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Συντομογραφίες 

ΡΣΑ: Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (ν. 1515/865) 

ΡΣΑν: σχέδιο νόμου νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής 

ΠΣΠ: Πολεοδομικό Συγκρότημα της Πρωτεύουσας 

ΠΣΑ: Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας 

ΜΠΕ: Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας 

ΓΠ: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  

ΕΠ-ΑΠΕ: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

ΑΠΕ 

ΕΠ-Τ: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 

Τουρισμό 

ΕΠ-Β: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη 

Βιομηχανία 

ΠΑΚ: Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας 

ΜΜΜ: Μαζικά Μέσα Μεταφοράς 

ΜΑΣΜ: Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό 

ΓΠΣ: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

 



ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας • Α’ φάση 

Προκαταρκτική πρόταση στρατηγικής 

παρεμβάσεων 

Συνθετική προσέγγιση των θυλάκων παρέμβασης 

Όπως έχει αναφερθεί στο τμήμα «Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης», η τελευταία 

περιλαμβάνει δύο επίπεδα, αφενός το σύνολο του οικιστικού ιστού και αφετέρου 

συγκεκριμένους θύλακες εστίασης. 



ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας • Α’ φάση 

 

Για κάθε έναν θύλακα, ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση της φυσιογνωμίας του και  

ένα σύνολο σκαριφημάτων που εικονογραφούν ορισμένες σημαντικές παραμέτρους 



ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας • Α’ φάση 

της τελευταίας. Προηγούνται δύο συνθετικοί πίνακες που αποτυπώνουν αφενός τη 

διοικητική ένταξη (δήμοι) και αφετέρου τα βασικά προβλήματα κάθε θύλακα. 

 

 Δήμοι 

Αιγάλεω Περι-
στερίου 

Πετρού-
πολης 

Χαϊδαρίου Αγίας 
Βαρβάρας 

Ιλίου Αγ. Αναρ-
γύρων-

Καματερού 

Φυλής 

Θύλακας Α    1     

Θύλακας Β 1   1 1    

Θύλακας Γ 1    1    

Θύλακας Δ 1 1    1 1  

Θύλακας Ε 1        

Θύλακας ΣΤ      1   

Θύλακας Ζ   1      

Θύλακας Η   1      

Θύλακας Θ       1  

Θύλακας Ι        1 

Θύλακας K        1 

 

 Κοινω-
νική 

συνοχή 

Φτώ-
χεια 

Γενική 
αδυνα-

μία οικο-
νομικής 
βάσης 

Απόβιομη-
χάνιση-

Κενοί χώροι 

Πίεση 
στις 
χρή-
σεις 
γης 

Προβλή-
ματα 

ρυμοτο-
μίας 

Κακή 
ποιό-
τητα 
κτη-
ρίων 

Περιβαλ-
λοντικά 
προ-

βλήματα 

Επαφή με 
μεγάλες/ 
ειδικές 
χρήσεις 

Στρατηγι
κή θέση-
Δυνητικέ

ς προ 
οπτικές 

Θύλακας Α  1   1 1 1 1   

Θύλακας Β    1 1  1  1 1 

Θύλακας Γ  1    1 1  1  

Θύλακας Δ    1 1 1  1 1 1 

Θύλακας Ε 1 1 1    1    

Θύλακας ΣΤ   1    1 1 1  

Θύλακας Ζ  1 1        

Θύλακας Η  1 1        

Θύλακας Θ  1 1   1  1   

Θύλακας Ι 1 1 1    1 1 1 1 

Θύλακας K  1   1     1 
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Ειδικά χαρακτηριστικά ανά θύλακα παρέμβασης 

Θύλακας Α [1] 

Ο θύλακας Α ανήκει στην εδαφική περιοχή του Δήμου  Χαϊδαρίου. 

Βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι διαμορφώθηκε οικιστικά με διαδικασίες 

αυθαίρετης δόμησης, χαρακτηρίζεται από ανάμειξη παλαιών μικρών και νεότερων 

πολυωρόφων κτισμάτων με διαφορετικό χαρακτήρα, μη ικανοποιητική ρυμοτομία και 

αδιάνοικτους δρόμους. Ο θύλακας γενικά πάσχει από πολεοδομική και 

περιβαλλοντική υποβάθμιση, και είναι εκτός του αναπτυγμένου τμήματος του 

Χαϊδαρίου. 
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Θύλακας Β [2+17] 

Ο θύλακας Β είναι διαδημοτικού χαρακτήρα (Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα,  Αιγάλεω) 

Ο θύλακας βρίσκεται σε στρατηγική θέση από άποψη συγκοινωνιών, τεμνόμενος από 

την Ιερά Οδό και περιλαμβάνοντας το νέο σταθμό «Αγία Μαρίνα» του Μετρό. Η 

λειτουργία του Μετρό θα οδηγήσει αφενός σε ανακατατάξεις και πιέσεις στις τοπικές 

χρήσεις γης και τις οικονομικές δραστηριότητες, και αφετέρου σε μετατόπιση του 

θύλακα σε σαφώς ανώτερη βαθμίδα υπερτοπικής προσπελασιμότητας και, υπό 

προϋποθέσεις, ρόλου. 

Στη σημερινή εικόνα, το βορειότερο τμήμα του θύλακα («2») βρίσκεται σε μεγαλύτερο 

υψόμετρο (λόφος) και χαρακτηρίζεται από υποβαθμισμένες κτηριακά χρήσεις 

κατοικίας. Το νοτιότερο τμήμα περιλαμβάνει ορισμένες μεγάλες εμπορικές μονάδες 

(Carrefour, Lidl) αλλά και εγκαταλελειμμένα κτίσματα. Σημαντικά στοιχεία στο θύλακα 

είναι, επίσης, το ρέμα που τον διατρέχει και η επαφή με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 

Δαφνί. 

 

 



ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας • Α’ φάση 



ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας • Α’ φάση 



ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας • Α’ φάση 



ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας • Α’ φάση 
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Θύλακας Γ [4] 

Ο θύλακας Γ  είναι διαδημοτικός (Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω). 

Περιλαμβάνει περιοχές με χρήσεις κατοικίας (περισσότερο) όχι καλής ποιότητας, 

προβληματικό ρυμοτομικό σχέδιο και αδιάνοικτους δρόμους, και παράλληλα 

κατοικείται από χαμηλο-εισοδηματικά στρώματα. Στο θύλακα περιλαμβάνονται 

ορισμένες περιοχές ή χρήσεις ειδικού χαρακτήρα (Εργατικές Κατοικίες, ΤΕΙ, επαφή με 

το Γ’ Νεκροταφείο). 
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Θύλακας Δ [6, 14, 15, 16] 

Ο θύλακας Δ είναι διαδημοτικός (Αγιοι Ανάργυροι, Ιλιο, Περιστέρι, Αιγάλεω). 

Βασικό στοιχείο του είναι ο παρακηφίσιος χαρακτήρας, δεδομένου ότι αναπτύσσεται 

σε επαφή (προς τα ανατολικά του θύλακα) με τον Κηφισό και την  Εθνική Οδό. Βασικό 

χωρικό στοιχείο είναι ένας δυισμός, με την άμεση ζώνη παρά τον Κηφισό (1 ή 2 ΟΤ) να 

χαρακτηρίζεται από βιομηχανικές χρήσεις (ορισμένες διατηρούμενες, αρκετές 

εγκαταλελειμμένες) σε συνδυασμό με έρπουσα τριτογενοποίηση που δεν ρυθμίζεται 

ικανοποιητικά από πολεοδομική άποψη, και μια εσωτερική (προς τα δυτικά) ζώνη 

συμβατικού ιστού κατοικίας με προβληματικό ρυμοτομικό σχέδιο (το στοιχείο αυτό 

χαρακτηρίζει και την πρώτη ζώνη), αδιάνοικτους δρόμους, ελλείψεις αστικών και 

περιβαλλοντικών υποδομών, και μια γενική υποβάθμιση. 

Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν ασφαλώς επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά τμήμα του 

θύλακα. Μεταξύ αυτών, το τμήμα 6 έχει ακόμα πιο δυσμενή χωρική φυσιογνωμία που 

φέρει πολύ έντονη τη σφραγίδα της προέλευσής του από περιοχή αυθαιρέτων, και την 

περιοχή «Τσαλαβούτα» που λόγω του χαμηλού υψομέτρου έχει έντονα προβλήματα 

πλημμυρών. Σημειώνεται, επίσης, η εγγύτητα προς τον Ελαιώνα, από τον οποίο ο 

θύλακας διαχωρίζεται από την Εθνική Οδό. 

Η όλη εικόνα είναι μιας γενικευμένης έλλειψης οργάνωσης, ενώ παράλληλα η επαφή με 

την Εθνική Οδό προσδίδει καλή υπερτοπική προσπελασιμότητα. Τα δύο αυτά στοιχεία 

λειτουργούν σήμερα αντιφατικά, και το πρώτο δεν επιτρέπει στο δεύτερο να αναπτύξει 

επαρκώς το αναπτυξιακό δυναμικό του (στα θετικά λανθάνοντα στοιχεία είναι και η 

ύπαρξη στην άμεση παρακηφίσια ζώνη μεγάλων οικοπέδων.)  
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Θύλακας Ε [3] 

Ο θύλακας ανήκει στο Δήμο Αιγάλεω. 

Ο θύλακας Ε έχει ιδιαίτερη φυσιογνωμία, πολεοδομικά λόγω του πολύ μεγάλου 

κατακερματισμού της γης, και κοινωνικά λόγω του υψηλού ποσοστού αλλοδαπών 

μεταναστών, που άρχισαν να εγκαθίστανται στην περιοχή από τα μέσα της δεκαετίας 

του ’90 (Σύριοι) ενώ κατά τα τελευταία χρόνια υπάρχει επίσης σημαντικό κύμα 

εισόδου. Συναφές χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η ύπαρξη κάποιων φαινομένων 

βίας και ρατσισμού. Από άποψη χρήσεων γης, κυριαρχεί η κατοικία (με μια εμπορική 

ζώνη κατά μήκος της Οδού Θηβών), και η ποιότητα των κτισμάτων είναι μη 

ικανοποιητική. Στην αγορά κατοικίας ο συνδυασμός των προαναφερόμενων 

χαρακτηριστικών δημιουργεί πολλαπλές πιέσεις. 
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Θύλακας ΣΤ [5] 

Ο θύλακας ΣΤ ανήκει στην εδαφική περιοχή του Δήμου Ιλίου αλλά βρίσκεται σε επαφή 

με το Δήμο Αγίων Αναργύρων στα ανατολικά. Παρεμβάλλεται μεταξύ του Στρατοπέδου 

302 ΣΕΒ στα νότια και του Πάρκου Τρίτση (Πύργου Βασιλίσσης) στα βόρεια. Υπάρχουν 

στην περιοχή, επίσης, εκτατικές χρήσεις όπως η έκταση του ΟΣΕ, ο πρώην χώρος του 

Υπουργείου Γεωργίας (νυν υπηρεσίες του Δήμου). Ο θύλακας καθεαυτός, 

εγκλωβισμένος μερικώς μεταξύ των προαναφερόμενων εκτάσεων, έχει χαρακτήρα 

κυρίως κατοικίας, πυκνοδομημένης και γενικά σε όχι ικανοποιητική κατάσταση από 

κτηριακή άποψη, ενώ χαρακτηρίζεται από ελλείψεις κοινόχρηστων χώρων στο 

εσωτερικό του. 
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Θύλακας Ζ [7] 

Ο θύλακας Ζ  ανήκει στο Δήμο Πετρούπολης. 

Αποτελεί μια από περιοχές του δήμου με τα λιγότερο ικανοποιητικά πολεοδομικά 

χαρακτηριστικά και τα χαμηλότερα εισοδήματα (η άλλη είναι ο θύλακας Η), έντονα 

μονολειτουργική (κατοικία) με έλλειψη χαρακτήρα και κεντρικών λειτουργιών 
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Θύλακας Η [9] 

Ο θύλακας Η  ανήκει στο Δήμο Πετρούπολης. 

Αποτελεί, μαζί με τον προαναφερόμενο θύλακα Ζ, μια από περιοχές του δήμου με τα 

λιγότερο ικανοποιητικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά και τα χαμηλότερα εισοδήματα, 

έντονα μονολειτουργική (κατοικία) με έλλειψη χαρακτήρα και κεντρικών λειτουργιών 
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Θύλακας Θ [12] 

Ο θύλακας Θ ανήκει στο Δήμο Αγίων Αναργύρου-Καματερού (ΔΕ Καματερού). Περιοχή  

αυθαιρέτων σε λόφο, στα νότια του Ποικίλου Όρους, με χαμηλές τιμές γης και μεγάλα 

προβλήματα εφαρμογής και προώθησης του πολεοδομικού σχεδιασμού (Πράξης 

Εφαρμογής), ο θύλακας παρουσιάζει εξαιρετικά οξυμμένα πολεοδομικά προβλήματα, 

αποτελώντας ταυτόχρονα τμήμα μιας περιοχής με χαμηλά εισοδήματα και αναπτυξιακό 

έλλειμμα. 
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Θύλακας Ι [8. 10, 11, 13] 

Ο θύλακας Ι αποτελεί από τέσσερα υποτμήματα, στο σύνολό τους στο  Δήμο Φυλής.   

Τα επιμέρους τμήματα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά συγκροτούν με 

συμπληρωματικούς όρους ένα οργανικό σύνολο. Το τμήμα 11 βρίσκεται νοτίως της 

Αττικής Οδού (που στο σημείο αυτό είναι καλυμμένη), το τμήμα 8 αποτελεί «πάρκο της 

πόλης» στο οποίο ο Δήμος έχει προωθήσει ορισμένα έργα (στο πλαίσιο των μέχρι 

σήμερα χρηματοδοτικών δυνατοτήτων) με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερης 

εμβέλειας πνεύμονα πρασίνου και εστίας αναψυχής, ενώ τα άλλα δύο τμήματα 

κατοικούνται μερικώς από Ρομά.  

Συνολικά, η περιοχή παρουσιάζει ένα μεικτό χαρακτήρα, με προβλήματα κοινωνικής 

συνοχής, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές αδυναμίες, αλλά και ορισμένες 

δυνατότητες (κυρίως ως προς το πάρκο). Είναι σημαντική παράμετρος, επίσης, ότι 

πρόκειται για μια ζώνη με προβλήματα σε έναν δήμο με  ήδη πολύ χαμηλά 

εισοδηματικά χαρακτηριστικά. 
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Θύλακας Κ [18] 

Ο θύλακας Κ ανήκει στο Δήμο Φυλής. 

Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η αντίθεση μεταξύ κάποιου οικονομικού 

δυναμισμού, δεδομένου ότι ο θύλακας λειτουργεί ως πυρήνας κεντρικών λειτουργιών 

μιας ευρύτερης περιοχής αλλά και ως ζώνη βιοτεχνίας, και προβλημάτων σχεδιασμού. 

Η όποια ανάπτυξη σήμερα γίνεται άναρχα, και βέβαια στο πλαίσιο ενός Δήμου με 

χαμηλά εισοδήματα και τα συνακόλουθα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. 
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Προκαταρκτική πρόταση στρατηγικής 

παρεμβάσεων 

Σύνοψη του προβλήματος 

Η Δυτική Αθήνα βρίσκεται υπό συνθήκες κρίσης, όπως έχει γίνει σαφές τόσο από την 

ανάλυση των υπαρχόντων δεδομένων όσο και από τη μέχρι το σημείο αυτό 

διαβούλευση. Η κρίση της περιοχής, μείζονος χαρακτήρα, δεν εμφανίστηκε πρόσφατα. 

Αντίθετα, έχει τις ρίζες της σε ένα δομικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης του 

ευρύτερου αθηναϊκού χώρου, ήδη από το μεσοπόλεμο, περίοδο από την οποία άρχισε 

να εμφανίζεται η διαίρεση του χώρου στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της  Αθήνας, 

μεταξύ δυτικού και ανατολικού τμήματος του Λεκανοπεδίου, με το πρώτο να 

περιλαμβάνει τάξεις, στρώματα και ομάδες με χαμηλότερη θέση στην κοινωνική 

διαστρωμάτωση και στα εισοδήματα. Αναδύθηκε έτσι μια κοινωνική διαίρεση του 

χώρου της πρωτεύουσας, που παγιώθηκε στη συνέχεια στη μεταπολεμική περίοδο, 

και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.  

Η σημερινή εθνική δημοσιονομική, οικονομική και κοινωνική κρίση, δεν είναι συνεπώς 

η αιτία της δημιουργίας της κρίσης της Δυτικής Αθήνας. Ωστόσο, την επέτεινε, τις 

προσέθεσε νέες παραμέτρους, και έκανε πιο δύσκολη την αντιμετώπισή της, που δεν 

είχε επιδιωχθεί με κάποια αποτελεσματική στρατηγική στις προγενέστερες δεκαετίες 

(παρά το ότι είχε εντοπιστεί από πολλαπλά επίσημα προγραμματικά κείμενα, από το 

ΡΣΑ του 1985 μέχρι τα διαδοχικά ΠΕΠ Αττικής). Στο μακροεπίπεδο, δηλ. ως προς τη 

συνολική οργάνωση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, αν υπήρξε κάποια χωρική 

διαφοροποίηση της τομής δυτικό/ανατολικό τμήμα ήταν κάποια μετατόπιση προς τα 

ανατολικά, με την σταδιακή διαίρεση και του κεντρικού τμήματός του κέντρου της 

πόλης και την εμφάνιση προβλημάτων στο δυτικότερο τμήμα του. Η βασική διαίρεση 

μεταξύ δυτικού και ανατολικού τμήματος με το πρώτο να παρουσιάζει τα 

δυσμενέστερα χαρακτηριστικά δεν παύει ωστόσο να παραμένει ενεργή, και η Δυτική 

Αθήνα εξακολουθεί να είναι, με ακόμα πιο έντονο τρόπο, το πιο υποβαθμισμένο τμήμα 

του ΠΣ. 

Μετά το διαχρονικό χαρακτήρα, το δεύτερο δομικό στοιχείο της κρίσης της Δυτικής 

Αθήνας είναι ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του. Η κρίση είναι κοινωνική, οικονομική, 

πολεοδομική, περιβαλλοντική, σε ορισμένες εκφάνσεις της αποκτά χαρακτήρα 

ανθρωπιστικής κρίσης ως προς τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (που 

διευρύνονται και γίνονται πιο ευάλωτες, τη στιγμή που η κρατική προνοιακή ή άλλη 

προστασία συρρικνώνονται). Οι διαστάσεις αυτές αλληλοενισχύονται δημιουργώντας 

αλυσίδες προβληματικότητας, και οδηγώντας σε εντεινόμενη απώλεια συνοχής, 

κοινωνικής αλλά και χωρικής, και σε ακόμα μεγαλύτερες από ό,τι στο παρελθόν 
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δυσκολίες ανάταξης. Η επί δεκαετίες παραμέληση του προβλήματος, όταν αυτό ήταν 

λιγότερο έντονο και όταν υπήρχαν μεγαλύτερες δυνατότητες, καθιστά πολύ πιο 

δύσκολη την αντιμετώπισή του στις σημερινές συνθήκες. Ταυτόχρονα, όμως, την 

καθιστά πιο επιτακτική, λόγω της οξύτητας των προβλημάτων. Πρέπει να σημειωθεί, 

εξάλλου, ότι τα προβλήματα της Δυτικής Αθήνας ασφαλώς εκδηλώνονται στην 

περιοχή και αφορούν τους κατοίκους της, αλλά παράλληλα έχουν και μητροπολιτική 

διάσταση. Η κλίμακα της Δυτικής Αθήνας σημαίνει ότι τα σε αυτήν προβλήματα 

αντανακλούν στα συνολικά μεγέθη του Λεκανοπεδίου αλλά και της μητροπολιτικής 

περιοχής της Αθήνας/Αττικής συνολικά, και ταυτόχρονα μειώνουν την εσωτερική 

συνοχή και σε αυτές τις δύο μακρο-χωρικές ενότητες, που δεν μπορούν να 

λειτουργούν ικανοποιητικά όταν υπολειτουργεί ένα σημαντικό τμήμα τους. 

Βασική παράμετρος του προβλήματος, επίσης, είναι ότι η κρίση συνεχίζει να 

επιδεινώνεται, χωρίς ουσιαστικές ενδείξεις ανάκαμψης. Το γεγονός αυτό συνδέεται 

και με την εξέλιξη της γενικότερης κρίσης, και με το ότι δεν υπήρξαν ούτε κατά τα 

τελευταία χρόνια (μετά το 2008-09) προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης της 

Δυτικής Αθήνας. Η διαχρονική παραμέληση συνεχίστηκε, χωρίς την ύπαρξη κάποιων 

ειδικών προσπαθειών για την περιοχή, ούτε την ανάδειξη των προβλημάτων της (σε 

αντίθεση, πχ., με ό,τι έγινε για το κέντρο της Αθήνας. Η επιδείνωση των προβλημάτων 

του τελευταίου πήρε, πράγματι, δημοσιότητα, τόσο σε επίπεδο ΜΜΕ όσο και σε 

πολιτικό επίπεδο, και επιχειρήθηκε η διαμόρφωσή κάποιων ειδικών προγραμμάτων 

για την αντιμετώπισή της, έστω και αν τα αποτελέσματα των τελευταίων δεν υπήρξαν 

ικανοποιητικά). Μόνον στα πολύ πρόσφατα προγραμματικά κείμενα, το νέο ΠΕΠ 

Αττικής 2014-2020 και το νέο ΡΣΑ της Αθήνας γίνεται επίσημη αναγνώριση−με 

λιγότερο ή περισσότερο ικανοποιητικό τρόπο—των ειδικών δυσκολιών της  Δυτικής 

Αθήνας, αλλά πρόκειται για κείμενα που ακόμα και σήμερα βρίσκονται υπό έγκριση, 

και συνεπώς δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί, πόσο μάλλον οδηγήσει σε αποτελέσματα. 

 

Η κεντρική ιδέα του ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας 

Η κεντρική ιδέα του ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας είναι όχι απλώς η επαναφορά σε μια 

αποδεκτή προ-κρίσης κατάσταση, γιατί αυτή όπως αναφέρθηκε πιο πάνω δεν υπήρξε, 

αλλά ο επαναπροσδιορισμός της  Δυτικής  Αθήνας ως ενός ισότιμου τμήματος 

της ευρύτερης  Αθήνας, με υπέρβαση του διαχρονικού κοινωνικού 

διαχωρισμού και της δομικά δυσμενέστερης θέσης που είχε η  περιοχή. Με 

άλλους όρους, αυτό σημαίνει ότι ένα ολοκληρωμένο αστικό πρόγραμμα για τη  Δυτική 

Αθήνα θα ήταν αναγκαίο και χωρίς την τρέχουσα ευρύτερη κρίση. Βασική επιδίωξη, 

συνεπώς, είναι η συνολική βελτίωση της θέσης της Δυτικής Αθήνας, και για αυτό το 

λόγο για ορισμένες δράσεις ως περιοχή παρέμβασης προσδιορίζεται το σύνολο της 

Δυτικής Αθήνας. 
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Ταυτόχρονα, δύο άλλα δομικά στοιχεία-επιδιώξεις του ΣΟΑΠ είναι 

• Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των διαστάσεων της κρίσης της 

περιοχής, με κεντρικό παρονομαστή την κοινωνική συνοχή. Με άλλα λόγια, 

είναι αναγκαίος ένας χαρακτήρας ταυτόχρονα ολοκληρωμένος και ιεραρχημένος. 

Η έννοιας της ολοκλήρωσης είναι κεντρική στη φιλοσοφία των ΣΟΑΠ, που για την 

Ελλάδα είναι ένα νέο προγραμματικό εργαλείο διακριτό από τα συνήθη 

πολεοδομικά σχέδια–δεν είναι (μόνο) πολεοδομικό αλλά πολυδιάστατο, και δεν 

είναι ένα συμβατικό σχέδιο που προβάλλει απλώς την «εικόνα» ενός επιθυμητού 

μέλλοντος αλλά μια διαδικασία προσέγγισης στην εικόνα αυτή μέσω 

συγκεκριμένων επιχειρησιακών δράσεων. 

• η μερική εστίαση σε συγκεκριμένους θύλακες, επιλεγμένους−όπως έχει ήδη 

αναφερθεί−με τρία κριτήρια: την ύπαρξη εξαιρετικά έντονων συγκεκριμένων  

προβλημάτων, τη στρατηγική θέση (δηλ. τη δυνατότητα δράσεις σε κάποιο 

θύλακα να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην ευρύτερη Δυτική Αθήνα), και 

την ύπαρξη διαδημοτικής ισορροπίας στη γεωγραφία σημείων εστίασης και 

δράσεων. 

 

Παράλληλα με τα παραπάνω στοιχεία της κεντρικής ιδέας, που έχουν θεματικό 

χαρακτήρα, καθοριστική σημασία έχουν τρία άλλα στοιχεία. Το πρώτο είναι 

μεθοδολογικό, και συνίσταται στην απόλυτη ανάγκη συστηματικότητας, 

συνέχειας, και συντονισμένου χαρακτήρα της παρέμβασης.  Η αναγκαιότητα 

αυτά για τα ελληνικά δεδομένα αποτελεί μείζονα, και δύσκολα επιτεύξιμο, στόχο, 

αφού η έλλειψή τέτοιων χαρακτηριστικών αποτελεί συνηθισμένη αδυναμία των 

διαφόρων πολιτικών στη χώρα μας. Ειδικότερα για ολοκληρωμένα χωρικά 

προγράμματα η έλλειψή τους οδηγεί αναπότρεπτα στην αποτυχία, όπως έχει δειχθεί 

από την έκβαση ορισμένων τέτοιων προσπαθειών (ιδίως για το κέντρο της Αθήνας) 

κατά τα τελευταία χρόνια. Αμεση συνέπεια των προηγούμενων είναι ότι απαιτείται 

ένας αποτελεσματικός μηχανισμός εφαρμογής του ΣΟΑΠ, που θα περιλαμβάνει 

επιμέρους μηχανισμούς συντονισμού (τεχνικού και πολιτικού) των πολλαπλών 

φορέων που πρέπει να εμπλακούν στην υλοποίηση των διαφόρων δράσεων, την 

παρακολούθηση (monitoring) της εφαρμογής μέσω κατάλληλων δεικτών, και τη 

συνεχή αξιολόγηση και επαναδιαμόρφωση του  ΣΟΑΠ (ανάδραση). 

Το δεύτερο στοιχείο είναι καθοριστικός ρόλος της κοινωνικής διαβούλευσης και 

συμμετοχής. Συμπεριλαμβάνουμε βέβαια την ούτως ή άλλως προβλεπόμενη θεσμικά 

διαβούλευση κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του προγράμματος, αλλά ακόμα 

περισσότερο στη συμμετοχή της κοινωνίας κατά την εφαρμογή του. Η συμμετοχή 

αυτή δεν νοείται ως ένας μηχανισμός ενσωμάτωσης αλλά ως μια αμφίδρομη 

διαδικασία αξιολόγησης της στοχοθεσίας και των αποτελεσμάτων, και παράλληλα ως 

ενεργητική συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων. Μεταξύ των τελευταίων 

επισημαίνουμε και αυτές που στηρίζονται στην κοινωνική αλληλεγγύη, νέο στοιχείο 
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που αποτελεί μια θετική συνέπεια της κρίσης, αλλά και σε άλλες μορφές συμμετοχής 

των διαφόρων κοινωνικών ομάδων με το διακριτό ρόλο κάθε μιας. 

Το τρίτο στοιχείο είναι η αναγκαιότητα σημαντικής χρηματοδοτικής στήριξης 

του ΣΟΑΠ. Αν και υπάρχουν δράσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικά 

σημαντικές, που έχουν περισσότερο θεσμικό ή οργανωτικό χαρακτήρα, το είδος, οι 

βαθιές ρίζες (ιστορική παραμέληση) και ο πολλαπλός χαρακτήρας των προβλημάτων 

της Δυτικής Αθήνας σημαίνουν ότι χωρίς χρηματοδότηση πολλά προβλήματα απλώς 

δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν. Τέτοια προβλήματα συνδέονται με υποδομές 

και αστικό εξοπλισμό, πεδία μεγάλων ελλειμμάτων και αναγκαία τόσο για την 

ποιότητα ζωής όσο και για τη δημιουργία εξωτερικών οικονομιών, αλλά και με 

απόλυτα αναγκαίες δράσεις κοινωνικού/προνοιακού χαρακτήρα καθώς και άμεσης 

στήριξης της οικονομικής βάσης (και ιδίως των μικρών αλλά πολλών οικονομικών 

μονάδων που έχουν πληγεί καίρια από την κρίση). Μια πηγή χρηματοδότησης μπορεί 

και πρέπει να είναι το νέο ΠΕΠ 2014-2020. Στο νέο  ΕΣΠΑ προβλέπονται ούτως ή 

άλλως ειδικές δράσεις για την εδαφική συμμετοχή (μέσω πχ. του εργαλείου της 

Ολοκληρωμένης Εδαφικής Παρέμβασης) που πρέπει να έχουν κατάλληλη μελετητική 

βάση και ωριμότητα.  Η Δυτική  Αθήνα καλύπτει απόλυτα τις προδιαγραφές που 

πρέπει να έχουν οι περιοχές υποστήριξης, και το ΣΟΑΠ καλύπτει πλήρως τις 

προϋποθέσεις μελετητικού χαρακτήρα. Παράλληλα, ωστόσο, πρέπει να αξιοποιηθούν 

και άλλες πηγές πόρων, είτε κρατικών είτε αυτοδιοικητικών. 

Συνοψίζοντας, η στρατηγική του ΣΟΑΠ Δυτικής  Αθήνας προσδιορίζεται από τις εξής 

κύριες παραμέτρους πολιτικής: 

� Επαναπροσδιορισμός της  Δυτικής  Αθήνας ως ενός ισότιμου τμήματος της 

ευρύτερης  Αθήνας, με υπέρβαση του διαχρονικού κοινωνικού διαχωρισμού και 

της δομικά δυσμενέστερης θέσης που είχε η  περιοχή (κεντρικό όραμα) 

� Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των διαστάσεων της κρίσης της περιοχής, με 

κεντρικό παρονομαστή την κοινωνική συνοχή. 

� Ειδική αντιμετώπιση περιοχών με πολύ έντονα προβλήματα και αξιοποίηση 

περιοχών με δυναμικό πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα�Μερική εστίαση σε 

θύλακες 

� Συστηματικότητα, συνέχεια, και συντονισμένος χαρακτήρας της παρέμβασης 

� Κεντρικός ρόλος της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής, στη διαμόρφωση 

αλλά κυρίως στην εφαρμογή του ΣΟΑΠ. 

� Ισχυρή χρηματοδοτική στήριξη, από το νέο ΠΕΠ Αττικής αλλά και από άλλες 

πηγές. 
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Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Δράσης («60 

δράσεις για τη Δυτική Αθήνα») 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Το πρόγραμμα δράσης του ΣΟΑΠ αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους δράσεων 

(στις προδιαγραφές του ΣΟΑΠ χρησιμοποιείται ο όρος «ενέργειες»), που μπορούν να 

ομαδοποιηθούν με διάφορους τρόπους. Μια  πρώτη διάκρισή αφορά το θεματικό 

πεδίο εφαρμογής τους (κάτι διαφορετικό από τα πεδία στα οποία αναμένονται 

επιπτώσεις από κάθε ενέργεια). Το πεδίο εφαρμογής παραπέμπει όχι στα 

αποτελέσματα (τα οποία κατά κανόνα θα αναπτύσσονται σε περισσότερα του ενός 

πεδία) αλλά στο θεματικό περιεχόμενο της συγκεκριμένης ενέργειας. Οι δράσεις 

κατατάσσονται από την άποψη αυτή στα εξής πεδία: 

• Ασφάλεια 

• Ανάπτυξη και στήριξη της οικονομικής βάσης 

• Κοινωνική συνοχή 

• Ακίνητα, Κτηριακό απόθεμα 

• Περιβάλλον 

• Πολεοδομία και αστικές υποδομές 

Από άποψη χαρακτήρα, από την άλλη πλευρά, οι δράσεις κατατάσσονται στις πιο 

κάτω κατηγορίες (κάθε δράση μπορεί να κατατάσσεται σε περισσότερες της μιας 

κατηγορίες, στην περίπτωση που απαιτούνται για την υλοποίησή της διάφορα 

βήματα διαφορετικού χαρακτήρα, με δεδομένη την πολλαπλότητα των προς 

αντιμετώπιση ζητημάτων και τη συνακόλουθη συνθετότητα διαφόρων δράσεων): 

• νομοθετικού χαρακτήρα (τροποποίηση ή εισαγωγή νομοθετικού πλαισίου) 

• διοικητική ενέργεια (εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου ή/και άσκηση τρεχουσών 

αρμοδιοτήτων από φορείς της διοίκησης κατά κανόνα, σε ειδικές περιπτώσεις 

όμως και από φορείς επαγγελματικούς, ιδιωτικούς, κοινωνικούς). 

• έργο (φυσικό έργο υποδομής, κτηριακό κλπ.) 

• οικονομική επιδότηση (χρηματική ενίσχυση ή ισοδύναμη δράση, όπως πχ. 

φορολογική απαλλαγή. Συνήθως αποδέκτης είναι ο ιδιωτικός τομέας). 

• άλλη άυλη (soft) ενέργεια (πχ. πρόγραμμα κατάρτισης, μελέτη, ...) (πλην των 

οικονομικού χαρακτήρα τέτοιων ενεργειών) 

 

Τέλος, από χωρική άποψη, οι δράσεις κατατάσσονται σε δύο ομάδες 
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• οριζόντιου χαρακτήρα (αφορά το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, ενίοτε 

επεκτείνεται από τη φύση της ενέργειας και εκτός αυτού) 

• εστίαση σε συγκεκριμένου θύλακες (έναν ή περισσότερους) 

Για κάθε ενέργεια προσδιορίζονται οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίησή της. Αν 

και συχνά απαιτείται η εμπλοκή, σε ορισμένα στάδια ή βήματα της διαδικασίας αυτής, 

περισσότερων του ενός φορέων, σε γενικές γραμμές μπορεί να γίνει μια διάκριση 

μεταξύ ενεργειών που (κυρίως) αποτελούν άμεση αρμοδιότητα των Δήμων, και 

ενεργειών που εμπίπτουν ως προς την υλοποίηση κυρίως στις αρμοδιότητες άλλων 

φορέων. 

 

Ομαδοποιήσεις των δράσεων 

Το προσωρινό πρόγραμμα δράσης («60 δράσεις για τη Δυτική Αθήνα») περιλαμβάνει 

60 διαφορετικές δράσεις. 

Σημειώνεται ότι μετά την αναμενόμενη εντός του θέρους έγκριση των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 (τομεακών και ΠΕΠ Αττικής) ο κατάλογος των 

δράσεων πρέπει να αναμορφωθεί για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που θα 

προκύψουν από επιλέξιμες ενέργειες στο νέο ΕΣΠΑ. Φυσικά, στο πλαίσιο του 

οριστικού προγράμματος δράσης θα υπάρξει και γενικότερη αναμόρφωση του 

καταλόγου των δράσεων, καθώς και ανάλυση κάθε μιας μέσω ενός ειδικού Τεχνικού 

Δελτίου Δράσης 

Από τις 60 δράσεις του προσωρινού προγράμματος: 

Ομαδοποίηση βάσει χαρακτήρα (δυνατότητα πολλαπλού χαρακτηρισμού μιας 

δράσης): 9 είναι νομοθετικού-θεσμικού χαρακτήρα, 21 διοικητικές ενέργειες, 23 

φυσικά έργα, 10 οικονομικές επιδοτήσεις, και 13 soft δράσεις άλλων ειδών 

Γεωγραφική ομαδοποίηση: όλες πλην δύο από τις δράσεις είναι γεωγραφικά 

οριζόντιες, δύο («14 Εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τους ρομά» και «32 Ειδικές 

Ζώνες Ανάπλασης») αφορούν μόνον τους θύλακες, και 19 είναι μεικτές (εστιάζουν 

περισσότερο στους θύλακες, αλλά είναι διαθέσιμες υπό προϋποθέσεις και με κριτήρια 

και στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης).  

Θεματική ομαδοποίηση (δυνατότητα πολλαπλού χαρακτηρισμού): Η κατανομή των 

δράσεων ανά θεματικό πεδίο εφαρμογής (δηλ. με κριτήριο το θεματικό περιεχόμενο 

της δράσης) έχει ως εξής: 
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Ασφάλεια Ανάπτυξη 
και στήριξη 

οικονομι-
κής βάσης 

Κοινωνική 
συνοχή και 
κοινωνικές 
υπηρεσίες 

Ακίνητα, 
Κτηριακό 
απόθεμα 

Περιβάλλον Πολεοδομία Πολιτισμός Συγκοι-
νωνία 

Άλλες 
υποδομές 

και 
τεχνολογία 

3 13 15 7 8 19 6 5 5 

80 

4% 15% 19% 9% 10% 23% 7% 6% 6% 

Υπάρχει αρκετή διαφοροποίηση της θεματικής έμφασης, με περισσότερες συμμετοχές 

στα θέματα «πολεοδομία» και «κοινωνική συνοχή και υπηρεσίες». Πάντως, η 

διαφοροποίηση της συχνότητας δεν αντανακλά αυτόματα διαφοροποίηση της 

βαρύτητας των θεμάτων. 

Ομαδοποίηση βάσει πεδίου συνεπειών (δυνατότητα πολλαπλού χαρακτηρισμού): Ένα 

διαφορετικό ζήτημα από το προηγούμενο είναι το πεδίο στο οποίο αναμένεται να 

υπάρξουν συνέπειες (ενγένει θετικές) από τις διάφορες δράσεις (το πεδίο αυτό δεν 

συμπίπτει εξ ορισμού με αυτό που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο κάθε δράσης, έστω  

και αν συχνά υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους) 

Ασφάλεια Ανάπτυξη 
και στήριξη 

οικονομι-
κής βάσης 

Κοινωνική 
συνοχή και 
κοινωνικές 
υπηρεσίες 

Ακίνητα, 
Κτηριακό 
απόθεμα 

Περιβάλλον Πολεοδομία Πολιτισμός Συγκοι-
νωνία 

Άλλες 
υποδομές 

και 
τεχνολογία 

10 28 30 8 26 26 8 7 9 

147 

12% 35% 37% 10% 32% 32% 11% 9% 11% 

Τα πεδία στα οποία εκτιμάται ότι θα υπάρξουν συχνότερες θετικές συνέπειες είναι η 

κοινωνική συνοχή/κοινωνικές υπηρεσίες, η ανάπτυξη και στήριξη της οικονομικής 

βάσης, το περιβάλλον, και η πολεοδομική οργάνωση. Και πάλι, οι διαφοροποιήσεις 

αυτές δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως υποδηλώνουσες μια άκαμπτη ιεράρχηση της 

σοβαρότητας κάθε πεδίου. 

Κατάλογος των δράσεων 

Ο κατάλογος των 60 δράσεων του προσωρινού προγράμματος δράσης του ΣΟΑΠ 

Δυτικής Αθήνας έχει ως εξής: 

1 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας 

2 Καθορισμός ειδικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις πολύ 
μικρές 

3 Μέτρα και ενέργειες για καλύτερη πληροφόρηση στην πόλη 

4 Εκπαίδευση και κατάρτιση σε επιλεγμένους τομείς [για επαγγελματική ένταξη] 

5 Στήριξη πρωτοβουλιών «κοινωνικής οικονομίας» (κοινωνικά παντοπωλεία, δωρεάν 
γιατροί, διάθεση χρόνου για δωρεάν κοινωνική εργασία...) 

6 Ενέργειες δια βίου μάθησης  

7 Ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Δυτικής Αθήνας και των επιμέρους Δήμων 

και δράσεις branding 

8 Παρεμβάσεις ενίσχυσης αστικών clusters 
9 Αξιοποίηση ακινήτων του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων στρατοπέδων) 

10 Ειδικά μέτρα στήριξης του εμπορίου και του μικρο-εμπορίου 

11 Επιδίωξη εγκατάστασης επιτελικών δημόσιων υπηρεσιών στη Δυτική  Αθήνα 

12 Δράσεις σχετικά με την παραγωγή και διακίνηση τροφίμων στην πόλη  
13 Ειδικά μέτρα στήριξης του τουρισμού - δράσεις σε ειδικές και εναλλακτικές (θεματικές) 
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μορφές τουρισμού 

14 Εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τους ρομά  

15 Επιμόρφωση μεταναστών και ρομά για διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης (γλώσσα κλπ.) 
και για μείωση του ψηφιακού χάσματος 

16 Ειδικές δράσεις διευκόλυνσης της καθημερινότητας σε ευάλωτες ομάδες κατοίκων 

17 Ενίσχυση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

18 Προώθηση ενεργειών αθλητισμού: εξασφάλιση νέων (π.χ. σε προαύλια σχολείων) και 
αξιοποίηση των υφιστάμενων αθλοπαιδιών, κλπ. 

19 Συστηματική επιδιόρθωση και αντιμετώπιση εμποδίων προσβασιμότητας, ορατότητας 

κλπ. στα πεζοδρόμια και άλλες δράσεις υπέρ ΑΜΕΑ 

20 Μέτρα στεγαστικής πολιτικής  

21 Προσωρινά καταλύματα και δράσεις για αστέγους 
22 Κίνητρα κοινωνικής ένταξης 

23 Ενέργειες για την υποστήριξη της ενεργού γήρανσης 

24 Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με τα Καταστήματα 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
25 Δράσεις για τα εγκαταλελειμμένα κτήρια 

26 Παρέμβαση στο κτιριακό απόθεμα–Απόσυρση 

27 Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων του θεσμικού πλαισίου για τα διατηρητέα 

κτήρια και τις χρήσεις διατηρητέων κτηρίων 

28 Αισθητική–λειτουργική αναβάθμιση της πόλης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα 
29 Αναμόρφωση πεζοδρομίων  

30 Αντιμετώπιση υψηλών πυκνοτήτων, εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων κλπ. 

31 Αναβάθμιση επιλεγμένων πλατειών και κοινόχρηστων χώρων  

32 Νέες πεζοδρομήσεις 
33 Οικονομικά εργαλεία για προώθηση πολεοδομικού σχεδιασμού 

34 Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδιασμού-προσαρμογή στη νέα νομοθεσία και το νέο ΡΣΑ 

35 Δημιουργία Προδιαγραφών και Οδηγού για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο 

36 Ενέργειες για αναζωογόνηση των πάρκων και μεγάλων πράσινων χώρων 

37 Παρεμβάσεις σε περιοχές με μεγάλο έλλειμμα αστικών υποδομών 
38 Ειδικές Ζώνες Ανάπλασης 

39 Τροποποίηση  όρων δόμησης και μορφολογικών κανόνων κτηρίων 

40 Συστηματική επιδιόρθωση και αντιμετώπιση εμποδίων προσβασιμότητας, ορατότητας 

κλπ. στα πεζοδρόμια  
41 Αναβάθμιση διαχείρισης απορριμμάτων 

42 Πιλοτικό σύστημα επανάχρησης ύδατος σε δημοτικά κτήρια 

43 Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και την ενεργειακή 

αποδοτικότητα 

44 Αστικοί κήποι πράσινες ταράτσες (Αύξηση πρασίνου στα κτίρια) 
45 Αντιμετώπιση οπτικής ρύπανσης  

46 Αντιμετώπιση ηχορρύπανσης 

47 Ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Δυτικής Αθήνας και των επιμέρους Δήμων 

και δράσεις branding 
48 Καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο 

49 Ενίσχυση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και οργανική ένταξη μέσων σταθερής τροχιάς στη 

Δυτική Αθήνα 

50 Δίκτυο ποδηλατοδρόμων  

51 Πιλοτικές διερευνήσεις έξυπνων συστημάτων μετακίνησης στην πόλη  
52 Προώθηση νέων χώρων στάθμευσης σε κατάλληλες θέσεις (κατά προτίμηση ανά 

γειτονιά) 

53 Εξειδίκευση και εφαρμογή ΣΒΑΚ Δυτικής  Αθήνας 

54 Ψηφιακή πόλη 
55 Ανάπτυξη προχωρημένων επικοινωνιών σε επιλεγμένους χωρικούς τομείς της πόλης σε 

συνεργασία με παρόχους 

56 Αντιμετώπιση της παραβατικότητας (παράνομη στάθμευση, ηχορρύπανση  
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57 Αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας 

58 Ειδικές δράσεις για εντοπισμένα ακραία προβλήματα φτώχειας (ειδικές ομάδες ή 

περιοχές) 
59 Οριζόντια μέτρα στήριξης αγοράς ακινήτων  

60 Ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες περίθαλψης και πρόνοιας 

 

Οι επόμενοι δύο πίνακες περιλαμβάνουν την αντιστοίχηση των δράσεων με τις 

παραμέτρους που έχουν προαναφερθεί και χρησιμοποιήθηκαν για την ομαδοποίησή 

τους (χαρακτήρας, και θεματικό πεδίο περιεχομένου/συνεπειών). Ο τρίτος κατά σειρά 

πίνακας περιλαμβάνει τη συσχέτιση των μη οριζόντιων γεωγραφικά δράσεων με τους 

θύλακες παρέμβασης. 
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Χαρακτήρας και γεωγραφική εστίαση των δράσεων 

Κωδ Ονομασία Χαρακτήρας Γεωγραφική εστίαση 

νομοθεσία διοικ. ενέργεια έργο επιδότηση soft οριζόντια θύλακες 

1 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας   1  1 1  

2 Καθορισμός ειδικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις πολύ μικρές    1  1  

3 Μέτρα και ενέργειες για καλύτερη πληροφόρηση στην πόλη   1   1  

4 Εκπαίδευση και κατάρτιση σε επιλεγμένους τομείς     1 1  

5 Στήριξη πρωτοβουλιών «κοινωνικής οικονομίας»  1    1  

6 Ενέργειες δια βίου μάθησης       1  

7 Ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Δυτικής Αθήνας και των επιμέρους Δήμων και δράσεις branding     1 1  

8 Παρεμβάσεις ενίσχυσης αστικών clusters    1  1 1 

9 Αξιοποίηση ακινήτων του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων στρατοπέδων)  1    1 1 

10 Ειδικά μέτρα στήριξης του εμπορίου και του μικρο-εμπορίου    1  1  

11 Επιδίωξη εγκατάστασης επιτελικών δημόσιων υπηρεσιών στη Δυτική  Αθήνα  1 2   1 1 

12 Δράσεις σχετικά με την παραγωγή και διακίνηση τροφίμων στην πόλη  1     1  

13 Ειδικά μέτρα στήριξης του τουρισμού - δράσεις σε ειδικές και εναλλακτικές (θεματικές) μορφές τουρισμού  1 1   1  

14 Εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τους ρομά  1 1 1   1 

15 Επιμόρφωση μεταναστών και ρομά για διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης και για μείωση του ψηφιακού χάσματος     1 1 1 

16 Ειδικές δράσεις διευκόλυνσης της καθημερινότητας σε ευάλωτες ομάδες κατοίκων     1 1 1 

17 Ενίσχυση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  1 1   1  

18 Προώθηση ενεργειών αθλητισμού: εξασφάλιση νέων και αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών   1 1 1 1  

19 Συστηματική επιδιόρθωση και αντιμετώπιση εμποδίων προσβασιμότητας, ορατότητας και άλλες δράσεις υπέρ ΑΜΕΑ 1     1 1 

20 Μέτρα στεγαστικής πολιτικής       1  

21 Προσωρινά καταλύματα και δράσεις για αστέγους  1 1  1 1 1 

22 Κίνητρα κοινωνικής ένταξης 1    1 1  

23 Ενέργειες για την υποστήριξη της ενεργού γήρανσης 1 1   1 1  

24 Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 1     1  

25 Δράσεις για τα εγκαταλελειμμένα κτήρια  1    1  

26 Παρέμβαση στο κτιριακό απόθεμα–Απόσυρση  1    1  

27 Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων του θεσμικού πλαισίου για τα διατηρητέα κτήρια και τις χρήσεις διατηρητέων κτηρίων    1  1  

28 Αισθητική–λειτουργική αναβάθμιση της πόλης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα   1   1 1 

29 Αναμόρφωση πεζοδρομίων    1   1 1 

30 Αντιμετώπιση υψηλών πυκνοτήτων, εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων κλπ.   1   1 1 

31 Αναβάθμιση επιλεγμένων πλατειών και κοινόχρηστων χώρων   1 1   1 1 

32 Νέες πεζοδρομήσεις   1   1 1 

33 Οικονομικά εργαλεία για προώθηση πολεοδομικού σχεδιασμού    1  1  

34 Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδιασμού-προσαρμογή στη νέα νομοθεσία και το νέο ΡΣΑ     1 1  

35 Δημιουργία Προδιαγραφών και Οδηγού για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο      1  

36 Ενέργειες για αναζωογόνηση των πάρκων και μεγάλων πράσινων χώρων   1   1 1 

37 Παρεμβάσεις σε περιοχές με μεγάλο έλλειμμα αστικών υποδομών   1   1 1 

38 Ειδικές Ζώνες Ανάπλασης 1  1    1 

39 Τροποποίηση  όρων δόμησης και μορφολογικών κανόνων κτηρίων 1     1  

40 Συστηματική επιδιόρθωση και αντιμετώπιση εμποδίων προσβασιμότητας, ορατότητας κλπ. στα πεζοδρόμια   1   1 1 

41 Αναβάθμιση διαχείρισης απορριμμάτων   1   1  

42 Πιλοτικό σύστημα επανάχρησης ύδατος σε δημοτικά κτήρια      1  

43 Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα   1 1  1  

44 Αστικοί κήποι πράσινες ταράτσες (Αύξηση πρασίνου στα κτίρια) 1     1  

45 Αντιμετώπιση οπτικής ρύπανσης   1 1   1  

46 Αντιμετώπιση ηχορρύπανσης 1 1    1  

47 Ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Δυτικής Αθήνας και των επιμέρους Δήμων και δράσεις branding   1  1 1  

48 Καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο     1 1  

49 Ενίσχυση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και οργανική ένταξη μέσων σταθερής τροχιάς στη Δυτική Αθήνα  1    1 1 

50 Δίκτυο ποδηλατοδρόμων    1   1 1 

51 Πιλοτικές διερευνήσεις έξυπνων συστημάτων μετακίνησης στην πόλη   1    1  

52 Προώθηση νέων χώρων στάθμευσης σε κατάλληλες θέσεις (κατά προτίμηση ανά γειτονιά)  1    1 1 

53 Εξειδίκευση και εφαρμογή ΣΒΑΚ Δυτικής  Αθήνας      1  

54 Ψηφιακή πόλη  1    1  

55 Ανάπτυξη προχωρημένων επικοινωνιών σε επιλεγμένους χωρικούς τομείς της πόλης σε συνεργασία με παρόχους   1   1  

56 Αντιμετώπιση της παραβατικότητας (παράνομη στάθμευση, κατάληψη δημόσιου χώρου, τραπεζοκαθίσματα...  1    1  

57 Αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας  1    1  

58 Ειδικές δράσεις για εντοπισμένα ακραία προβλήματα φτώχειας (ειδικές ομάδες ή περιοχές)  1  1 1 1 1 

59 Οριζόντια μέτρα στήριξης αγοράς ακινήτων     1  1  

60 Ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες περίθαλψης και πρόνοιας  1 1   1  
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Θεματικός χαρακτήρας και θεματικό πεδίο επιδράσεων των δράσεων 

Κωδ Ονομασία Θεματικό περιεχόμενο δράσης Θεματικό πεδίο συνεπειών δράσης 

Ασφά-
λεια 

Ανάπτυ-
ξη και 

στήριξη 
οικονο-

μικής 
βάσης 

Κοινωνι-
κή 

συνοχή 
και κοι-
νωνικές 

υπη-
ρεσίες 

Ακίνητα, 
Κτηριακό 
απόθεμα 

Περιβάλ-
λον 

Πολεο-
δομία 

Πολι-
τισμός 

Συγκοι-
νωνία 

Άλλες 
υποδομές 

και τε-
χνολογία 

Ασφά-
λεια 

Ανάπτυ-
ξη και 

στήριξη 
οικονο-

μικής 
βάσης 

Κοινωνι-
κή 

συνοχή 
και κοι-
νωνικές 

υπη-
ρεσίες 

Ακίνητα, 
Κτηριακό 
απόθεμα 

Περιβάλ-
λον 

Πολεο-
δομία 

Πολι-
τισμός 

Συγκοι-
νωνία 

Άλλες 
υποδομές 

και τε-
χνολογία 

1 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας  1         1 1       

2 Καθορισμός ειδικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις 
πολύ μικρές  1         1 1       

3 Μέτρα και ενέργειες για καλύτερη πληροφόρηση στην πόλη  1 1       1 1 1  1    1 

4 Εκπαίδευση και κατάρτιση σε επιλεγμένους τομείς [για επαγγελματική ένταξη]  1 1        1 1       

5 Στήριξη πρωτοβουλιών «κοινωνικής οικονομίας»   1 1        1 1    1   

6 Ενέργειες δια βίου μάθησης   1 1        1 1    1   

7 Ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Δυτικής Αθήνας και των επιμέρους 
Δήμων-δράσεις branding  1     1    1 1       

8 Παρεμβάσεις ενίσχυσης αστικών clusters  1         1        

9 Αξιοποίηση ακινήτων του δημόσιου τομέα   1  1       1  1  1  1  

10 Ειδικά μέτρα στήριξης του εμπορίου και του μικρο-εμπορίου  1         1 1       

11 Επιδίωξη εγκατάστασης επιτελικών δημόσιων υπηρεσιών στη Δυτική  Αθήνα  1    1     1 1   1    

12 Δράσεις σχετικά με την παραγωγή και διακίνηση τροφίμων στην πόλη   1         1        

13 Ειδικά μέτρα στήριξης του τουρισμού - δράσεις σε ειδικές και εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού  1         1   1     

14 Εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τους ρομά   1 1      1  1 1 1 1 1   

15 Επιμόρφωση μεταναστών και ρομά για διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης και για 
μείωση του ψηφιακού χάσματος   1       1  1    1   

16 Ειδικές δράσεις διευκόλυνσης της καθημερινότητας σε ευάλωτες ομάδες κατοίκων   1         1  1     

17 Ενίσχυση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   1        1 1  1  1   

18 Προώθηση ενεργειών αθλητισμού: εξασφάλιση νέων και αξιοποίηση των 
υφιστάμενων υποδομών, κλπ.   1         1  1     

19 Συστηματική επιδιόρθωση και αντιμετώπιση εμποδίων προσβασιμότητας, 
ορατότητας κλπ. στα πεζοδρόμια και άλλες δράσεις υπέρ ΑΜΕΑ   1       1    1 1    

20 Μέτρα στεγαστικής πολιτικής    1 1  1      1   1    

21 Προσωρινά καταλύματα και δράσεις για αστέγους   1 1        1       

22 Κίνητρα κοινωνικής ένταξης   1    1   1  1       

23 Ενέργειες για την υποστήριξη της ενεργού γήρανσης   1       1 1 1       

24 Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με τα Καταστήματα 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 1     1    1    1     

25 Δράσεις για τα εγκαταλελειμμένα κτήρια      1       1 1 1    

26 Παρέμβαση στο κτιριακό απόθεμα–Απόσυρση    1  1     1  1  1    

27 Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων του θεσμικού πλαισίου για τα 
διατηρητέα κτήρια και τις χρήσεις διατηρητέων κτηρίων      1 1        1 1   

28 Αισθητική–λειτουργική αναβάθμιση της πόλης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα      1 1       1 1 1   

29 Αναμόρφωση πεζοδρομίων       1        1 1    

30 Αντιμετώπιση υψηλών πυκνοτήτων, εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων κλπ.      1        1 1   1 

31 Αναβάθμιση επιλεγμένων πλατειών και κοινόχρηστων χώρων       1        1 1    

32 Νέες πεζοδρομήσεις      1         1  1 1 

33 Οικονομικά εργαλεία για προώθηση πολεοδομικού σχεδιασμού    1  1       1  1    

34 Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδιασμού-προσαρμογή στη νέα νομοθεσία και το νέο 
ΡΣΑ      1     1    1    

35 Δημιουργία Προδιαγραφών και Οδηγού για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο      1        1 1    

36 Ενέργειες για αναζωογόνηση των πάρκων και μεγάλων πράσινων χώρων     1 1        1     

37 Παρεμβάσεις σε περιοχές με μεγάλο έλλειμμα αστικών υποδομών     1 1   1  1 1 1 1 1  1 1 

38 Ειδικές Ζώνες Ανάπλασης      1     1  1  1    

39 Τροποποίηση  όρων δόμησης και μορφολογικών κανόνων κτηρίων      1      1  1 1    

40 Συστηματική επιδιόρθωση και αντιμετώπιση εμποδίων προσβασιμότητας, 
ορατότητας κλπ. στα πεζοδρόμια      1      1  1 1    

41 Αναβάθμιση διαχείρισης απορριμμάτων     1         1     

42 Πιλοτικό σύστημα επανάχρησης ύδατος σε δημοτικά κτήρια     1         1    1 

43 Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και την ενεργειακή 
αποδοτικότητα     1    1     1    1 

44 Αστικοί κήποι πράσινες ταράτσες (Αύξηση πρασίνου στα κτίρια)     1         1 1    

45 Αντιμετώπιση οπτικής ρύπανσης      1       1  1     

46 Αντιμετώπιση ηχορρύπανσης     1       1  1     

47 Ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Δυτικής Αθήνας και των επιμέρους       1    1 1    1   
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Κωδ Ονομασία Θεματικό περιεχόμενο δράσης Θεματικό πεδίο συνεπειών δράσης 

Ασφά-
λεια 

Ανάπτυ-
ξη και 

στήριξη 
οικονο-

μικής 
βάσης 

Κοινωνι-
κή 

συνοχή 
και κοι-
νωνικές 

υπη-
ρεσίες 

Ακίνητα, 
Κτηριακό 
απόθεμα 

Περιβάλ-
λον 

Πολεο-
δομία 

Πολι-
τισμός 

Συγκοι-
νωνία 

Άλλες 
υποδομές 

και τε-
χνολογία 

Ασφά-
λεια 

Ανάπτυ-
ξη και 

στήριξη 
οικονο-

μικής 
βάσης 

Κοινωνι-
κή 

συνοχή 
και κοι-
νωνικές 

υπη-
ρεσίες 

Ακίνητα, 
Κτηριακό 
απόθεμα 

Περιβάλ-
λον 

Πολεο-
δομία 

Πολι-
τισμός 

Συγκοι-
νωνία 

Άλλες 
υποδομές 

και τε-
χνολογία 

Δήμων-δράσεις branding 

48 Καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο       1     1    1   

49 Ενίσχυση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και οργανική ένταξη μέσων σταθερής τροχιάς 
στη Δυτική Αθήνα        1   1    1  1  

50 Δίκτυο ποδηλατοδρόμων         1      1 1  1  

51 Πιλοτικές διερευνήσεις έξυπνων συστημάτων μετακίνησης στην πόλη         1 1 1 1       1 

52 Προώθηση νέων χώρων στάθμευσης σε κατάλληλες θέσεις (κατά προτίμηση ανά 
γειτονιά)        1   1    1  1  

53 Εξειδίκευση και εφαρμογή ΣΒΑΚ Δυτικής  Αθήνας        1       1  1  

54 Ψηφιακή πόλη         1  1       1 

55 Ανάπτυξη προχωρημένων επικοινωνιών σε επιλεγμένους χωρικούς τομείς της πόλης 
σε συνεργασία με παρόχους         1  1       1 

56 Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 1         1 1 1  1 1    

57 Αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας 1         1 1 1       

58 Ειδικές δράσεις για εντοπισμένα ακραία προβλήματα φτώχειας (ειδικές ομάδες ή 
περιοχές)   1         1       

59 Οριζόντια μέτρα στήριξης αγοράς ακινήτων     1       1 1 1      

60 Ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες περίθαλψης και πρόνοιας   1         1       
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Συσχέτιση γεωγραφικά εστιασμένων δράσεων και θυλάκων παρέμβασης 

Κωδ Ονομασία Θύλακας Α 
(1) 

Θύλακας Β 
(2, 17) 

Θύλακας Γ 
(4) 

Θύλακας Δ 
(6. 14. 15. 16) 

Θύλακας Ε 
(3) 

Θύλακας ΣΤ 
(5) 

Θύλακας Ζ 
(7) 

Θύλακας Η 
(9) 

Θύλακας Θ 
(12) 

Θύλακας Ι 
(8. 10. 13, 11) 

Θύλακας K 
(18) 

)1 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας            

2 Καθορισμός ειδικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις πολύ μικρές            

3 Μέτρα και ενέργειες για καλύτερη πληροφόρηση στην πόλη            

4 Εκπαίδευση και κατάρτιση σε επιλεγμένους τομείς [για επαγγελματική ένταξη]            

5 Στήριξη πρωτοβουλιών «κοινωνικής οικονομίας»             

6 Ενέργειες δια βίου μάθησης             

7 Ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Δυτικής Αθήνας και των επιμέρους Δήμων-δράσεις branding            

8 Παρεμβάσεις ενίσχυσης αστικών clusters  1        1  

9 Αξιοποίηση ακινήτων του δημόσιου τομέα   1    1    1  

10 Ειδικά μέτρα στήριξης του εμπορίου και του μικρο-εμπορίου            

11 Επιδίωξη εγκατάστασης επιτελικών δημόσιων υπηρεσιών στη Δυτική  Αθήνα  1          

12 Δράσεις σχετικά με την παραγωγή και διακίνηση τροφίμων στην πόλη             

13 Ειδικά μέτρα στήριξης του τουρισμού - δράσεις σε ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού            

14 Εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τους ρομά     1     1  

15 Επιμόρφωση μεταναστών και ρομά για διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης και για μείωση του ψηφιακού χάσματος     1     1  

16 Ειδικές δράσεις διευκόλυνσης της καθημερινότητας σε ευάλωτες ομάδες κατοίκων 1  1  1  1 1 1 1  

17 Ενίσχυση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης            

18 Προώθηση ενεργειών αθλητισμού: εξασφάλιση νέων και αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, κλπ.            

19 Συστηματική επιδιόρθωση και αντιμετώπιση εμποδίων προσβασιμότητας, ορατότητας κλπ. και άλλες δράσεις υπέρ ΑΜΕΑ 1  1 1     1   

20 Μέτρα στεγαστικής πολιτικής             

21 Προσωρινά καταλύματα και δράσεις για αστέγους     1     1  

22 Κίνητρα κοινωνικής ένταξης            

23 Ενέργειες για την υποστήριξη της ενεργού γήρανσης            

24 Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος            

25 Δράσεις για τα εγκαταλελειμμένα κτήρια            

26 Παρέμβαση στο κτιριακό απόθεμα–Απόσυρση            

27 Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων του θεσμικού πλαισίου για τα διατηρητέα κτήρια και τις χρήσεις  τους             

28 Αισθητική–λειτουργική αναβάθμιση της πόλης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 Αναμόρφωση πεζοδρομίων  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 Αντιμετώπιση υψηλών πυκνοτήτων, εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων κλπ. 1 1 1 1   1 1 1  1 

31 Αναβάθμιση επιλεγμένων πλατειών και κοινόχρηστων χώρων             

32 Νέες πεζοδρομήσεις  1 1 1     1   

33 Οικονομικά εργαλεία για προώθηση πολεοδομικού σχεδιασμού            

34 Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδιασμού-προσαρμογή στη νέα νομοθεσία και το νέο ΡΣΑ            

35 Δημιουργία Προδιαγραφών και Οδηγού για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο            

36 Ενέργειες για αναζωογόνηση των πάρκων και μεγάλων πράσινων χώρων     1 1   1 1  

37 Παρεμβάσεις σε περιοχές με μεγάλο έλλειμμα αστικών υποδομών 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

38 Ειδικές Ζώνες Ανάπλασης 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

39 Τροποποίηση  όρων δόμησης και μορφολογικών κανόνων κτηρίων            

40 Συστηματική επιδιόρθωση και αντιμετώπιση εμποδίων προσβασιμότητας, ορατότητας κλπ. στα πεζοδρόμια 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

41 Αναβάθμιση διαχείρισης απορριμμάτων            

42 Πιλοτικό σύστημα επανάχρησης ύδατος σε δημοτικά κτήρια            

43 Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα            

44 Αστικοί κήποι πράσινες ταράτσες (Αύξηση πρασίνου στα κτίρια)            

45 Αντιμετώπιση οπτικής ρύπανσης             

46 Αντιμετώπιση ηχορρύπανσης            

47 Ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Δυτικής Αθήνας και των επιμέρους Δήμων-δράσεις branding            

48 Καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο            

49 Ενίσχυση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και οργανική ένταξη μέσων σταθερής τροχιάς στη Δυτική Αθήνα  1        1  

50 Δίκτυο ποδηλατοδρόμων  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

51 Πιλοτικές διερευνήσεις έξυπνων συστημάτων μετακίνησης στην πόλη             

52 Προώθηση νέων χώρων στάθμευσης σε κατάλληλες θέσεις (κατά προτίμηση ανά γειτονιά)  1 1 1     1   

53 Εξειδίκευση και εφαρμογή ΣΒΑΚ Δυτικής  Αθήνας            

54 Ψηφιακή πόλη            

55 Ανάπτυξη προχωρημένων επικοινωνιών σε επιλεγμένους χωρικούς τομείς της πόλης σε συνεργασία με παρόχους            

56 Αντιμετώπιση της παραβατικότητας            

57 Αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας            

58 Ειδικές δράσεις για εντοπισμένα ακραία προβλήματα φτώχειας (ειδικές ομάδες ή περιοχές) 1  1  1  1 1 1 1  

59 Οριζόντια μέτρα στήριξης αγοράς ακινήτων             

60 Ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες περίθαλψης και πρόνοιας            
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