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1. Αντί για εισαγωγή 

«Οι πόλεις της Ευρώπης παραμένουν η πρωταρχική πηγή δημιουργίας αγαθών και το κέντρο της κοινωνικής και 

πολιτιστικής ανάπτυξής της. Παρ’όλα αυτά, εμφανίζονται προβλήματα σχετικά με τις γρήγορες οικονομικές 

προσαρμογές, την ανεργία, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τη διαχείρηση της κυκλοφορίας καθώς και φτώχεια, 

κακή κατοικία, έγκλημα και ναρκωτικά»1

Η Αθήνα «εξακολουθεί να διατηρεί την αναπτυξιακή πρωτοκαθεδρία στον ελληνικό χώρο, ως το ισχυρότερο 

διοικητικό και οικονομικό κέντρο της χώρας, με τις πλέον επαρκείς υποδομές συγκριτικά με την ππεριφέρεια της 

χώρας (που όμως παρουσιάζουν ακόμα σοβαρές ανεπάρκειες), υψηλό επίπεδο κατάρτισης και εξειδίκευσης του 

ανθρώπινου δυναμικού και ισχυρή γεωπολιτική θέση».

. 

2

Η σημερινή δομή της Περιφέρειας Αττικής δεν φαίνεται να διαφοροποιείται ουσιαστικά, με το Λεκανοπέδιο 

Αθηνών να αποτελεί τη καρδιά του Μητροπολιτικού συγκροτήματος και την εκτός Λεκανοπεδίου περιοχή να 

δρα σαν χώρος φιλοξενίας υποστηρικτικών λειτουργιών (β’ κατοικία, αεροδρόμιο, βιομηχανία, γεωργική γη, 

αναψυχή, κλπ.). Η συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων στα μητροπολιτικά αστικά κέντρα, ιδιαίτερα 

νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε τομείς αιχμής, είναι μία διεθνής τάση. «Διευθυντικά υπερκέντρα, κέντρα 

προηγμένων επικοινωνιών, επιστημονικές συγκεντρώσεις, κέντρα πολιτιστικών υποδομών και συνεδρίων, μεγάλα 

εμπορικά κέντρα και εκθεσιακοί χώροι διεθνούς προβολής, οργανωμένοι χώροι αναψυχής και θεματικά πάρκα 

διασκέδασης, συνθέτουν το πλέγμα των κεντρικών λειτουργιών με την ευρεία έννοια της σύγχρονης 

μεγαλούπολης.»

 

3

Από την άλλη τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στο Λεκανοπέδιο Αθήνας είναι αυξημένα. Η υψηλή 

ανεργία, η αυξανόμενη εγκληματικότητα, οι οικονομικοί μετανάστες, η συνεχής υποβάθμιση του φυσικού 

περιβάλλοντος (αέρα, γης και θαλάσσας), τα τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα, η γήρανση του οικιστικού 

πλούτου, η ένταση των κοινωνικών διαφοροποιήσεων σε χωρικό επίπεδο, η παντελής σχεδόν έλλειψη αστικού 

και περιαστικού πρασίνου, η απαράδεκτη και ανεξέλεγκτη ανάμιξη χρήσεων γης, ο μαρασμός του δευτερογενή 

τομέα παραγωγή και η αδυναμία (γνωσιολογική και οικονομική) του τριτογενούς τομέα να προσαρμοστεί στις 

νέες συνθήκες ανταγωνισμού, ο πλούσιος αρχαιολογικός πλούτος, η Ολυμπιάδα 2004, τα χιλιόμετρα ελεύθερων 

 

                                                      
1  “Towards an urban agenda in the European Union”, Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 06.05.1997, σελ. 3 
2  Περιφέρεια Αττικής «Κατάρτιση Σχεδίου Ανάπτυξης 2000-2006, Πλαίσιο Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων», Απρίλιος 1998 
3  ΟΡΣΑ «Αθήνα – Αττική, Αναπτυξιακές προοπτικές 2000-2006, Ενιαίο Πρόγραμμα στόχων, κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων», 

σελ. 8, 02.1999 
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ακτών, η γεωγραφική της θέση στη Μεσόγειο, συνθέτουν ένα ψηφιδωτό με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, 

αλλά και μεγάλους κινδύνους αν δεν ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

Τα προβλήματα σε ένα αστικό συγκρότημα, όπως η Αθήνα, δεν αναγνωρίζουν διοικητικά όρια. Η όποια 

πρόταση ανάπτυξης, όπως το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000 – 2006, δεν μπορεί να είναι μία συρραφή 

προτάσεων των διαφόρων φορέων, αλλά μία ποιοτικά διαφορετική πρόταση, που, ενσωματώνοντας τις ανάγκες 

και προτάσεις των διαφόρων φορέων, αναδεικνύει τη διαφορετικότητα στις προοπτικές και δυνατότητες 

ανάπτυξης της περιοχής. 

Η χωρο-ταξική διάρθρωση της Αθήνας δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις περιοχές 

του Λεκανοπεδίου, όχι μόνο σε επίπεδο χρήσεων, αλλά και ποιότητας ζωής. Ετσι το Δυτικό Λεκανοπέδιο 

εξακολουθεί και αποτελεί τον παριά του Λεκανοπεδίου. 

Η περιοχή της Δυτικής Αθήνας, αναπόσπαστο κομμάτι του Λεκανοπεδίου, αποτελεί, παρ’όλη τη βελτίωση που 

υπήρξε τα τελευταία χρόνια, μία περιοχή με ιδιαίτερα έντονα προβλήματα. Η υψηλή ανεργία, η αυξανόμενη 

εγκληματικότητα, οι οικονομικοί μετανάστες, η συνεχής υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος (αέρα, γης 

και θαλάσσας), τα τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα, η γήρανση του οικιστικού πλούτου, η ένταση των 

κοινωνικών διαφοροποιήσεων σε χωρικό επίπεδο, η παντελής σχεδόν έλλειψη αστικού και περιαστικού 

πρασίνου, η απαράδεκτη και ανεξέλεγκτη ανάμιξη χρήσεων γης, ο μαρασμός του δευτερογενή τομέα παραγωγή 

και η αδυναμία (γνωσιολογική και οικονομική) του τριτογενούς τομέα να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες 

ανταγωνισμού συνθέτουν ένα ψηφιδωτό με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά και μεγάλους κινδύνους αν 

δεν ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

Οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας (Αγία Βαρβάρα, Αγιοι Ανάργυροι, Αιγάλεω, Ζεφύρι, Ιλιον, Καματερό, 

Περιστέρι, Πετρούπολη και Χαϊδάρι), συνειδητοποιόντας ακριβώς αυτό, έχουν ενώσει εδώ και δέκα χρόνια τις 

δυνάμεις τους μέσα στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας και έχουν προχωρήσει σε μία μόνιμη 

συνεργασία σε ότι αφορά την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας. 

Ετσι και στο Γ’ ΚΠΣ υπάρχει η ανάγκη ενός συνολικού στρατηγικού Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης γιά τη 

Δυτική Αθήνα των 500.000 κατοίκων, που μέσα από συνολικές παρεμβάσεις θα λύνει τα διαδημοτικά / 

υπερτοπικά, αλλά και τα δημοτικά / τοπικά προβλήματα. Αυτό το Σχέδιο είναι που καταθέτουμε εδώ. 

Περιγραφή υπαρχουσας κατάστασης  
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2. Ταυτότητα της Περιοχής 

2.1 Χωροταξική Ένταξη 

Η περιοχή του ΑΣΔΑ εντάσσεται διοικητικά στη Νομαρχία Αθηνών και στην Περιφέρεια Αττικής. Καλύπτει 

την περιοχή από ΒΔ έως Δ. του Λεκανοπεδίου και συνορεύει : 

⇒ Βόρεια με τους Δήμους Άνω Λιοσίων και Αχαρνών 

⇒ Νότια με τους Δήμους Κορυδαλλού, Νίκαιας, Αγ.Ι.Ρέντη και σ΄ένα μικρό σημείο με το Δήμο 

Ταύρου. 

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

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

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

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

Νίκαιας.  

Η περιοχή ανήκει στο Δυτικό Λεκανοπέδιο. Η ύπαρξη φυσικών και τεχνητών φραγμάτων την απομονώνει τόσο 

από το κέντρο της Αθήνας, όσο και από τηνΔυτικήΑττική. 

Το κυριότερο φυσικό φράγμα που εκτείνεται από Β., Β.Δ. έως Ν. Ν.Δ. της περιοχής του ΑΣΔΑ είναι το Όρος 

Αιγάλεω, που λειτουργεί και ως φυσικό όριο προς τη Δ. Αττική και προς την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. 

Σ΄ένα πολύ μικρό μέρος στα δυτικά φυσικό φράγμα αποτελεί ο Κόλπος της Ελευσίνας, ενώ από ανατολικά 

διασχίζεται από τον Κηφισσό ποταμό με τον οποίο και διαχωρίζεται από το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα με 

τον Κηφισσό ποταμό υπάρχει η Εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας, η μία από τις δύο «εισόδους» της πόλης της 

Αθήνας. 

Ο δεύτερος οδικός άξονας «είσοδος» της Αθήνας, η Αθηνών-Κορίνθου, επίσης διασχίζει την Δυτική Αθήνα 

προς τα δυτικά, χωρίζοντας κυριολεκτικά το Δήμο Χαϊδαρίου σε δύο μέρη, ενώ λειτουργεί σαν όριο ανάμεσα 

στους Δήμους Περιστερίου και Αιγάλεω.  

Στα σημεία που η Δυτική Αθήνα συνδέεται με το κέντρο υπάρχουν ισόπεδοι και ανισόπεδοι κόμβοι μεγάλης 

κυκλοφορίας. 
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Η σύνδεση των Δήμων της ενότητας υλοποιείται ουσιαστικά μόνο μέσα από τον οδικό άξονα της λεωφόρου 

Θηβών. Ο άξονας αυτός διασταυρώνεται με όλους τους βασικούς οριζόντιους άξονες της περιοχής. 

Η περιοχή του ΑΣΔΑ καλύπτει συνολική έκτασση 7.005Ha από τα 26.500 Ηa του λεκανοπεδίου της Αθήνας. 

Από τα 7.005 Ηα τα 3.791 Ηα είναι η έκταση που καταλαμβάνει το εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης (ποσοστό 

54,1%). Τα υπόλοιπα 3.214 Ηα βρίσκονται εκτός Σχεδίου Πόλης (ποσοστό 45,8%). 

Το σημαντικότερο μέρος της γεωγραφικής ενότητας καλύπτεται από το Όρος Αιγάλεω (37,8%). Σήμερα 

αποτελεί έναν ελεύθερο χώρο του οποίου ο τρόπος διαχείρισης θα παίξει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση 

του περιβαλλοντικού προβλήματος ολόκληρου του Λεκανοπεδίου, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στην ανάδειξη 

– αναβάθμιση τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

2.2 Φυσικό Περιβάλλον 

Το οικοσύστημα του όρους Αιγάλεω στη Δυτική Αθήνα έχει ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα και κύρια για 

τους δήμους που αναπτύσσονται στους πρόποδες, σημασία που αγκαλιάζει όλους τους τομείς της ζωής και της 

δράσης. 

Σαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μπορούν να αναφερθούν η οικολογική περιβαλλοντική υποβάθμισή του με κύρια 

αίτια την ανθρωπογενή δραστηριότητα (βοσκή, πυρκαγιές, εκχερσώσεις, ιδιοκτησιακό λατόμευση, επεκτάσεις), 

την έλλειψη πολιτικής προστασίας και ανάπτυξης του όρους, καθώς επίσης την έλλειψη νερού και το πρόβλημα 

του αυξημένου συντελεστή απορροής. Η ύπαρξη ελάχιστου ποσοστικά και χαμηλά ποιοτικά εδάφους καθορίζει 

μαζί με τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν την αρνητική υποδομή και τις βιοκλιματικές συνθήκες στις 

οποίες αναγκαστικά πρέπει να προσαρμοστεί η όποια βλάστηση επιλεγεί. 

Η ανάγκη της οικολογικής – περιβαλλοντικής ανόρθωσης του οικοσυστήματος απορρέει από την πολλαπλή 

σημασία του όρους για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων (δασική αναψυχή, ορεινός 

αθλητισμός), την επίδραση στη κατεύθυνση της άμβλυνσης των συνεπειών από τους αέριους ρύπους και τη 

βελτίωση των βιοκλιματικών συνθηκών. 

Αναδεικνύεται σε πεδίο άσκησης επιθετικής περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Η κατάσταση του Ποικίλου Όρους σήμερα δεν είναι πολύ ευνοϊκή: στο 90% της έκτασής του εμφανίζεται 

γυμνός βράχος, σε ασβεστολιθικά κυρίως πετρώματα, όπου, ένεκα και της παρουσίας μεγάλων σχισμών, δεν 

συγκρατείται το νερό. Λόγω της καταστροφής της προστατευτικής βλάστησης από πολύ καιρό και της έντονης 

διάβρωσης, το έδαφος (τύπου terra rosa, με αργιλώδη υφή και φτωχό σε οργανικές ουσίες) παρουσιάζεται 

διακεκομμένο και περιορίζεται κυρίως στις κοιλότητες μεταξύ των βράχων και στις σχισμές. 



 

\\Titan\ASDA\SPA0006\3KPSASD6.DOC 8/99 

Ο γυμνός όγκος του Ποικίλου δεσπόζει των δυτικών συνοικιών και επηρεάζει ποικιλότροπα τις κλιματικές 

συνθήκες και την κατάσταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τόσο σ΄αυτές όσο και ευρύτερα. Η αρνητική του 

λειτουργία έγκειται στο ότι, λόγω καρστικής, ασβεστολιθικής σύστασης των πετρωμάτων και περιορισμένης 

φυτοκάλυψης, αποτελεί ένα τεράστιο συσσωρευτή θερμότητας. Για τους ίδιους λόγους, λειτουργεί σαν 

σφουγγάρι που έλκει υγρές αέριες μάζες από τα Β. προάστια, μέσω του φαινομένου της οριζόντιας μεταφοράς. 

Οι υγρές μάζες κατέρχονται με τα καθοδικά ρεύματα προς το δομημένο χώρο, όπου συσσωρεύονται 

αυξάνοντας τη σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας, κύρια τις θερμές ώρες της ημέρας. 

Το μικρό σημερινό ποσοστό φυτοκάλυψης δεν έχει ουσιαστικά καμία θετική επίδραση στις κλιματικές 

συνθήκες της άμεσης περιοχής επιρροής. 

Όλες οι προτάσεις για τον ορεινό όγκο πρέπει να εστιάζονται στο στόχο να δημιουργηθεί νέο πλήρες 

οικοσύστημα στο Ποικίλο. Η δημιουργία περιαστικού, λειτουργικού πράσινου στον ορεινό όγκο θα έχει θετική 

επιρροή πάνω στο μικρό και μέσο κλίμα, στο νέφος, στο περιβάλλον της πρωτεύουσας και αμεσότερες 

ευεργετικές επιδράσεις στη δυτική Αθήνα. 

Η θέση του ορεινού όγκου έχει στρατηγική σημασία, γιατί βρίσκεται ανάμεσα από το Λεκανοπέδιο της Αθήνας 

και το Θριάσιο Πεδίο. Στόχος του είναι να μετατραπεί το όρος από γυμνό (κατά 90%) βράχο που βρίσκεται 

ανάμεσα στους ρύπους από το κέντρο της Αθήνας σε υπερτοπικό πόλο πρασίνου – πνεύμονα αναπνοής – 

βασικό παράγοντα επιρροής του περιβάλλοντος και του μικροκλίματος και πόλο υπερδημοτικής 

μικροαναψυχής. 

Οι πρώτες προσπάθειες αναδάσωσης (από το 1977 κυρίως) πέτυχαν σε πολύ μικρό βαθμό, σε ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό τη νανώδη μορφή που εμφανίζουν τα δενδρύλλια, 20 χρόνια μετά τη φύτευσή τους! Οι λόγοι 

είναι πολλοί: έλλειψη εμπειρίας για αναδάσωση σε μεγάλη κλίμακα σε τόσο δυσμενείς εδαφικές – κλιματικές 

συνθήκες, έλλειψη νερού, η βοσκή, η πιτυοκάμπη, ανύπαρκτη βελτίωση εδαφικών συνθηκών, έλλειψη μόνιμης 

καλλιεργητικής φροντίδας και πάνω απ΄όλα, τρομακτικά περιορισμένες πιστώσεις. Αντιθέτως οι αναδασώσεις 

που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια από τον ΑΣΔΑ έχουν πετύχει, γιατί συνοδεύτηκαν από ολόκληρο 

πακέτο συνοδευτικών ενεργειών, όπως γεωτρήσεις, συνεργείο συνεχούς φροντίδας, δίκτυο στάγδην άρδευσης, 

κλπ. 

Οι σημαντικότερες πηγές ρύπανσης της θαλλάσιας περιοχής στο Κόλπο της Ελευσίνας ειναι η βιομηχανία, οι 

λιμενικές δραστηριότητες, τα αστικά λύματα και τα λύματα απο διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της 

ευρύτερης περιοχής στην οποία περιλαμβάνονται ο όρμος του Κερατσινίου και τα στενά του Ναυστάθμου. Στις 

λιμενικές δραστηριότητες, εκτός απο την διακίνηση των πλοίων, συμπεριλαμβάνονται η ναυπηγοεπισκευαστική 
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δραστηριότητα, τα παροπλισμένα πλοία και η δραστηριότητα των διαλυτηρίων. Ακόμα σαν πηγή ρύπανσης του 

κόλπου μπορεί να θεωρηθεί η έκπλυση απο τις βροχές των λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές 

καλλιέργειες της περιοχής του Ασπροπύργου. 

Επιφανειακά νερά δεν υπάρχουν μόνιμα πλην της Λίμνης Κουμουνδούρου, η οποία δέχεται υψηλό ρυπαντικό 

φορτίο απο λάδια και πετρέλαια. 

Ο κύριος χείμαρος που συγκεντρώνει τις απορροές των ορεινών όγκων και διασχίζει το ΒΔ τμήμα της περιοχής 

ειναι ο Γιαννούλας η ρέμα το Αγ. Γεωργίου , που εκβάλλει στην παραλιακή ζώνη Ασπρόπυργου κοντά στα 

ΕΛΔΑ. Κατα την διάρκεια του καλοκαιριού ξεραίνεται. Το χειμώνα λόγω του ανάγλυφου της περιοχής που 

ειναι πεδινό και και επειδή οι κοίτες των χειμάρρων έχουν ελαττωθεί σημαντικά, οι χείμαρροι πλημμυρίζουν. 

Το ρυπαντικό φορτίο που δέχονται τα υπόγεια νερά απο ανθρωπογενείς δραστηριότητες ειναι σημαντικό. 

(βιομηχανία, αστικά λύματα, γεωργικές αποροές, κτηνοτροφία κα). Επίσης παρουσιάζεται δυσμενή επίδραση 

της εισχώρησης θαλλάσιου νερού στον υδροφόρο ορίζοντα που οφείλεται στην μη ορθολογική διαχείρηση των 

υπογείων υδάτων (πχ. εντατική άντληση). 

2.3 Δημογραφική Εξέλιξη 

Κατά την τελευταία δεκαετία η πληθυσμιακή αύξηση στη Δυτική Αθήνα χαρακτηρίζεται σαν υποτονική, αφού 

μεταξύ 1981 και 1991 ο πληθυσμός Γεωγραφική Ενότητα ΑΣΔΑ αυξήθηκε μόλις κατά 3,5% περίπου, έναντι 

2.3% για το ΠΣΠ. Οι αιτίες του γεγονότος αυτού πρέπει να αναζητηθούν στις επικρατούσες συνθήκες στην 

αγορά εργασίας και στη διαχρονική δυσμενή εξέλιξη των συνθηκών διαβίωσης και υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Δ. Αθήνας.Σε επίπεδο Νομαρχίας Αθηνών παρατηρούνται 

σημαντικές πληθυσμιακές ανακατατάξεις. Ετσι έχουμε τις κεντρικές περιοχές να χάνουν πληθυσμό (-111.888 

κάτοικοι ή -8,82%) και τον Νότιο τομέα (+46.124 κάτοικοι ή +11,00%) και τον Ανατολικό τομέα (+94.542 

κάτοικοι ή +23,38%) να κερδίζουν, ενώ ο Δυτικός τομέας έμεινε στάσιμος (+11.086 κάτοικοι ή +2,49%), αν και 

το ποσοστό αύξησής του είναι διπλάσιο περίπου από το μέσο όρο της Νομαρχίας, αλλά το μισό περίπου του 

αντίστοιχου ποσοστού της Περιφέρειας Αττικής (+4,57%).  

Θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι η χαμηλή αυτή αύξηση του πληθυσμού της Δυτικής Αθήνας οφείλεται 

κύρια σε μετανάστευση απ’αυτή προς την Ανατολική Αθήνα και Αττική. Στην πραγματικότητα δηλαδή, με 

δεδομένο ότι η αύξηση η ωφελούμενη στη διαφορά γεννήσεων - θανάτων είναι μικρή, έχουμε σε επίπεδο 

Δυτικής Αθήνας δύο ρεύματα αλληλαναιρούμενα. Κάτοικοι που έρχονται, ως επί το πλείστον οικονομικοί 

μετανάστες, και κάτοικοι που φεύγουν, ως επί το πλείστον εύρωστοι οικονομικά ή συνταξιούχοι, προς τις 
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περιοχές της Ανατολικής Αθήνας. Η τάση αυτή φαίνεται να ενισχύεται και από τη διάταξη του βασικού οδικού 

δικτύου, που ξεκινά ακτινωτά από την κεντρική περιοχή της Αθήνας. Η εξασφάλιση κυκλοφοριακής 

εξυπηρέτησης καθιστά τις ευρύτερες περιοχές διέλευσης του δικτύου αυτού σε χωρικούς υποδοχής 

παραγωγικών δραστηριοτήτων, έλκοντας συνακόλουθα πληθυσμούς κατοίκησης. Ιδάιτερα έντονη θα 

παρουσιαστεί η τάση αυτή τα επόμενα χρόνια στα Μεσόγεια, λόγω της λειτουργίας του Αεροδρομίου στα 

Σπάτα. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, ο «νόμιμος» πληθυσμός των δήμων της γεωγραφικής ενότητας θα αυξηθεί από 

466.231 το 1991 σε 489.826 άτομα το 2001. Φαίνεται δε ότι εκείνο που θα επηρρεάσει αποφασιστικά την 

πληθυσμιακή εξέλιξη της Γεωγραφικής Ενότητας ΑΣΔΑ στα αμέσως προσεχή χρόνια δεν θα είναι η εξέλιξη της 

φυσικής αλλά της μεταναστευτικής κίνησης στην περιοχή. Η φυσική μεταβολή (γεννήσεις – θάνατοι) του 

πληθυσμού στη Δυτική Αθήνα γιά το διάστημα 1981-1990 (6,87) εμφανίζεται σαφώς μεγαλύτερη τόσο από την 

Περιφέρεια Πρωτευούσης (4,02), όσο από την χώρα (2,79). Σύμφωνα όμως με επεξεργασία των στοιχείων της 

ΕΣΥΕ είναι σημαντική η μεταναστευτική κίνηση από τη Δυτική Αθήνα προς άλλες περιοχές, ιδιαίτερα το 

Ανατολικό και Νότιο Λεκανοπέδιο. Ετσι έχουμε γιά το διάστημα 1981-1990, υπολογίζοντας μόνο τη διαφορά 

πληθυσμού 81-91 και τη διαφορά γεννήσεων – θανάτων 1981-1990, χωρίς δηλαδή να υπολογίσουμε όσους 

ήρθαν, στη Δυτική Αθήνα εκροή κατοίκων στο 9,46% του πληθυσμού, στην Περιφέρεια Πρωτεύουσας 1,73%, 

ενώ στο σύνολο της χώρας έχουμε εισροή 2,59% 

Τα στοιχεία των απογραφών του πληθυσμού της ΕΣΥΕ παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση απο τα στοιχεία 

των Στατιστικών Δελτίων Καταναλωτών της ΔΕΗ του 1989, που κατά τεκμήριο παρουσιάζουν με σημαντική 

προσέγγιση τον πραγματικό πληθυσμό της περιοχής. Τα στοιχεία αυτά ανεβάζουν τον πραγματικό πληθυσμό 

της περιοχής σε 650.000 κατοίκους περίπου, παρουσιάζοντας απόκλιση σε σχέση με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ της 

τάξης του 38 – 40% περίπου. Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό, διότι ενώ όλες οι εκτιμήσεις γίνονται με βάση 

τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, τα πραγματικά προβλήματα και οι ανάγκες της περιοχής, είναι σαφώς μεγαλύτερες και 

προκύπτουν απο τον αριθμό των πραγματικών κατοίκων της περιοχής που όπως αναφέρεται παραπάνω.  

2.4 Κοινωνικοοικονομική διάρθρωση πληθυσμού 

Η ανθρωπογεωγραφία της Νομαρχίας Αθηνών χαρακτηρίζεται από τη διατηρούμενη κοινωνική της διαίρεση σε 

ανατολική και δυτική και την άνιση χωρική κατανομή των παραμέτρων που στοιχειωθετούν την ποιότητα του 

ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος. Η άνιση αυτή κατανομή πάντως είναι λιγότερο έντονη σε σχέση 

με άλλες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις. 
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Από το 1970 και μετά διαπιστώνεται μία μετακίνηση των εργατικών στρωμάτων προς το κέντρο της πόλης, που 

συνοδεύται από παράλληλη κίνηση των ανωτέρων εισοδηματικών στρωμάτων (ελεύθεροι επαγγελματίες, 

διευθυντικά στελέχη, κλπ.) προς το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό λεκανοπέδιο, και ιδιαίτερα προς τα 

βόρεια προάστια. Αντιθέτως στις δυτικές περιοχές διατηρείται και εντείνεται ο εργατικός χαρακτήρας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΑΜ, ενώ η Νομαρχία Αθήνας (18,57%) εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό 

υψηλών εισοδημάτων στην Περιφέρεια (16,70%), υπάρχουν έντονες αντιθέσεις μέσα στη Νομαρχία, με τη 

Δυτική Αθήνανα έχει στο υψηλό εισόδημα μόλις το 8,95% του πληθυσμού της, ενώ ο Νότιος τομέας έχει το 

33,38%. Από την άλλη η Δυτική Αθήνα έχει λιγότερα υψηλά εισοδήματα απ’ότι ο Πειραιάς ή η Δυτική Αττική.  

Η σύνθεση της απασχόλησης και των παραγωγικών δραστηριοτήτων στη Δυτική Αθήνα χαρακτηρίζεται από 

την υπεροχή του τριτογενούς τομέα, η μεγένθυση του οποίου έγινε σε βάρος της απασχόλησης τους 

δευτερογενούς. 

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Δυτικής Αθήνας ανέρχεται στο 44,25%,είναι δηλαδή λίγο μεγαλύτερος 

από το μέσο όρο της Περιφέρειας Πρωτευούσης (43,76%) και αρκετά της Χώρας (38,97%).  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής (1991) ο τριτογενής τομέας απορροφά το μεγαλύτερο μέρος 

της απασχόλησης (65,5%), ποσοστό μικρότερο από το μέσο όρο της Αττικής (67,1%) και μεγαλύτερο της 

Χώρας (48%). Οι απασχολούμενοι στο δευτερογενή ανέρχονται σε 33,95% και στον πρωτογενή σε 0,45%.  

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Δυτικής Αθήνας, το 1991 ανέρχονταν σε 177.316 κατοίκους ή σε 

ποσοστό 44,25% του συνολικού πληθυσμού. Οι απασχολούμενοι ανέρχονταν σε 160.991 και κατανέμονταν 

στους τρεις τομείς παραγωγής όπως στον κατωτέρω πίνακα : 

  1981 1991 

  Δυτική 
Αθήνα 

Περιφέρεια 
Πρωτευούσης 

Δυτική 
Αθήνα 

Περιφέρεια 
Πρωτευούσης 

 Πρωτογενής 0,56% 0,60% 0,45% 0,40% 
 Δευτερογενής 59,39% 36,9% 33,95% 24,5% 
 Τριτογενής 40,05% 57,3% 65,60% 67,10% 

Σημαντική είναι η μείωση που παρατηρείται στους απασχολούμενους στον δευτερογενή τομέα που φθάνει 

25,44%, δηλαδή περίπου το 1/4 του συνόλου των απασχολουμένων έπαψε να εργάζεται στον δευτερογενή 

τομέα, αλλά ταυτόχρονα η αύξηση των απασχολουμένων στον τριτογενή τομέα που φθάνει το 18,13%, 

βλέπουμε ότι δεν είναι σε θέση να αποροφήσει αυτούς που εγκατέλειψαν τον δευτερογενή τομέα παραγωγής 

και αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στα υψηλά ποσοστά ανεργίας που παρατηρούνται 

στην περιοχή. 
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Η ανεργία στη Δυτική Αθήνα εκτιμάται στο 12% του εργατικού δυναμικού, όταν στην πρωτεύουσα φθάνει το 

10% και στο σύνολο της χώρας το 9%. Το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας στην περιοχή υπερβαίνει το 15%, 

σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατων μελετών. Δηλαδή ενώ η Ελλάδα πλησιάζει το μέσο ποσοστό ανεργίας της 

κοινότητας, η Δυτική Αθήνα φθάνει τα επίπεδα ανέργίας των περιφερειών της κοινότητας με πολύ υψηλότερα 

ποσοστά ανεργίας. Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας καταγράφονται στις γυναίκες, τους νέους 

και σε άτομα που βγήκαν εκτός παραγωγικής διαδικασίας μετά απο αρκετά χρόναι απασχόλησης. 

2.5 Παραγωγικοί τομείς 

Η υπεροχή του τριτογενή τομέα έναντι του δευτερογενή, συναντάται σε όλους τους Δήμους της Δ.Αθήνας με 

την ίδια περίπου αναλογία 2/1, και σχετίζεται με την κοινωνικοοικονομική αναδιάρθρωση που συντελείται στην 

περιοχή, ακολουθώντας τις γενικότερες τάσεις που επικρατούν στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, με ρυθμούς 

όμως μικρότερους αναφορικά με την ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα και την μείωση του δευτερογενούς.  

Παρά την υπεροχή πλέον του τριτογενή τομέα, ο δευτερογενής τομέας συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της περιοχής, αφού υπολογίζεται ότι το 20% του συνόλου της μεταποίησης στην περιφέρεια 

πρωτευούσης, είναι εγκατεστημένο στην Δυτική Αθήνα, στην οποία βρίσκεται το 17% των μεταποιητικών 

καταστημάτων της περιφέρεiας πρωτευούσης. 

Κύριοι κλάδοι της μεταποίησης στην Δ.Αθήνα, αποτελούν οι παρακάτω : 

⇒ βιομηχανία μεταφορικών μέσων 

⇒ βιομηχανία τελικών προϊόντων απο μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού 

⇒ βιομηχανία προϊόντων απο μη μεταλλικά ορυκτά, εκτός απο παράγωγά πετρελαίου και άνθρακα 

⇒ βιομηχανία ξύλου και φελλού εκτός της επιπλοποιίας 

⇒ βιομηχανία ειδών υπόδησης, ένδυσης και διαφόρων ειδών υφάσματος 

⇒ υφαντικές βιομηχανίες 

⇒ βιομηχανία ειδών διατροφής, εκτός ποτών. 

Οι κλάδοι αυτοί αντιπροσωπεύουν το 80,1% του συνόλου των βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων 

και το 74,8% της συνολικής μεταποιητικής απασχόλησης στη γεωγραφική ενότητα. 
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Παρατηρείται ότι οι προαναφερόμενοι κλάδοι της μεταποίησης παραμένουν σταθεροί όσον αφορά τον αριθμό 

των καταστημάτων και αποτελούν παραδοσιακούς κλάδους για την περιοχή, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός των 

απασχολουμένων σε αυτούς είναι σημαντικά μειωμένος. 

Το φαινόμενο αυτό εξηγείται λόγω του ότι ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων σε αυτούς τους κλάδους 

έχασε την εργασία του κύρια λόγω συρίκνωσης του προσωπικού των επιχειρήσεων των κλάδων αυτών απο την 

μείωση του κύκλου εργασιών και όχι λόγω παύσης εργασιών των επιχειρήσεων, αφού ο αριθμός τους 

παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Ο αριθμός επιχειρήσεων είναι ο ίδιος, όχι όμως και οι επιχειρήσεις. Σημαντική 

μείωση προσωπικού μπορεί να εμφανίζεται και λόγω αύξησης παραγωγικότητας με νέες τεχνολογίες 

Αυτός είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στα υψηλά ποσοστά ανέργίας και οι αιτίες του 

φαινομένου εστιάζονται στην μειωμένη ανταγωνιστικότητα που παρουσιάζουν οι προαναφερόμενοι κλάδοι. 

Το σύνολο των καταστημάτων της μεταποίησης στη Δ.Αθήνα ήταν 8.167 και το σύνολο των απασχολουμένων 

σε αυτά ήταν 41.670 άτομα. Ο μέσος αριθμός απασχολουμένων ανα επιχείρηση ήταν 5 άτομα περίπου, όσο και 

αυτός της περιφέρειας πρωτευούσης. 

Στον τριτογενή τομέα το εμπόριο αποτελεί τη σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα. 

Τα καταστήματα του εμπορίου αποτελούν το 46,9% του συνόλου των καταστημάτων του τριτογενή τομέα και 

απασχολούν το 27,1% των απασχολουμένων σε αυτόν τον τομέα. 

Η περιφέρεια πρωτεύουσας, παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό καταστημάτων εμπορίου (58,8%) καθώς και 

απασχόλησης (38,5%) σε σχέση με τη Δυτική Αθήνα, και αποτελεί την κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα. 

Στη Δυτική Αθήνα παρά την αύξηση των καταστημάτων και της απασχόλησης του εμπορίου, δεν παρουσιάζουν 

εικόνα δυναμισμού και ανάπτυξης τέτοια που να μπορεί να αποροφήσει σημαντικό τμήμα του άνεργου 

πληθυσμού. 

2.6 Πολεοδομικά χαρακτηριστικά Δ.Αθήνας 

Η συνολική έκταση της περιοχής είναι 7.005 Ηα (54,12%) εντός σχεδίου πόλης και 3.214 Ηα (45,88%) εκτός 

σχεδίου πόλης. Η εκτός σχεδίου περιοχή αποτελείται από το όρος Αιγάλεω, τα στρατόπεδα ΚΕΒΟΠ, ΚΕΔΒ και 

301 ΣΕΒ, και το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πύργου Βασίλισσας. 

Η έκταση που καταλαμβάνει η εντός σχεδίου δομημένη περιοχή σήμερα είναι 3.791 Ηα. Πρόκειται για 

πυκνοδομημένη περιοχή με βασικά χαρακτηριστικά την μετριότατη ποιότητα κτιρίων, την έλλειψη ελεύθερων 

χώρων, το ανεπαρκές και κακής ποιότητας οδικό δίκτυο, την έλλειψη χώρων κατάλληλων να καλύψουν τόσο 
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τις ανάγκες κοινωνικής υποδομής, όσο και γενικότερων κοινωνικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων 

(διοίκηση – δημαρχιακά καταστήματα λειτουργούν σε μισθωμένα κτίρια). 

2.7 Μεταφορές 

Οι μεταφορές παρουσιάζουν αδυναμίες, καθώς το υπάρχων οδικό δίκτυο είναι πλημμελές, κυρίως ποιοτικά. Οι 

οδικές μεταφορές στηρίζονται στο ιδιωτικό αυτοκίνητο, που οδηγεί σε παρόξυνση των κυκλοφοριακών 

προβλημάτων και ρύπναση της ατμόσφαιρας, ενώ τα μαζικά μεσα μεταφοράς είναι υποβαθμισμένα. Δεν 

υπάρχει πρόβλεψη γιά μετακίνηση με ποδήλατο και γιά περπάτημα, όπως δεν υπάρχουν οι κατάλληλες 

διαρυθμίσεις γιά τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Η μορφή και τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου αντικατοπτρίζουν την λεντονη εξάρτηση από το 

μητροπολιτικό κέντρο. Η μορφή του δικτύου είναι ακτινωτή, υποδηλώνοντας την άμεση εξάρτηση αυτών των 

περιοχών από το κέντρο. Το κέντρο είναι η περιοχή που προσελκύει τις περισσότερες μετακινήσεις, ενώ 

παράλληλα, λόγω της μορφής του δικτύου, επιβαρύνεται από μεγάλο ποσοστό διαμπερών κινήσεων. 

Η ανεξέλεγκτη χωροθέτηση χρήσεων συχνά υπερτοπικής σημασίας κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων 

επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη προβληματική κατάστασή τους, μιάς και, εκτός από τις επιπλέον 

κινήσεις που δημιουργεί, καταλαμβάνει συνήθως και μία λουρίδα κυκλοφορίας από κάθε πλευρά γιά 

στάθμευση / στάση. 

Τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, παρά τις βελτιώσεις που υπάρχουν λόγω αύξησης του στόλου και των 

λεωφορειόδρομων εξακολουθούν να είναι αναξιόπιστα, με αποτέλεσμα να χάνουν συνεχώς επιβάτες. Τα μέσα 

σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ, Προαστιακός Σιδηρόδρομος) βρίσκονται ακόμα στο στάδιο εκτέλεσης των έργων. 

Οι χώροι στάθμευσης, είτε παρόδιοι, είτε εκτός οδού είναι ελάχιστοι. 

Η ιδιοκτησία Ι.Χ. στην Περιφέρεια Αττικής είναι αρκετά υψηλή, 241 ΙΧ ανά χιλίους κατοίκους, με 

ανισοκατανομές ανάμεσα στις Νομαρχίες. Η ιδιοκτησία ΙΧ στην Νομαρχία Αθηνών είναι πάνω από το μέσο 

όρο της Περιφέρειας (255 ΙΧ / 1000 κάτοικους), με σημαντικές όμως ανισοκατανομές ανάμεσα στους 

διάφορους τομείς (Νότιος Τομέας 357, Δυτική Αθήνα 226), αποτέλεσμα των οικονομικών ανισοτήτων. 

2.8 Υποδομές 

Η αντιπλημμυρική θωράκισή της Δυτικής Αθήνας, παρ’όλα τα βήματα που έγιναν στο ΒΚΠΣ, εξακολουθεί να 

είναι το ζητούμενο. Απαραίτητο επίσης είναι να επιλυθεί και το πρόβλημα αρμοδιοτήτων με την ΕΥΔΑΠ. Είναι 

αναγκαία η συνέχιση με εντατικότερους ρυθμούς των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ,που συνίστανται: 
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Στον τομέα των αποχετεύσεων ακαθάρτων οι δήμοι της Δυτικής Αθήνας δεν έχουν έντονο πρόβλημα 

βιολογικών καθαρισμών αφού στο σύνολό τους αποχετεύονται μέσω των κεντρικών συλλεκτήρων προς τους 

υπάρχοντες Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων. Θα πρέπει να επισημανθεί η αναγκαιότητα αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων της Μεταμόρφωσης, που λειτουργεί με μηχανήματα 

παρωχημένης τεχνολογίας. 

Υπάρχει όμως έντονο πρόβλημα αντικατάστασης του κατασκευασμένου δικτύου από πηλοσωλήνες ,οι οποίοι 

λόγω του υλικού κατασκευής τους, κατασκευή περίπου το 1950, έχουν αποσαθρωθεί και επιπλέον για το λόγο 

σώρευσης στερεών λυμάτων, που έχουν μειώσει τη διατομή με συνέπεια η λειτουργία τους να είναι 

τουλάχιστον πλημμελής. 

Επιπλέον προκύπτει ανάγκη κατασκευής δικτύων ακαθάρτων, όπως και των λοιπών υποδομών, στις 

νεοενταχθείσες στο σχέδιο περιοχές. 

Μεγάλο μέρος του δικτύου ύδρευσης απαιτεί αντικατάσταση λόγω : 

⇒ της παλαιότητας των αγωγών ύδρευσης, κατασκευασμένων από μαντεμένιους σωλήνες (υλικό 

διαβρώσιμο) 

⇒ κατασκευής μεγάλου μέρους υδρευτικού δικτύου από ιδιώτες με υλικά μη αποδεκτά από απόψεως 

ποιότητας ,που μετά την ένταξή τους στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, παρελήφθησαν ως είχαν με 

αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του συστήματος (αλλαγή πιέσεων, υδρομετρητών κλπ). 

Στον τομέα των απορριμμάτων το βασικό πρόβλημα εστιάζεται στο θέμα της χωροθέτησης των ΧΥΤΑ. 

2.9 Χρήσεις γης 

Κύριο χαρακτηριστικό των χρήσεων γης στη Δυτική Αθήνα είναι η ανάμιξή τους. Υπάρχουν πάντως ορισμένες 

ζώνες όπου κυριαρχούν διάφορες χρήσεις. Κυρίαρχη χρήση ειναι η κατοικία, που καλύπτει το __% της 

έκτασης. 

Οι χρήσεις υπερτοπικής σημασίας καλύπτουν το __% της επιφανείας της Δυτικής Αθήνας και το 60% της 

επιφανείας της Νομαρχίας Αθηνών. 

2.10 Κοινωνικός Αποκλεισμός και Αποκλεισμός από την Αγορά Εργασίας 

Παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια εντεινόμενα φαινόμενα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, κοινωνικού 

αποκλεισμού και παραβατικής συμπεριφοράς. Τα φαινόμενα αυτά έχουν έντονη κοινωνική διάσταση, καθώς 
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πλήττονται ομάδες ή άτομα κοινωνικά αποκλεισμένα γιά ειδικές αιτίες πέραν της οικονομικής συγκυρίας 

(ΑΜΕΑ, πολιτιστικές μειονότητες, διακινούμενοι πληθυσμοί, φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι, κλπ.).  

Η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός επιβαρύνονται από τη συρροή αλλοδαπών οικονομικών προσφύγων, 

των οποίων η μαζική παρουσία, χωρίς τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες υποδοχής, τείνει να γίνει ένα 

από τα σοβαρότερα άμεσα προβλήματα της πόλης. 

2.11 Εκπαίδευση 

Οι εκπαιδευτικές υποδομές χαρακτηρίζονται από σημαντικές ελλείψεις σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας 

εκπαίδευσης με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να λειτουργούν με διπλή βάρδια. Αλλο πρόβλημα είναι η εικόνα 

νεκρού χώρου που παρουσιάζουν σήμερα τα σχολεία μετά το μάθημα. 

Η χρησιμοποίηση των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων από και με ευθύνη των ΟΤΑ γιά κοινωνικές 

δραστηριότητες και ιδιαίτερα γιά πολιτισμό και αθλητισμό, θα δώσει στη γειτονιά και στη συνοικία ένα 

πυρηήνα εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και αθλητικής δράσης και παρουσίας. 

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν προσφέρεται γιά αναβάθμιση των γνώσεων, της 

επιστημονικής έρευνας και της σύνθεσής τους με τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι και τα δύο (2) ΤΕΙ της Αθήνας (ΤΕΙΝ Αθηνών και ΤΕΙ Πειραιά) βρίσκονται στη Δυτικής 

Αθήνα, έχουν όμως ελάχιστη, αν όχι ανύπαρκτη, σύνδεση με τα προβλήματα της περιοχής. 

Οι ελλέιψεις σε υποδομές της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είναι μεγάλες, ενώ 

απουσιάζουν παντελώς οι υποδομές, δομές και θεσμοί γιά εξειδικευμένες παρεμβάσεις υπέρ των κοινωνικά 

αποκλεισμένων ατόμων από την αγορά εργασίας. 

2.12 Υγεία – Πρόνοια 

Στο χώρο της υγείας και της πρόνοιας παρατηρείται ενδοπεριφερειακή ανισότητα στην παροχή υπηρεσιών 

υγείας με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση ασθενών στην Αθήνα, χαμηλή στάθμη προσφερόμενων υπηρεσιών προς 

τους χρήσετες, ανεπάρκεια του αριθμού των παδικών σταθμών σε σχέση με τις ανάγκες των εργαζομένων 

γονέων, σε συνδυασμό με σοβαρές ελλείψεις στις προσφερόμενες υπηρεσίες και το περιορισμένο ωράριο 

λειτουργίας τους. Στη Δυτική Αθήνα υπάρχουν δύο ειδικά Νοσοκομεία (Δρομοκαϊτειο και Δαφνι – Ψυχιατρεία) 

και ένα γενικό (Αγίας Βαρβάρας), ενώ κατασκευάζεται το Περιφερειακό Νοσοκομείο Δυτικής Αθήνας στο 

ΚΕΒΟΠ. 
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Η έλλειψη παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στην περιοχή, σε συνδυασμό και με τους πολύ μεγάλους 

χρόνους μετακίνησης από και προς τον τόπο εργασίας, έχουν δημιουργήσει ένα αρκετά δυσμενές υπόβαθρο γιά 

τις μητέρες που θα ήθελαν να εργαστούν. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ακόμα και από τους υπάρχουντες 

παιδικούς σταθμούς, πολλοί λειτουργούν σε ενοικιαζόμενους χώρους, πολλές φορές ακατάλληλους, και με 

ελλειπέστατη υποδομή και εξοπλισμό. 

2.13 Ατομα με Ειδικές Ανάγκες 

Στα όρια της Νομαρχίας Αθήνας ζούν πάνω από 22.000 άτομα με ειδικές ανάγκες (βαριάς νοητικής υστέρησης, 

βαριάς αναπηρίας, σπαστικά, αυτιστικά, τυφλοί, κωφάλαλοι). Ενα μικρό μέρος αυτών, σε νεαρές ηλικίες, 

φιλοξενείται σε ιδρύματα. Τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν τα εξής κυρίως προβλήματα : 

⇒ Ελάχιστη πρόσβαση στην αγορά εργασία 

⇒ Ανύπαρκτη υποδομή γιά προσβάσεις στα δημόσια κτίρια και χώρους 

⇒ Προβληματική πρόσβαση στη ίδια τη ζωή, με έντονο τον κίνδυνο γκετοποίησής τους. 

2.14 Πολιτισμός 

Παρ’όλο που η Δυτική Αθήνα ανήκει στην ευρεία περιοχή της πολιτιστικής πρωτεύουσας του κόσμου, την 

Αθήνα, οι ελλείψεις της σε πολιτιστικές υποδομές είναι τεράστιες. Ουσιαστικά, αν αφαιρέσουμε το Μπουρνάζι, 

πολιτισμός στην Δυτική Αθήνα υπάρχει μόνο το καλοκαίρι. 

2.15 Εντοπισμός προβλημάτων – Διαγραφόμενες προκλήσεις και απειλές 

Από την ανάλυση των δημογραφικών, οικονομικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της 

περιοχής σε σχέση με το λεκανοπέδιο, εντοπίστηκαν μία σειρά προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με την 

υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στη γεωγραφική ενότητα. Τα προβλήματα αυτά, που σήμερα είναι οι κύριοι 

ανασταλτικοί παράγοντες κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας, αφορούν: 

⇒ Την προβλεπόμενη αύξηση του γηραιού τμήματος του πληθυσμού που θα προκαλέσει οικονομικά 

προβλήματα και κοινωνική αρρυθμία. 

⇒ Την αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού των νέων παραγωγικών ηλικιών, που από τη μία θα 

οξύνει το υπάρχον πρόβλημα ανεργίας, από την άλλη όμως θα δημιουργήσει σημαντική 

δυνατότητα παρέμβασης στην παραγωγική βάση του πληθυσμού. 
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⇒ Την υπάρχουσα τάση μετακίνησης του πληθυσμού απο την Δυτική Αθήνα προς τις περιοχές των 

βορείων και νοτίων προαστίων του λεκανοπεδίου, που συγκριτικά θεωρούνται αναβαθμισμένες, 

στερώντας έτσι την Δ. Αθήνα απο ένα δυναμικό τμήμα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, αφού 

κατά κανόνα αυτοί που μετακινούνται απο την Δ.Αθήνα προς πιο αναβαθμισμένα προάστεια, είναι 

εκείνα τα τμήματα του πληθυσμού που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό της αύξηση του 

εισοδήματός τους. 

⇒ Τη μείωση της απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας της περιοχής, που αν και 

συνοδεύεται από μερική αντίστοιχη αύξηση του τριτογενή, ωστόσο δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα 

ανεργίας στην περιοχή, λόγω της αλλαγής των απαιτήσεων σε ειδικεύσεις. Η ανεργία αυτή πλήττει 

κυρίως το γυναικείο πληθυσμό. 

⇒ Το χαμηλό εισόδημα των κατοίκων της γεωγραφικής ενότητας, που υποδηλώνεται από τα υψηλά 

ποσοστά απασχόλησησς στην κατηγορία των εργατών. 

⇒ Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων, που δρα ανασταλτικά σε κάθε προσπάθεια 

οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. 

⇒ Τους βασικούς κλάδους της παραγωγής στην περιοχή που παρουσιάζουν κατά το μεγαλύτερο 

μέρος τους πτώση ή στασιμότητα. 

⇒ Την ανάμειξη οχλουσών βιομηχανικών – βιοτεχνικών χρήσεων με την κατοικία, που υποβαθμίζει 

την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ενότητας, ενώ παράλληλα δυσχεραίνεται κάθε προσπάθεια 

καλύτερης οργάνωσης των μεταποιητικών μονάδων. 

⇒ Τις ιδιαίτερα ψηλές πυκνότητες σε κεντρικές περιοχές της γεωγραφικής ενότητας (Πετρούπολη, 

Περιστέρι, Αιγάλεω). 

⇒ Την έλλειψη πρασίνου μέσα στον οικιστικό ιστό, που, σε συνδυασμό με την έλλειψη 

κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, κλπ.), οξύνει την εικόνα υποβάθμισης. 

⇒ Την έλλειψη υποδομών για αποχετεύσεις λυμάτων ή ομβρίων υδάτων και απορριμμάτων (ιδιαίτερα 

όσον αφορά στα νοσοκομειακά απορρίμματα).  

⇒ Την έλλειψη βασικών τεχνικών υποδομών ιδιαίτερα σε νεοενταχθείσες περιοχές. 
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⇒ Τις σοβαρές ελλείψεις κοινωνικής υποδομής, που χαρακτηρίζουν τη γεωγραφική ενότητα στο 

σύνολό της. Στον τομέα της παιδείας, οι ελλείψεις αυτές, σε συνδυασμό με το χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο και εισόδημα των κατοίκων, εμποδίζουν την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις 

νέες οικονομικές συνθήκες, που απιτούν πρόσθετες γνώσεις και ειδίκευση σε νέους τομείς. 

⇒ Στον τομέα της υγείας εντοπίζεται η έλλειψη νοσοκομειακής υποδομής, παράλληλα με την πλήρη 

εξάρτηση της ενότητας από το κέντρο της Αθήνας. 

⇒ Την ανεπάρκεια και κακή οργάνωση του κυκλοφοριακού δικτύου στην ενότητα, που έχει 

πολλαπλές επιπτώσεις στην οικονομία της περιοχής και στο περιβάλλον. Η έλλειψη 

ικανοποιητικής σύνδεσης των Δήμων της ενότητας μεταξύ τους οδηγεί στη χαλάρωση των 

οικονομικών – κοινωνικών σχέσεων και διατηρεί την εξάρτηση της ενότητας από το κέντρο της 

Αθήνας. 

⇒ Την έλλειψη συγκοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ των Δήμων της ενότητας καθώς και τη χρονοβόρα 

σύνδεσης με το κέντρο της Αθήνας, που πλήττει άμεσα την οικονομία της περιοχής. Καθημερινά 

χάνονται χιλιάδες ανθρωποώρες σε μετακινήσεις για εργασία, ψώνια και ψυχαγωγία προς το 

κέντρο, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούνται οι δυνατότητες για ανάπτυξη ισχυρών τοπικών 

κέντρων. 

Την ατμοσφαιρική ρύπανση που αποτελεί ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα που σχετίζεται άμεσα με: 

⇒ Την κυκλοφορία (κυκλοφοριακή υποδομή, συγκοινωνιακό, οργάνωση οδικού δικτύου). 

⇒ Τη βιομηχανία / βιοτεχνία (ρυπογόνες μονάδες). 

⇒ Τη θέρμανση των κτιρίων (καυστήρες). 

⇒ Την πλήρη υποβάθμιση του όρους Αιγάλεω, που θα μπορούσε να αποτελέσει όχι μόνο χώρο 

περιαστικού πρασίνου της ενότητας αλλά και πεδίο άσκησης επιθετικής περιβαλλοντικής πολιτικής 

σε επίπεδο Λεκανοπεδίου. 

⇒ Την ανεπάρκεια των κρατικών υπηρεσιών και την κακή τους χωροθέτηση. Για παράδειγμα, από τις 

24 υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στην Αττική μόνο οι 4 εξυπηρετούν τη Δυτική Αθήνα που αποτελείται 

από 9 δήμους. Άλλοι φορείς όπως ο ΕΟΜΜΕΧ, το ΕΚΕΠΑ, κλπ. δεν διαθέτουν τοπικές 

αντίστοιχες υπηρεσίες εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού επιχειρηματιών. 
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2.16 Ποσοστική και ποιοτική εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης 

Η γεωγραφική ενότητα της Δυτικής Αθήνας, διαφοροποιείται ως προς τα οικονομικοκοινωνικά και τομεακά 

χαρακτηριστικά της απο τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Πρωτευούσης. 

Η Δυτική.Αθήνα χαρακτηρίζεται απο υψηλότερους δείκτες ανεργίας, χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης των 

κατοίκων, χαμηλότερα εισοδήματα και γενικότερα χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο (π.χ. συνθήκες στέγασης).. Η 

ανάπτυξή της στηρίζεται σχεδόν στο σύνολό της στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής. Το κατά 

κεφαλήν εισόδημα είναι σημαντικά χαμηλότερο του μέσου όρου της περιφέρειας πρωτευούσης και σε μερικούς 

Δήμους είναι χαμηλότερο απο το μέσο όρο της χώρας. 

Το χαμηλό επίπεδο διαβίωσης στη Δυτική Αθήνα, η ανεργία, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η 

ανεπάρκεια κοινωνικής υποδομής, αναγκάζει μεγάλο μέρος των κατοίκων να μετακινείται σε άλλα γεωγραφικά 

διαμερίσματα της Αττικής και κύρια στη ΒΑ και ΝΑ, με σκοπό την αναζήτηση απασχόλησης και καλύτερων 

περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Η αύξηση του πληθυσμού της Δυτικής Αθήνας, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μετεγκατάσταση πληθυσμού 

απο τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας που πρωτοεγκαθίστανται στην Δυτική Αθήνα για 

αναζήτηση απασχόλησης σε όλη την Αττική, ή οικονομικούς μετανάστες.  

Η περιοχή της Δυτικής Αθήνας λόγω των δυσμενών χαρακτηριστικών τόσο του φυσικού όσο και του 

κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντός της παρουσιάζει πολύ μικρή αύξηση του πληθυσμού της λόγω 

μετεγκατάστασης εργαζομένων σ΄αυτήν. 

Ενα σημαντικό μέρος του πληθυσμού της Δυτικής Αθήνας μετακινείται και εγκαθίσταται σε άλλες περιοχές της 

Αττικής όπως βόρεια, ανατολικά και νότια προάστια. 

Η φυσική αύξηση του πληθυσμού που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά με όλες τις άλλες 

περιοχές της Αττικής, αποδεικνύει ότι η Δυτική Αθήνα διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με υγιή δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, που εν δυνάμει και με τις κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να υποστηρίξει την αναπτυξιακή 

διαδικασία.  

Εξετάζοντας τη σύνθεση του πληθυσμού της Δ.Αθήνας κατά τάξεις ηλικιών παρατηρείται ότι η συμμετοχή των 

μικρών ηλικιών 0-9 ετών είναι μικρή, αυξάνεται όμως σημαντικά στις παραγωγικές ηλικίες άνω των 20 ετών. 

Επίσης συγκριτικά μικρή είναι και η συμμετοχή των μεγάλων ηλικιακων ομάδων. Η εικόνα που παρουσιάζεται 

είναι μίας υγιούς πληθυσμιακά εξελισόμενης περιοχής, με δυναμικά χαρακτηριστικά, που όμως η γενικότερη 

τάση μείωσης των γεννήσεων διαγράφεται έντονα και εδώ.  



 

\\Titan\ASDA\SPA0006\3KPSASD6.DOC 21/99 

Ενώ παρουσιάζεται πολύ μικρό ποσοστό αναλφάβητων και υψηλά ποσοστά του πληθυσμού που έχουν 

τελειώσει βασική και μέση εκπαίδευση, η περιοχή υστερεί σε αποφοίτους ανωτέρων και ανωτάτων σχολών 

έχοντας ποσοστό 10,88% σε σχέση με το αντίστοιχο 17,1% της περιφέρειας πρωτευούσης. 

Όπως γίνεται φανερό για την δημιουργία των κατάλληλων όρων ένταξης των ανέργων που προέρχονται απο 

τον δευτερογενή τομέα, στον τριτογενή τομέα παραγωγής, απαιτούνται «ποιοτικές» παρεμβάσεις αναφορικά με 

τα προσόντα και τις ειδικεύσεις αυτού του ανθρώπινου δυναμικού με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις 

ιδιαίτερα των κλάδων του εμπορίου και των υπηρεσιών. 

2.17 Εργα που έχουν ενταχθεί στο Β΄ ΚΠΣ 

Κατά τη διάρκεια κατάρτισης του Β’ΚΠΣ η Δυτική Αθήνα είχε παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση γιά έργα 

που θα επρέπε να ενταχθούν σ’αυτό. Η πρόταση αυτή παρουσιάζεται παρακάτω, καθώς και το τι υλοποιήθηκε 

απ’αυτήν. Οπου στον πίνακα υπάρχει ερωτηματικό σημαίνει ότι το έργο υλοποιήθηκε – υλοποιειται, αλλά δεν 

είναι γνωστός ο προϋπολογισμός του. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΠ 94-99 
Α΄ Εργα και προγράμματα για ένταξη στο ταμείο συνοχής    

 Τίτλος Φορέας Προϋπολ(
εκ.δρχ) 

ΠΕΠ 
1994-99 

1 Λεωφόρος Σταυρού Ελευσίνας από Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου 
μέχρι αεροδρόμιο Σπάτων μήκους 52,6 χλμ.  

ΥΠΕΧΩΔΕ 110.000  

1.1 Περιφεριακός Δακτύλιος Αττικής: Λεωφόρος Σταυρού – Ελευσίνας  16.500 
2 Δακτύλιος Ποσειδώνος – Σχιστό – Εθνική Οδός Αθηνών 

Κορίνθου 
ΥΠΕΧΩΔΕ 50.000  

3 Αναβάθμιση Εθνικών Οδών (δημιουργία παράπλευρου 
δρόμου, ανισόπεδοι κόμβοι, πεζοδιαβάσεις) 

ΥΠΕΧΩΔΕ 20.000  

3.1 Κόμβος Λ. Κηφισσού - Λ. Αθηνών Καβάλας (υπόγειος κλάδος Πειραιά προς Λαμία ) 1.355 

4 Επέκταση γραμμής ΜΕΤΡΟ μέχρι τη Δυτική Αθήνα ΥΠΕΧΩΔΕ 25.000 ; 
5 Δημιουργία σιδηροδρομικής σύνδεσης Πειραιά με Μενίδι ΟΣΕ 10.000  
6 Ενοποίηση σιδηροδρομικών γραμμών Πελλοπονήσου – 

Μακεδονίας – υπογειοποίηση μέσα στον οικιστικό ιστό – 
προαστειακός σιδηρόδρομος 

ΟΣΕ 10.000 ; 

7 Καθαρισμός Σαρωνικού – Κόλπου Ελευσίνας ΥΠΕΧΩΔΕ 10.000  
  ΣΥΝΟΛΟ  235.000 17.855 

 

Β΄Εργα και προγράμματα για ένταξη στο Εθνικό σκέλος    
 Τίτλος Φορέας Προυπολ(

εκ.δρχ) 
ΠΕΠ 

1994-99 
1 Μεταφορά Στρατοπέδων ΚΕΒΟΠ, ΚΕΔΒ, 301 ΥΕΘΑ 10.000  
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2 Περιφεριακό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής 600 κλινών Υπ. Υγείας 
και Πρόνοιας 

30.000  

2.1 Περιφεριακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής   16.348 
3 Ανέγερση κτιρίων για στέγαση κρατικών παιδικών σταθμών  

Στη Δυτική Αθήνα 
Υπ. Υγείας 

και Πρόνοιας 
3.500  

3.1 Κατασκευή παιδικού σταθμού Δήμου Χαιδαρίου   119 
4 Αναδιευθέτηση Κηφισσού από εκβολή μέχρι χ.θ 5+062 και 

από χ.θ 6+744 μέχρι χ.θ 10+650 
ΥΠΕΧΩΔΕ 36.500  

5 Διευθέτηση ρεμμάτων ΥΠΕΧΩΔΕ 19.300  
5.1 Διαμόρφωση ρέμματος Αν. Ρωμυλίας πεύκα Βέρδη Δ. Πετρούπολης  126 
5.2 Διευθέτηση ρέμματος Ευπειριδών   3.689 
6 Δυτική πύλη – Ποικίλο Όρος ΥΠΕΧΩΔΕ 1.000  
7 Ανέγερση μονάδας Επαγγελματικής κατάρτησης Δυτικής 

Αθήνας 
Υπ. Παιδείας 2.000  

  ΣΥΝΟΛΟ  102.300 20.282 

 

Γ΄ Εργα και προγράμματα για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής    
 Τίτλος Φορέας Προυπολ(

εκ.δρχ) 
ΠΕΠ 

1994-99 
1 Διάνοιξη Λεωφόρου Θηβών και Καβάλας έως Φυλής ΥΠΕΧΩΔΕ 4.000  

1.1. Διάνοιξη Λεωφόρου Θηβών από Καβάλας έως τη Λεωφόρο Φυλής 1.537 
2 Οδική σύνδεση Λεωφόρου Θηβών με τις Τρεις Γέφυρες και  

Διαμόρφωση οδού επί της καλύψεως του ρέμματος Νυμφαίων 
ΥΠΕΧΩΔΕ 1.500  

2.1. Κόμβος : Σύνδεση Λ. Θηβών με Τρεις Γέφυρες   1.487 
2.2 Κατασκευή οδού Νυμφαίου από Θηβών έως Αλφειού και σύνδεση με την οδό Θηβών 775 
3 Ολοκλήρωση Φυλής ΥΠΕΧΩΔΕ 3.000  
4 Σχολικές αίθουσες στην Δυτική Αθήνα ΟΣΚ 2.500  

4.1 Κατασκευή 8ου Γυμνασίου – Λυκείου Περιστερίου   1.072 
4.2 Κατασκευή 9ου Γυμνασίου Αιλάλεω   498 
4.3 Κατασκευή 8ου Γυμνασίου Νέων Λιοσίων (Ιλίου)   649 
4.4 Κατασκευή ΤΕΛ Χαιδαρίου   2.506 
4.5 Κατασκευή ΤΕΛ Πετρούπολης    1.520 
5 Υπερτοπικοί πόλοι (Πύργος Βασίλισσας, Ποικίλο όρος) ΤΑ 3.500  
6 Ολοκλήρωση πρωτεύοντος δικτύου αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ 2.500  

6.1 Ύρδρευση – Αποχέτευση Δήμου Ζεφυρίου   43 
7 Δίκτυο φυσικού αερίου ΤΑ 2.000  
8 Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων ΤΑ 4.000  

8.1 Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων Δήμου Ζεφυρίου   197 
8.2 Κατασκευή ομβρίων αγωγών οδών Ελευθερίου Βενιζέλου-28ης Οκτωβρίου-Βύρωνος-Δωδεκανήσου 

Αγ. Βαρβάρας 
8.3 Αγαγοί ομβρίων Δήμου Αγ. Βαρβάρας   0 
8.4 Κατασκευή συλλεκτήρα ομβρίων οδού Αγίου Νικολάου Δ. Ιλίου  0 
8.5 Κατασκευή αγωγών ομβρίων περιοχής Δάσους Δήμου Χαιδαρίου (αντιπλημμυρική 

προστασία Δήμου Χαιδαρίου) 
67 
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8.6 Κατασκευή αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής Δήμου Αγ. Αναργύρων 0 
8.7 Κατασκευή αγωγών ομβρίων (Ηρακλείου, Σμύρνης, Ερέχθειου) Δήμου Αγ. Βαρβάρας 51 
8.8 Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Περιστερίου   255 
8.9 Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Πετρούπολης   74 

8.10 Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Δήμων Δυτ.Αττικής (Αγ. Αναργύρων, Πετρούπολης, 
Περιστερίου, Αιγάλεω, Καματερού, Χαιδαρίου) 

1.462 

8.11 Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Δήμου Καματερού   64 
9 Διαδημοτικό δίκτυο στάθμευσης ΤΑ 3.000  

10 Διαδημοτικό δίκτυο πεζών – ποδηλάτων ΤΑ 1.000  
11 Διαδημοτικό δίκτυο Μέσων μαζικής μεταφοράς Σταθερής 

Τροχιάς 
ΤΑ 1.000  

12 Ολοκλήρωση διαδημοτικού κυκλοφοριακού δικτύου ΤΑ 3.000  
12.1 Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Χαιδαρίου   114 
12.2 Οδοποιία Ζεφυρίου   135 
12.3 Οδοποιία περιοχών Δήμου Περιστερίου   150 
12.4 Δημοτική οδοποιία Καματερού   203 
12.5 Κατασκευή οδού Ακροπόλεως στο Δήμο Χαιδαρίου   104 
12.6 Διάνοιξη – κατασκευή τμήματος οδικού δικτύου (Πλαστήρα, Γ.Παπανδρέου, Στουρνάρα, 

Κων/λεως)Δήμου Αγ.Αναργύρων 
271 

12.7 Έργα υποδομής στις νεοενταχθείσες περιοχές του Δήμου Καματερού 170 
12.8 Κατασκευή οδού Περιφεριακού Νοσοκομείου Δυτ. Αττικής(οδός Ριμινί) 898 
12.9 Έργα οδοποιίας αποχέτευσης στον καταυλισμό τσιγγάνων Δ. Αγ. Βαρβάρας 78 
13 Συμπλήρωση δικτύου ύρδρευσης - άρδρευσης - αξιοποίησης  

Γεωτρήσεων 
ΤΑ 1.500  

13.1 Κατασκευή υδατοδεξαμενών άρδρευσης Δήμου Αγ. Βαρβάρας  58 
14 Διαδημοτικό πρόγραμμα για τα στέρεα απόβλητα (μηχανική  

Αποκομηδή, διαλογή στην πηγή, εργοστάσιο ανακύκλωσης) 
Δυτικής Αθήνας 

ΤΑ 1.000  

14.1 Προμήθεια Μηχ/κου Εξοπλισμού Δ. Αιγάλεω (αυτοκ. & κάδων απορριμάτων με σύστημα 
βουρτσών & ανακύκλ. Νερού για διαχ. απορ. & ανακύκλωση 

105 

14.2 Προμήθεια μηχ/κού εξοπλισμού για την διαχ. Απορριμμάτων Δ. Ιλίου 106 
15 Διαδημοτικό δίκτυο Αστικών Κέντρων Υγείας Δυτικής 

Αθήνας 
ΤΑ 1.000  

16 Διαδημοτικό δίκτυο Βρεφονηπιακών Σταθμών Δυτικής 
Αθήνας 

ΤΑ 1.000  

16.1 Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και Επαμεινώντα Δ. 
Αιγάλεω 

215 

16.2 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Μπουμπουλίνας Δήμου Αιγάλεω 159 
16.3 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ιλίου   114 
16.4 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίας Βαρβάρας  152 
16.5 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ζεφυρίου   128 
16.6 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Περιστερίου   109 
17 Αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών Δυτικής Αθήνας ΤΑ 5.000  

17.1 Εργα υποδομής (οδοποιια – δίκτυα) και διαμόρφωση κ.χ. Υποβαθμισμένης περιοχής 
Προσφυγικά Ρώσικα Αγίας Βαρβάρας 

241 
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17.2 Κατασκευή Κεντρικής πλατείας του Άνω Δάσους Δήμου Χαιδαρίου 42 
17.3 Ανάπλαση οδού Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαιδαρίου   253 
17.4 Αναπλάσεις πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων στο κέντρο του Δήμου Πετρούπολης 35 
17.5 Κατασκευή πεζοδρόμων Μ.Αλεξάνδρου Δήμου Περιστερίου  114 
17.6 Ανάπλαση της περιοχής βόρεια της Λεωφόρου Σταυρού - Ελευσίνος στο Δήμο Ζεφυρίου 210 
17.7 Διαμόρφωση Βιοτεχνικής Έκθεσης Δήμου Περιστερίου  400 
17.8 Διαμόρφωση Χώρου Ο.Τ. 476 Αγίας Βαρβάρας σε πλατεία  70 
17.9 Αρχιτεκτονική διαμόρφωση Δημοτικού πάρκου Αγίας Βαρβάρας (Ο.Τ.588) σε πλατεία με 

Αναψυκτήριο 
157 

17.10 Έργα υποδομής (οδοποιία ύδρευση ) και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων περιοχής 
Αττάλου, Δήμου Καματερού 

230 

17.11 Ανάπλαση περιοχής παλαιών και νέν πολυκατοικιών στην περιοχή Ντοιτς Δήμου 
Αιγάλεω 

85 

17.12 Κατασκευή πεζοδρόμων και δημιουργία χώρων πρασίνου Δ.Αιγάλεω 81 
17.13 Αναπλάσεις περιοχών, διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Χαιδαρίου 108 
17.14 Ανάπλάσεις περιοχής Δήμου Ζεφυρίου   36 
17.15 Ανάπλαση χώρου στο Ο.Τ. 298 & Ο.Τ 299 Δήμου Αγ. Αναργύρων 653 

18 Αντιπλημμυρικά έργα Δυτικής Αθήνας ΤΑ 1.000  
18.1 Αντιπλημμυρική προστασία και ανακατασκευή οδού περιοχής Νέας Ζωής Δήμου 

Περιστερίου 
264 

18.2 Αντιπλημμυρική προστασία (κάλυψη Χαιδαρορέμματος) Δ.Αιγάλεω 46 
18.3 Αντιπλημμυρική προστασία Δήμων Καματερού και Πετρούπολης 63 
19 Αναδασώσεις Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω ΤΑ 2.000  

19.1 Διαμόρφωση εισόδων στο Ποικίλο όρος   564 
20 Ανάπλαση Δικτύου Κέντρων Δήμων Δυτικής Αθήνας ΤΑ 5.500  

20.1 Επέμβαση στο άλσος Μπαρουτάδικο Αιγάλεω   450 
21 Πάρκο Νέων Τεχνολογιών Δυτικής Αθήνας ΤΑ 1.500  
22 ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ, Βιοτεχνικά κτίρια Δυτικής Αθήνας ΤΑ 2.000  

22.1 Αποπεράτωση Εκθεσιακού Κέντρου Δήμου Περιστερίου  8 
23 Μυθούπολη Δυτικής Αθήνας ΤΑ 2.500  
24 Συνεδριακό Κέντρο Δυτικής Αθήνας ΤΑ 3.500  
25 Κέντρο ανάδειξης και διατήρησης των εθίμων και και της 

κουλτούρας του τσιγγάνικου και ποντιακού στοιχείου  
ΤΑ 500  

26 Διαδημοτικό δίκτυο πολιτιστικών υποδομών και διαδημοτικός 
φορέας Πολιτισμού και αναψυχής Δυτικής Αθήνας 

ΤΑ 2.000  

26.1 Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο ΟΤ 104 Δήμου Αγίων Αναργύρων 143 

26.2 Βασικές εργασίες στο Θέατρο Πέτρας Δήμου Πετρούπολης  42 
27 Δίκτυο βασικών αθλητικών υποδομών δυτικής Αθήνας ΤΑ 2.000  
28 Διαδημοτικό δίκτυο κέντρων κατάρτησης Δυτικής Αθήνας ΤΑ 2.000  
29 Πρότυπο κέντρο Νέων Τεχνολογιών και Επιμορφωσης 

Δυτικής Αθήνας 
ΤΑ 1.500  

  ΣΥΝΟΛΟ  66.500 19.823 
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Προγράμματα και δράσεις που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας (εκτός 

ΠΕΠ και Ταμείου Συνοχής) : 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 

1 ADAPT-ASTRA – 
NET 

Η δυναμική προσέγγιση της σχέσης του προσωπικού 
των ΜΜΕ με εθνικά και διακρατικά δίκτυα 
(ΙΝΤΕΡΝΕΤ κλπ) 

55.000.000 

2 HORIZON – ΗΧΩ Προώθηση της απασχόλησης Αμεα Δρομοκαϊτείου 129.000.000 
3 HORIZON – 

IRIDE 
Επαγγελματική και κοινωνική ένταξη 
παλλινοστούντων 

172.300.000 

4 YOUTHSTART 
Νεολαία & Τ.Α. 

Ανάληψη πρωτοβουλιών απο την ΤΑ για την 
επαγγελματική ένταξη νέων 

 
8.205.000 

5 YOUTHSTART-
Οπτικοακουστικό 
βήμα για τη 
Νεολαία  

Δίκτυο επικοινωνίας με τους νέους 60.080.000 

6 INTEGRA/ 
MULTI ROMA 
ACTION HELLAS 

Το πρόγραμμα αφορά τους τσιγγάνους και των 13 
περιφερειών της χώρας 

700.000.000 για 
το σύνολο των 

περιοχών 
εφαρμογής 

7 INTEGRA /  
Παλλινοστούντες 
Πόντιοι 

Προώθηση της απασχόλησης για τους 
παλλινοστούντες Πόντιους 

652.000.000 

8 NOW Προώθηση της απασχόλησης των γυναικών 130.000.000 
9 NOW-Avanza Υποστήριξη γυναικείας πρωτοβουλίας 187.700.000 

10 HORIZON Επαγγελματική ένταξη Αμεα 17.000.000 
11 ADAPT – 

ASTRABIS 
Προώθηση ηλεκτρονικού εμπορίου-εκσυγχρονισμός 
ΜΜΕ 

150.000.000 

12 ΕΣΤΙΑ Άρση αποκλεισμού παλλινοστούντων 12.326.000 
13 URBAN Κοινοτική Πρωτοβουλία με ευρείας κλίμακας δράσεις 

που αποσκοπούν στην υποβοήθηση του 
εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης των οικονομικών 
δραστηριιοτήτων καθώς και στην άρση των 
παραγόντων αποκλεισμού απο την αγορά εργασίας. 

5.000.000.000 

14 HORIZON Κέντρο Πληροφόρησης- Υποστήριξης Τσιγγάνων 127.000.000 
15 Καταπολέμηση του 

αποκλεισμού απο 
την αγορά εργασίας 
πρώην χρηστών 
ναρκωτικών 
ουσιών 

Καταπολέμηση του αποκλεισμού απο την αγορά 
εργασίας πρώην χρηστών ναρκωτικών ουσιών 

26.135.000 

16 Πρόγραμμα για 
τσιγγάνες 

Επαγγελματικός προσανατολισμός και κατάρτισης 
τσιγγάνων 

14.000.000 

17 Καταπολέμηση του 
αποκλεισμού 

Επαγγελματική Κατάρτιση 16.895.000 
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γυναικών αρχηγών 
μονογονεικών 
οικογενειών 

18 INTEGRA / 
Τσιγγάνοι 

Προώθηση της απασχόλησης 20.000.000 

19 Κοινωνικός 
αποκλεισμός 1997 / 
Τσιγγάνες 

Χειροτεχνία - Οικοτεχνία 26.000.000 

20 Πρόγραμμα ίσων 
ευκαιριών ανδρών 
– γυναικών 

Εξισορρόπηση ανάμεσα στην οικογενειακή και 
επαγγελματική ζωή 

Καλύπτεται απο 
Άγγλους εταίρους 

21 LEONARDO DA 
VINCI – 
FORMADURO 

Ανάδειξη της συμβολής της κατάρτισης στην Τοπική 
Ανάπτυξη 

58.000.000 

22 ESPRIT/ 
MERCADO 

Προώθηση των ΜΜΕ σε θέματα έρευνας-τεχνολογίας 
και ηλεκτρονικού εμπορίου 

300.000.000 

23 ESTEEM Ανάπτυξη Ευρωπαικού δικτύου υποστήριξης ΜΜΕ 250.000.000 
24 RECITE/MUNDIE

MPRESA 
Ανάπτυξη μεθόδων μεταφοράς τεχνογνωσίας για την 
εισαγωγή της ολικής ποιότητας στις ΜΜΕ 

50.000.000 

25 ADAPT-
ENTERPRISE 
2000 

Οργάνωση του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης 
Νομαρχίας Αθηνών 

19.000.000 

26 Αστικό Πιλοτικό 
Πρόγραμμα Swans 

Ενίσχυση ΜΜΕ, ενίσχυση διαδημοτικών κέντρων, 
μείωση κοινωνικού αποκλεισμούθ, ανάπτυξη 
καινοτομίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

1.450.000.000 

 ΣΥΝΟΛΟ  19.730.641.000 

Σημείωση : Το συνολικό κόστος των προαναφερομένων δράσεων δεν αφορά εξ΄ολοκλήρου την Δυτική Αθήνα, 

διότι πολλές απο τις παραπάνω ενέργειες υλοποιούνται απο τη Νομαρχία Αθηνών και σε άλλες περιοχές εκτός 

Δ.Αθήνας. 

2.18 Αποτελέσματα απο το Β΄ ΚΠΣ 

Στο ΠΕΠ 1994-1999 οι 9 Δήμοι μέλη του ΑΣΔΑ έχουν χρηματοδοτηθεί στους τομείς που παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα.  

Αναφέρονται ειδικώτερα έργα που περιλαμβάνονται στο ΠΕΠ Αττικής 1994 – 1999 αλλά και προγράμματα 

κεντρικών φορέων και του Ταμείου Συνοχής ανά τομέα και δράση. 

1.  Ανθρώπινο δυναμικό: 
1.1. Εκπαίδευση 

(6.245 εκ. Δρχ) 
 6.245 εκ. Δρχ. 

2.  Βασικές υποδομές: 
2.1. Μεταφορές 

Εκ των οποίων 

(22.801 εκ. Δρχ.) 
 22.801 εκ. Δρχ. 
17.855 εκ.Δρχ. (Ταμείο Συνοχής) 
 4.946 εκ.Δρχ. (ΠΕΠ Αττικής) 
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3.  Παραγωγικοί τομείς: 
 3.1. Βιομηχανία – Υπηρεσίες 

(400 εκ. Δρχ.) 
 400 εκ. Δρχ. 

4.  Βελτίωση ποιότητας ζωής 
4.1. Υγεία Πρόνοια 

Εκ των οποίων 
 
4.2. Πολιτισμός 
4.3. Περιβάλλον 

Εκ των οποίων 

(28.368 εκ. Δρχ.) 
 18.242 εκ. Δρχ. 

17.365 εκ. Δρχ. (εθνικό σκέλος) 
 877 εκ. Δρχ. (ΠΕΠ) Αττικής 
 185 εκ. Δρχ. (ΠΕΠ) Αττικής 
 9.941 εκ. Δρχ. 

3.815  εκ. Δρχ. (ρέμματα – εθνικό σκέλος) 
 2.586 εκ. Δρχ (όμβρια-αντιπλ/κα – ΠΕΠ) 
 211 εκ. Δρχ. (απορρίμματα – ΠΕΠ) 
 3.329 εκ. Δρχ. (αναπλάσεις - ΠΕΠ) 

Τα συμπεράσματα που θα μπορούσε κανείς να βγάλει, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

χρηματοδοτήσεων του Β’ ΚΠΣ στην Δυτική Αθήνας είναι τα εξής : 

⇒ Στην εκπαίδευση το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά την κάλυψη πρωταρχικών αναγκών σε σχολική 

υποδομή και πολύ λίγο την συνεχόμενη κατάρτιση. Παρ’όλα αυτά τα προβλήματα στην κτιριακή 

υποδομή δεν έχουν λύθεί ακόμα, μιάς και οι συσσωρευμένες ελλείψεις δεκαετιών δεν καλύπτονται 

έτσι εύκολα. 

⇒ Τα περισσότερα χρήματα όσον αφορά τις μεταφορές διατέθηκαν στο εθνικό δίκτυο, που είτε 

ακουμπά τη Δυτική Αθήνα (Σταυρού Ελευσίνας), είτε τη διαπερνά (Εθνικές οδοί). Κάποια 

χρήματα δόθηκαν γιά την αποπεράτωση της Λεωφόρου Θηβών, που όμως ακόμα αργεί. 

⇒ Τα χρήματα της βιομηχανίας αφορούν ένα μοναδικό έργο, τη βιοτεχνική έκθεση Περιστερίου, 

σημαντικό μεν, όχι όμως αρκετό από μόνο του γιά την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 

προβλημάτων της μεταποίησης στη Δυτική Αθήνα. 

⇒ Οι επενδύσεις στην Υγεία-Πρόνοια αφορούν το Περιφερειακό Νοσοκομείο Δυτικής Αθήνας (κατά 

95%) και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς., χωρίς να καλύπτουν όλες τις ανάγκες. 

⇒ Στο τομέα του πολιτισμού υλοποιήθηκαν δύο επενδύσεις σε τοπικές υποδομές, που δεν αλλάζουν 

σε τίποτα τη τραγική υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας στον τομέα αυτό. 

⇒ Στο τομέα του περιβάλλοντος προωθήθηκαν λύσεις σε σημαντικά πτοβλήματα της περιοχής, όπως 

ρέμματα, όμβρια, αντιπλημμυρικά και υποδομές σε προβληματικές περιοχές. 

Το γενικότερο συμπέρασμα που θα μπορούσε να εξαχθεί από την επεξεργασία των στοιχείων είναι ότι το 

Β’ΚΠΣ στη Δυτική Αθήνα δεν επέλυσε τα σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματά της, παρά μόνο προώθησε 
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λύσεις σε προβλήματα μητροπολιτικά, που γεωγραφικά εντάσσονται στην περιοχή. Εξαίρεση είναι το 

Νοσοκομείο, που, αν και δεν λειτουργεί ακόμα, έρχεται να καλύψει μία σημαντική έλλειψη. 
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3. Γενικοί στόχοι – Στρατηγική ανάπτυξης 

3.1 Γενικοί στόχοι - Άξονες δράσης 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν απο την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, λαμβάνωντας υπ΄όψιν και 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν απο την υλοποίηση των έργων και των ενεργειών που προβλέπονταν στο Β΄ 

ΚΠΣ, για την Δυτική Αθήνα, μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω : 

⇒ Η Δυτική Αθήνα παραμένει σχετικά υποβαθμισμένη. Η υποβάθμιση αυτή εκφράζεται τόσο με την 

έλλειψη υποδομών τεχνικών και κοινωνικών όσο και με το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης - 

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού. 

⇒ Τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος της Δ.Αθήνας, σχηματοποιούν μια αρνητική 

εικόνα που δημιουργείται ιδιαίτερα απο  

⇒ την υποβάθμιση του όρους Αιγάλεω,  

⇒ την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται απο την κυκλοφορία των οχημάτων, την βιομηχανική 

και βιοτεχνική χρήση και την θέρμανση των κτιρίων , 

⇒ την θαλάσσια ρύπανση του κόλπου της Ελευσίνας, 

⇒ την έλλειψη πρασίνου μέσα στον οικιστικό ιστό, σε συνδιασμό με την έλλειψη ελεύθερων 

κοινοχρήστων χώρων και 

⇒ την ηχορύπανση που δημιουργείται απο τον κυκλοφοριακό φόρτο των μεγάλων οδικών αρτηριών 

που διαπερνούν τον οικιστικό ιστό της Δ. Αθήνας.  

⇒ Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, όπως οι δυνατότητες εκσυγχρονισμού τμημάτων της 

παραγωγικής βάσης και το προσφερόμενο ειδικευμένο ή πρόσφορο προς επανειδίκευση εργατικό 

δυναμικό της Δυτικής Αθήνας, δεν έχουν αξιοποιηθεί αρκούντος. 

⇒ Η αναγκαία αναδιάρθρωση των τομέων και κλάδων παραγωγής προς την κατεύθυνση της 

εξυπηρέτησης της τριτογενοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που συντελείται στο 

ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας τις τελευταίες δεκαετίες, δεν έχει 

υποστηριχθεί τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 
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Όλα τα παραπάνω συντελούν σαφώς στην συνεχόμενη τάση αύξησης της ανεργίας στην περιοχή της Δυτικής 

Αθήνας, και ιδιαίτερα στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι γυναίκες, οι νέοι, τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, οι παλλινοστούντες - πρόσφυγες, οι τσιγγάνοι κλπ. 

Το κυρίαρχο πρόβλημα της Δυτικής Αθήνας εξακολουθεί και παραμένει η απασχόληση. Εκφραση του 

προβλήματος είναι η μεγαλύτρη ανεργία και οι λιγότερες θέσεις εργασίας. Ενω στο σύνολο της Περιφέρειας 

υπάρχει σαφής βελτίωση των δεικτών σ’όλους τους τομείς, το δυτικό Λεκανοπέδιο εξακολουθεί όχι απλώς να 

βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα, αλλά η ψαλλίδα ανάμεσα στα δυτικά και το λοιπό Λεκανοπέδιο μεγαλώνει. 

Αιτία του προβλήματος είναι η γενικότερη υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό, 

εκπαιδευτικό, οικονομικό επίπεδο. Υποβάθμιση που εμποδίζει την άνοδο του βιωτικού επιπέδου της περιοχής 

στα ίδια επίπεδα με του υπολοίπου Λεκανοπεδίου και που επιτείνεται τα τελευταία χρόνια από τη 

μετανάστευση του δυναμικότερου και αξιολόγοτερου τμήματος του πληθυσμού, με το που το επιτρέπουν οι 

οικονομικές του δυνατότητες, από τη Δυτική Αθήνα στη Βόρεια και Νότια και με την κατοίκηση περιοχών της 

Δυτικής Αθήνας από οικονομικούς μετανάστες.  

Η λύση του προβλήματος δεν μπορεί λοιπόν να είναι απλώς η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που ούτως ή 

άλλως δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο του, ξεκομένο από τη γενικότερη ανάπτυξη της πόλης. Η λύση είναι η 

κατάρτιση και υλοποίηση, στα πλάισια του Γ’ ΚΠΣ, ενός συνολικότερου περιφερειακού προγράμματος 

ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας, που θα στοχεύει στη μείωση της ανεργείας και την άνοδο του βιωτικού 

επιπέδου των κατοίκων, με δράσεις στους τομείς : 

⇒ Αναβάθμιση του επαγγελματικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου του εργατικού και 

γενικότερα του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, με στόχο την ένταξή τους στις νέες 

εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες. 

⇒ Δημιουργία και ανάπτυξη βασικών τεχνικών υποδομών γιά τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης 

και εκσυγχρονισμού της παραγωγικής υποδομής της περιοχής, με στόχο τη διατήρηση των 

υπαρχόντων παραγωγικών μονάδων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την 

αύξηση των θέσεων εργασίας. 

⇒ Δημιουργία υποδομών και εκτέλεση υποστηρικτικών ενεργειών αναδιάρθρωσης και 

εκσυγχρονισμού των τομέων οικονομικής δραστηριότητας, με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών 

και δημοσίων επενδύσεων. 



 

\\Titan\ASDA\SPA0006\3KPSASD6.DOC 31/99 

⇒ Δράσεις γιά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή, με στόχο τη συγκράτηση του 

πληθυσμού ή ακόμα και τη προσέλκυση ιδιαιτέρως νέων. 

⇒ Ανάπτυξη δράσεων στην κοινωνία της πληροφορίας, με στόχο την γρηγορότερη δυνατή 

προσαρμογή της περιοχής στα νέα εργαλεία και δεδομένα. 

Είναι φανερό ότι στόχος δεν μπορεί να είναι η Δυτική Αθήνα να γίνει κηπούπολη. Στόχος είναι η Δυτική 

Αθήνα, με το τέλος των χρηματοδοτήσεων από το Γ’ ΚΠΣ, να έχει αναβαθμίσει την παραγωγική της υποδομή, 

το ανθρώπινο δυναμικό και το περιβάλλον της, ώστε να αποκτήσει μία δυναμική που θα της επιτρέψει την 

αντιμετώπιση των καινούργιων προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τις 

δικές τις δυνάμεις. 

3.2 Ειδικοί στόχοι 

3 . 2 . 1  Τ ε κ μ η ρ ί ω σ η  σ υ ν ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  ε ι δ ι κ ώ ν  σ τ ό χ ω ν  μ ε  τ ο υ ς  γ ε ν ι κ ο ύ ς .   

Οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι για την περιοχή για την περίοδο 2000 - 2006, εξυπηρετούν άμεσα την επίτευξη 

των γενικών στόχων που έχουν τεθεί παραπάνω. 

Κατά άξονα παρέμβασης οι ειδικοί στόχοι παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά συνεκτικότητας με τους 

γενικούς αναπτυξιακού στόχους που έχουν τεθεί :  

Α.  Για την αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, οι 

ειδικότεροι στόχοι προβλέπουν παρεμβάσεις στους παρακάτω τομείς : 

⇒ στον τομέα της γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής 

⇒ στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, ειδίκευσης και της επανειδίκευσης του εργατικού 

δυναμικού και 

⇒ στον τομέα του κοινωνικού αποκλεισμού και του αποκλεισμού απο την αγορά εργασίας σε 

ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Β.  Για την δημιουργία νέων και την αναβάθμιση υφισταμένων τεχνικών βασικών υποδομών που θα 

συμβάλλον στη ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της περιοχής, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τάσεις 

ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής, προβλέπονται παρεμβάσεις στους παρακάτω 

τομείς : 
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⇒ στις βασικές υποδομές που εξυπηρετούν τις μεταφορές 

⇒ στις υποδομές για την ενέργεια και  

⇒ στις υποδομές για τις επικοινωνίες 

Γ.  Για την αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων της 

περιοχής προβλέπονται παρεμβάσεις στους παρακάτω τομείς : 

⇒ στον τομέα της γεωργίας, με έμφαση στην οικολογική ανόρθωση και την προστασία των ορεινών 

όγκων της περιοχής  

⇒ στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών  

⇒ στον τομέα του τουρισμού και 

⇒ στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας 

Δ.  Για την βελτίωση των παραγόντων που συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην 

περιοχή, προβλέπονται παρεμβάσεις στους παρακάτω τομείς :  

⇒ στον τομέα της υγείας και πρόνοιας 

⇒ στον τομέα του πολιτισμού και 

⇒ στον τομέα του περιβάλλοντος  

Ε.  για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, προβλέπονται παρεμβάσεις στους παρακάτω τομείς 

⇒ στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου 

⇒ στον τομέα της παροχής ηλεκτρονικών πληροφοριών 

⇒ στον τομέα της ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων 

3 . 2 . 2  Σ υ ν ε ρ γ ί α  ε ι δ ι κ ώ ν  σ τ ό χ ω ν  γ ι α  τ η ν  ε π ί τ ε υ ξ η  τ ω ν  γ ε ν ι κ ώ ν  σ τ ό χ ω ν  

Η επίτευξη των γενικών στόχων θα επιτευχθεί με ένα σύνολο δράσεων που θα περιλαμβάνει ενέργειες για την 

ευαισθητοποίηση των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής γύρω από ένα κοινό αναπτυξιακό 

σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει μέτρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέων επαγγελμάτων, 
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προτάσεις προς τα εθνικά και κοινοτικά όργανα για τη συγχρηματοδότηση ειδικών δράσεων, συγκεκριμένες 

προτάσεις κοινωνικής πολιτικής, περιβαλλοντικής πολιτικής και πολιτικής οργάνωσης του αστικού χώρου. 

Επίσης ενίσχυση των επιχειρηματικών δρστηριοτήτων και ιδιαίτερα των νέων επιχειρηματιών. 

Ο Σύνδεσμος θα επικεντρώσει τις προσπάθειές του στη δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που θα 

αφορά: 

⇒ Νομική και θεσμική παρέμβαση στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσα από τους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

⇒ Συγχρηματοδότηση παρεμβάσεων μέσα από το Λογαριασμό των Τοπικών Συμφώνων 

Απασχόλησης (Αποπληθωριστής) και τα διαρθρωτικά ταμεία της Κοινότητας 

⇒ Την υλοποίηση προγραμμάτων στις νέες κοινοτικές πρωτοβουλίες που θα αφορούν: 

⇒ Την εξειδίκευση του προσωπικού των ΜΜΕ της περιοχής στις νέες τεχνολογίες παραγωγής / 

οργάνωσης / προβολής / εμπορίας  

⇒ Την αντιμετώπιση της ανεργίας  

⇒ Τη διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

⇒ Την οργάνωση κοινοπρακτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών για την επιδότηση νέων θέσεων 

εργασίας από τον ΟΑΕΔ, ιδιαίτερα για μια σειρά από διακριτές ομάδες του πληθυσμού της 

Δυτικής Αθήνας (νέοι, Παλιννοστούντες, μετανάστες κλπ)  

⇒ Δημιουργία Δικτύου Πληροφόρησης 

⇒ Ενέργειες διάδοσης και προβολής των προτύπων σχεδίων 

Η εμπλοκή ενός οργανισμού, όπως ο Α.Σ.Δ.Α., δείχνει στην πράξη τα αποτελέσματα μιας νέας πολιτικής 

προσέγγισης η οποία: 

⇒ Αποκεντρώνει διοικητικά τα μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης 

⇒ Δίνει την ευκαιρία για την εφαρμογή ενός σχεδιασμού που αναπτύσσεται από τις τοπικές κοινωνίες 

με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας 



 

\\Titan\ASDA\SPA0006\3KPSASD6.DOC 34/99 

Είναι πρόσφορη σε καινοτόμες προσεγγίσεις και πειραματικά σχέδια αντιμετώπισης της ανεργίας που 

βασίζονται στην κινητοποίηση όλων των τοπικών παραγωγικών και κοινωνικών φορέων μέσα από το 

συντονισμό ενός τοπικού αναπτυξιακού οργανισμού. Ετσι μπορούν να εκπονήσουν σχέδια δημιουργίας θέσεων 

απασχόλησης ιδιαίτερα για κάποιες ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (γυναίκες, 

μειονότητες, προσωπικό που εργάζεται σε επιχειρήσεις που κλείνουν ή αναδιοργανώνονται κλπ). 

Αυτή η νέα προσέγγιση, σύμφωνα και με τα όσα περιέχονται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ΜΙΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» στις 13-6-95 υπόσχεται πολλά. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή και με τη μελέτη 

ανάλυσης κόστους - ωφέλειας που εκπονήθηκε στη Γαλλία πρόσφατα φαίνεται ότι μια ενεργός πολιτική για την 

απασχόληση που προσανατολίζεται προς την κάλυψη των νέων αναγκών θα ήταν περίπου πέντε φορές πιο 

αποτελεσματική από τα μέτρα που αποσκοπούν απλώς στην αύξηση του εργατικού δυναμικού του δημόσιου 

τομέα και δέκα φορές πιο αποτελεσματική από μια ανάκαμψη με βάση την κεϋνσιανή θεωρία που στηρίζεται 

στα έργα υποδομής. 

Νέες ιδέες, κινητοποίηση των τοπικών δημοσίων οργανισμών, σύναψη εταιρικών σχέσεων μεταξύ τοπικών 

φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέου τύπου 

εργασίας και νέων επαγγελμάτων μπορούν να ξεκινήσουν στη Δυτική Αθήνα ιδιαίτερα στα πλαίσια των 

γνωστών 17 τομέων - κλειδιά για την απασχόληση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής (κατ’ οίκον υπηρεσίες, τοπικές 

μαζικές μεταφορές, τοπικά εμπορικά καταστήματα κλπ). 

Στόχος είναι η δημιουργία πολυπληθών, τοπικών εταιρικών σχέσεων στις οποίες συμμετέχουν: 

⇒ Δήμοι 

⇒ Σωματεία Εργοδοτών (Βιοτεχνίες) 

⇒ Κεντρικοί φορείς (Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Γενική Γραμματεία Λαϊκής 

Επιμόρφωσης, Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας). 

⇒ Ιδιωτικές επιχειρήσεις (Μεταποιητικές και άλλες) 

⇒ Δομές Στήριξης της Τοπικής Απασχόλησης (Κέντρο Επαγγελματικής Στήριξης και Πληροφόρησης 

Γυναικών Δυτικής Αθήνας, Κέντρο Επαγγελματικής Πληροφόρησης Δήμου Περιστερίου 
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3 . 2 . 3  Ο ρ ι ζ ό ν τ ι ε ς  Δ ρ ά σ ε ι ς  

Οι παρεμβάσεις στη Δυτική Αθήνα, πέρα από τους ανωτέρω κάθετους άξονες, είναι ανάγκη να επικεντρωθούν 

και σε ορισμένους οριζόντιους άξονες. Τέτοιες παρεμβάσεις μείζονος σημασίας γιά τη Δυτική Αθήνα αλλά και 

το Λεκανοπέδιο είναι : 

⇒ Ελαιώνας 

⇒ Ολοκληρωμένες αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών 

⇒ Δράση Πράσινο Βουνό 

⇒ Αναβάθμιση Υπερτοπικών Κέντρων – Κέντρων Δήμων 

⇒ Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης 

Από τις δράσεις αυτές οι τέσσερεις πρώτες αφορούν σαφώς καθορισμένους γεωγραφικά χώρους, με σημαντική 

όμως επίδραση στην ευρύτερη περιοχή τους. Η τελευταία είναι ειδική δράση της Δυτικής Αθήνας και διαπερνά 

όλες τις άλλες. 

Ελαιώνας 

Περιοχή στο κέντρο του Λεκανοπεδίου, που ανήκει διοικητικά στους Δήμους Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, 

Αθηναίων, Περιστερίου και Ταύρου. 

Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης (ΤΣΑ) 

Η Δυτική Αθήνα είναι μία από τις τρεις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που επιλέχτηκαν γιά την εφαρμογή 

του θεσμού των Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης. Οι άλλες δύο περιοχές είναι το Λαύριο και η ευρύτερη 

περιοχή του Πειραιά. 

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, ούτε αποτελεί δώρο προς την περιοχή. Αποτελεί απλώς αναγνωρίση των 

ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή και που έχουν χροίαν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. 

Σκοπός του ΤΣΑ Δυτικής Αθήνας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, η σύνδεσή της με τη 

διατήρηση των θέσεων εργασίας που υπάρχουν, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η καταπολέμηση της 

ανεργίας και των επιπτώσεών της. 
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Το πράσινο βουνό 

Το Ορος Αιγάλεω λόγω της γεωγραφικής του θέσης και κυρίως λόγω των ανθρωπίνων παρεμβάσεων τις 

τελευταίες δεκαετίες (υλοτομία, φωτιές κλπ.) έχει υποστεί μεγάλη οικολογική υποβάθμιση με κύρια 

χαρακτηριστικά τη μεγάλη υποχώρηση της δασώδους έκτασης και την εκτεταμένη διάβρωση των εδαφών του. 

Τα αποτελέσματα της Οικολογικής υποβάθμισης του βουνού έχουν γίνει έντονα αντιληπτά τα τελευταία χρόνια 

από τους κατοίκους του λεκανοπεδίου και κυρίως της Δυτικής Αθήνας, καθώς το βουνό χάνοντας το φυσικό 

του χαρακτήρα και ρόλο στην περιοχή (Πνεύμονας πρασίνου και πόλος έλξης για τον κόσμο), λειτουργούσε 

αρνητικά συνεισφέροντας στο ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον (θερμοσυσωρευτής, ένταση της πλημμύρας κλπ.). 

Ο ΑΣΔΑ έχοντας συνειδητοποιήσει την τεράστια σημασία του ορεινού αυτού όγκου για την ανάπτυξη της 

Δυτικής Αθήνας και του λεκανοπεδίου γενικότερα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισής του που 

σαν στόχο έχει να ξαναδώσει στο βουνό τον αρχικό φυσικό του χαρακτήρα και ρόλο στην περιοχή.  

Ο στόχος αυτός αποτελεί μονόδρομο για την ορθολογική διαχείρηση και ανάπτυξη της περιοχής και θα πρέπει 

να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί με κάθε τρόπο. 

Τα πρώτα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής του ΑΣΔΑ γίνονται ήδη αντιληπτά κυρίως από τους κατοίκους 

της περιοχής με τη συμβολή των οποίων διαμορφώνεται και η πολιτική που θα ακολουθηθεί στο μέλλον. 

Σ’ αυτή την πολιτική αναβάθμισης του βουνού πρωταρχικής σημασίας είναι η υλοποίηση της μελέτης 

Αρδευσης-Πυρόσβεσης του Ποικίλου Ορους. Η υλοποίηση της μελέτης αυτής θα ανοίξει τον δρόμο στην 

υλοποίηση των μελετών αναδασώσεων των υποβαθμισμένων εκτάσεων του βουνού, έργο πρωταρχικής 

σημασίας για την οικολογική επαναφορά του χώρου. 

Μεγάλης σημασίας είναι και τα έργα συντήρησης και επέκτασης των δασικών δρόμων του βουνού τα οποία θα 

εξυπηρετήσουν όλες τις προηγούμενες αλλά και επόμενες ενέργειες. 

Στους στόχους του ΑΣΔΑ περιλαμβάνεται η δημιουργία και νέων εισόδων στο βουνό σε επιλεγμένες θέσεις 

καθώς και η παραπέρα αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων και αυτό γιατί οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν το 

συνδετικό κρίκο του αστικού ιστού με τον ορεινό όγκο, της πύλες δηλαδή εισόδου του κόσμου στο βουνό και 

της οικολογικής ευαισθητοποίησής τους. Παράλληλα με τις εισόδους θα εκτελεστούν σημειακές παρεμβάσεις 

δημιουργία κέντρων μικροαναψυχής για τους κατοίκους και κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα 

παιδιά τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με δασικά μονοπάτια και τα οποία θα ενισχύσουν τη δημιουργία 

περιαστικού πρασίνου. Ο θεσμός του περιαστικού πρασίνου είναι μεγάλης σημασίας για την επαφή του κόσμου 

με το βουνό και τη φύση γενικότερα το οποίο είναι και το ζητούμενο στις σημερινές πόλεις. 



 

\\Titan\ASDA\SPA0006\3KPSASD6.DOC 37/99 

Η αξιοποίηση των εγκαταλελειμένων λατομείων είναι ένα ακόμη θέμα που ο ΑΣΔΑ έχει σχεδιάσει να 

υλοποιήσει έτσι ώστε οι χώροι αυτοί από πληγές και εστίες υποβάθμισης του βουνού να μετατραπούν σε 

χώρους ανάπτυξης και δημιουργίας. 

Στα σχέδια του ΑΣΔΑ είναι και η δημιουργία ενός άρτια εξοπλισμένου συνεργείου συντήρησης του βουνού το 

οποίο θα αναλάβει (σε συνεργασία και με τους Δήμους της περιοχής) τη φύλαξη και συντήρηση των έργων που 

έχουν και θα εκτελεστούν, τη φύλαξη του βουνού, την πυροπροστασία και όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες 

των αναδασωμένων εκτάσεων (συμπληρωματικές φυτεύσεις, ποτίσματα, λιπάνσεις, κλαδέματα κλπ.). Σε 

συνεργασία επίσης με το Υπουργείο Γεωργίας έχει σχεδιαστεί μία μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος της 

προσβολής των πεύκων από την πυτιοκάμπη με αεροψεκασμούς. 

Στα σχέδια για την αναβάθμιση του βουνού έχουν μπει και οι εκπονήσεις μελετών για την διαχείρηση των 

υπογείων υδάτων του βουνού έτσι ώστε όλες οι παραγωγικές γεωτρήσεις να λειτουργούν κανονικά χωρίς 

δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και μελέτες για την αντιμετώπιση των διαβρώσεων. 

3.3 Ποσοτικοποίηση ειδικών στόχων 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικός 
Δείκτης 

Τιμή 
εκκίνησης 

Επιθυμητός φυσικός 
Στόχος 

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ   2003 2006 
1. Εκπαίδευση      
1.1 Α & Β θμια εκπαίδευση αιθουσες 2.365 2.765 3.018 
1.2 Σχολεία Β’ ευκαιρίας αιθουσες 0 20 31 
1.3 Τεχνική εκπαίδευση αιθουσες 50 60 75 
1.4 Ειδικά σχολεία αιθουσες 0  12 
1.5 Δημοτικά ΙΕΚ αιθουσες 0 20 30 
2. Κατάρτιση     
2.1 Διαδημοτικό δίκτυο κέντρων καταρτισης αιθουσες 5 15 20 
2.2 Διαδημοτικά προγράμματα κατάρτισης ατομα    
3. Κοινωνικός Αποκλεισμός     
3.1 Κοιν Αποκλεισμός / υποδομές τμ 200 1000 1500 
3.2 Κοιν Αποκλεισμός ατομα 1000 3000 4000 

     
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ     
1. Μεταφορές     
1.1 Διαδημοτική Οδοποιία km 550 700 817 
1.2 Διαδημοτική συγκοινωνία οχημα 0 30 50 
1.3 Κόμβοι αριθμός 0 3 5 
1.4 Δικτυο χώρων στάθμευσης (κτίρια) θέσεις 0 3.000 5.000 
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1.5 Πεζόδρομοι – Ποδηλατόδρομοι Km 6 45 58 
1.6 Διαδημοτικό δίκτυο ΜΜΜ σταθερής 

τροχιάς και minibus 
Km 0 20 30 

1.7 ΟΣΕ (ενοποίηση, υπογείωση) – προαστικός 
σιδηρόδρομος – ΜΕΤΡΟ (επέκταση 

Km 0 15 20 

1.8 Εθνικές Οδοι (ανάπαλση, παράδρομοι, 
κλπ.) 

km 0 8 10 

2. Ενέργεια     
2.1 Yπογειωση δικτυου μεταφοράςΔΕΗ  km 1 80 118 
2.2 Ηλιακή ενέργεια κτίρια 0 12 8 
2.3 Αιολικό Πάρκο  πάρκο 0 1 2 
2.4 Φυσικό αέριο km 0 80 130 
3. Επικοινωνίες     
3.1 Δικτύωση δημοτικών Υπηρεσιών Δυτικής 

Αθήνας 
Κέντρα 0 10 10 

     
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ     
1. Γεωργία     
1.1 Δάση Ορεινού ογκου στρεμ. 5.000 15.000 25.000 
1.2 Φυτώριο – Βοτανικός Κήπος μ2 0 3.000 5.000 
2. Βιομηχανία – Υπηρεσίες     
2.1 ΒΙΟΠΑ στρεμ. 0 30 50 
2.2 Διαδημοτικά – δημοτικά Κέντρο στρεμ. 10 70 100 
2.3 ΜΜΕ Κέντρα Στήριξης μ2 0 2.000 2.500 
2.4 Incubation center μ2 0 3.000 5.000 
2.5 Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης Εργαζομ. 0 1000 5000 
3. Τουρισμός     
3.1 Δίκτυο ανάδειξης πολιτιστικής 

κληρονομιάς 
στρεμ. 0 100 150 

3.2  Μυθούπολη στρεμ. 0 70 70 
3.3 Οικοτουρισμός Δωμάτια 0 500 500 
4. Έρευνα & Τεχνολογία     
4.1 Τηλεεκπαίδευση εκπαιδ. 0 1.000 1.500 
4.2 Τηλεεργασία εργαζόμ. 0 200 300 
4.3 Αμεση δημοκρατία ατομα 0 40.000 60.000 
4.4  Κέντρο νέων τεχνολογιών και 

επιμόρφωσης 
μ2 0 2.000 2.500 

     
Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ     
1. Υγεία – Πρόνοια     
1.1 Βρεφονηπιακοί σταθμοί – παιδικοι αίθουσες 50 100 120 
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1.2 ΚΑΠΗ μοναδες 5 13 15 
1.3 Δίκτυο πρωτοβάθμιας υγεινής – υγείας 

(Αστικά Κέντρα Υγείας) 
Μονάδες 0 5 9 

1.4 Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης μονάδες 0 9 9 
1.5 Βοήθεια στο σπίτι ατομα 50 3.000 5.000 
2. Πολιτισμός     
2.1 Πολιτιστικά κτίρια/δίκτυο πολιτιστικών 

υποδομών 
ΤΜ 1.700 13.000 18.500 

2.2 Αθλητική υποδομή/Δίκτυο Αθλητικών 
υποδομών 

στρεμ. 33 150 220 

2.3 Κέντρο ανάδειξης και διατήρησης 
τσιγγάνικου πολιτισμού 

μ2 0 2.700 2.700 

2.4 Αναδειξη εθνοτοπικών χαρακτιριστικών μ2 0 900 900 
3. Περιβάλλον     
3.1 Γκαράζ απορριμματοφόρων – σταθμός 

μεταφόρτωσης 
Μ2 0 4000 6000 

3.2 Διαχείριση υπόγειων Υδάτων Μ3 50000 80000 80000 
3.3 Δίκτυο άρδευσης km 0 40 56 
3.4 Διευθέτηση ρεμμάτων km 3 6 6 
3.5 Αστικές αναπλάσεις στρεμ. 0 800 1.252 
3.6 Αποχέτευση km 265 350 379 
3.7 Αντιπλημμυρική προστασία Στρ. 0 3000 5000 
3.8 Ομβρια km 39 95 128 
3.9 Υδρευση km 86 100 135 
3.10 Ηχοπετάσματα km 0 3 5 
3.11 Διαχείρηση αποριμάτων κάδοι 312 1.000 1.950 
3.12 Δεντροφυτεύσεις/ Δίκτυο αστικού 

πρασίνου 
δεντρα 20.000 40.000 50.000 

3.13 Ανάπλαση ακτών τμ 3.000 8.000 10.000 
3.14 Αποκατάσταση –Αξιοποίηση ορεινού 

ογκου / περιαστικό δασος 
στρεμ. 5.000 20.000 25.000 

3.15 Κόλπος Ελευσίνας οικολογική ανόρθωση 
θαλάσσιου οικοσυστήματος 

στρεμ. 0 150 200 

3.16 Υποδομές μέτρησης ελέγχου ρύπων μονάδες 0 4 5 
3.17 Αποκατάσταση ανενεργών λατομίων στρεμ. 0 300 600 
3.18 Ελαιώνας στρεμ. 0 3.000 5.000 

     
Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ     

1 Κέντρο παροχής τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών , ηλεκτρονική μεταφορά 
δεδομένων, ηλεκτρονικό εμπόριο 

μονάδα 0 1 1 

2 Οπτικές ινες km 0 150 200 



 

\\Titan\ASDA\SPA0006\3KPSASD6.DOC 40/99 

3 Υπηρεσίες στον πολίτη Ατομα 0 50000 150000 

3.4 Στρατηγική επίτευξης των ειδικών στόχων 

3 . 4 . 1  Ε ξ ε ι δ ί κ ε υ σ η  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς   

Η τοπική αυτοδιοίκηση της Δυτική Αθήνας, έχει κάνει μία σημαντική παρέμβαση στον τομέα των ΣΠΑ του Β 

ΚΠΣ. καταθέτοντας μια σειρά από τεκμηριωμένες προτάσεις. Οι άξονες παρέμβασης μέσω των οποίων 

προωθείται η πρόταση στον συγκεκριμένο τομέα των Σχεδίων Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι: 

⇒ Αναβάθμιση του περιβάλλοντος 

⇒ Οργάνωση του αστικού χώρου  

⇒ Αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού 

⇒ Προώθηση των ίσων ευκαιριών 

⇒ Στήριξη των ΜικροΜεσαίων 

⇒ Ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής 

⇒ Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δυτικής Αθήνας 

⇒ Προώθηση της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ελληνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο 

⇒ Μεταφορά νέων τεχνολογιών στη Δυτική Αθήνα και στήριξη της τοπικής οικονομίας 

Αναβάθμιση του περιβάλλοντος  

Η οικολογική - περιβαλλοντική υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας είναι γνωστή, με έντονα φαινόμενα ρύπανσης 

του αέρα, της θάλασσας αλλά και της γης. Η περιοχή αποτέλεσε πόλο συγκέντρωσης βιομηχανικών και 

βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, χωρίς να υπάρχει καμία ορθολογική κατανομή τους στο χώρο. Ετσι σήμερα 

έχουμε διάσπαρτες βιομηχανικές - βιοτεχνικές χρήσεις στον αστικό ιστό, που βέβαια δεν έχουν πάρει κανένα 

μέτρο προστασίας 

Η θεώρηση της περιβαλλοντικής διάστασης ως βασικής συνιστώσας των παρεμβάσεων και των δράσεων, τόσο 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και των ιδιωτών και των κρατικών φορέων, στη Δυτική Αθήνα, είναι 

καθοριστικής σημασίας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. 
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Η Τοπική αυτοδιοίκηση της Δυτικής Αθήνας , από την πρώτη στιγμή, προσανατολίσθηκε στην εκπόνηση 

μελετών και έργων, που θα οδηγούσαν στη βαθμιαία αναβάθμιση του περιβάλλοντος, αστικού και περιαστικού. 

Σε μία πρώτη φάση το βάρος δόθηκε στο περιαστικό περιβάλλον ΄Ορος Αιγάλεω, Πάρκο Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης - Πύργος Βασίλισσας). 

Οργάνωση του αστικού χώρου 

Είναι απαραίτητες ενέργειες και μέτρα αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος. Σ’ αυτή τη φάση, που 

συνεχίζεται και σήμερα, αφ’ ενός ολοκληρώνεται ο συνολικός σχεδιασμός της Δυτικής Αθήνας (Ρυθμιστικό 

Σχέδιο Δυτικής Αθήνας), αφ’ ετέρου υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται μία σειρά έργα και μελέτες. 

Οι μελέτες και έργα αφορούν διαδημοτικά προβλήματα και εντάσσονται στα πλαίσια της συνολικής πολιτικής 

ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας όπως έχουν χαραχθεί από τη Γενική Μελέτη Ποικίλου Ορους, Τοπικό 

Αναπτυξικό Πρόγραμμα Δυτικής Αθήνας (ΤΑΠ), το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Αθήνας 

(ΕΑΠΔΑ) καθώς και το Ρυθμιστικό Σχέδιο Δυτικής Αθήνας. 

Η συνολική λογική της προτεινόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής προϋποθέτει την περιβαλλοντική διάσταση 

ως σημαντική συνιστώσα των αξόνων παρέμβασης και των προγραμμάτων δράσης. Η αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων αποτελεί ουσιαστική και αναπόσπαστη πλευρά όλων των αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων.Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν προτάσεις σε ειδικότερα ζητήματα 

περιβαλλοντικής πολιτικής σε τομείς όπως: ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος, διαχείριση απορριμμάτων, 

μείωση ρύπανσης (θαλάσσιας και ατμοσφαιρικής) κλπ. 

Είναι ανάγκη ο αστικός ιστός να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις σημερινές αλλά και αυριανές ανάγκες των 

κατοίκων και των παραγωγικών τάξεων της περιοχής. 

Αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού 

Η τοπική αγορά εργασίας - η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη μεταποιητική δραστηριότητα - έχει ανάγκη από 

συγκεκριμένο επαγγελματικό προσανατολισμό, σε νέες σχετικές ειδικότητες που σπανίζουν. Η επαγγελματική 

κατάρτιση που πρέπει να παρασχεθεί δεν πρέπει να είναι απομονωμένη από την αγορά της περιοχής. Είναι 

αναγκαία η ανάπτυξη σχετικών γραφείων εργασίας (Job - clubs) σε κέντρα μεγάλης εμβέλειας, διαδημοτικού 

χαρακτήρα, έτσι ώστε τόσο στην προσέλευση στα κέντρα κατάρτισης μετά την αποφοίτηση, όσο και των 

εκπαιδευομένων να παρέχεται ο αναγκαίος προσανατολισμός στην αγορά εργασίας. 
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Το Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης της Δυτικής Αθήνας. 

Η πιλοτική εφαρμογή του Τοπικού Συφώνου Απασχόλησης στην Δυτική Αθήνα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας, οι πολιτικές των τοπικών αρχών της Δ.Αθήνας, των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, των επιχειρηματιών και άλλων φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τα ζητήματα 

προώθησης της απασχόλησης, συμβάλλουν απο κοινού στη συγκρότηση και προώθηση μιας ολοκληρωμένης 

στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ανεργίας στην περιοχή, που υπερβαίνει την αποσπασματικότητα των 

μέχρι σήμερα παρεμβάσεων και επικεντρώνει ένα μεγάλο μέρος των αποφάσεων  

Το Τοπικό Σύμφωνο απασχόλησης απο την ίδια του τη φύση δίνει τις παρακάτω δυνατότητες 

⇒ Επιτρέπει ενέργειες και παρεμβάσεις «απο τα κάτω προς τα πάνω» 

⇒ Κινητοποιεί ευρύτερους φορείς της περιοχής της Δυτική Αθήνας (Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

κοινωνικοί εταίροι, ιδιωτικές οργανώσεις και φορείς) 

⇒ Παρέχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης της απασχόλησης στην περιοχή . 

Οι παρεμβάσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης της 

Δυτικής Αθήνας, είναι ένα σύνολο δράσεων που επικεντρώνονται στην ενίσχυση των τοπικών αναπτυξιακών 

παραγόντων (επιχειρηματικότητα, υποδομές, κόστος παραγωγής, τοπικό ανθρώπινο δυναμικό) και στοχεύουν 

στα εξής  

⇒ στην Τοπική Ανάπτυξη 

⇒ στην στήριξη και διατήρηση της υπάρχουσας απασχόλησης αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης 

⇒ στην προστασία όσων πλήτονται απο ανεργία. 

Η εγκεκριμένη απο την Ε.Ε πρόταση του Τ.Σ.Α της Δ.Αθήνας, προβλέπει την υλοποίηση των παρακάτω 

βασικών Ενεργειών 

⇒ Όργανο Συντονισμού Τ.Σ.Α 

⇒ Κέντρο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας 
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⇒ Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας 

⇒ Στήριξη , συνβουλευτική και επανένταξη ανέργων 

⇒ Οργάνωση και στήριξη υπηρεσιών στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, όπου εδώ 

προβλέπονται να υλοποιηθούν τρείς επιμέρους δράσεις 

⇒ Στήριξη και διάδοση τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης, όπου εδώ προβλέπονται να 

υλοποιηθούν επτά επιμέρους δράσεις. 

Οι θέσεις απασχόλησης που προβλέπεται να δημιουργηθούν άμεσα απο την εφαρμογή των ανωτέρω ενεργειών 

και δράσεων ανέρχονται σε 589, ενώ έμμεσα προβλέπεται να δημιουργηθούν άλλες 512 νέες θέσεις 

απασχόλησης. Συνολικά οι προβλεπόμενες νέες θέσεις απασχόλησης, ανέρχονται σε 1.101. 

Το συνολικό ετήσιο κόστος υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται στο Τ.Σ.Α της Δυτικής Αθήνας, 

ανέρχεται σε 1.000.000.000 δρχ περίπου.  

Προώθηση των ίσων ευκαιριών 

Πρέπει να δημιουργηθούν συστήματα παροχής πληροφόρησης και συμβουλών σε εργαζόμενους με 

εξειδικευμένη προσέγγιση στον γυναικείο πληθυσμό καθώς ο δευτερογενής τομέας απασχολεί το 42% των 

εργαζομένων γυναικών. Δεδομένου ότι αποτελείται κυρίως από φθίνοντες κλάδους όπως είδη ιματισμού και 

κλωστοϋφαντουργίας, η απειλή της ανεργίας για τις γυναίκες εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση. (Ερευνα για την 

γυναικεία απασχόληση στην Δυτ. Αθήνα, ΑΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ-ΚΕΔΚΕ-ΤΕΔΚΝΑ, 1992). Ο ΑΣΔΑ σε συνεργασία 

με τη Διαδημοτική Επιχείρηση ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ Θα οργανώσει και θα συντονίσει την παροχή των υπαρχουσών υπηρεσιών της (συμβουλευτικής 

επαγγελματικού προσανατολισμού, προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και φύλαξης παιδιών), 

ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες των εργαζομένων γυναικών. 

Στήριξη των ΜικροΜεσαίων 

Η παραγωγική δομή της Δυτικής Αθήνας διακρίνεται από δύο βασικά χαρακτηριστικά : 

⇒ την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων (άνω των 3.000 μόνο στο Περιστέρι) 

συνήθως οικογενειακού χαρακτήρα (μέσος όρος 4 άτομα ανά επιχείριση) 
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⇒ το χαμηλό μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής, που καθιστά 

προβληματική τόσο την επανένταξή τους στις νέες μορφές εργασίας, όσο και την παροχή 

υπηρεσιών νέου τύπου. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι αφενός το υψηλό ποσοστό ανεργίας και αφετέρου η διαφυγή σημαντικών 

εσόδων από την περιοχή, μιας και δεν υπάρχουν οι απαραίτητες δομές εμπορίου και υπηρεσιών που να 

καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων. Σ’ αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε και την έντονη παρουσία στην 

περιοχή μας ομάδων πληθυσμού με ιδαιαίτερες ανάγκες (ελληνοπόντιοι, βορειοηπειρώτες, άνεργοι μακράς 

διαρκείας, τσιγγάνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, κ.λπ) 

Η δραστηριότητα του ΑΣΔΑ κινήθηκε και κινείται σε δύο επίπεδα : πρώτον ενίσχυση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων της περιοχής για να μπορέσουν να εκσυγχρονισθούν και να 

βρουν νέες αγορές και δεύτερον βελτίωση - διαφοροποίηση του μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου, 

ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της εποχής μας, μιας και άποψή μας είναι ότι η δυνατότητα 

παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο στην αγορά εργασίας αφορά πρώτιστα τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων 

απασχόλησης στην παραγωγική βάση. Στα πλαίσια αυτά ο ΑΣΔΑ σε συνεργασία με τους Δήμους μέλη του 

υλοποίησε και υλοποιεί αρκετά προγράμματα. 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των προγραμμάτων είναι η αλληλοσύνδεσή τους. Κάθε πρόταση που 

υποβάλλεται και υλοποιείται από τον ΑΣΔΑ λαμβάνει πάντα υπόψη, τόσο τα όσα ήδη υλοποιήθηκαν και έχει 

σαν στόχο να τα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, όσο και τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. 

Ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής 

Τα κοινωνικά προβλήματα στην περιοχή είναι ιδιαίτερα οξυμένα. Τα ναρκωτικά, η ανεργία, η εγκατάλειψη του 

σχολείου, η εγκληματικότητα, κ.λπ είναι ιδιαίτερα έντονα στη Δυτική Αθήνα. Η αντιμετώπιση αυτών των 

προβλημάτων, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, περνά μέσα από την περιβαλλοντική και οικονομική αναβάθμιση 

της περιοχής. Η βραχυπρόθεσμη όμως αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών περνά μέσα από τη δημιουργία 

κοινωνικών δομών στήριξης τόσο σε επίπεδο δήμων όσο και σε επίπεδο Δυτικής Αθήνας.  

Είναι αλήθεια ότι ενώ στον τομέα αυτό έχει αναπτυχθεί μια πλούσια δράση από τους Δήμους της Δυτικής 

Αθήνας, υπάρχει ένα σημαντικό κενό όσον αφορά το συντονισμό αυτής της δραστηριότητας σε επίπεδο Δυτικής 

Αθήνας. Δεν πρεπει να ξεχνάμε ότι τα προβλήματα αυτά δεν γνωρίζουν διοικητικά όρια Δήμων.  
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Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δυτικής Αθήνας 

Στόχος είναι η αναμόρφωση της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της επαγγελματικής με ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανάπτυξη των υπαρχουσών και τη δημιουργία νέων δομών εκπαίδευσης για την αποτελεσματική αρχική και 

συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.  

Πρέπει να δρομολογηθεί η μεταφορά τεχνολογίας και επιστημονικής γνώσης από τους ακαδημαϊκούς χώρους 

στην παραγωγική διαδικασία και στους χώρους εκπαίδευσης. Η αξιοποίηση των υπαρχόντων σχολών ανωτέρας 

εκπαίδευσης (ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά) και η σύνδεσή τους με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την 

παραγωγή είναι σημαντική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δυτικής Αθήνας. 

Παράλληλα είναι αναγκαία μια προγραμματισμένη παρέμβαση στον πολιτιστικό τομέα, που θα αντιμετωπίζει, 

εν μέρει, την ελλειπή "παιδεία" καθώς και φαινόμενά της όπως η αποξένωση και η υποβάθμιση της ποιότητας 

ζωής. Θα δημιουργεί ακόμα, τις προϋποθέσεις για την διαμόρφωση πολιτιστικής και πνευματικής ζωής και 

δραστηριότητας συνδεδεμένης με την αναβάθμιση της κοινωνικής ζωής και του τρόπου ζωής του πληθυσμού. Ο 

προγραμματισμός πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου πολιτιστικών κέντρων για την πολιτιστική 

απασχόληση των κατοίκων με στόχο όχι μόνο την "κατανάλωση" αλλά κυρίως την "παραγωγή" πολιτιστικών 

αγαθών 

Προώθηση της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ελληνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο 

Η αναβάθμιση της διαδημοτικής συνεργασίας και η ουσιαστική λειτουργία της δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης, 

αποτελούν βασική προϋπόθεση γιά να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τις πρωτοβουλίες και τις ευθύνες που 

της αναλογούν σε μία αναπτυξιακή δυναμική. Πρέπει να αξιοποιηθεί η συμμετοχή του ΑΣΔΑ σε μια σειρά από 

ευρωπαϊκά δίκτυα και οι εταιρικές σχέσεις που έχει αναπτύξει σε μια σειρά ευρωπαϊκά προγράμματα και 

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (ADAPT, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ κλπ) 

Μεταφορά νέων τεχνολογιών στη Δυτική Αθήνα και στήριξη της τοπικής οικονομίας 

Η μεταφορά νέων τεχνολογιών στη Δυτική Αθήνα και στήριξη της τοπικής οικονομίας αφορά τον 

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης με προτεραιότητα στις υποδομές που θα βγάλουν τη 

Δυτική Αθήνα από το καθεστώς διακρίσεων και υποβάθμισης και που εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό 

εξυπηρέτησης της παραγωγικής διαδικασίας και της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας με τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας . 
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Η Μονάδα Υποστήριξης ΜΜΕ και το Κέντρο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, υποδομές για τις οποίες 

υπάρχουν ήδη οι σχετικές μελέτες είναι απολύτες απαραίτητες γι’ αυτόν τον σκοπό. 

3 . 4 . 2  Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  κ α ι  ι ε ρ ά ρ χ η σ η  δ ρ ά σ ε ω ν .  

Σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί για την αναπτυξιακή πρόταση της Δυτικής 

Αθήνας, καταγράφουμε τις κατηγορίες των προτεινομένων δράσεων  

Α. Ανθρώπινο δυναμικό 

Α.1  Δράσεις και ενέργειες στον τομέα της γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της 

περιοχής 

Α.2  Δράσεις και ενέργειες στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, ειδίκευσης και της επανειδίκευσης 

του εργατικού δυναμικού και 

Α.3  Δράσεις και ενέργειες στον τομέα του κοινωνικού αποκλεισμού και του αποκλεισμού απο την αγορά 

εργασίας σε ιδιαίτερα ευάλωτες  ομάδες του πληθυσμού. 

Β. Βασικές υποδομές  

Β.1  Έργα και ενέργειες για τις βασικές υποδομές που εξυπηρετούν τις μεταφορές 

Β.2  Έργα και ενέργειες που αφορούν υποδομές για την ενέργεια και  

Β.3  Έργα και ενέργειες που αφορούν τις υποδομές για τις επικοινωνίες. 

Γ. Παραγωγικοί τομείς 

Γ.1  Δράσεις και ενέργειες που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην αποκατάσταση, ανάπλαση 

και την προστασία των ορεινών όγκων της περιοχής  

Γ.2  Δράσεις και ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της 

μεταποίησης και των υπηρεσιών . 

Γ.3  Δράσεις και ενέργειες για την ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού  

Γ.4  Δράσεις και ενέργειες για την ανάπτυξη του τομέα της έρευνας και τεχνολογίας. 
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Δ. Βελτίωση ποιότητας ζωής 

Δ.1  Έργα και ενέργειες για την αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών του τομέα της υγείας και 

πρόνοιας 

Δ.2  Έργα και ενέργειες για την ανάπτυξη του τομέα του πολιτισμού/αθλητισμού και 

Δ.3  Έργα, δράσεις και ενέργειες στον τομέα του περιβάλλοντος  

Ε. Κοινωνία της πληροφορίας  

Ε.1  Δράσεις και ενέργειες για την ανάπτυξη του τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας. 
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4. Προσδιορισμός παρεμβάσεων ανά άξονα δράσης 

4.1 Ανθρώπινο δυναμικό 

4 . 1 . 1  Ε κ π α ί δ ε υ σ η  

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικός 
Δείκτης 

Απαιτούμενες 
μονάδες 

κόστος συνολικό 

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ    

 1. Εκπαίδευση     50.253.333.333 
 1.1  Α & Β θμια εκπαίδευση  αιθουσες 653 43.533.333.333 
 1.2  Σχολεία Β' ευκαιρίας  αιθουσες 31 2.000.000.000 
 1.3  Τεχνική εκπαίδευση  αιθουσες 25 2.080.000.000 
 1.4  Ειδικά σχολεία  αιθουσες 12 1.040.000.000 
 1.5  Δημοτικά ΙΕΚ  αιθουσες 30 1.600.000.000 

Ο βαθμός, το είδος και η ποιότητα της εκπαίδευσης που διαθέτουν οι κάτοικοι μίας περιφέριεας επηρεάζεται 

και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την συνολική ανάπτυξη. 

Οι περιφέρειες με επαρκώς εκπαιδευμένο πληθυσμό και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό έχουν σαφές 

πλεονέκτημα έναντι άλλων με ανειδίκευτους εργαζόμενους, αμόρφωτη νεολαία και ανεκπάιδευτο πληθυσμό. 

Η πολιτική της Ε.Ε. στον τομέα της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της κατάρτισης του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού είναι ξεκάθαρη και δυναμική. Η ευθύνη όμως για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης, ανήκει στην κεντρική διοίκηση. Τα 

αποτελέσματα του κρατικού σχεδιασμού στο επίπεδο αναβάθμισης της εκπαίδευσης στην Δυτική Αθήνα, 

κρίνονται αρνητικά αφού παρατηρείται το εξής παράδοξο, ενώ είναι διαπιστωμένο ότι οι δείκτες ανάπτυξης της 

Δ.Αθήνας είναι ιδιαίτερα χαμηλοί, οι ελλείψεις σε βασικές υποδομές για την εκπαίδευση είναι μεγάλες και αυτό 

αποδυκνείεται απο το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή το συγκριτικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, οι 

κρατικές παρεμβάσεις στον εν λόγω τομέα ήταν και παραμένουν ανεπαρκείς. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο παρόν Σχέδιο, έχουν αξιολογηθεί απο τις τοπικές αρχές ως άμεσες και 

απαραίτητες αναφορικά με την αναγκαιότητα ανάβάθμισης του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην 

Δυτικής Αθήνα. 

Α. Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Η σημαντική έλλειψη υποδομών και μέσων εκπαίδευσης (αριθμός αιθουσών διδασκαλίας, εκπαιδευτικό 

προσωπικό, βιβλιοθήκες, γυμναστήρια κλπ) που παρατηρείται με την ίδια περίπου βαρύτητα για όλους τους 
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Δήμους της περιοχής, αποτελεί βασικό πρόβλημα για την αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης σε αυτό το επίπεδο. 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπ΄όψιν την υπάρχουσα κατάσταση απο άποψη υποδομών, τις σημερινές ανάγκες του 

μαθητικού πληθυσμού αλλά και τις προβλεπόμενες ανάγκες που θα προκύψουν εώς το 2006, προτείνεται η 

προγραμματισμένη κατασκευή 653 νέων αιθουσών διδασκαλίας Α’θμιας και Βθμιας εκπαίδευσης σε 

σχολικά συγκροτήματα που να καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης. με στόχο να καλυφθούν 

οι βασικές σημερινές αλλά και προβλεπόμενς ανάγκες εως το 2006.  

Υφιστάμενες αίθουσες στην Δυτική Αθήνα    2.365 

Επιθυμητός στόχος το 2003     2.765 (2000 – 2003  400 νέες αίθουσες) 

Επιθυμητός στόχος το 2006     3.018 (2003 – 2006  253 νέες αίθουσες) 

Σύνολο νέων αιθουσών        653 

Β. Σχολεία Β΄ευκαιρίας 

 

Γ. Τεχνική εκπαίδευση 

Ο ρόλος της Β΄θμιας Τεχνικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας που παρουσιάζει 

μεγάλη συγκέντρωση παραδοσιακών κλάδων της μεταποίησης, είναι ιδιαίτερα σημαντικός αναφορικά με την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων σε τεχνικές ειδικότητες που θα μπορούν να σηρίξουν την ανάπτυξη των 

κλάδων αυτών. 

Η έλλειψη βασικών υποδομών (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια κλπ) και στον τομέα της Τεχνικής 

εκπαίδευσης που θα μπορούν να υποστηρίζουν αποτελεσματικά την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, 

είναι σημαντικές. 

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τόσο την υφιστάμενη κατάσταση απο πλευράς υποδομών και τις ανάγκες για την 

αναγκαία αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης τεχνικής εκπαίδευσης στην περιοχή, προτείνουμε την 

κατασκευή 25 νέων αιθουσών διδασκαλίας – εργαστηρίων, με αντιστοίχηση ανάλογη των αναγκών του κάθε 

Δήμου.  

Υφιστάμενες αίθουσες στην Δυτική Αθήνα    50 

Επιθυμητός στόχος το 2003     60 (2000 – 2003  10 νέες αίθουσες) 
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Επιθυμητός στόχος το 2006     75 (2003 – 2006  15 νέες αίθουσες) 

Σύνολο νέων αιθουσών       25 

Δ. Ειδικά Σχολεία 

Η παντελής έλλειψη κατάλληλων υποδομών για την παροχή εκπαίδευσης σε ειδικές ομάδες του μαθητικού 

πληθυσμού (υποδομή ειδικών σχολείων), δημιουργεί την ανάγκη για άμεση δημιουργία τέτοιων υποδομών.  

Εκτιμώντας τις ανάγκες της περιοχής προτείνουμε την δημιουργία 12 αιθουσών – μονάδων Ειδικών 

Σχολείων κατανεμημένες ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκε του κάθε Δήμου. 

Υφιστάμενες αίθουσες στην Δυτική Αθήνα     0 

Επιθυμητός στόχος το 2003      6 (2000 – 2003  6 νέες αίθουσες) 

Επιθυμητός στόχος το 2006     12 (2003 – 2006  6 νέες αίθουσες) 

Σύνολο νέων αιθουσών       12 

Ε. Δημοτικά Ι.Ε.Κ. 

Ο θεσμός των Ινστιντούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης καλύπτει τον τομέα της μεταλυκειακής 

επαγγελματικής κατάρτισης, αναπτύσοντας δεξιότητες και εξειδικεύσεις τόσο για τον τομέα της μεταποίησης 

όσο και για τον τριτογενή τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες), αναπτύσοντας στελέχη μεσαίου επιπέδου με επαρκείς 

γνώσεις που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής. 

Η συνεισφορά των Ι.Ε.Κ. στην ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων και των εξειδικεύσεων του 

εργατικού δυναμικού της περιοχής της Δ.Αθήνας, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, αφού δημιουργούνται έτσι οι 

εναλλακτικές δυνατότητες και προϋποθέσεις σε ένα σημαντικό τμήμα των νέων που τελειώνουν το Λύκειο, να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας έχοντας αναγνωρισμένα προσόντα τέτοια που ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές απαιτήσεις των οικονομικών μονάδων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων τόσο του τομέα της 

μεταποίησης όσο και του τριτογενή τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες, μεταφορές κλπ) . 

Στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας λειτουργούν Κρατικά και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. τα οποία ακολουθούν τον 

γενικότερο σχεδιασμό του Υπ. Παιδείας. Η εμπειρία των φορέων της Τ.Α. της περιοχής σε ζητήματα 

παρεμβάσεων και δράσεων στον τομέα των μέτρων υποστήριξης του εργατικού δυναμικού και της 

επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και η πίστη τους για τον σημαντικό ρόλο που παίζει η προγραμματισμένη 
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σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής επαγγελματική κατάρτιση, οδηγεί σε ποιό ενεργητικές πολιτικές στον 

τομέα αυτό. 

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται να δημιουργηθού Δημοτικά Ι.Ε.Κ., με στόχο το  2006 να υφίστανται 

και να λειτουργούν 30 αίθουσες διδασκαλίας Δημοτικών Ι.Ε.Κ. 

Υφιστάμενες αίθουσες Δημοτικών ΙΕΚ στην Δυτική Αθήνα  0 

Επιθυμητός στόχος το  2003      20 (2.000 –  2003 20 νέες αίθουσες) 

Επιθυμητός στόχος το  2006      30 (2003 –  2006 10 νέες αίθουσες) 

Σύνολο νέων αιθουσών        30 

4 . 1 . 2  Κ α τ ά ρ τ ι σ η  

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  Φυσικός 
Δείκτης 

Απαιτούμενες 
μονάδες 

κόστος συνολικό 

 2. Κατάρτιση    23.400.000.000 
 2.1  Διαδημοτικό δίκτυο κέντρων καταρτισης  αιθουσες 15 900.000.000 
 2.2  Διαδημοτικά προγράμματα κατάρτισης  ατομα 15.000 22.500.000.000 

Στον τομέα της Συνεχιζόμενης κατάρτισης και της Προώθησης της απασχόλησης, οι Δήμοι της περιοχής της 

Δ.Αθήνας, καθώς και ο Α.Σ.Δ.Α, έχουν επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα σε σχέση με τις προτεραιότητες που 

έθετε το Β΄ΚΠΣ, όπως η δημιουργία δομών παροχής επαγγελματικής κατάρτισης (5 αίθουσες), στις οποίες 

έχουν καταρτισθεί 5.000 άτομα. 

Η κτηθείσα εμπειρία των φορέων αυτών καθώς και η βούληση για την ανάπτυξη ενεργητικής πολιτικής απο 

τους φορείς της Τ.Α. για την παρέμβαση στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, σηματοδοτούν 

την συνέχιση της προσπάθειας και μέσω των ενεργειών που προβλέπονται απο το Γ΄ΚΠΣ προς την κατεύθυνση 

ανάπτυξης των χαρακτηριστικών προσαρμογής του πληθυσμού της Δ.Αθήνας, στις νέες εξελίξεις και τις 

διαφαινόμενες προοπτικές τόσο στην τοπική όσο και στην ευρύτερη (του λεκανοπεδίου) αγορά εργασίας. 

Για την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης των φορέων της Τ.Α. στον τομέα της 

Κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής της Δυτικής Αθήνας, προτείνεται ανάπτυξη της 

δυναμικότητας του Διαδημοτικού δικτύου Κέντρων κατάρτισης απο 5 αίθουσες που είναι σήμερα, σε 15 

αίθουσες το  2003 και σε 20 αίθουσες το  2006, με στόχο να καταρτισθούν μέσω Διαδημοτικών προγραμμάτων 

κατάρτισης 12.500 άτομα εώς το  2003 και 20.000 άτομα εώς το  2006.  
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4 . 1 . 3  Κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  Α π ο κ λ ε ι σ μ ό ς  

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  Φυσικός 
Δείκτης 

Απαιτούμενες 
μονάδες 

κόστος συνολικό 

 3. Κοινωνικός Αποκλεισμός    6.520.000.000 
 3.1  Κοιν Αποκλεισμός/υποδομές  τμ 1.300 520.000.000 
 3.2  Κοιν Αποκλεισμός  ατομα 3.000 6.000.000.000 

Οι δράσεις που προβλέπονται να αναπτυχθούν αφορούν τις παρακάτω ομάδες στόχους, οι οποίες 

αντιμετωπίζουν και την μεγαλύτερη απειλή αποκλεισμού απο την αγορά εργασίας, όπως : Παλιννοστούντες 

Πόντιοι, Γυναίκες, Ανήλικοι παραβάτες και Τσιγγάνοι 

Α. Παλιννοστούντες Πόντιοι 

Οι Πόντιοι παλιννοστούντες είναι μια ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα της ελληνικής κοινωνίας που έχουν βιώσει 

τον κοινωνικό αποκλεισμό πολύ έντονα. Χρειάζονται επομένως συμβουλευτική στήριξη σε ατομικό και 

συλλογικό επίπεδο που παρέχονταν και θα παρέχεται παράλληλα σε όλη τη διάρκεια των προγράμματων από 

ειδικούς επιστήμονες- δύο (2) κοινωνιολόγους.. 

O AΣΔΑ με βάση τις γενικότερες κατευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας, ήδη από το 1995 και στα πλαίσια 

ενός συνολικού σχεδιασμού των παρεμβάσεών του για τις δραστηριότητες του Β΄ΚΠΣ (Παρατηρητήρια αγοράς 

εργασίας, σύνδεση με επιχειρήσεις), έχει ασχοληθεί διεξοδικά με την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος:  

Σε πρώτη φάση σχεδιάσθηκε και μπήκε σε λειτουργία ένα σύστημα (βάσεις δεδομένων) με στοιχεία για μέρος 

του πληθυσμού-στόχου που βρίσκεται υπό κοινωνικό αποκλεισμό.  

Παράλληλα, επιδιώκοντας να έχει μια ουσιαστική συμβολή στην επαγγελματική αποκατάσταση των 

καταρτισθέντων και φιλοδοξώντας να μην περιορισθεί σε μία τυπική παρακολούθηση της κατάστασης τους 

στην αγορά εργασίας, μετά το τέλος του προγράμματος είναι έτοιμο πλέον από οργανωτική και τεχνική άποψη 

να αξιοποιήσει τις δυνατότητες, την υποδομή και την εμπειρία των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ της 

Δυτικής Αθήνας και των επαγγελματικών ενώσεων και φορέων της περιοχής κυρίως σε ότι αφορά την 

συστηματική ενημέρωση ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας για τους απόφοιτους των 

προγραμμάτων που ζητούν εργασία 

Οι συμβουλευτικές και υποστηρικτικές ενέργειες που παρέχονταν και θα παρέχονται από τον ΑΣΔΑ είναι: 

⇒ Απόκτηση βασικών συμπληρωματικών γνώσεων σε σχέση με την προκατάρτιση, κατάρτιση και 

προώθηση της απασχόλησης 
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⇒ Ατομική και συλλογική υποστήριξη για τη διατήρηση της συνοχής της ομάδας. Συμβουλευτική για 

άμεσα προβλήματα που προκύπτουν από την καθημερινότητα  

⇒ Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση που αναπτύσσεται σε δύο άξονες, τόσο στην ομάδα στόχο 

όσο και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία  

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους παλλινοστούντες που αφίχθηκαν τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, οι οποίοι 

παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα ένταξης και αυξημένα κρούσματα εγκληματικότητας, τα οποία 

οφείλονται και στην εχθρική πολλές φορές στάση των κατοίκων. 

Β. Γυναίκες 

Οσον αφορά την ισότητα των ευκαιριών ανάμεσα στα δύο φύλα ο ΑΣΔΑ θα συμβάλλει στην αποκέντρωση των 

επιτελικών δράσεων των Κεντρικών Φορέων και σε συνεργασία με το Κέντρο Νέων Ευκαιριών και 

Υποστήριξης Γυναικών Δυτικής Αθήνας και τους Δήμους, θα λειτουργήσει με πιό συστηματικό και 

θεσμοθετημένο τρόπο το άτυπο δίκτυο που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΝΟW στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση της Δυτικής Αθήνας. Θα ιεραρχηθούν τα ιδιαίτερα και οξυμμένα προβλήματα των γυναικών, θα 

προγραμματισθούν με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δράσεις με 

αμεσο στόχο την εξασφάλιση υποδομής σε γυναικεία στελέχη ενω θα προωθηθεί και η ατομική συμβουλευτική. 

Σκοπός των προσφερόμενων ΣΥΥ είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την ομάδα στόχων και 

σχετίζονται με: 

⇒ την κοινωνική απομόνωση και περιθωριοποίηση  

⇒ την έλλειψη αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης 

⇒ την αποχή από τις διαδικασίες και τα κέντρα αποφάσεων που τους αφορούν κ.α 

Οσο αφορά την ευρύτερη κοινωνία ο ΑΣΔΑ ως οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης έχει τη δυνατότητα να 

παρέμβει σε τοπικό επίπεδο. Στόχο εδώ είναι η πληροφόρηση - ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την 

άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων απέναντι στην ομάδα στόχο και στην εκατέρωθεν αποδοχή. 

Το μεταβατικό πρόγραμμα κατά το 1997 είχε ως επιμέρους στόχους: 

⇒ Την ένταξη στην αγορά εργασίας εκείνων των γυναικών που εξαιτίας της οικογενειακής τους 

κατάστασης είναι περιθωριοποιημένες 
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⇒ Τη σύνδεση και συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα (π.χ. με τα επιμορφωτικά 

προγράμματα για γυναίκες που εκπονήθηκαν στο παρελθόν και σημειώθηκε υψηλό ενδιαφέρον για 

συμμετοχή αλλά και επιτυχία, όπως ήταν η κατάρτιση σε ένδυση-υπόδηση, στελεχών ΜΜΕ 

κ.ά.,καθώς και νέων προγραμμάτων που υποβλήθηκαν από μια ανάλογηεταιρική σχέση στον άξονα 

ΝOW της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Απασχόληση») 

⇒ Την κάλυψη κενών και η δημιουργία αντιστοιχίας μεταξύ των υπαρχουσών επαγγελματικών 

γνώσεων/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων και της αγοράς εργασίας 

⇒ Τη δημιουργία εργαλείων παρέμβασης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής από την τοπική 

αυτοδιοίκηση 

⇒ Την καταπολέμηση του κοινωνικού ρατσισμού 

⇒ Την άρση των επιφυλάξεων των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας και κύρια των εν δυνάμει 

εργοδοτών  

Θα δημιουργηθεί σταθμός υποδοχής-προώθησης της απασχόλησης. Ο σταθμός αυτός θα υποδέχεται και θα 

προσφέρει ψυχολογική στήριξη στους αρχηγούς μονογονεικών οικογενειών και στο στενό τους περιβάλλον. 

Παράλληλα θα προσφέρει πληροφόρηση και στήριξη σε ζητήματα απασχόλησης. Θα προωθεί δράσεις για την 

απασχόληση, την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και την αυτοαπασχόληση σε συνεργασία με τα ειδικά 

προγράμματα του ΟΑΕΔ 

Γ. Ανήλικοι παραβάτες 

Οι ανήλικοι παραβάτες είναι μια ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα της ελληνικής κοινωνίας που έχουν βιώσει τον 

κοινωνικό αποκλεισμό πολύ έντονα. Χρειάζονται επομένως συμβουλευτική στήριξη σε ατομικό και συλλογικό 

επίπεδο που θα παρέχεται παράλληλα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος από ειδικούς επιστήμονες: 

κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επιμελητές ανηλίκων. Θα επεκτείνεται στα θεματικά πεδία που 

αφορούν οικογενειακές σχέσεις, δυναμική της ομάδας, κοινωνικό και εργασιακό πλαίσιο όπως και νομικές 

συμβουλές και πρακτικές καθημερινής επικοινωνίας 

Απαραίτητες ενέργειες που εντάσσονται στις ΣΥΥ είναι αυτές της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της 

ομάδας στόχου και της ευρύτερης κοινωνίας κύρια με αφίσες, φυλλάδια και ημερίδες. Το περιεχόμενό τους 

περιελάμβανε και θα περιλαμβάνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου, τις δεξιότητες του που 

μπορούν να αξιοποιηθούν από την ευρύτερη κοινωνία με σκοπό την άρση των εκατέρωθεν στερεοτύπων.  
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Σε σχέση με τη βοήθεια στην εξεύρεση εργασίας ο ΑΣΔΑ μπορεί να αξιοποιήσει τον κόμβο του ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

που έχει δημιουργήσει στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ADAPT και καλύπτει με τις υπηρεσίες του 

μεγάλο αριθμό ΜΜΕ της περιοχής της Δυτικής Αθήνας. 

Στη συγκκεκριμένη ομάδα στόχο εφαρμόστηκε κατά το μεταβατικό στάδιο στη διάρκεια του 1997 η μεθοδος 

της ατομικής συμβουλευτικής. Η μέθοδος απέδωσε γιατί οι ανήλικοι είχαν περισσότερη άνεση να εκφράσουν 

το πρόβλημά τους και να ζητήσουν βοήθεια χωρίς αυτό να γνωστοποιείται  

Στα πλαίσια αυτά θα δημιουργηθεί στον ΑΣΔΑ ειδικό γραφείο με κύριο αντικείμενο, να επιτελεί τα ακόλουθα:  

⇒ Να ενημερώνει συστηματικά τις επιχειρήσεις για τους καταρτισθέντες στα σεμινάρια  

⇒ Να ενημερώνει τους καταρτισθέντες, με βάση την ειδικότητά τους, το αντικείμενο κατάρτισής τους 

και την ιεράρχηση των ενδιαφερόντων τους, για τις προσφερόμενες θέσεις από διάφορες επιχειρήσεις.  

Υπάρχει βάσιμη αισιοδοξία ότι αυτό το εγχείρημα θα έχει επιτυχία και αξιόλογα αποτελέσματα αν παρθεί 

υπόψη το σημαντικό εύρος, από ποιοτική και ποσοτική άποψη, των συνεργαζομένων με τον ΑΣΔΑ 

επιχειρήσεων.  

Επιπλέον, ο Υπεύθυνος του προγράμματος με τη βοήθεια ομάδας στενών συνεργατών παρακολουθεί και 

διευκολύνει την μελλοντική απασχόληση των καλυτέρων εκ των εκπαιδευόμενων σε εργασίες σχετικές με το 

γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. 

Δ. Τσιγγάνοι 

Οι ΣΥΥ εδώ έχουν ως στρατηγικό στόχο να σπάσουν τον ανατροφοδοτούμενο κύκλο του αποκλεισμού των 

τσιγγάνων, συμβάλλοντας έτσι ως ένα βαθμό και στο σπάσιμο της ανατροφοδοτούμενης υποβάθμισης της 

Δυτικής Αθήνας. Oι δράσεις που υλοποίηθηκαν και θα υλοποιηθούν είναι:  

⇒ Η ένταξη στην αγορά εργασίας και στη νόμιμη οικονομία εκείνων των τσιγγάνων που εξαιτίας της 

άγνοιας όσον αφορά την ελληνική γλώσσα αλλά και των μηχανισμών της ελληνικής αγοράς 

μένουν περιθωριοποιημένοι 

⇒ Η σύνδεση και συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα και ενέργειες των φορέων της 

εταιρικής σχέσης (π.χ. με τα επιμορφωτικά προγράμματα που εκπονήθηκαν με επιτυχία στο 

παρελθόν και στα οποία σημειώθηκε υψηλό ενδιαφέρον συμμετοχής). 
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⇒ Η κάλυψη κενών και η δημιουργία αντιστοιχίας μεταξύ των υπαρχουσών επαγγελματικών 

γνώσεων/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων και της αγοράς εργασίας 

⇒ Η αξιοποίηση των ικανοτήτων των καταρτιζομένων σε όφελος της τοπικής κοινωνίας της Δυτικής 

Αθήνας. 

⇒ Η δημιουργία εργαλείων παρέμβασης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής από την τοπική 

αυτοδιοίκηση. 

⇒ Η καταπολέμηση του κοινωνικού ρατσισμού. 

⇒ Η άρση των επιφυλάξεων των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας και κύρια των εν δυνάμει εργοδοτών 

ή γενικότερα συνεργατών των τσιγγάνων σε σχέση με τις ικανότητες των τελευταίων. 

Οι μέθοδοι παροχής ΣΥΥ υπαγορεύονται από την ιδιαιτερότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ομάδα 

στόχος. Πρόκειται για λειτουργικά αμόρφωτους/ ες η τελείως αναλφάβητους/ες που χρειάζονται ιδιαίτερη 

ευαισθησία σε όλα τα στάδια της συμβουλευτικής και υπάρχει ανάγκη ιδιαίτερης προσέγγισης.  

Θα ακολουθηθεί τόσο η μέθοδος της ατομικής συμβουλευτικής υποστήριξης όσο και η μεθοδος της ομαδικής.  

Οσον αφορά την ατομική συμβουλευτική υποστήριξη ο/η σύμβουλος θα επικεντρώσει την εργασία της στη 

δημιουργία μια ειλικρινούς σχέσης, στην διάγνωση των ιδιαιτέρων αναγκών της συμβουλευομένης, στην 

ανάπτυξη ενός στοιχειώδους επαγγελματικού σχεδίου, στη εφαρμογή του κατα την εξεύρεση εργασίας και 

τέλος στην αξιολόγηση της διαδικασίας εφαρμογής. 

Οσον αφορά την ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη ο/η σύμβουλος θα παρέχει πληροφόρηση και υπηρεσίες 

καθοδήγησης επικεντρώνοντας στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και στις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθηθούν. 

Η διαδικασία υλοποίησης θα ακολουθήσει τα εξής στάδια 

⇒ Προσωπική Γνωριμία και δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 

⇒ Διαγνωση μέσα από προσωπική συνέντευξη των δεξιοτήτων και των ιδιαίτερων προσωπικών 

χαρακτηριστικών 

⇒ Εντοπισμός προβλημάτων χειρισμού της ελληνικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά) 

⇒ Βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων, δηλώσεων και άλλων εγγράφων 
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⇒ Βοήθεια στην κατανόηση των μικρών αγγελιών και γενικότερα στην εξεύρεση εργασίας 

Πληροφορίες για υπηρεσίες και φορείς που τους αφορούν  

⇒ Καθορισμός συστηματικών συναντήσεων μέσα απο τις οποίες θα αξιολογείται η προσπάθεια 

αναζήτησης εργασίας 

Δημιουργία-συντονισμός δικτύου γραφείων απασχόλησης 

Ηδη σε κάποιους Δήμους της Δυτικής Αθήνας δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του 1ου ΚΠΣ ή και έξω από αυτά, 

δομές στήριξης της απασχόλησης. Π.χ. το Κέντρο Επαγγελματικής Πληροφόρησης στο Δήμο Αιγάλεω (το 

οποίο σήμερα υπολειτουργεί) ή η Δημοτική Επιχείρηση που παρέχει Επαγγελματική Κατάρτιση στο Δήμο 

Αγίων Αναργύρων. Επίσης έχει διαπιστωθεί από όλους τους Δήμους ότι τα λειτουργικά προβλήματα και οι μη 

θεσμοθετημένες διαδικασίες για την εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής μπορούν να ξεπεραστούν μόνο μέσα από 

κοινές ενέργειες με υπερτοπική δράση. 

Ο ΑΣΔΑ συμβάλλει στην πράξη για την συναξιοποίηση των υπαρχόντων δομών και στελεχών των ΟΤΑ. 

Μεταφέρει την πείρα και την τεχνογνωσία τους σε εκείνους τους Δήμους που δε διαθέτουν κατάλληλο 

προσωπικό, συντονίζει κοινές ενέργειες μεσα από δικά του προγράμματα και έργα. Ενα παράδειγμα (σε 

διαφορετικό χώρο) αποτελεί η συμμετοχή των στελεχών των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων σε ταχύρρυθμα 

προγράμματα διαδημοτικού προγραμματισμού και η ουσιαστική εμπλοκή τους στη συνέχεια στην εκπόνηση 

του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Δυτικής Αθήνας. 

Μέσα από τον ΑΣΔΑ, σε συνεργασία με τις Δημοτικές και Διαδημοτικές Επιχειρήσεις μπορεί μεταβατικά να 

ξεπερασθεί το πρόβλημα των προσλήψεων των στελεχών από τους Δήμους (προσανατολιστών, κοινωνιολόγων 

κλπ.). Τα στελέχη αυτά απασχολούμενα και αμοιβόμενα σε κοινά προγράμματα που αφορούν το σύνολο της 

Δυτικής Αθήνας θα εργάζονται αποκεντρωμένα μέσα στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων. Θα τροφοδοτούν 

το δίκτυο με τις τοπικές ανάγκες και θα προωθούν την τοπική απασχόληση σε όσους καταφεύγουν σε αυτούς 

είτε απευθείας, είτε μέσω του ΑΣΔΑ ή των άλλων Δήμων. Η σύνδεση με τα στοιχεία της αγοράς της εργασίας 

για ολόκληρη την περιοχή του ΑΣΔΑ θα είναι άμεση ενώ τα τοπικά στελέχη θα βοηθούν στην τροφοδότηση 

του δικτύου με τις μεταβολές που σημειώνονται σε τοπικό επίπεδο. Ειναι σημαντικό να ειπωθεί ότι οι Δομές 

που δημιουργήθηκαν (όπου δημιουργήθηκαν) από μεμονωμένους Δήμους κατα το 1ο ΚΠΣ στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία σήμερα δεν λειτουργούν, ενώ όπου υπήρξε διαδημοτική συνεργασία οδήγησε σε βιώσιμα 

σχήματα. 
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Συνεργασία με κεντρικούς και άλλους εξειδικευμένους φορείς 

Οι ανάγκες των ΟΤΑ για υποστήριξη όσον αφορά την πληροφόρηση, τη μεθοδολογία, την εμπειρία από τον 

ελληνικό και τον ευρωπαϊκό χώρο για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την προσαρμογή των επιχειρήσεων 

και των εργαζομένων σε νέες συνθήκες είναι τεράστιες. Μόνο με μια συλλογική διαδικασία, μέσα από 

θεσμοθετημένα όργανα όπως π.χ. ο ΑΣΔΑ, αξιοποιώντας από κοινού την συνεργασία με ελληνικούς φορείς 

όπως ο ΟΑΕΔ και τη συμμετοχή σε διευρωπαϊκά δίκτυα θα μπορέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Δυτικής 

Αθήνας να είναι διαρκώς ενήμερη τις συνθήκες της αγοράς 

Το διευρωπαϊκό δικτυο για την προώθηση της απασχόλησης και την εκπαίδευση των γυναικών IRIS στο οποίο 

είναι μέλος ο ΑΣΔΑ, το αντίστοιχο για τους τσιγγάνους στο οποίο είναι μέλος ο Δήμος της Αγίας Βαρβάρας, τα 

παράρτημα του ΟΑΕΔ που βρίσκεται στον Δήμο Αιγάλεω, αλλα και πολλά άλλα θα αποτελέσουν τους 

εξειδικευμένους φορείς που θα συμβάλλουν μεσω του δικτύου των γραφείων απασχόλησης στην πληροφόρηση 

για την ένταξη στην αγορά εργασίας των κοινωνικά αποκλεισμένων. 

4.2 Βασικές υποδομές 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  Φυσικός 
Δείκτης 

απαιτούμενες 
μονάδες 

κόστος 
συνολικό 

 Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ     

 1. Μεταφορές    88.750.000.000 
 1.1  Διαδημοτική Οδοποιία - Εθνικές οδοί Διαμόρφωση 

συνδετηρίου άξονα Δυτικής Αθήνας, Διαμόρφωση 
ανατολικού δακτυλίου Δυτικής Αθήνας 

 Km 267 13.350.000.000 

 1.2  Διαδημοτική συγκοινωνία  Οχημα 50 4.500.000.000 
 1.3  Κόμβοι  Αριθμός 5 10.000.000.000 
 1.4  Δικτυο χώρων στάθμευσης (κτίρια)  Θέσεις 5.000 5.000.000.000 
 1.5  Πεζόδρομοι – Ποδηλατόδρομοι  Km 52 5.200.000.000 
 1.6  Διαδημοτικό δίκτυο ΜΜΜ σταθερής τροχιάς και minibus  Km 30 2.700.000.000 
 1.7  ΟΣΕ (ενοποίηση, υπογείωση) – προαστικός σιδηρόδρομος – 

ΜΕΤΡΟ (επέκταση) 
 Km 20 45.000.000.000 

 1.8  Ε θνικές Οδοι (ανάπαλση, παράδρομοι, κλπ.) Αισθητική 
αναβάθμιση παροδίων ζωνών Λεωφόρου Θηβών, Ιεράς Οδού 
και Λεωφόρου Αθηνών 

 Km 10 3.000.000.000 

4 . 2 . 1  Μ ε τ α φ ο ρ έ ς  

Η εξειδίκευση στα ζητήματα οργάνωσης της μεταφορικής και συγκοινωνιακής υποδομής θεωρείται κρίσιμης 

προτεραιότητας γιατί μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση του περιβάλλοντος της Δυτικής 

Αθήνας. 

Βασική κατεύθυνση για την πρόταση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στον σχεδιασμό της μεταφορικής και 

συγκοινωνιακής υποδομής στην Δυτική Αθήνα, αποτελεί η οργάνωση των δικτύων μεταφορικής και 
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συγκοινωνιακής υποδομής έτσι ώστε να υποστηρίζεται ο πολυλειτουργικός-πολυπολικός-πολυκεντρικός 

χαρακτήρας των χρήσεων γης και να ενισχύεται η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς σε σχέση με την χρήση 

του Ι.Χ. με σκοπό : την σταδιακή μείωση των άσκοπων υπερτοπικών μετακινήσεων σε όφελος των 

ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων της περιοχής, την προώθηση και άλλων τρόπων μετακίνησης (δίκτυα 

πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων), την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, την αύξηση του ελεύθερου χρόνου 

των κατοίκων και την μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

Εκτός από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προτείνονται παρακάτω, ευνοϊκές επιδράσεις αναμένονται 

συνολικά για τη Δυτική Αθήνα από το σύνολο των μεγάλων έργων όπως :  

⇒ Η ελεύθερη Λεωφόρος Σταυρού – Ελευσίνας 

⇒ Ο δυτικός κλάδος της περιφερειακής Αιγαλεω 

⇒ Ο εκσυγχρονισμός του προαστειακού τραίνου (γραμμή Πειραιά – Χαλκίδα) 

⇒ Η νέα χάραξη του σιδηροδρομικού δικτύου Αθηνών – Πατρών από τον σταθμό Άνω Λιοσιών 

μέχρι τον Ισθό της Κορίνθου. 

Η αξιολόγηση των βασικών έργων μεταφορικής και συγκοινωνικής υποδομής που προτείνονται στην περιοχή 

της Δυτικής Αθήνας έγινε με τα εξής κριτήρια :  

⇒ Την ένταξή τους στις κατευθύνσεις οργάνωσης ενιαίου συστήματος μεταφοράς για την περιοχή της 

πρωτεύουσας. 

⇒ Την συμβατότητά τους με το υπό υλοποίηση σχέδιο μεταφορικής υποδομής για το Λεκανοπέδιο, 

σε όποιο βαθμό αυτό έχει μέχρι σήμερα συγκεκριμενοποιηθεί. 

⇒ Την πολλαπλασιαστική λειτουργία του κάθε βασικού έργου και των άλλων έργων με τα οποία 

διασυνδέεται για την οργάνωση και ανάπτυξη της περιοχής της Δυτικής Αθήνας. 

⇒ Τις θετικές επιπτώσεις του στις χρήσεις και τις λειτουργίες της περιοχής, με ταυτόχρονα μέτρα για 

την άρση ή άμβλυνση των όποιων αρνητικών συνεπειών. 

⇒ Και τέλος την επανεξέταση / επαναπροσδιορισμό της σκοπιμότητας και των επιπτώσεων του έργου 

με την συσχέτισή του προς τις επιλογές ανάπτυξης και οργάνωσης της περιοχής ως προς άλλες 

ομάδες κρίσιμων ζητημάτων όπως κεντρικές εξυπηρετήσεις, παραγωγικές δραστηριότητες, κ.λ.π. 
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Στο παραπάνω πλαίσιο προτείνονται τα εξής : 

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Ενοποίηση και υπογειοποίηση τμήματος των γραμμών Πελοποννήσου / Βόρειας Ελλάδας, που θα επιτρέψει και 

την βελτίωση της σύνδεσης του βόρειου τμήματος της περιοχής με της περιοχές ανατολικά του Κηφισού 

ποταμού. 

Δίκτυο Μετρό 

Επέκταση του δικτύου Μετρό μέχρι τον πόλο Στρατοπέδων Χαϊδαρίου και μέχρι τον προβλεπόμενο 

συγκοινωνιακό κόμβο Σκαραμαγκά ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του δικτύου Μετρό με το σιδηροδρομικό 

δίκτυο του Θριασίου, που αναμένεται να εξυπηρετήσει σημαντικό αριθμό εργαζομένων στο 

Θριάσιο.Περιφερειακό Νοσοκομείο Δυτικής Αθήνας, με προοπτική σύνδεσης με τη γραμμή του Αιγάλεω και 

του Πειραιά 

Λεωφορειακό Δίκτυο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

Σύμφωνα με υπάρχουσες μελέτες του ΑΣΔΑ έχει εντοπιστεί η ανάγκη ανάπτυξης συμπληρωματικού δικτύου με 

δημόσιο μέσο μεταφοράς (μικρά λεωφορεία) στη Δυτική Αθήνα σε πρώτη φάση και η συμπλήρωση και 

ενίσχυση του προτεινόμενου δικτύου με μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (τραμ) σε δεύτερη φάση. 

Ένα τέτοιο δίκτυο (mini-bus) θα δώσει στους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας την δυνατότητα μετακινήσεων 

ανάμεσα στους δήμους εγκάρσια προς τους ακτινικούς άξονες, κατα μήκος των οποίων διέρχονται τα 

συμβατικά λεωφορεία, συμπληρωματικές προς τις βασικές μετακινήσεις και με προσβάσεις σε περιοχές στις 

οποίες σήμερα δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσουν τα μεγάλα λεωφορεία (λόγω μεγέθους οχημάτων, κλίσεων 

του εδάφους, ανεπαρκούς γεωμετρίας του οδικού δικτύου). 

Η ανάπτυξη ενός τέτοιοιυ δικτύου αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευέλικτο σύστημα που δίνει την δυνατότηα για 

εύκολες και χαμηλού κόστους προσαρμογές στις αλλαγές της ζήτησης, αλλαγές που αναμένεται να είναι 

ραγδαίες στην Δυτική Αθήνα, αφού ακόμα αντιπροσωπεύει ένα πολεοδομικό συγκρότημα στο οποίο η 

διαδικασία ανάπτυξης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 

Το προτεινόμενο δίκτυο με οχήματα αντιρυπαντικής τεχνολογίας (ηλεκτροκίνητα) θα συμβάλλει :  

⇒ Στην ενίσχυση μιας δακτυλιοειδούς μορφής σύνδεσης των περιοχών της Δυτικής Αθήνας 

⇒ Στην προσέγγιση των προβλεπόμενων πόλων συγκέντρωσης των μελλοντικών χρηστών 
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⇒ Στην ένταξη και σύνδεση των βασικών υπερτοπικών και τοπικών πόλων της Δυτικής Αθήνας 

(Πύργος Βασίλισσας, Ποικίλο Όρος, υπερτοπικοί πόλοι κοινωνικού εξοπλισμού στην περιοχή 

στρατοπέδων Χαϊδαρίου, Άλσος Χαϊδαρίου κ.λ.π.) 

⇒ Στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Δίκτυο χώρων στάθμευσης 

Βασική προϋπόθεση για την κατά προτεραιότητα ανάπτυξη των δημόσιων συγκοινωνιών αποτελεί η 

διασφάλιση χώρων στάθμευσης στις περιοχές εκείνες οι οποίες προσφέρονται για την μετεπιβίβαση από τα 

ιδιωτικά μέσα (Ι.Χ.) στα δημόσια μέσα μεταφοράς απελευθερώνοντας έτσι βασικούς ακτινικούς οδικούς άξονες 

από τα Ι.Χ. 

Στη Δυτική Αθήνα τέτοιες περιοχές για την ανάπτυξη δικτύου χώρων στάθμευσης εντοπίζονται κοντά στους 

προβλεπόμενους σταθμούς του Μετρό (Σεπόλια, Άγιος Σάββαςσς, Γεωπονική κ.λ.π.), στον προαστειακό 

σιδηροδρομικό σταθμό των Αγίων Αναργύρων, καθώς και περιτά σημεία τομής των βασικών οδικών αξόνων 

στους οποίους διέρχονται λεωφορειακές γραμμές όπως οι κόμβοι Θηβών και Ιεράς Οδού, Κηφισού και Λεωφ. 

Καβάλας κ.λ.π.) 

Διαδημοτικό Οδικό Δίκτυο 

Ο σχεδιασμός του οδικού δικτύου στην Δυτική Αθήνα προβλέπει αφ’ ενός την ολοκλήρωση βασικών οδικών 

αξόνων, την ιεράρχηση του δικτύου και την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των δρόμων και αφ’ 

έτερου την διαμόρφωση συνδετηριών αξόνων και δακτυλίων.  

Ειδικώτερα προτείνονται : 

Η Διαμόρφωση Συνδετηρίου Άξονα Δυτικής Αθήνας 

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία εσωτερικής συνοχής στην περιοχή των εννέα δήμων της Δυτικής Αθήνας 

και την μείωση των αναγκών μετακίνησης προς τα μητροπολιτικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά. 

Η δημιουργία του συνδετηρίου άξονα της Δυτικής Αθήνας, θα ενώσει τους έξη Δήμους με τα υπερτοπικά 

κέντρα της περιοχής (Άγιοι Ανάργυροι, Αιγάλεω, Περιστέρι) συνολικού μήκους 10 km. Περιλαμβάνει 

τέσσερεις κατηγορίες παρεμβάσεων :  

α. Δρόμος χωρίς ΙΧ – μίνι λεωφορείο – ποδήλατο - πεζός 

β. Δρόμος με ΙΧ – μίνι λεωφορείο – ποδήλατο - πεζός 
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γ. Δρόμος με ΙΧ – χώρος στάθμευσης ΙΧ – μίνι λεωφορείο – ποδήλατο - πεζός 

δ. Βασικός οδικός άξονας – Δρόμος με ΙΧ – μίνι λεωφορείο  

Η Διαμόρφωση Ανατολικού Δακτυλίου Δυτικής Αθήνας 

Η Δυτική Αθήνα σήμερα εξυπηρετείται στην κατεύθυνση βορράς – νότος, από ένα μοναδικό άξονα, τη Λ. 

Θηβών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το ουσιαστικό μπλοκάρισμα του άξονα αυτού. Στο πλαίσιο της 

ολοκλήρωσης του εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας του Λεκανοπεδίου, υπάρχει η ανάγκη διαμόρφωσης ενός 

ζεύγους μονοδρόμων, παράλληλα προς το Ποικίλο Όρος, που θα συνδέει το Βόρειο τμήμα με το νότιο, ώστε να 

αποσυμφορηθεί η Λ. Θηβών. 

Επίσης προτείνονται έργα αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των παροδίων ζωνών βασικών λεωφόρων 

όπως :  

⇒ Αισθητική αναβάθμιση παροδίων ζωνών Λ. Θηβών 

⇒ Αισθητική αναβάθμιση παροδίων ζωνών Ιεράς Οδού 

⇒ Αισθητική αναβάθμιση παροδίων ζωνών Λ. Αθηνών 

Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των συγκεκριμένων λεωφόρων 

κυκλοφοριακά και πολεοδομικά με τη δημιουργία παροδιών ζωνών που θα απορροφούν την τοπική 

κυκλοφορία. Επίσης προβλέπεται η δημιουργία δικτύου πεζών, ποδηλάτων, φύτευσης στα πεζοδρόμια και τους 

κοινόχρηστους χώρους, ηλεκτροφωτισμός κ.λ.π. 

Επίσης όσον αφορά στη Λ. Αθηνών σημαντική θα είναι η παρέμβαση για την αισθητική αναβάθμιση της 

λεωφόρου, με την απομάκρυνση όλων των αντιαισθητικών πινακίδων διαφήμισης και η παρέμβαση για την 

βελτίωση των παλαιών όψεων των κτιρίων. 

4 . 2 . 2  Ε ν έ ρ γ ε ι α  

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικός 
Δείκτης 

απαιτούμενες 
μονάδες 

κόστος 
συνολικό 

 2. Ενέργεια    11.450.000.000 
 2.1  Yπογειωση δικτυου μεταφοράς ΔΕΗ   Km 117 5.850.000.000 
 2.2  Ηλιακή ενέργεια Κτίριο 18 3.600.000.000 
 2.3  Αιολικό Πάρκο   Πάρκο 2 2.000.000.000 
 2.4  Φυσικό αέριο  Km 130 6.500.000.000 
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Υπογείωση δικτύου μεταφοράς ΔΕΗ 

Απο τους περισσότερους δήμους της περιοχής διέρχονται δίκτυα υψηλής τάσης (150.000 volt) τα οποία μέσω 

πυλώνων κατευθύνονται στον μεγάλο υποσταθμό μετασχηματισμού στο Ρούφ. 

Η υπογείωση του δικτύου της ΔΕΗ για την μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης έχει άμεση 

σχέση με την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος γιατί δεν είναι ορατοί οι πυλώνες και τα γραμμικά δίκτυα 

μεταφοράς, με την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής οπου αναφέρεται η κακή επιροή των δικτύων 

σ΄αυτήν βάση μελετών που έχουν εκπονηθεί με σχετικό αντικείμενο με την ασφάλεια των κατοίκων της 

περιοχής απο τυχόν ατυχήματα (πχ χαρταετοί)  

Ηλιακή ενέργεια 

Η διακύμανση των μέσων θερμοκρασιών ετήσια που υπολογίζεται σε 19,4 o C καθως και ο μεγάλος αριθμός 

των ημερών με ηλιοφάνεια το χρόνο καθιστούν πολύ ευνοική για την περιοχή , την εκμετάλλευση της ηλιακής 

ενέργειας ως συμπληρωματικής σε αυτήν της ηλεκτρικής. 

Ο επιρεασμός απο τους βόρειους κρύους ανέμους του χειμώνα αντισταθμίζεται απο την σχετική γειτονία με τη 

θάλασσα και απο την πρεοστασία που παρέχει απο τον βοριά η θέση του χώρου μέσα στο Θριάσιο πεδίο. 

Αιολικό Πάρκο 

Οι επικρατούντες άνεμοι δημιουργούν σαφώς θετικές προυποθέσεις για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων 

στην περιοχή και την δημιουργία συμπληρωματικής ενέργειας απο την εκμετάλλευση των ανέμων. 

Οι βόρειοι- βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν στο Τατόι επιρεάζουν και την περιοχή, αφου σ’ αυτό βοηθά 

και το νάγλυφο του εδάφους και η απόσταση που ειναι 11 χιλιόμετρα. 

Οι νότιοι- νοτιοδυτικοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή του αεροδρομίου της Ελευσίνας, επιρεάζουν όλη την 

περιοχή αφού δεν παρεμβάλλεται κανένα εμπόδιο και η απόσταση τους σε ευθεία ειναι 9 χιλιόμετρα Η ένταση 

των ανέμων αυτών ειναι αρκετά ισχυρή αν και δεν ειναι συχνοί 

Φυσικό αέριο 

Στην περιοχή υπάρχει χρήση φυσικού αερίου σε ορισμένες μόνο βιομηχανίες του Ελαιώνα. Με το ΠΔ420/87 , 

απαιτείται να συνυποβάλλεται μελέτη εγκατάστασης ΦΑ για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Απο την περιοχή 

μέσω της λεωφόρου Αθηνών έχει κατασκευαστεί αγωγός της ΔΕΦΑ για την παροχή ΦΑ παιτείται η δημιουργία 

σταθμών υψηλής, μέσης και χαμηλής πίεσης καθώς και το δευτερεύον δίκτυο για την κάλυψη των κατοικιών 
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4 . 2 . 3  Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς  

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  Φυσικός 
Δείκτης 
 

απαιτούμενες 
μονάδες 

 

κόστος συνολικό 

 3. Επικοινωνίες     
 3.1  Δικτύωση δημοτικών Υπηρεσιών Δυτικής Αθήνας Κέντρο 10 500.000.000 

Δικτύωση δημοτικών υπηρεσιών Δυτικής Αθήνας 

Η ύπαρξη διαφορετικών κτιριακών συγκροτημάτων που στεγάζουν τις διοικητικές υπηρεσίες ενός δήμου 

κάνουν αναγκαία την δικτύωση των υπηρεσιών αυτών για την διευκόλυνση των εξυπηρετουμένων πολιτών. 

Ιδιαίτερα όμως αναφέρεται η αναγκαιότητα και της διαδημοτικής δικτύωσης υπηρεσιών των δήμων της Δυτικής 

Αθήνας για την ταχύτερη διοχέτευση της πληροφορίας στον πολίτη, αλλα και την εξοικονόμηση χρόνου και 

χρήματος με την απο κοινού διαχείρηση της πληροφορίας η οποία πληρώνεται μιά φορά και αναδιανέμεται 

εξυπηρετώντας εννέα φορές. 

4.3 Παραγωγικοί τομείς 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικός 
Δείκτης 

απαιτούμενες 
μονάδες 

κόστος συνολικό 

 Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ     

 1. Γεωργία    7.150.000.000 
 1.1  Δάση Ορεινού ογκου  στρεμ. 20.000 7.000.000.000 
 1.2  Φυτώριο - Βοτανικός Κήπος  μ2 5.000 150.000.000 

4 . 3 . 1  Γ ε ω ρ γ ί α  -  Δ ά σ η  

Δάση Ορεινού Ογκου  

Σημαντικός παράγοντας για την οικολογική ανόρθωση του οικοσυστήματος του ορεινού ογκου Αιγάλεω -

Ποικίλο ειναι η αναδάσωσή του οπου θα παρουσιαστούν θετικά αποτελέσματα στο μικροκλίμα, το 

μικροπεριβάλλον, την αισθητική του χώρου και γενικότερα την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης 

περιοχής. 

Η αναδάσωση του όρους θα λειτουργήσει σα φράγμα στους αέριους ρύπους και παράλληλα θα βοηθήσει στην 

αναστροφή των υψηλών θερμοκρασιών και των καυσόνων της θερινής περιόδου, ενω το χειμώνα θα βοηθήσει 

στην συγκράτηση των εδαφών απο τις βροχοπτώσεις. 
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Η πρόταση για αναδάσωση της περιοχής δεν λαμβάνει μόνο υπ’ οψη τα δασοκομικά κριτήρια αλλα και την 

προοπτική δημιουργίας ενός περιαστικού άλσους αναψυχής με βάστηση διαφόρων μορφών και χρωμάτων που 

περιέχει αξίες αισθητικής και αναψυχής σε πλήρη συμφωνία με το ΠΔ «περι προστασίας του ορεινού όγκου» 

Φυτώριο-Βοτανικός Κήπος 

Η επανοργάνωση και η αξιοποίηση του Φυτωρίου - Βοτανικού κήπου θεωρείται απαραίτητη για την λειτουργία 

του σε υπερτοπικό επίπεδο , παραμένοντας ανοικτό προς το κοινό και τα σχολεία. 

4 . 3 . 2  Β ι ο μ η χ α ν ί α  –  Υ π η ρ ε σ ί ε ς  

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικός 
Δείκτης 

απαιτούμενες 
μονάδες 

κόστος 
συνολικό 

 2. Βιομηχανία - Υπηρεσίες    6.700.000.000 
 2.1  ΒΙΟΠΑ  στρεμ. 50 2.000.000.000 
 2.2  Διαδημοτικά - δημοτικά Κέντρα  στρεμ. 90 500.000.000 
 2.3  ΜΜΕ Κέντρα Στήριξης  μ2 2.500 1.000.000.000 
 2.4  Incubation center  μ2 5.000 2.000.000.000 
 2.5  Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης  Εργαζομ. 4.000 1.200.000.000 

ΒΙΟΠΑ 

Στο πλαίσιο της γενικότερης αναπτυξιακής λογικής προτείνεται η δημιουργία Βιοτεχνικών Πάρκων στη 

γεωγραφική ενότητα του ΑΣΔΑ. 

Ο βασικός στόχος της πρότασης αυτής είναι η μετεγκατάσταση των υπαρχουσών μονάδων μεταποίησης της 

περιοχής. Η πραγματοποίηση του παραπάνω στόχου θα προσφέρει διέξοδο στις μικρές μεταποιητικές μονάδες 

προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού τους αφενός και αφετέρου θα λειτουγήσει βελτιωτικά προς τις 

αστικές λειτουργίες.  

Ήδη από μελέτες του ΑΣΔΑ τα προτεινόμενα Βιοτεχνικά Πάρκα αφορούν τους Δήμους Περιστερίου, Αιγάλεω 

και Καματερού. 

Ειδικότερα: 

⇒ Το ΒΙΟΠΑ του Δήμου Περιστερίου με χρήσεις οργανωμένου χονδρεμπορίου θα προσφέρει 

ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγικής βάσης της περιοχής, αποφόρτιση από οχλούσες 

εγκαταστάσεις και απελευθέρωση χώρων που μπορούν να δεχθούν χρήσεις κοινωνικής υποδομής. 
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⇒ Το ΒΙΟΠΑ του Δήμου Αιγάλεω θα συμβάλει στην ελεγχόμενη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της 

μεταποίησης και θα συντελέσει στην αποσυμφόρηση του αστικού ιστού στην κατεύθυνση της 

εξοικονόμησης ελέυθερων χώρων. 

⇒ Το ΒΙΟΠΑ του Δήμου Καματερού θα εξασφαλίσει την ανάσχεση μιας τάσης βιομηχανικής και 

βιοτεχνικής εγκατάστασης σε μια περιοχή εκτός σχεδίου πόλης και θα συμβάλει στην ουσιαστική 

ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής. 

Για την ανάσυγκρότηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας βασικές 

ενέργειες θεωρούνται : 

⇒ Η ανάπτυξη και οργάνωση δικτύου στήριξης επιχειρήσεων και ειδικότερα των ΜΜΕ το οποίο θα 

καλύπτει την περιοχή της Δυτικής Αθήνας. 

⇒ Η δημιουργία κέντρου στήριξης ΜΜΕ ως ενδιάμεσου φορέα προγραμμάτων για τις ΜΜΕ με 

επέκταση του ρόλου του σε ολόκληρη την Δυτική Αθήνα. 

⇒ Η ενίσχυση των οικονομικών δομών του τριτογενή τομέα σε περιοχές κεντρικών εξυπηρετήσεων 

υπερτοπικής σημασίας 

Ειδικότερα στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στον οποίο βασίζεται η οικονομία της περιοχής, 

παρατηρείται ανεπάρκεια στην οργάνωση, στην εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού, στην χρήση τεχνολογίας 

και καινοτομιών καθώς και στα χρηματοδοτικά μέσα και τις δυνατότητες και ευκαιρίες χρηματοδότησης, που 

διαμορφώνουν ανασταλτικούς παράγοντες στον εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση του τομέα και την 

μεγιστοποίηση της συμβολής του. Τα προβλήματα αυτά σε συνδυασμό με την ανεπαρκή λειτουργία 

μηχανισμών προώθησης τοπικών προϊόντων, πληροφόρησης, χρηματοδότησης, κ.λ.π. επηρεάζουν αρνητικά την 

ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων στην εγχώρια και την ευρωπαϊκή αγορά. 

Ως κεντρικές ενέργειες ενός Σχεδίου ανασυγκρότησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της 

δυτικής Αθήνας θεωρούνται : 

α. Ανάπτυξη και οργάνωση δικτύου στήριξης επιχειρήσεων και ειδικότερα των ΜΜΕ το οποίο θα 

καλύπτει την περιοχή της Δυτικής Αθήνας. 

Θα είναι διασυνδεδεμένο τόσο με ευρύτερα δίκτυα (σε επίπεδο πρωτεύουσας, σε επίπεδο χώρας και σε 

κοινοτικό επίπεδο), σε συνδυασμό με τα άλλα δίκτυα που προβλέπεται να αναπτυχθούν στην περιοχή μελέτης 

(δίκτυα κεντρικών εξυπηρετήσεων, δίκτυα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, δίκτυα 
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ενεργειακά, δίκτυα πρασίνου, κ.λ.π.) Δημιουργία στο δίκτυο της περιοχής κεντρικών και περιφερειακών 

κόμβων για τους οποίους θα πρέπει να προσδιοριστούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και η σήμανσή τους. 

Ως κεντρικοί κόμβοι θεωρούνται :  

⇒ Το συντονιστικό κέντρο στήριξης ΜΜΕ (κόμβος Περιστερίου : κέντρο στήριξης ΜΜΕ) 

⇒ Το κέντρο έκθεσης και προβολής των τοπικών προϊόντων (κόμβος Χαϊδαρίου : εκθεσιακό κέντρο 

για την περιοχή με τις απαιτούμενες συμπληρωματικές εγκαταστάσεις υποστήριξης) κ.λ.π. 

β. Κέντρο στήριξης ΜΜΕ ως ενδιάμεσος φορέας προγραμμάτων για τις ΜΜΕ με επέκταση του ρόλου 

του σε ολόκληρη την Δυτική Αθήνα. Λειτουργία οικονομικού παρατηρητηρίου (κέντρο ενημέρωσης και 

συνεργασίας επιχειρήσεων,), κλαδικών ινστιτούτων για την ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτομίας στους 

στρατηγικούς κλάδους, κ.λ.π. 

γ. Ενίσχυση οικονομικών δομών τριτογενή τομέα σε περιοχές κεντρικών εξυπηρετήσεων υπερτοπικής 

σημασίας. 

Για την οργάνωση των εξυπηρετήσεων κέντρου βασικό σημείο θεωρείται : 

⇒ Η αντιμετώπισή τους ως ενιαίου δικτύου που να συναποτελείται από εκτατικά κέντρα-τόπους με 

έμφαση στα τρία υπερτοπικά κέντρα της δυτικής Αθήνας, τμήματα του βασικού οδικού δικτύου 

(σε συνάρτηση με τα κέντρα) με πυκνώσεις εξειδικευμένων κεντρικών λειτουργιών και τέλος από 

το σύστημα των υπερτοπικών πόλων αναψυχής, κοινωφελών λειτουργιών και πρασίνου. 

⇒ Η οργάνωση της κυκλοφορίας και της συγκοινωνίας της περιοχής με στόχο την εσωτερική 

διασύνδεση των παραπάνω πυρήνων κεντρικών λειτουργιών θα υποστηρίξει την λειτουργία του 

συστήματος, τονώνοντας την συνοχή του και διασφαλίζοντας την πολυλειτουργικότητα και τον 

εκσυγχρονισμό του. 

⇒ Η ενίσχυση των τριών υπερτοπικών κέντρων με προγράμματα ανάπλασης σε συνδυασμό με τον 

ειδικό καθορισμό χρήσεων στα αξιόλογα τμήματα κεντρικών λειτουργιών του βασικού οδικού 

δικτύου και κυρίως της Λεωφόρου Θηβών, συμπληρώνει την πρόταση. Ιδιαίτερη σημασία έχει η 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων του δικτύου για χωροθέτηση δραστηριοτήτων του ιδιωτικού 

τριτογενή τομέα που αφορά στο σύστημα παροχής υπηρεσιών. Η κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί 

στην τόνωση του δυναμισμού του οικονομικού προιόντος της περιοχής, ως αντιστάθμισμα της 
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πορείας αποβιομηχάνισης, αλλά και ως εργαλείο ενδυνάμωσης του εκσυγχροντισμού και της 

ανταγωνιστικότητας του δευτερογενή τομέα. 

Κυρίαρχος στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι η ενδυνάμωση της δικτύωσης των πλεγμάτων 

κέντρων μεταξύ τους, ενισχύοντας με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής χρήσεων την συμπληρωματική 

παραγωγική εξειδίκευση των πλεγμάτων, Ο στόχος αυτός κατοχυρώνει την δυνατότητά τους να δράσουν στο 

μέλλον ως ισχυρό ενιαίο σύνολο με ανααπτυξιακή εξέλιξη που να εξειδικεύεται για κάθε πλέγμα σε 

διαφορετικούς κλάδους του τριτογενή τομέα, ταυτόχρονα όμως να διακρίνεται από συμπληρωματικότητα που 

να ενισχύει συνολικά την παραγωγική βάση των κέντρων. 

Ειδικότερα : 

Το υπερτοπικό κέντρο του Περιστερίου αποκτά εξειδίκευση στην στήριξη και τον εκσυγχρονισμό της 

υπάρχουσας παραγωγικής βάσης της περιοχής 

Ακόμη με το κέντρο υπερτοπικής αναψυχής που έχει επίσης δημιουργηθεί στο Μπουρνάζι ενισχύεται ο 

χαρακτήρας της περιοχής σε λειτουργίες διαδημοτικής αναψυχής και πολιτισμού, χαρακτήρας που 

εναρμονίζεται με την κεντροβαρική θέση που κατέχει μέσα στα όρια της περιοχής μελέτης, καθώς και με την 

απουσία διαμπερών οδικών αξόνων που θα την μετέτρεπαν σε κυκλοφοριακή δίοδο κλίμακας Λεκανοπεδίου 

και θα αλλοίωναν την δυνατότητά της ως διαμερισματικό κέντρο αναψυχής που να εξυπηρετεί την Δυτική 

Αθήνα. 

Το υπερτοπικό κέντρο του Αιγάλεω και η ευρύτερη πειοχή του αποκτά εξειδίκευση ως επιχειρησιακό κέντρο 

και τόπος συγκέντρωσης κτιρίων γραφείων και πολυκαταστημάτων μεγάλης κλίμακας, λόγω του ρόλου της 

Ιεράς Οδού που μετεξελίσσεται σε επιχειρησιακό – διοικητικό άξονα μητροπολιτικής σημασίας και προσδίδει 

στην κεντρική περιοχή του Αιγάλεω τον χαρακτήρα διόδου από και προς την κεντρική περιοχή της Αθήνας. 

Το υπερτοπικό κέντρο των Αγίων Αναργύρων και η ευρύτερη περιοχή του αποκτά επίσης χαρακτήρα 

επιχειρησιακού κέντρου, λόγω της άμεσης σχέσης που έχει (και η οποία θα ενταθεί στο μέλλον με την 

κατασκευή της Σταυρού – Ελευσίνας – Σπατών) με τις περιοχές των ΒΑ Προαστείων του Λεκανοπεδίου και οι 

οποίες λειτουργούν ήδη ως τόποι προτίμησης των τριτογενών δραστηριοτήτων σε κλάδους αιχμής, τάση που 

έχει εμφανίσει και η περιοχή των Αγίων Αναργύρων. 

Επι πλέον η ευρύτερη κεντρική περιοχή των Αγιών Αναργύρων, λόγω γειτνίασης με το Πάρκο 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης του Πύργου Βασίλισσας, είναι δυνατόν να εξειδικευτεί σε οικονομικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία και υγεινή των 
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καταναλωτών (επιχειρήσεις διάδοσης και πώλησης υγεινών τροφών, παροχής υπηρεσιών σε φιλικές προς το 

περιβάλλον τεχνολογίες κ.λ.π.) 

Στο πλαίσιο των παραπάνω προτείνεται η αναδιοργάνωση των υπερτοπικών εμπορικών και διοικητικών 

κέντρων των Δήμων Περιστερίου, Αιγάλεω και Αγίων Αναργύρων. Το περιεχόμενο των παρεμβάσεων είναι η 

ανάπλαση και η αναζωογόνηση των εμπορικών και διοικητικών κέντρων (υπερτοπικής εμβέλειας με βάση το 

Ρυθμιστικό Σχέδιο). Περιλαμβάνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δημιουργία πεζών και ποδηλάτων, δημιουργία 

ζωνών πρασίνου, πέργκολες, κιόσκια, πλατώματα, καθιστικά κ.λ.π. 

4 . 3 . 3  Τ ο υ ρ ι σ μ ό ς  

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  Φυσικός 
Δείκτης 
 

απαιτούμενες 
μονάδες 

κόστος 
συνολικό 

 3. Τουρισμός   7.500.000.000 
 3.1  Δίκτυο ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς  στρεμ. 150 2.000.000.000 
 3.2  Μυθούπολη  στρεμ. 70 2.500.000.000 
3.3 Οικοτουρισμός  Δωματια 500 3.000.000.000 

Δίκτυο ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς 

Οι χώροι ιστορικής -αρχαιολογικής -πολιτιστικής αξίας της περιοχής ειναι διάσπαρτοι μέσα στην περιοχή της 

Δυτικής Αθήνας. 

Η οργάνωση της πολιτιστικής αυτής κληρονομιάς μπορεί να αποτελέσει μαρτυρία διαφόρων ιστορικών 

περιόδων της περιοχής που ξεκινάει απο τους κλασσικούς χρόνους (τείχος στη Φυλή, η Ιερά οδός , οι ιεροί ναοί 

στο Δαφνί και τον οικισμό της Αφαίας), οι βυζαντινοί ναοί στην καρδιά του Ελαιώνα, η μονή Δαφνίου , το 

νεοκλασσικό κτίριο στο Παλατάκι, το Μπλόκ 15 και οι εκτελέσεις των αντιστασιακών στο Χαιδάρι. 

Μυθούπολη 

Αφορά αξιοποίηση μέρους της έκτασης του στρατοπέδου Χαιδαρίου μετα την απομάκρινση των υφισταμένων 

λειτουργιών του , με την δημιουργία χώρων παιδικής αναψυχής με κέντρο βάρος παρουσίασης θεμάτων της 

ελληνικής μυθολογίας. 

Οικοτουρισμός 

Η δημιουργία 500 δωματίων στην περιοχή καλείται να καλύψει τις ανάγκες ζήτησης που θα υπάρξουν κατα την 

διεξαγωγή των ολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα.  
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Η πρόταση αφορά την διαμόρφωση μιας τουριστικής βάσης δωματίων στους Αγ.Αναργύρους, στον υπάρχοντα 

οικιστικό ιστο για την φιλοξενία των αθλητών των ολυμπιακών αγώνων. 

Επίσης η παρέμβαση μπορεί να συνδιαστεί και μετα το πέρας των αγώνων με την ύπαρξη του πάρκου 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο «πύργο βασιλίσσης».  

4 . 3 . 4  Ε ρ ε υ ν α  Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α  

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  Φυσικός 
Δείκτης 
 

απαιτούμενες 
μονάδες 

κόστος 
συνολικό 

 4. Έρευνα & Τεχνολογία    7.500.000.000 
 4.1  Τηλεεκπαίδευση  εκπαιδ. 1.500 6.000.000.000 
 4.2  Τηλεεργασία  εργαζόμ. 300  
 4.3  Αμεση δημοκρατία  Ατομα 60.000  
 4.4  Κέντρο νέων τεχνολογιών και επιμόρφωσης  μ2 2.500 1.500.000.000 

Τηλεεκπαίδευση 

Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως με την δημιουργία και λειτουργία νέων τεχνολογικών μέσων . Εξασφάλιση 

συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  

Τηλεεργασία 

Η ενίσχυση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας η αντικατάστασης παλαιότερων με τηλεεργασία με 

πολαπλά ωφέλη τόσο για τους εργαζόμενους (ορθολογική οργάνωση προσωπικού χρόνου) όσο και για το 

αστικό περιβάλλον (μείωση μετακινήσεων και εξοικονόμηση ενέργειας) 

Αμεση δημοκρατία 

Προώθηση της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο, μόνιμη και συχνή ενημέρωση των δημοτών-φορέων. 

Η ενημέρωση θα ειναι αμφίδρομη Τοπική Αυτοδιοικηση > Δημότες Αλλά και Δημότες > Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Κέντρο νέων τεχνολογιών και επιμόρφωσης 

Κύριος στόχος η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης μέσω του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, δηλαδή η παροχή 

σύγχρονης τεχνολογίας -τεχνογνωσίας προσαρμοσμένης στις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις απαιτήσεις της 

γειτονιάς. 

Ειδικότεροι στόχοι της παρέμβασης ειναι : 

⇒ η προαγωγή της μεταφοράς τεχνολογίας απο τους ακαδημαικούς κλάδους προς τις επιχειρήσεις 
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⇒ η προώθηση νέων τεχνολογιών σε παραγωγικές μονάδες 

⇒ η ενίσχυση της ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων σε τομείς που συσχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες 

⇒ η στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν δυνατότητα τεχνολογικών καινοτομιών 

⇒ η δημιουργία βιομηχανικού-τεχνολογικού δικτύου παραγωγικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν 

νέες τεχνολογίες 

4.4 Βελτίωση ποιότητας ζωής 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  Φυσικός 
Δείκτης 

απαιτούμενες 
μονάδες 

κόστος συνολικό 

 Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ     

 1. Υγεία – Πρόνοια    14.080.000.000 

 1.1  Βρεφονηπιακοί σταθμοί - παιδικοι  Αίθουσες 70 7.000.000.000 
 1.2  ΚΑΠΗ  Μοναδες 10 1.200.000.000 
 1.3  Δίκτυο πρωτοβάθμιας υγεινής - υγείας(αστικά κέντρα 

υγείας) 
Μονάδες 9 4.500.000.000 

 1.4  Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Μονάδες 9 1.080.000.000 
 1.5  Βοήθεια στο σπίτι  Ατομα 4.950 300.000.000 

4 . 4 . 1  Υ γ ε ί α  - Π ρ ό ν ο ι α  

Βρεφονηπιακοί σταθμοί 

Τονίζεται η αδυναμία κάλυψης των σημερινών αναγκών απο τους υφιστάμενους παιδικούς -πρεφονηπιακούς 

σταθμούς. 

Η δημιουργία βρεφονηπιακών αλλα και παιδικών σταθμών καλείται να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες 

ανάγκες των σύγχρονων οικογενειών . Σύμφωνα με τις σημερινές κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις 

απαιτείται η ενασχόληση των παιδιών/ βρεφών σε σταθμούς για την δημιουργική τους απασχόληση. 

ΚΑΠΗ  

Τα ΚΑΠΗ αποτελούν ένα κέντρο συνεύρεσης των πολιτών τρίτης ηλικίας που τους δίνει την δυνατότητα 

ενασχόλησης με δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Επαιδή το ΚΑΠΗ ειναι πυρήνας τοπικού 

επιπέδου και συνδέει γείτονες και συμπολίτες , ο σημερινός αριθμός τους θεωρείται εξαιρειτικά ανεπαρκής. 
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Δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας -υγειηνής (Αστικά κέντρα υγείας) 

Η έλλειψη υποδομής εγκαταστάσεων υγείας στην δυτική Αθήνα και η αύξηση του κόστους της νοσοκομειακής 

περίθαλψης καθορίζουν τον προσδιορισμό του μικρού μεγέθους των προτεινόμενων υποδομών με στόχο την 

αποτελεσματικότερη και κοινωνικά δικαιότερη κατανομή των υπηρεσιών υγείας στη περιοχή. 

Το περιφερειακό πανεπιστημιακό νοσοκομείο Χαιδαρίου θα αποτελεί σύγχρονο πυρήνα τριτοβάθμιας 

περίθαλψης και κέντρο δικτύου υπηρεσιών προς τις πρωτογενείς μικρές μονάδες που προτείνονται να 

δημιουργηθούν στα διοικητικά όρια και των εννέα δήμων 

Κέντρο Κοινωνικής αλληλεγγύης 

Η αλλαγή των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων των κατοίκων του λεκανοπεδίου έχει δημιουργήσει την 

ανάγκη ύπαρξης ενός Κέντρου Κοινωνικής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των αναγκών σίτισης η και 

στέγασης όλων των ομάδων του πληθυσμού της δυτικής Αθήνας που είναι άστεγοι.. 

Βοήθεια στο σπίτι 

Οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες δημιουργούν την ανάγκη δημιουργίας νέων δομών που εξυπηρετούν την 

σημερινή οικογένεια. 

Στο προτεινόμενο πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι θα παρέχονται υπηρεσίες που θα αφορούν: 

κατ’ οικον φύλαξη βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικί;ας 

κατ’ οικον διάβασμα και δημιουργική απασχολική παιδιών 

κατ’ ολικον φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες για 

⇒ ατομική περιποίηση 

⇒ ιατροφαρμακευτική εξυπηρέτηση 

⇒ δημιουργική απασχόληση 

⇒ συμβουλευτική 

4 . 4 . 2  Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς  

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  Φυσικός 
Δείκτης 

απαιτούμενες 
μονάδες 

κόστος συνολικό 

 2. Πολιτισμός    15.920.000.000 
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 2.1  Πολιτιστικά κτίρια/δίκτυο πολιτιστικών υποδομών  ΤΜ 16.800 5.040.000.000 
 2.2  Αθλητική υποδομή/Δίκτυο Αθλητικών υποδομών  στρεμ. 187 9.350.000.000 
 2.3  Κέντρο ανάδειξης και διατήρησης τσιγγάνικου πολιτισμού  μ2 2.700 1.080.000.000 

 2.4  Αναδειξη εθνοτοπικών χαρακτιριστικών  μ2 900 450.000.000 

Δίκτυο πολιτιστικών υποδομών, 

Σήμερα η κατάσταση οριοθετείται στην αποσπασματική διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων στενά στα 

όρια καθε ενός δήμου στην έλλειψη αξιοποίησης πολιτισμικών χαρακτηριστικών και άλλων δυνατοτήτων στην 

απουσία συντονισμού και οργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Τα δύο θέατρα του Αιγάλεω και της 

Πέτρας οργανώνουν προγράμματα με φεστιβαλικό χαρακτήρα, ενω τα υπάρχοντα πνευματικά κέντρα με 

διάφορα τμήματα πχ χορευτικά λειτουργούν με καθαρά τοπική εμβέλεια 

Προτείνεται η οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων με τον συντονισμό και των 

υπαρχόντων πολιτιστικών συλλόγων σε τοπικό , σε διαδημοτικό αλλα και υπερτοπικό επίπεδο με : 

⇒ την αξιοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται απο κεντρικούς φορείς σε μητροπολιτικό επίπεδο 

(ταινιοθήκη Ελλάδας, Εθνικό Θέατρο, Φεστιβάλ Αθηνών) 

⇒ την λειτουργία τμημάτων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα με μόνιμη σύνδεση με τα κέντρα 

εκπαίδευσης της περιοχής 

⇒ την διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων επιμορφωτικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή κεντρικών 

φορέων (Υπ. Πολιτισμού., Σχολές θεάτρου κα) αναβαθμίζοντας την ποιότητα δράσης των 

πνευματικών κέντρων 

⇒ την ενθάρυνση δράσεων ψυχαγωγικού τομέα (όμίλων σκακιστικών, θεατρικών ) 

Δίκτυο αθλητικών υποδομών 

Σημαντική για την περιοχή εμφανίζεται η έλλειψη εγκαταστάσεων άθλησης. 

Στον σχολικό αθλητισμό αναφέρεται οτι ελάχιστα σχολεία διαθέτουν κλειστά γυμναστήρια, στον μαζικό 

αθλητισμό η υποδομή ειναι υποτυπώδης και περιορίζεταιστο κλειστό γυμναστήριο του Περστερίου, το 

αθλητικό κέντρο των ανω Λιοσίων, το κολυμβητήριο και γήπεδο μπάσκετ του Αιγάλεω.Στον ερασιτεχνικό-

επαγγελματικό αθλητισμό στην περιοχή υπάρχουν τρία ποδοσφαιρικά γήπεδα, που εποπτεύονται απο την 

ΓΓΑθλητισμού.Εξαίρεση της έλλειψης υποδομής στους ερασιτεχνικούς συλλόγους αποτελεί αυτός του 

Χαιδαρίου οπου διαθέτει αθλητικό κέντρο, κολυμβητήριο, δημοτικό γυμναστήριο, γήπεδα αθλοπεδιών. 
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Η δημιουργία δικτύου αθλητικών εγκαταστάσεων ωστε να εξυπηρετήται το σύνολο των κατοίκων της περιοχής 

της Δυτικής Αθήνας ειναι απαραίτητη. 

Στόχος ειναι η εγκατάσταση της αναγκαίας αθλητικής υποδομής στα όρια της περιοχής επισυμμαίνοντας οτι η 

δημιοργία αθλητικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών των ολυμπιακών αγώνων δεν εξυπηρετεί 

τους κατοίκους της περιοχής της δυτικής Αθήνας. 

Κέντρο ανάδειξης και διατήρησης τσιγγάνικου πολιτισμού 

Σαν ομάδα οι τσιγγάνοι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά, γλωσσικά τα 

οποία ομως τους έχουν οδηγήσει σε περιθωριοποίηση και γκετοποίηση. 

Μιλάνε τη δική τους γλώσσα , έχουν διαφορετικά ήθη, έθιμα και τρόπο ζωής. 

Η ενσωμάτωσή τους στην τοπική κοινωνία ειναι αδύνατη (αποφεύγονταο οι συνεργασίαες και οι ομαδικές 

δραστηριότητες με τους άλλους πολίτες) και η δημιουργία ενός κέντρου ανάδειξης αυτής της κληρονομιάς του 

τσιγγάνικου πολιτισμού θα έφερνε πιό κοντά την τοπική κοινωνία προς τους τσιγγάνους. 

Ανάδειξη εθνοτοπικών χαρακτηριστικών 

Στην περιοχή παρουσιάζεται μεγάλος αριθμός συλλόγων τα μέλη των οποίων κατάγονται απο διαφορετικές 

περιοχές της Ελλάδας με έντονη πολιτισμική δράση. 

Η ετήσια δραστηριότητα αυτών των συλλόγων βασίζεται σε σχεδόν μόνιμο και τακτικό πρόγραμμα δράσης και 

γι’ αυτό η οργάνωση και ο συντονισμός των δράσεων τους μπορεί να επιτευχθεί με εύκολο τρόπο. 

Η δημιουργία ενός Κέντρου στέγασης των συλλόγων αυτών αποτελεί έναν σημαντικό πυρήνα ελληνικής 

παράδοσης και πολιτισμικής συναλλαγής ελληνικών ηθών και εθίμων. 

4 . 4 . 3  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  Φυσικός 
Δείκτης 

απαιτούμενες 
μονάδες 

κόστος συνολικό 

 3. Περιβάλλον    77.755.000.000 
 3.1  Γκαράζ - σταθμός μεταφόρτωσης  Μ2 6.000 3.600.000.000 
 3.2  Διαχείριση υπογείων υδατων Μ3 350.000 1.500.000.000 
 3.3  Δίκτυο άρδευσης  km 56 2.240.000.000 
 3.4  Διευθέτηση ρεμμάτων  km 3 1.500.000.000 
 3.5  Αστικές αναπλάσεις  στρεμ. 1.252 25.040.000.000 
 3.6  Αποχέτευση  km 114 5.700.000.000 
 3.7  Αντιπλημμυρική προστασία στρεμ 5.000 10.000.000.000 
 3.8  Ομβρια  km 89 4.450.000.000 
 3.9  Υδρευση  km 49 1.225.000.000 
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 3.10  Ηχοπετάσματα  km 5 500.000.000 
 3.11  Διαχείρηση αποριμάτων  κάδοι 1.638 1.000.000.000 
 3.12  Δεντροφυτεύσεις/ Δίκτυο αστικού πρασίνου  δεντρα 30.000 300.000.000 
 3.13  Ανάπλαση ακτών  τμ 7.000 700.000.000 
 3.14  Αποκατάσταση -Αξιοποίηση ορεινού ογκου / περιαστικό 

δασος 
 στρεμ. 20.000 4.000.000.000 

 3.15  Κόλπος Ελευσίνας-Οικολογική ανόρθωση θαλλάσιου 
οικοσυστήματος 

 στρεμ. 200 10.000.000.000 

 3.16  Υποδομές μέτρησης ελέγχου ρύπων  μονάδες 5 500.000.000 
 3.17  Αποκατάσταση ανενεργών λατομίων  στρεμ. 600 3.000.000.000 
 3.18  Ελαιώνας  στρεμ. 5.000 2.500.000.000 

Γκαράζ απορριμματοφόρων - Σταθμός μεταφόρτωσης 

Η ύπαρξη 600.000 κατοίκων στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του 

λεκανοπεδίου παραγωγής αστικών λιμάτων. 

Αναφέρεται η ανάγκη ύπαρξης χώρου στάθμευσης των αποριματοφόρων οχημάτων καθώς και η δημιουργία 

σταθμού μεταφόρτωσης ωστε να ωφεληθεί περιβαλλοντικά η περιοχή απο την μείωση της κυκλοφορίας 

απορριματοφόρων κυρίως των άλλων δήμων και την αύξηση του παραγωγικού χρόνου συγκομιδής των 

σκουπιδιών. 

Το πλεονέκτημα της μικρής διανυόμενης απόστασης απο τα αποριματοφόρα των δήμων στη χωματερή των 

Λιοσίων, αντισταθμίζεται απο το μειωνέκτημα της όχλησης απο την διέλευση της όχλησης απο την διέλευση 

μεγάλου πλήθους αποριματοφόρων των άλλων δήμων απο τους οδικούς άξονες της περιοχής. 

Ταυτόχρονα υπάρχει απαίτηση ορθολογικής οργάνωσης των δρομολογίων των αποριματοφόρων, της 

αξιοποίησης των υφισταμένων και της αγοράς νέων κάδων συλλογής αποριμάτων, τον εκσυγχρονισμό των 

υπαρχόντων οχημάτων και της αγοράς νέων . 

Διαχείρηση υπογείων υδάτων  

Ηδη απο το 1990 έχει εκπονηθεί Υδρογεωλογική μελέτη με στόχο την ασφαλή απόληψη νερού απο υπόγειους 

υδροφορείς της περιοχής του Ποικίλου Όρους και των νοτιότερων αυτού περιοχών του Αιγάλεω όρους , με 

σκοπότην άρδρευση για αναδάσωση. 

Στη μελέτη υποδεικτύονται συγκεκριμένες θέσεις (και όχι περιοχές ) γεωτρήσεων ωστε να υπάρξει ορθολογική 

διαχείρηση των υπογείων υδάτων 

Οι κίνδυνοι που διαγράφονται απο υπερεκμετάλλευση η ανορθόδοξη εκμετάλλευση ειναι οι εξής :  
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⇒ σημαντική μείωση στάθμης υδροφορέα με αποτέλεσμα την δημιουργία προυποθέσεων εισροών 

νερών απο τον καρστικό υδροφορέα Πάρνηθος και επομένως τη ρύπανση του καρστικού 

υδροφορέα Αιγάλεω Ορους. 

⇒ διείσδυση της θάλασσας με αποτέλεσμα επίσης τη ρύπανση των υπογείων υδάτων 

⇒ αλλαγή της πιεζομετρικής κατάστασης και στέρησης δυνατότητας εκμετάλλευσης των υπολοίπων 

νοτιότερων τμημάτων του καρστικού υδροφορέα. 

Οι υπάρχουσες γεωτρήσεις και η δημιουργία άλλων σε υποδεικνυόμενες θέσεις μπορούν να καλύψουν το 

σύνολο της διαθέσιμης ποσότητας νερού για άντληση, αφού καλύπτουν τις ανάγκες αρδευσης της έκτασης του 

ορεινού όγκου. 

Παράλληλα χρειάζεται να παρακολουθηθεί η ποιότητα και ποσότητα των υπόγειων, προκειμένου να υπάρξει 

ορολογική διαχείριση, σύμφωνα με τους παραπάνω κινδύνους και επιπλέον πρόγραμμα για τον εμπλουτισμό 

τους. 

Δίκτυο άρδευσης 

Σήμερα υπάρχει δίκτυο άρδευσης μόνο για τα στρέμματα της αναδάσωσης που έχει πραγματοποιηθεί στο 

Ποικίλο Όρος. 

Απαιτείται η επέκταση του αρδευτικού δικτύου και στις εκτάσεις του ορεινού όγκου που προτελινονται να 

αναδασωθούν. 

Αστικές αναπλάσεις 

Για το σύνολο της περιοχής του ΑΣΔΑ εκτιμάται ότι τα προβλήματα έχουν σχέση κυρίως με τη βελτίωση της 

γενικής εικόνας του δομημένου περιβάλλοντος και την βελτίωση ορισμένων περιοχών μικτών χρήσεων 

απραγωγικών δραστηριοτήτων με κατοικία, ενώ μια άλλη κατηγορία προβλημάτων έχουν κυρίως 

περιβαλλοντικό χαρακτήρα όπως αποκαταστάσεις τοπίου, διάθεση αποβλήτων, διευθέτηση ρεμμάτων, κλπ. 

Στην περιοχή υπάρχουν εν δυνάμει πυρήνες ελεύθερων εκτάσεων που μέσα από προγράμματα αναπλάσεων 

είναι δυνατόν να μετεξελιγχθούν σε πόλους αναψυχής, κοινωφελών λειτουργιών και πρασίνου, εξυγιαίνοντας 

την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και κατά προέκταση διαμορφώνοντας ευνοϊκές προϋποθέσεις παραπέρα 

έλξης τριτογενών δραστηριοτήτων συνολικά στη Δυτική Αθήνα (Πύργος Βασίλισσας, Πυριτιδοποιείο Αιγάλεω, 

ανενεργά λατομεία, στρατόπεδα ΚΕΒΟΠ – ΚΕΔΒ Δήμου Χαϊδαρίου, πάρκο ορεινού όγκου Ποικίλου, κλπ.) 
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Ειδικά ως προς το ρόλο της έκτασης των στρατιωτικών εγκαταστάσεων ΚΕΒΟΠ-ΚΕΔΒ η δημιουργία 

υπερτοπικού πόλου αναψυχής, κοινωφελών λειτουργιών και πρασίνου μετά την απελευθέρωσή της, με βασικό 

πυρήνα την εγκατάσταση του Νοσοκομείου Δυτ.Αθήνας, αναμένεται να συντελέσει στην τόνωση των 

υπερτοπικής ακτινοβολίας πόλων της περιοχής, ενισχύοντας συνολικά το δίκτυο των κεντρικών της 

λειτουργιών σε συνδυασμό και με την Δυτική Πύλη. 

Ειδικότερα ένα δίκτυο αστικών αναπλάσεων στη Δυτική Αθήνα μπορεί να περιλάβει τα παρακάτω έργα: 

Ανάπλαση Δυτικής Πύλης Δυτικής Αθήνας 

Είναι η ανάπλαση της περιοχής από τη Λίμνη Κουμουνδούρου μέχρι τον αστικό ιστό του Δήμου Χαϊδαρίου. 

Περιλαμβάνει τη διαμόρφωσή της, με την κατασκευή πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, καντίνων, χώρων 

ελαφρού αθλητισμού, εμπλουτισμό της υπάρχουσας φύτευσης με δίκτυο άρδευσης, ηλεκτροφωτισμό, ανάδειξη 

των αρχαιολογικών χώρων, κλπ. 

Ανάπλαση Ανατολικής Πύλης Δυτικής Αθήνας 

 Είναι η ανάπλαση της περιοχής ανάμεσα στην Εθνική Οδό και τους δρόμους εισόδου και εξόδου, προς και από 

τον Δήμο Αγ.Αναργύρων, έκτασης 21 περίπου στρεμμάτων. Περιλαμβάνει εργασίες φύτευσης και 

εγκατάστασης δικτύου άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού, κατασκευής πεζοδρόμων, ποδηλατόδρομου, 

πλακοστρώσεων, πλατωμάτων, κλπ. 

Ανάπλαση Βορειο-Ανατολικής Πύλης Δυτικής Αθήνας 

Είναι η ανάπλαση της περιοχής στα όρια των Δήμων Ζεφυρίου και Καματερού, που σημαδοτοτείται σαν η 

Βορειο-Ανατολική Πύλη της Δυτικής Αθήνας. Περιλαμβάνει την ανάπλαση της περιοχής με εκτεταμένες 

φυτεύσεις (με το αντίστοιχο δίκτυο άρδευσης), πεζοδρόμους, ποδηλατόδρομους, κιόσκια, πέργκολες, 

ηλεκτροφωτισμό, κλπ. 

Πράσινη διαδρομή Δυτικής Αθήνας  

Είναι η πρ΄τοαση για τη δημιουργία του «πράσινου δικτύου» της Δυτικής Αθήνας που θα ενώνεται με τους 

μεγάλους δια-δημοτικούς πόλους πρασίνου της περιοχής (Ποικίλο όρος, όρος Αιγάλεω, Πύργος Βασίλισσας) 

και θα ενώνει και τους επιμέρους πόλους πρασίνου στον αστικό ιστό (Χανσενικοί, κτήμα Μερκάτη, 

Μπαρουτάδικο, Τρώων – Άστρους, Πανεπιστημιακά, πλατεία Δημοκρατίας, κλπ.). 



 

\\Titan\ASDA\SPA0006\3KPSASD6.DOC 78/99 

Εκτός από τη δημιουργία πλατειών, ζωνών πρασίνου, θα δημιουργηθεί δίκτυο ροής πεζών και ποδηλάτων, 

ζώνες ελαφρού αθλητισμού, παιδότοποι, πλατώματα και κιόσκια, πέργκολες, καθιστικά, βρύσες, αναπλάσεις 

ευρύτερων περιοχών, με κύρια χρήση το πράσινο, την αναψυχή και τον πολιτισμό. 

Ανάπλαση περιοχής Θεάτρου Πέτρας 

Είναι η ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου της ευρύτερης περιοχής του Θεάτρου Πέτρας, απόκατάσταση και 

αξιοποίηση του παληού Καμινιού και των εγκαταστάσεων του Σπαστήρα του λατομείου και κατασκευή κτιρίου 

διοίκησης και διαχείρισης του Κέντρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. Σκοπός του Κέντρου είναι η ενίσχυση 

των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη Δυτική Αθήνα. Η ανάπλαση του ευρύτερου χώρου έχει σκοπό την 

ανάδειξη της αρχιτεκτονικής φυσογνωμίας και του περιβάλλοντος της περιοχής με την αποκατάσταση και 

αξιοποίηση των εγκαταστάσεων λατομικής δραστηριότητας που διατηρούνται στο χώρο. 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Δράσης Δυτικής Αθήνας 

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την οργάνωση και ανάπτυξη 

Περιβαλλοντικής Δράσης στη Δυτική Αθήνα (οικολογική ανόρθωση και διαχείριση Ποικίλου όρους, 

κυκλοφοριακή ανασύνταξη Δυτικής Αθήνας, περιβαλλοντική ευασισθητοποίηση των πολιτών της Δυτικής 

Αθήνας, κλπ.) 

Περιλαμβάνει κατασκευή κτιρίου γραφείων, κέντρου ελέγχου και διαχείρισης του Ποικίλου όρους και του 

εσωτερικού δικτύου Mini-Bus της Δυτικής Αθήνας, συνεδριακών, σεμιναριακών και εκθεσιακών χώρων 

υποστήριξης της Περιβαλλοντικής Δράσης με την αξιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας και της 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης . 

Α/Α ΕΡΓΟ 
1. Ανάπλαση Δυτικής Πύλης Δυτικής Αθήνας 
2. Ανάπλαση Ανατολικής Πύλης Δυτικής Αθήνας 
3. Ανάπλαση Βορειο-Ανατολικής Πύλης Δυτικής Αθήνας 
4. Πράσινη διαδρομή Δυτικής Αθήνας 
5. Ανάπλαση περιοχής Θεάτρου Πέτρας 
6. Κέντρο Περιβαλλοντικής Δράσης Δυτικής Αθήνας 

Δίκτυο ύδρευσης 

Η περιοχή καλύπτεται απο το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ με καινούργιους σχετικά αγωγούς, εκτός των «παλαιών» 

δήμων (Αιγάλεω, Περιστέρι) που έχουν το 20% περιπού σε παλαιό δίκτυο που χρειάζεται αντικατάσταση. 

Για τα προβλήματα πτώση πίεσης σε πολλά σημεία του δικτύου) αντιμετωπίζονται απο την ΕΥΔΑΠ με 

δρομολογημένες λύσεις. 
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Δίκτυο αποχέτευσης 

Το δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή βρίσκεται γενικά σε καλή κατάσταση. Απαιτείται αντικατάσταση του 

μόνο σε περιοχές λόγω παλαιότητας του και ιδιαίτερα στους δήμους Αιγάλεω και Περιστερίου. 

Δίκτυο ομβρίων 

Υπάρχει σοβαρή έλλειψη αγωγών αποχέτευσης ομβρίων με αποτέλεσμα το υπάρχον δίκτυο να μην καλύπτει 

την περιοχή. 

Η γεωμορφολογία των περισσοτέρων δήμων (μεγάλες κλίσεις, έλλειψη πρασίνου, περιοχές με βραχόμαζα) 

καθώς και η μεγάλη έκταση ασφαλτοστρωμένης και γενικώς καλυμένης επιφάνειας δεν επιτρέπουν την 

απορρόφηση των ομβρίων υδάτων στο έδαφος, με αποτέλεσμα και λόγω των μεγάλων κλίσεων, όλες οι 

ποσότητες των νερών να οδηγούνται μέσω των δρόμων στα χαμηλότερα σημεία των δήμων. 

Διευθέτηση ρεμμάτων 

Στην περιοχή υπάρχουν ακόμα ακάλυπτα και μη διευθετημένα ρέματα. Οροσμένα απο αυτά στις βροχοπτώσεις 

απειλούν τις γειτονικές κατοικίες με πλημμύρες (Μιχελής στα Λιόσια, Ευρυπίδες, Εσατιά στο Καματερό, 

Ζεφύρι, Ρέμα Σφακιών, Χαιδαρόρεμα, Αιγάλεω-Περιστέρι, Καναπιτσερί, Αγ. Ανάργυροι) 

Εκτός απο τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα ρέματα σε περιπτώσεις βροχοπτώσεων, το υπόλοιπο διάστημα 

αποτελούν εστία μόλυνσης για την περιοχή. 

Αντιπλημμυρική προστασία 

Αρκετές περιοχές της ενότητας αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στις βροχοπτώσεις. Απο τις 

παρακηφίσιες γειτονιές , τις γειτονιές κατα μήκος του ρέμματος Μιχελής στα Λιόσια, Μυκονιάτικα στους Αγ. 

Αναργύρους, Αγ.Τριάδα στη Πετρούπολη. 

Σύμφωνα με το ΥΠΕΧΩΔΕ υπάρχουν οριστικές μελέτες για αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης 

περιφέρειας της Δυτικής Αθήνας. 

Η υλοποίηση τους γίνεται ιεραρχικά και με βάση τα κονδύλια που διατίθενται για το σκοπό αυτό απο το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
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Ηχοπετάσματα 

Η διέλευση δρόμων υπερτοπικής σημασίας απο την περιοχή της Δυτικής Αθήνας και η ύπαρξη οχλουσών για 

την κατοικία χρήσεων δημιουργεί τις προυποθέσεις για την εγκατάσταση ηχοπετασμάτων προστασίας της 

αστικής περιοχής. 

Διαχείρηση απορριμμάτων 

 

Δεντροφυτεύσεις/ δίκτυο αστικού πρασίνου 

Στον αστικό σχεδιασμό απαραίτητο στοιχείο περιβαλλοντικής ανάδειξης αποτελεί η οργανωμένη 

δεντροφύτευση οδών , πλατειών και πάρκων. 

Οι δεντροφυτεύσεις τονίζουν πορείες αλλά και αναβαθμίζουν οδικούς άξονες, συμπληρώνουν τις διαμορφώσεις 

σε πεζόδρομους οριοθετώντας πορείες πεζών , αναβαθμίζουν περιοχές γειτονιάς ως στοιχείο πλατειών. 

Ενα οργανωμένο δίκτυο δεντροφυτεύσεων ενώνει γειτονιές και καθορίζει πορείες αναβαθμίζοντας τον αστικό 

χώρο. 

Ανάπλαση ακτών 

Αφορά την αναβάθμιση και αξιοποίηση της ακτής στην περίοχή του Σκαραμαγκά που επιβάλλεται να 

συνδιαστεί με την διαμόρφωση της δυτικής πύλης και την αξιόλογη λίμνη Κουμουνδούρου.  

Αποκατάσταση -Αξιοποίηση ορεινού ογκου 

Η επιλογή της δασικής αναψυχής με μικρής κλίμακας παρεμβάσεις αποτελούν τον κύριο άξονα παρεμβάσεων 

που αφορούν την αξιοποίηση του ορεινού ογκου. 

Η πρόταση περιλαμβάνει την δημιουργία ειδικών μικροκατασκευών για ημερήσια αναψυχή , υπαίθρια γεύματα, 

χώρους άθλησης και παιχνιδιού , μονοπάτια και μικρά πλατώματα, χώρους υγειηνής . Οι παρεμβάσεις πρέπει να 

συνδιαστούν με την αξιοποίηση των ανενεργών λατομείων και τις ειδικές χρήσεις της ευρύτερης περιοχής.  

Κόλπος Ελευσίνας-Οικολογική ανόρθωση θαλλάσιου οικοσυστήματος 

Η οικολογική ανόρθωση θαλλάσιου οικοσυστήματος επιβάλλεται λόγω του αυξημένου βαθμού ρύπανσης που 

παρουσιάζεται απο τις χρήσεις της ευρύτερης περιοχής.  
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Ο καθαρισμός της θάλασσας πρέπει να συνδιαστεί και με την εγκατάσταση υποδομών μέτρησης των ρύπων 

ωστε να ειναι δυνατή και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διατήρησης του αναβαθμισμένου 

οικοσυστήματος 

Υποδομές μέτρησης ελέγχου ρύπων 

Για την μέτρηση των αέριων και θαλλάσιων ρύπων αλλα και των ρύπων των υπογείων υδάτων απαιτείται η 

εγκατάσταση ειδικών για κάθε μέτρο υποδομών που θα δίνει την δυνατότητα εντοπισμού των πηγών ρύπανσης 

αλλα και την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Αποκατάσταση ανενεργών λατομείων 

Η παρέμβαση αφορά την αναβάθμιση με στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη των ανενεργών λατομείων της 

περιοχής με την δημιουργία σ’ αυτά χώρων πρασίνου. 

Λόγω των υπαρχουσών μεγάλων κλίσεων των πρανών πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα στις διαμορφώσεις. 

Η δημιουργία πορειών σύνδεσης των γειτονικών λατομείων με πεζοδρόμους και ειδικές δεντροφυτεύσεις θα 

δώσουν την ευκαιρία για λειτουργική σύνδεση των επι μέρους χρήσεων και λειτουργιών τους. 

Ελαιώνας 

Οι δήμοι Αιγάλεω και Περιστέριου αποτελούν τους δύο απο τους έξι δήμους στους οποίους διοικητικά ανήκει ο 

Ελαιώνας και στον οποίο ειναι συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων. 

Οι άξονες παρέμβασης αφορούν την εφαρμογή των υπαρχουσών πολεοδομικών μελετών , την δημιουργία των 

αναγκαίων υποδομών, τον εκσυγχρονισμό των μονάδων παραγωγικής βάσης ,την δημιουργία δικτύου πρασίνου 

και την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων. 

4.5 Κοινωνία Πληροφορίας 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  Φυσικός 
Δείκτης 

απαιτούμενες 
μονάδες 

κόστος συνολικό 

 Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ    3.500.000.000 
1  Κέντρο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών , 

ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων, ηλεκτρονικό εμπόριο 
 μονάδα 1 1.000.000.000 

2  Οπτικές ινες  km 200 1.500.000.000 
4  Υπηρεσίες στον πολίτη ατομα 150.000 1.000.000.000 

     

Η πρόταση της Δυτικής Αθήνας όσον αφορά την Κοινωνία της πληροφορίας βάζει ως απόλυτη προτεραιότητα 

την οργάνωση και λειτουργία ενός Κέντρου παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών η οποία θα πρσφέρει μια 
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σειρά στρατηγικών πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν για τις επιχειρήσεις και την οικονομία της περιοχής 

όπως: 

⇒ Ανάπτυξη περιβάλλοντος αποτελεσματικής συνεργασίας με το δημόσιο τομέα με ταυτόχρονη 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας  

⇒ Πρωτοπορία στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, υπηρεσιών και προηγμένων επιχειρηματικών 

πρακτικών με όλα τα οφέλη που συνεπάγονται. 

⇒ Αποτελεσματική υποστήριξη των επιχειρήσεων για την χρήση της Πληροφορικής και εν γένει της 

πληροφορίας σε υψηλότερο επίπεδο με μεγαλύτερα οφέλη. 

⇒ Σύναψη ισχυρών σχέσεων με φορείς τηλεπικοινωνιών που θα αποτελέσουν το μελλοντική 

υποδομή για την επιχειρηματική επικοινωνία. 

⇒ Αναδιοργάνωση επιχειρηματικών διαδικασιών που προκαλούν προβλήματα ή κωλυσιεργούν 

βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης και της Ενωσης γενικότερα. 

⇒ Ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με τρίτους φορείς (π.χ. Τράπεζες) που αποτελούν σημεία-κόμβους των 

εμπορικών συναλλαγών κατά την ροή της πληροφορίας και των κεφαλαίων.  

⇒ Δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου των ΜΜΕ που αναγνωρίζουν την δυναμική και την εκπαίδευση 

στη χρήση του INTERNET για την αναβάθμιση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας και των 

διαδικασιών ποιότητας 

⇒ Δυνατότητα διαφήμισης και προβολής μέσα από WEB Sites που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του 

έργου για την υποστήριξη των διαδικασιών διάχυσης των αποτελεσμάτων. 

⇒ Αναβάθμιση της κινητικότητας και της ευλυγισίας του εργατικού δυναμικού και ανάπτυξη της 

έννοιας της συνεχούς κατάρτισης αξιοποιώντας τη δυναμική του INTERNET 

⇒ Απόκτηση τεχνογνωσίας και κατάλληλης βασικής υποδομής, που θα αποτελέσει την προϋπόθεση 

για την ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Το προτεινόμενο Κέντρο αφορά στον εκσυγχρονισμό των συναλλαγών και του μαρκετινγκ των ελληνικών 

ΜΜΕ μέσω της προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου - EDI (Electronic Data Intercahange) και της 

δημιουργίας «Ιδεατού» Εμπορικού Κέντρου των συμμετεχουσών φορέων σαν ιδιαίτερο χώρο στο INTERNET. 
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Θα επεκταθούν οι υπηρεσίες που προσφέρει ήδη ο ΑΣΔΑ (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πληροφόρηση, 

κατασκευή και διάδοση WWW σελίδων) σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής παραγγελιοδοσίας και πώλησης καθώς και 

σε δημιουργία θεματικών-κλαδικών βάσεων δεδομένων 

Στο «Ιδεατό» Εμπορικό Κέντρο θα συμμετέχουν τοπικές επιχειρήσεις όπου και θα τους παρέχονται η 

δυνατότητα χρήσης εφαρμογών του ηλεκτρονικού εμπορίου όπως: 

⇒ Ηλεκτρονική Διαφήμιση: Η δυνατότητα προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους στους 

χρήστες του Internet, μέσω της χρήσης τεχνολογιών πολυμέσων στο Internet για την 

αποτελεσματική διαφήμισή τους, και της καταχώρησής τους σε on-line θεματικές βάσεις 

δεδομένων. Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του Internet επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

χρησιμοποιήσουν νέους τρόπους προσέλκυσης του αγοραστικού κοινού, όπως της αυτόματης on-

line δειγματοληψίας του προϊόντος πριν την αγορά, κ.λπ.  

⇒ Εύρεση & Ανταλλαγή Πληροφοριών: Σε αυτόν τον τομέα εντάσσεται η επικοινωνία μίας 

επιχείρησης με υποψήφιους πελάτες και η προσφορά στοιχείων προς αυτούς, όπως και αντίστοιχα 

η άντληση και αναζήτηση πληροφοριών από άλλες επιχειρήσεις που αφορούν συνεργασία, 

ανταγωνισμό, κ.λπ. 

⇒ Ηλεκτρονική παραγγελία: Η δυνατότητα του υποψήφιου πελάτη μετά από την ενημέρωσή του για 

τα προϊόντα/υπηρεσίες, να αποστείλλει άμεσα την παραγγελία του προς την επιχείρηση, και η 

αυτόματη επεξεργασία της παραγγελίας αυτής.  

⇒ Ηλεκτρονική πληρωμή: Η δυνατότητα της επιχείρησης να χρεώσει αυτόματα τον πελάτη με τη 

λήψη της παραγγελίας του, μέσω Ιδεατών Τραπεζών Internet ή πιστωτικών καρτών. Για τον σκοπό 

αυτό πρέπει να τηρηθούν ιδιαίτερες διαδικασίες που θα αφορούν την ασφάλεια της συναλλαγής. 

⇒ Ιδεατός Χώρος Κοινής Επικοινωνίας: Η ανάπτυξη ενός «ηλεκτρονικού forum» στο οποίο θα 

δίνεται η δυνατότητα συζήτησης κοινών θεμάτων, ενημέρωσης για νέες εξελίξεις, κ.λπ. 

⇒ Υποστήριξη πελατών/συνεργατών: Η δυνατότητα υποστήριξης πωληθέντων προϊόντων αλλά και 

της αυτόματης διατήρησης κατάστασης υποψηφίων πελατών και της αυτόματης ειδοποίησης και 

ενημέρωσής τους για νέα προϊόντα. 

Μεθοδολογία υλοποίησης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου  
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Τα βήματα που θα ακολουθηθούν αφορούν 

⇒ Κατασκευή εργαλείων παρουσίασης του «ηλεκτρονικού» καταστήματος 

⇒ Κατασκευή εργαλείων διαχείρισης «ηλεκτρονικού» καταστήματος 

⇒ Κατασκευή εργαλείων διαχείρισης αγοραπωλησιών 

⇒ Οικονομοτεχνικός σχεδιασμός (marketing) εφαρμογής EDI στις βιοτεχνίες, διερεύνηση πιθανών 

νέων υπηρεσιών - προϊόντων 

⇒ Εγκατάσταση software στις επιχειρήσεις 

⇒ Εκπαίδευση χρήσης software 

⇒ Πιλοτική χρήση  

Ιδιαίτερα για την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών διαδικασιών αξίζει να επισημάνουμε ότι η EDI 

τεχνολογία και γενικότερα το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ως σύνολο τεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα στρατηγικού 

ανασχεδιασμού των συνεργασιών που υφίστανται σήμερα. Η δυνατότητα που υπάρχει για μία εταιρεία να κάνει 

την παραγωγική της διαδικασία πιο λιτή και πιο ευέλικτη μετά υιοθέτηση συμφωνιών/συμβολαίων τα οποία θα 

επιβάλλουν στους συνεργαζόμενους προμηθευτές τη χρήση ενός συστήματος που να συνεργάζεται με EDI, θα 

την κάνουν να αλλάξει συνολικά την πολιτική της και ειδικότερα να επανασχεδιάσει επί το ανταγωνιστκότερο 

την ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις των πελατών. 

Βέβαια τα οφέλη της τεχνολογίας EDI δεν ανταποκρίνονται μόνο στις επιχειρήσεις του κλάδου αλλά και σε όλη 

την Εθνική Οικονομία. Ετσι οι ισχυρές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους, θα έχει ως 

αποτέλεσμα την οικονομική άνθιση των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια την άνθιση της ίδιας της Οικονομίας 

ως σύνολο. Οι τηλεματικές εφαρμογές υποδηλώνουν σαφείς επιχειρηματικούς στόχους, που με την σειρά τους 

προσκαλούν τις επιχειρήσεις του εξωτερικού σε νέες επενδύσεις.  

Σημαντικά όμως είναι και τα αποτελέσματα που αφορούν στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά 

τη Mηχανοργάνωση - Δικτύωση ΟΤΑ/Νομαρχιών/Περιφερειακής Διοίκησης μέσω του INTERNET 
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5. Οργανωτικές, διοικητικές και θεσμικές μεταρυθμίσεις 

Οι κατευθύνσεις αναδιάρθρωσης του πολιτικού συστήματος λήψης αποφάσεων που μπορούν ανα προωθηθούν 

στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου οργανωτικής ανάπτυξης της Τ.Α.. στη Δυτική Αθήνα έχουν αναμφίβολα 

οριακό χαρακτήρα, δεδομένης της ανάγκης ενός ριζικού δημοκρατικού εκσυγχρονισμού του όλου θεσμικού 

πλαισίου της Τ.Α. 

Η επεξεργασία και η υλοποίηση στόχων αναδιοργάνωσης της λειτουργίας του συστήματος λήψης αποφάσεων 

αναδεικνύει επιτακτικά και με πρακτικό τρόπο την ανάγκη συνολικής διοκητικής αναδιάρθρωσης της Τ.Α. και 

ταυτόχρον αδημιουργεί προοπτικές βελτιώσης της λειτουργίας κάθε Δήμου και αντιμετώπισης των αρνητικών 

φαινομέων που συνοδεύεουν την κρίση που αναπτύσσεται και βαθαίνει στις σχέσεις δημότη - δήμου. 

Τα πολιτικά όργανα δεν πρέπει να περιορίζουν το ρόλο τους σε μια καθημερινή επίβλεψη της τρέχουσας 

δραστηριότητας του Δήμου. Είναι ανάγκη, να αναβαθμιστεί η λειτουργία τους στο επίπεδο του καθορισμού 

τοςυ στρατηγικού σχεδίου της τοπικής ανάπτυξης, της δράσης του Δήμου και της οργανωτικής ανάπτυξης ώστε 

να μπορεί ο Δήμος να λειτουργεί ως αναπτυξιακός φορεάς. 

Στα πολιτικά όργανα, επομένως, πρέπιε να συγκεντρώνεται η λήψη αποφάσεων πολιτικής στρατηγικής 

σημασίας, ενώ η λήψη αποφάσεων σε τακτικά - διαχειριστικά ζητήματα να αποκεντρώνεται σε αρμόδιες 

επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, Διευθύνσεις υπηρεσιών και Διοικήσεις δημοτικών φορέων. 

Η προώθηση αυτής της κατεύθυνσης λειτουργίας, αναβαθμίζει τόσο τα πολιτικά όσο και τα υπηρεσιακά όργανα 

του Δήμου και περιορίζει σημαντικά τις συχνές παρεμβάσεις των πολιτικών οργάνων στα υπηρεσιακά και 

ενισχύει παράλληλα την ευθύνη και την πρωτοβουλία των δημοτικών υπηρεσιών. Διαμορφώνει το κατάλληλο 

πλαίσιο για τη δημιουργική αντιμετώπιση των γραφειοκρατικώ πελετειακών και των άλλων αρνητικών 

φαινομένων στη δράση του Δήμου καθώς και για την προώθηση των θεσμών κοινωνικού ελέγχου και 

διαφάνειας στο σύνολο των δημοτικών υποθέσεων . 

Το στρατηγικό σχέδιο οργανωτικής ανάπτυξης των Δήμων Δυτικής Αθήνας πρέπει να περιλαμβάνει 

επεξεργασίες και προτάσεις για : 

⇒ τη συγκρότηση και λειτουργία ευρύτερου αντιπροσωπευτικού σώματος το οποίο θα ενεργοποιεί τη 

συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στρατηγικής σημασίας όλων των τοπικών 

κοινωνικών φορέων (π.χ. αντιπροσωπευτική συνέλευση πόλης). 
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⇒ την αναβάθμιση της ευθύνης και της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, των επιτροπών του 

μέσα από την ενίσχυση του ρόλου της βελτίωσης της σχέσης Δημοτικου Συμβουλίου - Δημάρχου 

και της δημιουργίας μόνιμης δομής επιστημονικής - τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας των 

συλλογικών οργάνων. 

⇒ της αποκέντρωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της οργάνωσης των δημοτικών 

υπηρεσιών. Η αποκέντρωση θα είναι τομεακή με τη ενίσχυση του ρόλου και της λειτουργίας των 

δημοτικών οργανισμών και επιχειρήσεων και με βάση το χώρο με την πρόβλεψη συγκρότησης και 

λειτουργίας Δημοτικών Διαμερισμάτων Συμβουλίων (στους μεγαλύτερους Δήμους) και θεσμών 

λαϊκής συμμετοχής και κοινωνικού ελέγχου (συνοικιακά συμβούλια) στο σύνολο των Δήμων. 

5.1 Ο Α.Σ.Δ.Α και ο ρόλος του. 

Η μέχρι σήμερα λειτουργία του Α.Σ.Δ.Α και οι παρεμβάσεις του στην αναπτυξιακή διαδικασία της Δυτικής 

Αθήνας, έχει αποδείξει τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να παίξει για την επίτευξη της μέγιστης 

αποτελεσματικότητας τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού και προγραμματισμού αλλά και του συντονισμού και 

υλοποίησης των αναπτυξιακών δράσεων και ενεργειών για την περιοχή της Δυτικής Αθήνας. 

Ο Α.Σ.Δ.Α πρέπει να αποτελέσει τον ενιαίο αναπτυξιακό φορέα της Αυτοδιοίκησης στην περιοχή που μπορεί να 

έρχεται σε επαφή με τους λοιπούς κοινωνικούς φορείς και εταίρους και έτσι να εκτείνει τη δράση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης σε υπερτοπικό επίπεδο. 

Η κτηθείσα εμπειρία του Συνδέσμου απο την εμπλοκή του στην υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων 

στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας, απο το Β΄ ΚΠΣ, το Ταμείο Συνοχής κλπ, καθώς και η αναλυτική γνώση που 

διαθέτει τόσο για τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας, τον αναδυκνείει ως 

φορέα που μπορεί να αναλάβει την ευθύνη του γενικού προγραμματισμού – συντονισμού για την 

αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων που προτείνονται στο παρόν Σχέδιο. 

Ο Α.Σ.Δ.Α λοιπόν θα πρέπει να ενισχύσει το στρατηγικό – συντονιστικό του ρόλο, εστιάζοντας την προσπάθειά 

του στην διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής για την προώθηση συνολικά των αναπτυξιακών δράσεων 

που προβλέπονται στο παρόν Σχέδιο.  

5.2 Θεσμικά 

Γιά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων είναι αναγκαίες ορισμένες θεσμικές ρυθμίσεις, που θα 

διευκολύνουν σημαντικά την υλοποίηση των στόχων. Αυτές οι ρυθμίσεις αφορούν : 
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1. Η διοικητική δομή της Περιφέρειας Αττικής, ενόψη των νέων συνθηκών, είναι προβληματική. Η 

ύπαρξη ταυτόχρονα όλων αυτών των μονάδων αυτοδιοίκησης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, χωρίς 

σαφή διαχωρισμό ορίων και αρμοδιοτήτων, και ο κατακερματισμός τους, ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας, 

δυσχεραίνουν το έργο της και τις όποιες προσπάθειες αναπτυξιακού σχεδιασμού. Οι προσπάθειες γιά 

συλλογική δράση της αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακοί σύνδεσμοι, σύνδεσμοι προστασίας, κλπ., ενώ 

αποτελούν σημαντικό εργαλείο, δείχνουν πλέον και τους περιορισμούς τους, εφ’οσον δεν προχωρά μιά 

γενικότερη αναδιάρθρωση της αυτοδιοίκησης σε επίπεδο περιφέρειας. Είναι αναγκαίο σήμερα να 

ξεφύγουμε από παλαιά μοντέλα, και, προχωρόντας στη λογική του «Καποδίστρια» να θέσουμε το ζήτημα 

της συνένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, των οποίων τα διοικητικά όρια δεν έχουν πλέον σχέση με καμμία 

διοικητική, οικονομική, κοινωνική ή άλλη πραγματικότητα, και στην Αττική. Επίσης θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί και το θέμα της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης, όποια μορφή και να πάρει αυτή. Στη 

λογική αυτή θα πρέπει να ενταχθούν και μία σειρά άλλοι φορείς, που σήμερα είναι κρατικοί και θα 

πρέπει να υπαχθούν σ’αυτή (όπως ΟΡΣΑ, ΟΑΣΑ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.). 

2. Το ΠΔ 84/844

3. Το «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της 

Αθήνας»

 «Ιδρυση, επέκταση, έκσυγχρονισμός, συγχώνευση και μετεγκατάσταση βιομηχανιών, 

βιοτεχνιών και αποθηκών μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής και των νησιών 

Σαλαμίνας και Αίγινας» έβαλε γιά την εποχή του μία σειρά περιβαλλοντικά κριτήρια γιά τη βιομηχανία / 

βιοτεχνία της Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη την τότε κατάσταση της τεχνολογίας και των αντιρυπαντικών 

δυνατοτήτων. Σήμερα όμως, 15 χρόνια μετά πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Το σημαντικότερο αφορά 

την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον σε όλο και περισσότερους κλάδους της 

παραδοσιακής βιομηχανίας, αλλά, ιδιαίτερα, τους νέους κλάδους της βιομηχανίας. Με τις αυξανόμενες 

τάσεις διεθνοποίησης της οικονομίας, όλες οι πόλεις προσπαθούν να γίνουν ελκυστικές γιά την 

προσέλκυση επενδύσεων. Είναι σαφές ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο κινείται στην αντίθετη 

κατεύθυνση. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη αναθεώρησης του ΠΔ. 84/84 στην κατεύθυνση 

ενσωμάτωσης των νέων δυνατοτήτων τόσο γιά την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων όσο και 

γιά την τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών όρων. 

5

                                                      
4  ΦΕΚ 33Α, 21.03.1984 

 είναι του 1985 και μέχρι σήμερα, 15 χρόνια μετά, δεν έχει γίνει καμμία ολοκληρωμένη 

προσπάθεια επικαιροποίησής του και προσαρμογής του στα νέα δεδομένα. Θεωρούμε ότι είναι άμεση 

5  Νόμος 1515/85, ΦΕΚ 18Α, 18.02.1985 
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ανάγκη στα πλάισια της κατάρτισης του Γ’ ΚΠΣ και των Ολυμπιακών αγώνων του 2004 να προχωρήσει 

η ταχύτερη αναθεώρηση / επικαιροποίηση του ΡΣΑ. 

4. Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των Δήμων της Αθήνας είναι και αυτά το ίδιο παλαιά με το ΡΣΑ. Οι  

όποιες αναθεωρήσεις τους έχουν γίνει συνήθως γιά την αντιμετώπιση κάποιων τοπικών αναγκών και όχι 

στα πλαίσια κάποιου συνολικού σχεδιασμού. Είναι ανάγκη να προχωρήσει συντεταγμένα η αναθεώρησή 

τους, στα πλαίσια των κατευθύνσεων που θα δοθούν από το επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο 

Αθήνας. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί η δυνατότητα αυτή η αναθεώρηση να μην γίνει ατομικά 

ανά ΟΤΑ, αλλά ανά ομάδες ΟΤΑ με ομοειδή προβλήματα, ώστε οι όποιες προτάσεις να είναι πιό 

αποτελεσματικές. 

5. Είναι απαραίτητο οι τελευταίοι φυσικοί πόροι της Αθήνας, οι ορεινοί όγκοι και οι ακτές να 

προστατευθούν αποτελεσματικά απέναντι στις όποιες επιβουλές και να διαμορφωθούν με τρόπο που να 

μπορούν  οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου να τα απολαύσουν. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη η 

θεσμική θωράκισή τους και ο καθορισμός αυστηρών όρων όσν αφορά το τι επιτρέπεται και με ποιές 

διαδικασίες. (διατάγματα χρήσεων γης και προστασίας περιβάλλοντος) 

6. Στενά συνδεδεμένη με το παραπάνω είναι η τροποποίηση του Νόμου 998/79 «Περί προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένη εκτάσεων της χώρας»6

 

 όσον αφορά τον προσδιορισμό της έννοιας του 

«περιαστικού δάσους» και το ποιός και πως έχει δικαίωμα αναδάσωσης. Τα δάση στην Αττική, ιδιαίτερα 

όσα βρίσκονται στα βουνά γύρω από το Λεκανοπέδιο, καλούνται να παίξουν ένα σύνθετο ρόλο, μιάς και 

καλούνται να είναι δάση, αλλά και πάρκα. Όμως η προσπάθεια που γίνεται σήμερα από την αυτοδιοίκηση 

γιά τη δημιουργία δασών με χρήσεις ελαφράς αναψυχής των κατοίκων συναντούν τεράστιες αντιδράσεις. 

Είναι λοιπόν ανάγκη να προχωρήσει η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, που θα καθορίζει νέες 

δυνατότητες, με αυστηρούς όρους, γιά την αναβάθμιση των ορεινών όγκων της Αθήνας. 

 

                                                      
6  ΦΕΚ 289 Α, 29.12.1979 
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6. Ενδεικτικός Πίνακας Εργων Δυτικής Αθήνας για Γ’ΚΠΣ 

Α/Α Τίτλος Εργου Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

(εκ. δρχ.) 

1 Αναβάθμιση εθνικών οδών (δημιουργία παράπλευρου δρόμου, ανισόπεδοι κόμβοι, 

πεζοδιαβάσεις, αισθητική παρέμβαση, υπογειοποίηση τμημάτων οδών) 

20.000 

2 Επέκταση γραμμών metro μέχρι Περιφερειακό Νοσοκομείο και ενοποίηση με 

γραμμή Πειραιά 

25.000 

3 Κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων από τη λειτουργία του Νοσοκομείου  

4 Παρεμβάσεις στον Αστικό ιστό (Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις υποβαθμισμένων 

περιοχών) 

20.000 

5 Ανάδειξη Αρχαιολογικών και Ιστορικών τόπων και μνημείων (Μονή Δαφνιού, Ιερό 

Αφαίας, Ιερά Οδός (αρχαίο Ιχνος), Παλατάκι, Μπλόκ 15, στάβλοι Οθωνα 

(Μερκάτη) κλπ. 

15.000 

6 Αποκατάσταση Λατομείων Ορους Αιγάλεω 2.000 

7 Αναδασώσεις Ορους Αιγάλεων 2.600 

8 Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Ιεράς Οδού 1.000 

9 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με ειδικές ανάγκες 250 

10 Εργα αντιμετώπισης της διάβρωσης των εδαφών και εμπλουτισμού του υδροφόρου 

ορίζοντα στο Ορος Αιγάλεω 

150 

11 Εργα δασικής μικροαναψυχής στο Ορος Αιγάλεω 200 

12 Διαχείρηση υπογείων υδάτων και άρδευση αστικού πρασίνου 250 

13 Προγράμματα καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού Τσιγγάνων, Ποντίων, 

μειονεκτουσών ομάδων κλπ. (υποδομές, κατάρτιση)  

500 
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Α/Α Τίτλος Εργου Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

(εκ. δρχ.) 

14 Υποδομές κοινωνικών υπηρεσιών για προαγωγής υγείας, προγράμματα κοινωνικής 

αλληλεγγύης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

500 

15 Διευκόλυνση προσπελασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους 

χώρους 

500 

16 Διαδημοτική συγκοινωνία (υποδομές, εξοπλισμός) 500 

17 Ανάπλαση εμπορικών κέντρων δήμων Πετρούπολης, Αγ. Βαρβάρας, Ζεφυρίου, 

Ιλίου, Καματερού και Χαϊδαρίου. 

1.000 

18 Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων Δυτικής Αθήνας 700 

19 Δίκτυο Αθλητικών εγκαταστάσεων Δυτικής Αθήνας 5.000 

20 Κέντρα προβολής και πώλησης προϊόντων (ΤΣΑ)  300 

21 Κέντρο ηλεκτρονικού εμπορίου (ΤΣΑ) 250 

22 Συνεδριακό Κέντρο Δυτικής Αθήνας (ΤΣΑ) 1.000 

23 Παρατηρητήριο αγοράς εργασίας (ΤΣΑ) 700 

24 Κέντρο ψηφιακής επικοινωνίας (Internet, Τηλεεργασία, Τηλεεκπαίδευση κλπ.) 400 

25 Κατασκευή υπογείων χώρων στάθευσης στα κέντρα των δήμων 5.000 

26 Ανάπλαση Δυτικής πύλης Δυτικής Αθήνας 1.000 

27 Ανάπλαση Ανατολικής πύλης Δυτικής Αθήνας 500 

28 Ανάπλαση Βορειοανατολικής πύλης Δυτικής Αθήνας 500 

29 Πράσινη διαδρομή Δυτικής Αθήνας 7.000 

30 Αισθητική αναβάθμιση παροδίων ζωνών Ιεράς Οδού 1.000 

31 Αισθητική αναβάθμιση παροδίων ζωνών Λ. Θηβών 1.000 
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Α/Α Τίτλος Εργου Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

(εκ. δρχ.) 

32 Αναδιοργάνωση υπερτοπικού εμπορικού και διοικητικού κέντρου Περιστερίου 500 

33 Αναδιοργάνωση υπερτοπικού εμπορικού και διοικητικού κέντρου Αιγάλεω 500 

34 Αναδιοργάνωση υπερτοπικού εμπορικού και διοικητικού κέντρου Αγ. Αναργύρων 500 

35 Δίκτυο Αρδευσης Πυρόσβεσης Ορους Αιγάλεω 1.700 

36 Διαμόρφωση συνδετήριου άξονα Δυτικής Αθήνας (Β’ φάση) 4.000 

37 Κέντρο Περιβαλλοντικής Δράσης Δυτικής Αθήνας 1.200 

38 Ανάπλαση περιοχής Θεάτρου Πέτρας 2.500 

39 Πνευματικό Κέντρο στο Δήμο Ζεφυρίου 1.250 

40 Διαμόρφωση ανατολικού δακτυλίου Δυτικής Αθήνας 7.500 

41 Διευθέτηση ρέμματος Εσχατέας και κατασκευή οδού Ανεξαρτησίας 7.000 

42 Διαμόρφωση κόμβου Λ. Φυλής και οδών Π. Γρηγορούσης – 28ης Οκτωβρίου 1.000 

43 Αντιπλημμυρικά έργα Δυτικής Αθήνας 7.000 

44 Υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, όμβρια) σε νεοενταγμένες περιοχές 5.000 

45 Εσωτερικό δίκτυο παροχής φυσικού αερίου Δυτικής Αθήνας 5.000 

46 Δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια εκπαίδευση 2.500 

47 Υπογειοποίηση δικτύου μεταφοράς ΔΕΗ 3.000 

48 Παιδικοί σταθμοί 2.000 

49 Διαχείρηση αποκομιδής απορριμμάτων (τοπικοί σταθμοί μεταφόρτωσης, 

μηχανολογικός εξοπλισμός, κάδοι, οχήματα) 

3.000 

50 Κέντρο αστικής γεωργίας 2.000 

51 Ανισόπεδος κόμβος πλατείας Αγ. Αναργύρων 1.500 
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Α/Α Τίτλος Εργου Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

(εκ. δρχ.) 

52 Δίκτυο πολιτιστικών υποδομών 4.000 

53 Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας 2.000 

54 Ειδικό Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο 1.000 

55 Αθλητικό Γυμνάσιο, Λύκειο 1.000 

56 Διαδημοτικό δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς 8.000 

57 Διανοίξεις βασικού διαδημοτικού και δημοτικού οδικού δικτύου 5.000 

58 ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ 3.000 

59 Δίκτυο Κέντρων Στήριξης ΜΜΕ 500 

60 “Επωαστήριο” Επιχειρήσεων 600 
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7. Αξιολόγηση  

7.1 Συγκριτικά Πλεονεκτήματα  

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι αναπτυξιακές δυνατότητες της Δυτικής Αθήνας προκύπτουν καταρχήν 

από αντικειμενικά δεδομένα: 

⇒ Τη συγκέντρωση των 600.000 περίπου κατοίκων στην περιοχή με σχετική υγιή δημογραφικά 

χαρακτηριστικά (χαμηλή μέση ηλικία του οικονομικά ενεργού πληθυσμού) και με εργατικό 

δυναμικό έμπειρο από τη συμμετο΄χη του σε παραγωγικές δραστηριότητες. 

⇒ Την υπάρχουσα βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική παραγωγική βάση, η οποία παρά τα 

φαινόμενα παρακμής, είναι δυνατόν να εκσυγχρονσιτεί και να αναπτυχθεί σε νέους τομείς. 

⇒ Την ύπαρξη μιας σχετικά μεγάλης αγοράς 600.000 περίπου κατοίκων, που μπορεί να στηρίξει μία 

οργανωμένη εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή. 

⇒ Την ύπαρξη μεγάλων ελεύθερων χώρων, που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία 

χώρων πρασίνου και αναψυχής καθώς και για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ 

και τεχνολογικού πάρκου, που μπορούν να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη 

των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. 

⇒ Την διέλευση κεντρικών οδικών αξόνων υπερτοπικής σημασίας από την περιοχή με σημαντικές 

επιπτώσεις στην οικονομία της περιοχής και το περιβάλλον, καθώς επίσης και στην σύνδεση των 

οικονομικών – κοινωνικών σχέσεων των Δήμων.  

Τονίζεται ότι η ανεπάρκεια της κοινωνικής και της τεχνικής υποδομής αλλά και το σχετικά χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας δυσχεραίνει την ανάπτυξη σύγχρονων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων με έμφαση στη νέα τεχνολογία αλλά και τον εκσυγχρονισμό των τομέων εκείνων της 

παραδοσιακής οικονομικής βάσης της περιοχής που είναι δυνατόν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. 

7.2 Μακροχρόνιες επιπτώσεις που θα προκύψουν από τις παραπάνω δράσεις. 

Τα ζητήματα της στήριξης της τοπικής οικονομίας, της αναδιάρθρωσης, του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης 

της παραγωγικής βάσης, αποτελούν τον κορμό της αναπτυξιακής πρότασης των περιοχών της Δυτικής Αθήνας. 

Για το λόγο αυτό όλες οι προτάσεις έργων και ενεργειών, τόσο αυτές που προτάσουν υποδομές που θα βγάλουν 
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την Δυτική Αθήνα απο το καθεστώς υποβάθμισης, όσο και αυτές που προτάσουν ενέργειες ενισχυτικές ή 

υποστηρικτικές των οικονομικών δραστηριοτήτων, εντάσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό εξυπηρέτησης της 

παραγωγικής διαδικασίας και ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας με τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. Οι επιπτώσεις που θα προκύψουν απο την εφαρμογή της παρούσας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής 

πρότασης, αναφορικά με το πεδίο των οικονομικών δραστηριοτήτων, μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω :  

⇒ βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της περιοχής (δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα) 

εκμεταλευόμενες τη βελτίωση των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, την ευκολότερη 

πρόσβαση στην πληροφορία, τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιών, την μεταφορά των νέων 

τεχνολογιών στην περιοχή, τους οργανωμένους βιομηχανικούς χώρους παραγωγής (ΒΙΠΕ - 

ΒΙΟΠΑ), την ανάδειξη των τοπικών εμπορικών κέντρων, τις υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις 

επιχειρήσεις, των εξειδικευμένων για το σκοπό αυτό δομών (Κέντρο στήριξης ΜΜΕ) και 

γενικότερα το ευνοϊκό κλίμα συνεργασίας και υποστήριξης που προέρχεται απο την πλευρά της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και της Κεντρικής Διοίκησης, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

πολιτικής ανάπτυξης των ΜΜΕ.  

⇒ Παράλληλα και άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βελτίωση των όρων ανάπτυξης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων, παραμένει και η προβλεπόμενη βελτίωση των χαρακτηριστικών του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου. Μέσω της αναμόρφωσης της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τεχνικής και 

επαγγελματικής τόσο σε επίπεδο ειδικοτήτων και προγραμμάτων σπουδών, όσο και σε επίπεδο 

υλικοτεχνικής υποδομή, προβλέπεται η προγραμματισμένη ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του 

προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σύγχρονων 

αναγκών και χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας. Αναμένεται λοιπόν να υπάρξει ανάπτυξη των 

δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, για την είσοδό του στην αγορά εργασίας, 

μειώνοντας έτσι τα ποσοστά ανεργίας της περιοχής.  

⇒ Με την εφαρμογή των μέτρων που απευθύνονται στον γυναικείο πληθυσμό, όπως το Δίκτυο 

Βρεφονηπιακών Σταθμών τα ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης γυναικών αλλά και 

με την οργανωμέμη και συντονισμένη παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 

γυναίκες, προβλέπεται ότι θα υπάρξη ανάπτυξη των δυνατοτήτων εισόδου των γυναικών στην 

αγορά εργασίας. 
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⇒ Οι συντονισμένες παρεμβάσεις που προτείνονται στο παρόν Αναπτυξιακό Σχέδιο, στους τομείς του 

φυσικού περιβάλλοντος, του αστικού περιβάλλοντος, της υγείας, της πρόνοιας, των υποδομών, και 

της κοινωνίας της πληροφορίας, αντανακλούν σαφώς τις θετικές επιπτώσεις που προβλέπονται στο 

επίπεδο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής της Δυτικής Αθήνας.  

⇒ Η ανισοροπία που παρατηρείται στην αγορά εργασίας της περιοχής και οφείλεται βασικά στην 

ελλειπή διάγνωση αναγκών και έλλειψη προγραμματισμού ειδικεύσεων και ανάλογης κατάρτισης 

του εργατικού δυναμικού, προβλέπεται ότι θα πάψει να υφίσταται αφού ενεργοποιηθούν τα 

σχετικά γραφεία εργασίας (job clubs) σε διαδημοτικό επίπεδο και σχεδιαδθεί προγραμματισμένα η 

παρεχόμενη επαγγελματική κατάρτιση, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες 

των επιχειρήσεων.  

⇒ Η μακροχρόνια ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν προβλήματα που υφίστανται σε 

όλες τις σύγχρονες οικονομίες και επιλύονται δύσκολα, αφού οι αιτίες ύπαρξής τους βρίσκονται τις 

περισσότερες φορές στις ίδιες τις δομές της οικονομίας και της κοινωνιάς των σύγχρονων κρατών. 

Παρ΄ όλα αυτά στην περίπτωση της Δυτικής Αθήνας, όπου ιδιαίτερα η Αυτοδιοίκηση έχει επιδείξει 

και γνώση αλλά και ευαισθησία στο θέμα, προτείνεται μια συνολική δέσμη μέτρων για την 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Προβλέπεται ότι τόσο απο την εφαρμογή των 

προαναφερομένων ειδικών δράσεων κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της μακροχρόνιας 

ανεργίας, αλλά και την αποτελεσματική εφαρμογή του συνόλου των του Αναπτυξιακού Σχεδίου 

της Δυτικής Αθήνας, σε συνεργασία με αντίστοιχες δράσεις κεντρικών φορέων, το αποτέλεσμα θα 

είναι η σταδιακή μείωση του φαινομένου, αναιρώντας έτσι τις πολύ δυσμενείς καταστάσεις για 

μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και υποστηρίζοντας την κοινωνική συνοχή, που στο επίπεδο της 

Δυτικής Αθήνας έχει ουσιώδη σημασία.  

7.3 Σχέση στρατηγικής και στόχων περιοχής ΑΣΔΑ με τα χαρακτηριστικά της χώρας 

Βασικός άξονας της στρατηγικής ανάπτυξης της περιοχής του Δυτικής Αθήνας αποτελεί η ανάπτυξη υποδομών 

και υποστηρικτικών ενεργειών για την αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό των τομέων οικονομικής 

δραστηριότητας, που συμβαδίζει με την γενική διαπίστωση σε επίπεδο χώρας που αφορά τα μεγάλα περιθώρια 

βελτίωσης στην κλαδική διαφοροποίηση της μεταποιητικής βάσης της χώρας. 

Ο στόχος για την ανάπτυξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του κάθε κλάδου παραγωγής, την ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητας τους, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμόςτους έρχεται σε αρμονία με τον γενικό στόχο σε 
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εθνικό επίπεδο όπου επιδιώκεται ο εμπλουτισμός της ελληνικής μεταποίησης με νέους δυναμικά ανερχόμενους 

κλάδους προωθημένης τεχνολογίας, η ανασύνθεση των εξαγωγών με νέα προιόντα υψηλού τεχνολογικού 

περιεχομένου. 

Ο στόχος για αναβάθμιση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου του εργατικού και γενικότερα του 

ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής συμπεριλαμβανομένων των αδύναμων κοινωνικά ομάδων (ανεργους, 

τσιγγάνους, παλλινοστούντες , ατομα με ειδικές νάγκες, τοξικομανείς, αποφυλακισμένους) για την δημιουργία 

των απαραίτητων όρων προσαρμογής στις νέες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς εργασίας . ο άξονας αυτός 

συμβαδίζει με τον εθνικό στόχο για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με νέους όρους ανταγωνισμού με την 

στήριξη των αδύναμων κοινωνικά ομάδων (οι οποίες πολλαπλασιάζονται με την αύξηση των φαινομένων της 

μετανάστευσης των οικονομικών προσφύγων) με την προσαρμογή της τεχνογνωσίας και των εππαγγελματικών 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 

Η δημιουργία και ανάπτυξη βασικών τεχνικών υποδομών για τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης και 

εκσυγχρονισμού της παραγωγικής βάσης της περιοχής, καθώς και οι δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας 

ζωής, με ειδικότερους στόχους την ανάπτυξη του τομέα υγείας - πρόνοιας, του τομέα του πολιτισμού και του 

περιβάλλοντος αποτελούν το κύριο πλαίσιο που σε εθνικό επίπεδο βελτιώνει το επίπεδο διαβίωσης και 

αναδικνύει την μοναδική πολιτιστική ελληνική κληρονομιά. 

Οι προτεινόμενες δράσεις για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με τη δημιουργία της 

απαραίτητης υποδομής για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων 

και το ηλεκτρονικό εμπόριο ανταποκρίνεται στον εθνικό στόχο ανάδειξης των νέων τεχνολογιών και της 

πληροφορικής ως στρατηγικού εργαλείου του ανταγωνισμού στις παγγόσμιες αγορές. 

Ο στόχος για την αντιμετώπιση βασικών περιβαλλοντικών προβλημάτων (στερεά απορίματα, ) αλλα και της 

ανάδειξης των ιδιαίτερων φυσικών οικοσυστημάτων της περιοχής όπως αυτού του όρους Αιγάλεω, με την 

ταυτόχρονη ορθολογική διαχείρηση των φυσικών πόρων όπως των υπόγείων υδάτων, ανταποκρίνεται στον 

εθνικό στόχο για ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής μέριμνας και πρόληψης σε όλα τα περιφερειακά και 

τομεακά προγράμματα ως αναπόσπαστο τμήμα των επιμέρους πολιτικών . 

7.4 Αναμενώμενες επιπτώσεις απο τις προτεινόμενες δράσεις κατά προτεραιότητα. 

Βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος

⇒ θα δημιουργηθεί ζώνη περιαστικού πρασίνου – δάσους θα δημιουργηθούν νέοι ελεύθεροι χώροι 

και χώροι πρασίνου εντός του οικιστικού ιστού 

 θα προέλθει, αφού θα βελτιωθούν οι παρακάτω παράμετροι : 
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⇒ θα δημιουργηθούν συνθήκες εξυγίανσης και απορύπανσης του κόλπου της Ελευσίνας  

⇒ θα υφίσταται η οργανωμένη και με επιστημονικό τρόπο συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή 

των τιμών των ρύπων στην περιοχή 

⇒ θα προστατευθεί και θα εξυγιανθεί ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας  

⇒ θα υλοποιηθούν έργα προστασίας απο τις πλημμύρες και θα διευθετηθούν τα ρέμματα 

⇒ θα αναπλασθούν οι χώροι των ανενεργών λατομείων  

⇒ θα υπάρξει ισόρροπη και προγραμματισμένη ανάπτυξη της περιοχής του Ελαιώνα.  

Η δυναμικότητα των υποδομών θα αναπτυχθεί με γνώμονα την κάλυψη τόσο των σημερινών πραγματικών 

αναγκών της περιοχής όσο και των μελλοντικών προβλεπόμενων αναγκών, λαμβάνωντας υπ΄όψιν τους 

παρακάτω παράγοντες:  

Στο τομέα των μεταφορών 

⇒ θα δημιουργηθούν νέοι χώροι στάθμευσης οχημάτων στοχεύοντας στην κάλυψη των πραγματικών 

αναγκών στάθμευσης οχημάτων, ιδιαίτερα στα «κέντρα« των Δήμων.  

⇒ θα δημιουργηθούν πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι στοχεύοντας στην οδική ασφάλεια, στη 

μείωση των ατυχημάτων και στη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, ιδιαίτερα στα εμπορικά 

κέντρα των Δήμων.  

⇒ θα δημιουργηθεί δίκτυο διαδημοτικής συγκοινωνίας, δημιουργώντας την απαραίτητη 

συγκοινωνιακή σύνδεση όλων των περιοχών των Δήμων  

⇒ θα αναπτυχθεί νέο δημοτικό και διαδημοτικό δίκτυο με στόχο την μείωση των χρόνων των 

διαδρομών και του μεταφορικού κόστους.  

⇒ θα εκσυγχρονισθούν οι σιδηροδρομικές συνδέσεις (ΟΣΕ)  

⇒ θα δημιουργηθεί προαστειακός σιδηρόδρομος και μετρό - θα επανακαθορισθεί ο σχεδιασμός και ο 

ρόλος των διερχομένων απο τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, Εθνικών Οδών  

Στο τομέα της ενέργειας 
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⇒ με την ανάπτυξη των ήπιων μορφών ενέργειας, θα περιοριστεί η κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας και πετρελαίου και θα μειωθούν οι ρύποι που δημιουργούνται ιδιαίτερα απο την 

κατανάλωση του πετρελαίου.  

⇒ με την υπογείωση του δικτύου της ΔΕΗ, επιτυγχάνεται η βελτίωση των συνθηκών του 

πολεοδομικού περιβάλλοντος και προστατεύεται η υγεία των πολιτών γενικότερα.  

Στο τομέα των επικοινωνιών 

⇒ με την δικτύωση των Δημοτικών υπηρεσιών επιτυγχάνεται τόσο η απαραίτητη για την διοίκηση 

αμεσότητα στην πληροφόρηση όσο και η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  

⇒ Θα επιτευχθεί η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την προώθηση επενδύσεων για 

εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της περιοχής της Δυτικής 

Αθήνας, τόσο αυτών του τομέα της μεταποίησης (ιδιαίτερα των κλάδων που παρουσιάζουν 

συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως η βιομηχανία ειδών υπόδησης και ένδυσης, οι υφαντικές 

βιομηχανίες, η βιομηχανία ειδών διατροφής, η βιομηχανία ξύλου και φελλού, η βιομηχανία 

επίπλων κλπ) όσο και αυτών του τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών (ιδιαίτερα των κλάδων 

του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, των εστιατορίων, των προσωπικών υπηρεσιών ακι των 

μεταφορών), με την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών:  

⇒ Η δημιουργία Βιοτεχνικού - Βιομηχανικού Πάρκου θα προσφέρει τη δυνατότητα εγκατάστασης 

και ανάπτυξης σε οργανωμένο χώρο πλέον πολλών ΜΜΕ, που μέχρι σήμερα λειτουργούν άναρχα 

εντός του οικιστικού ιστού, χωρίς να έχουν την δυνατότητα εκσυγχρονισμού και 

προγραμματισμένης ανάπτυξης μέσω επένδυσης. 

⇒ Η λειτουργία του Κέντρου στήριξης ΜΜΕ θα παρέχει στις επιχειρήσεις της περιοχής την εύκολη 

πρόσβαση στην πληροφορία και σε υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα τους παρέχονται αναφορικά 

με ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων, βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και της 

ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς πλέον αγορές. 

⇒ Η λειτουργία του Incubation Center (εκκολαπτηρίου επιχειρηματικότητας) θα υποβοηθήσει και θα 

παροτρύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.  
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Στον τομέα του πολιτισμού καθώς και του τουρισμού που έχουν άμεση σχέση, αναμένονται τα παρακάτω 

αποτελέσματα :  

⇒ δημιουργία της Μυθούπολης θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών τόσο απο τους υπόλοιπους 

Δήμους του Λεκανοπεδίου, όσο και απο τον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο 

⇒ η αξιοποίηση της μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Αθήνας, μέσω ενός 

αντίστοιχου Δικτύου, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σημαντικής τουριστικής 

δραστηριότητας στην περιοχή.  

⇒ η δημιουργία του Κέντρου ανάδειξης του Τσιγγάνικου πολιτισμού, η ανάδειξη των εθνοτοπικών 

χαρακτηριστικών σε συνδιασμό με τη δημιουργία δικτύων πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών 

αντίστοιχα, συμβάλλουν άμεσα στην ανάδειξη των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της Δυτικής 

Αθήνας.  

Στον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας, η δημιουργία Κέντρου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 

ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομέων και ανάπτυξης ηλεκτρονικού εμπορίου, θα συμβάλλουν άμεσα στην 

ταχύτητα και στην διάχυση της πληροφορίας.  

Η υλοποίηση του συνόλου των προτεινομένων έργων και ενεργειών δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης 

πρόσκαιρου ή μόνιμου χαρακτήρα. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η γενικότερη αντίληψη και φιλοσοφία 

των προτάσεων, στηρίζεται στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης με την κινητοποίηση όλων των παραγωγικών 

και κοινωνικών φορέων με έμφαση στην δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης, που θα 

καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της Δυτικής Αθήνας. 
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Πρόταση Δυτικής Αθήνας για το ΣΠΑ 2000 – 2006 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Αγία Βαρβάρα 

Αγιοι Ανάργυροι 

Αιγάλεω 

Ζεφύρι 

Ιλιον 

Καματερο 

Περιστέρι 

Πετρούπολη 

Χαϊδάρι 

Α ν ά λ υ σ η  υ φ ι σ τ ά μ ε ν η ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  

Προβλήματα :  

Από την ανάλυση των δημογραφικών, οικονομικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής σε σχέση με το λεκανοπέδιο, εντοπίστηκαν μία σειρά προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με την υποβάθμιση 
της ποιότητας ζωής στη γεωγραφική ενότητα.  Τα προβλήματα αυτά, που σήμερα είναι οι κύριοι ανασταλτικοί 
παράγοντες κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας, αφορούν: 

 Την προβλεπόμενη αύξηση του γηραιού τμήματος του πληθυσμού που θα προκαλέσει οικονομικά προβλήματα και 
κοινωνική αρρυθμία. 

 Την αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού των νέων παραγωγικών ηλικιών, που από τη μία θα οξύνει το υπάρχον 
πρόβλημα ανεργίας, από την άλλη όμως θα δημιουργήσει σημαντική δυνατότητα πα΄ρεμβασης στην παραγωγική 
βάση του πληθυσμού. 

 Τη μείωση της απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας της περιοχής, που αν και σνοδεύεται από 
μερική αντίστοιχη αύξηση  του τριτογενή, ωστόσο δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ανεργάις στην περιοχή, λόγω της 
αλλαγής των απαιτήσεων σε ειδικεύσεις.  Η ανεργία αυτή πλήττει κυρίως το γυναικείο πληθυσμό. 

 Το χαμηλό εισόδημα των κατοίκων  της γεωγραφικής ενότητας, που υποδηλώνεται από τα υψηλά ποσοστά 
απασχόλησησς στην κατηγορία των εργατών. 

 Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων, που δρα ανασταλτικά σε κάθε προσπάθεια οικονομικής και 
πολιτιστικής ανάπτυξης. 

 Τους βασικούς κλάδους της παραγωγής στην περιοχή που παρουσιάζουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους  πτώση ή 
στασιμότητα. 

 Την ανάμειξη  οχλουσών βιομηχανικών – βιοτεχνικών χρήσεων με την κατοικία, που υποβαθμίζει την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της ενότητας, ενώ παράλληλα δυσχεραίνεται κάθε προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης των 
μεταποιητικών μονάδων. 

 Τις ιδιαίτερα ψηλές πυκνότητες στις κεντρικές περιοχές της γεωγραφικής ενότητας (Πετρούπολη, Περιστέρι, 
Αιγάλεω). 

 Την έλλειψη πρασίνου μέσα στον οικιστικό ιστό, που, σε συνδυασμό με την έλλειψη κοινόχρηστων ελεύθερων 
χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, κλπ.), οξύνει την εικόνα υποβάθμισης. 

 Την έλλειψη υποδομών για αποχετεύσεις λυμάτων ή  ομβρίων υδάτων και απορριμμάτων (ιδιαίτερα όσον αφορά 
στα νοσοκομειακά απορρίμματα).   

 Την έλλειψη βασικών τεχνικών υποδομών σε νεοενταχθείσες περιοχές. 

 Τις σοβαρές ελλείψεις  κοινωνικής υποδομής, που χαρακτηρίζουν τη γεωγραφική ενότητα στο σύνολό της.  Στον 
τομέα της παιδείας, οι ελλείψεις αυτές, σε συνδυασμό με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και εισόδημα των 
κατοίκων, εμποδίζουν την προσαρμογή  του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες οικονομικές συνθήκες,  που απιτούν 
πρόσθετες γνώσεις και ειδίκευση σε νέους τομείς. 
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 Στον τομέα της υγείας εντοπίζεται  η έλλειψη νοσοκομειακής υποδομής, παράλληλα με την πλήρη εξάρτηση  της 
ενότητας από το κέντρο της Αθήνας. 

 Την ανεπάρκεια και κακή οργάνωση του κυκλοφοριακού δικτύου στην ενότητα, που έχει πολλαπλές επιπτώσεις 
στην οικονομία της περιοχής και στο περιβάλλον.  Η έλλειψη ικανοποιητικής σύνδεσης των Δήμων της ενότητας 
μεταξύ τους οδηγεί  στη χαλάρωση των οικονομικών – κοινωνικών σχέσεων και διατηρεί την εξάρτηση της 
ενότητας από το κέντρο της Αθήνας. 

 Την έλλειψη συγκοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ των Δήμων της ενότητας καθώς και τη χρονοβόρα σύνδεσης με το 
κέντρο της Αθήνας, που πλήττει άμεσα την οικονομία της περιοχής.  Καθημερινά χάνονται χιλιάδες ανθρωποώρες 
σε μετακινήσεις για εργασία, ψώνια   και ψυχαγωγία προς το κέντρο, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούνται  οι 
δυνατότητες για ανάπτυξη ισχυρών τοπικών κέντρων. 

 Την ατμοσφαιρική ρύπανση που αποτελεί  ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα που σχετίζεται άμεσα με: 
• Την κυκλοφορία (κυκλοφοριακή υποδομή, συγκοινωνιακό, οργάνωση οδικού δικτύου). 
• Τη βιομηχανία / βιοτεχνία (ρυπογόνες μονάδες). 
• Τη θέρμανση των κτιρίων (καυστήρες). 

 Την πλήρη υποβάθμιση του όρους Αιγάλεω / Ποικίλο, που θα μπορούσε να αποτελέσει όχι μόνο χώρο περιαστικού 
πρασίνου της ενότητας αλλά και πεδίο άσκησης επιθετικής περιβαλλοντικής  πολιτικής σε επίπεδο Λεκανοπεδίου. 

 Την ανεπάρκεια των κρατικών υπηρεσιών  και την κακή τους χωροθέτηση.  Για παράδειγμα, από τις 24 υπηρεσίες 
του ΟΑΕΔ στην Αττική μόνο οι 4 εξυπηρετούν τη Δ.Αθήνα  που αποτελείται από 9 δήμους.  Άλλοι φορείς όπως ο 
ΕΟΜΜΕΧ, το ΕΚΕΠΑ, κλπ.  δεν διαθέτουν τοπικές αντίστοιχες υπηρεσίες εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού 
επιχειρηματιών. 

 
Τομείς Σημειώσατε 

με Χ 
Επισημάνατε  τη 

σπουδαιότητα του 
προβλήματος  

( α,β,γ) 
1. Φυσικό & Ανθρωπογενές Περιβάλλον -    
1.1 Ύδρευση Χ Β 
1.2 Αποχέτευση Χ Β 
1.3 Βιολογικοί Καθαρισμοί   
1.4 Διαχείριση Απορριμμάτων Χ Α 

1.5 Αντιπλημμυρική προστασία Χ Α 

1.6 Αναπλάσεις  Ακτών Χ Β 
1.7 Διευθέτηση ρεμμάτων χ Α 
1.8 Αποκατάσταση - αξιοποίηση Όρους Αιγάλεω χ Α 
2. Ποιότητα  Ζωής   
2.1  Αναπλάσεις αστικών περιοχών  Χ Α 
2.2 Βελτίωση πολεοδομικού ιστού ( πεζοδρομήσεις , δενδροφυτεύσεις, πράξεις 
εφαρμογής  κλπ)  

Χ Α 

2.3 Υγεία Πρόνοια ( Νοσοκομεία , παιδικοί σταθμοί) Χ Α 
2.4 Πολιτισμός Χ Α 
3. Μεταφορές   
3.1 Ανισόπεδοι κόμβοι Χ Α 
3.2 Νέες Χαράξεις δρόμων Χ Α 
3.3 Βελτιώσεις δρόμων Χ Β 
3.4 Δημοτική συγκοινωνία Χ Β 
3.5 Επέκταση ΜΕΤΡΟ Χ Α 
3.6 Διαδημοτικό οδικό δίκτυο Χ Α 
4. Παραγωγικό περιβάλλον   
4.1 Ειδικές παρεμβάσεις υποβαθμισμένων περιοχών (Ελαιώνας) Χ Α 
4.2 Στήριξη ΜΜΕ ( επιδοτήσεις για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού 
δυναμικού ) 

Χ Α 

4.3 Εκθεσιακά κέντρα Χ Β 
4.4 Τουρισμός  Χ Β 
4.5 Έρευνα & Τεχνολογία Χ Β 
4.6 Τεχνολογικά Πάρκα Χ Α 
4.7 Βιομηχανικές   Περιοχές Χ Α 
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5. Ανθρώπινο Δυναμικό   
5.1  Αρχική  κατάρτιση – Υποδομές ( Σχολικές αίθουσες 2μιας Εκπαίδευσης , 
Εργαστήρια  ΑΕΙ – ΤΕΙ , Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) 

Χ Α 

5.2  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Χ Β 
5.3 Ανεργία Χ Α 
5.4 Κοινωνικός Αποκλεισμός Χ Α 
6. Άλλα    

Προβλήματα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας στις ΜΜΕ  

Η περιορισμένη παραγωγική ευελιξία και εξειδίκευση, η έλλειψη ικανοποιητικής εσωτερικής οργάνωσης και 
διαχείρισης, η ανεπάρκεια ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και η χαμηλή παραγωγικότητα, η έλλειψη ενημέρωσης 
για τεχνολογίες και καινοτομίες, η ελλειπής πληροφόρηση για πηγές και χρηματοδοτικά μέσα, η ανεπαρκής 
υποστήριξη συντονισμού δραστηριότητας και συνεργασιών, αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες στον εκσυγχρονισμό 
και την αναδιάρθρωση συνολικότερα του μεταποιητικού τομέα, δεδομένου του μεγέθους της συμβολής των ΜΜΕ στον 
τομέα. 

Προβληματική επίσης παρουσιάζεται η προώθηση και διανομή των προϊόντων στην εσωτερική και την εξωτερική 
αγορά. 

Το καταγεγραμμένο ποσοστό της ανεργίας σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ είναι περίπου  ίσο με το αντίστοιχο 
εθνικό ενώ το πραγματικό ποσοστό ξεπερνά το 12% και  τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα σε ειδικές κατηγορίες του 
πληθυσμού (νέοι και γυναίκες) 

Προβλήματα απασχόλησης 

Από την ανάλυση των δημογραφικών, οικονομικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής σε σχέση με το λεκανοπέδιο , εντοπίστηκαν μια σειρά προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με την υποβάθμιση 
της ποιότητας ζωής στη γεωγραφική ενότητα. Τα προβλήματα αυτά, που σήμερα είναι οι κύριοι ανασταλτικοί 
παράγοντες κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας, αφορούν tη μείωση της απσχόλησης στο δευτερογενή τομέα της 
οικονομίας της περιοχής, που αν και συνοδεύεται από μερική αντίστοιχη αύξηση του τριτογενή, ωστόσο δημιουργεί 
σοβαρό πρόβλημα ανεργίας στην περιοχή, λόγω της αλλαγής των απαιτήσεων σε ειδικεύσεις, Η ανεργία αυτή πληττει 
κυρίως το γυναικείο πληθυσμό. 

Προβλήματα ανθρώπινων πόρων 

Η επιμόρφωση επιχειρηματιών, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ και η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού πρέπει να καλύψουν 
όλες τις τοπικές ανάγκες σε εκπαίδευση/επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Στη Δυτική Αθήνα επίσης παρουσιάζεται πολύ έντονο το φαινόμενο της συγκέντρωσης Παλλινοστούντων Ομογενών 
Ελήνων και μειονοτήτων (Τσιγγάνοι κυρίως). Αποτελούν το φθηνότερο εργατικό δυναμικό (ανειδίκευτο ή χαμηλής 
εξειδίκευσης) μη καταγεγραμμένο και οδηγούνται σε ανταγωνισμό με το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό. Προκύπτει 
έντονα η ανάγκη κοινωνικής ένταξης αυτών των ομάδων, ο επαγγελματικός προσανατολισμός τους και η συντονισμένη 
και βαθμιαία ανάπτυξή τους σαν ισότιμοι (κοινωνικά και οικονομικά) Ελληνες πολίτες. 

Η ανεπάρκεια των κρατικών υπηρεσιών και η  κακή τους χωροθέτηση είναι φανερές. Για παράδειγμα, από τις 24 
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στην Αττική μόνο οι 4 εξυπηρετούν τη Δ.Αθήνα που αποτελείται από 9 Δήμους. Αλλοι φορείς 
όπως ο ΕΟΜΜΕΧ, το ΕΛΚΕΠΑ, κλπ δεν διαθέτουν τοπικές αντίστοιχες υπηρεσίες εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού 
επιχειρηματιών. 

 

Προβλήματα περιβάλλοντος  

Η Δυτική Αθήνα αποτέλεσε τον αποδέκτη της αστικής συγκέντρωσης, της βιοτεχνικής και βιομηχανικής 
δραστηριοποίησης και παράλληλο το πεδίο σύγκρουσης όλων των χρήσεων γης. Η έλλειψη αστικού πρασίνου, ο 
συγκοινωνιακός - κυκλοφοριακός φόρτος από διαμπερή κυκλοφορία, η λάθος ιεράρχηση του οδικού δικτύου, το 
σχεδόν ανύπαρκτο δίκτυο πεζοδρόμων, η ανυπαρξία ελέγχου χρήσεων γης, η μεγάλη έλλειψη στην κοινωνική και 
οικονομική υποδομή, δημιουργούν μία αβίωτη όσο και επικίνδυνη εικόνα 

Προβλήματα ισότητας 

Παρά την αύξηση  του συντελεστή συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό που παρατηρείται κατά την 
περίοδο 1971-1981, το μεγαλύτερο τμήμα του γυναικείου πληθυσμού της περιοχής της Δυτικής Αθήνας,  εξακολουθεί 
να παραμένει ανενεργό. Το 68,4% του συνόλου των γυναικών εντάσσεται στην κατηγορία των μη Οικονομικά 
Ενεργών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ανέρχεται στο 26,6%. 
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Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι το επίσημο ποσοστό του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού δεν ανταποκρίνεται και 
στον πραγματικό αριθμό των μη εργαζόμενων γυναικών, δεδομένου ότι, όπως υπολογίζεται, στην περιοχή στην 
περιοχή εμφανίζεται ιδιαίτερα ανεπτυγμένη η άτυπη μορφή απασχόλησης(π.χ φασόν) όπου οι γυναίκες κατέχουν το 
σημαντικότερο μερίδιο. Η απασχόληση αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταγραφεί είτε παίρνει τη μορφή μισθωτής 
απασχόλησης, είτε αυτοαπασχόλησης λόγω του ότι εντασσόμενη στον κύκλο της παραοικονομίας (παράγει εισόδημα 
χωρίς να δηλώνεται), 'οπως είναι κατανοητό για ευνόητους λόγους αποκρύπτεται. 

Το προφίλ των γυναικών της Δυτικής Αθήνας που σχηματοποιείται από τις έρευνες του ΑΣΔΑ είναι το ακόλουθο: 
έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία σε μικρή ηλικία, εργάζονται σε κλάδους 
παραδοσιακούς και φθίνοντες και ακολουθούν επαγγέλματα χαμηλής εξιδείκευσης και αμοιβής. 

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα  

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι αναπτυξιακές δυνατότητες της Δυτικής Αθήνας προκύπτουν καταρχήν από 
αντικειμενικά δεδομένα: 

 Τη συγκέντρωση των 600.000 περίπου κατοίκων στην περιοχή με σχετική υγιή δημογραφικά χαρακτηριστικά 
(χαμηλή μέση ηλικία του οικονομικά ενεργού πληθυσμού) και με εργατικό δυναμικό έμπειρο από τη συμμετο΄χη 
του σε παραγωγικές δραστηριότητες. 

 Την υπάρχουσα βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική παραγωγική βάση, η οποία  παρά τα φαινόμενα παρακμής, 
είναι δυνατόν να εκσυγχρονσιτεί και να αναπτυχθεί σε νέους τομείς. 

 Την ύπαρξη μιας σχετικά μεγάλης αγοράς 600 χιλ. Περίπου κατοίκων, που μπορεί να στηρίξει μία οργανωμένη 
εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή. 

 Την ύπαρξη μεγάλων ελεύθερων χώρων, που είναι  δυνατόν να αξιοποιηθούν  για τη δημιουργία χώρων πρασίνου 
και αναψυχής  καθώς και για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ και τεχνολογικού πάρκου, που 
μπορούν να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και  στην ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε 
συνδυασμό με την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Την διέλευση  κεντρικών οδικών αξόνων υπερτοπικής σημασίας από την περιοχή με σημαντικές επιπτώσεις στην 
οικονομία της περιοχής και το περιβάλλον, καθώς επίσης και στην σύνδεση των οικονομικών – κοινωνικών 
σχέσεων των Δήμων.  

Τονίζεται ότι η ανεπάρκεια της  κοινωνικής και της τεχνικής υποδομής αλλά και το σχετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 
των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας δυσχεραίνει την ανάπτυξη  σύγχρονων παραγωγικών δραστηριοτήτων  με έμφαση 
στη νέα τεχνολογία αλλά και τον  εκσυγχρονισμό των τομέων εκείνων της παραδοσιακής οικονομικής βάσης της 
περιοχής  που  είναι δυνατόν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. 

Σ ε  π ο ι ε ς   κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  δ ρ ά σ ε ω ν   έ χ ε τ ε  ε μ π λ α κ ε ί  σ τ ο  Π Ε Π  Α τ τ ι κ ή ς  1 9 9 4 - 1 9 9 9 :   

Στο ΠΕΠ 1994-1999 οι 9 Δήμοι μέλη του ΑΣΔΑ και ο ΑΣΔΑ έχουν χρηματοδοτηθεί στους τομείς που παρουσιάζονται  
στον παρακάτω πίνακα.   

Αναφέρονται ειδικώτερα έργα που περιλαμβάνονται στο ΠΕΠ Αττικής 1994 – 1999 αλλά και προγράμματα κεντρικών 
φορέων και του Ταμείου Συνοχής ανά τομέα και δράση. 
1.  Ανθρώπινο δυναμικό: 

1.1. Εκπαίδευση 
(6.245 εκ. Δρχ) 
  6.245 εκ. Δρχ. 

2.  Βασικές υποδομές: 
2.1.  Μεταφορές 

Εκ των οποίων 

(22.801 εκ. Δρχ.) 
  22.801 εκ. Δρχ. 
17.855 εκ.Δρχ. (Ταμείο Συνοχής) 
  4.946 εκ.Δρχ. (ΠΕΠ Αττικής) 

3.  Παραγωγικοί τομείς: 
 3.1.  Βιομηχανία – Υπηρεσίες 

(400 εκ. Δρχ.) 
  400 εκ. Δρχ. 

4.  Βελτίωση ποιότητας ζωής 
4.1. Υγεία Πρόνοια 

Εκ των οποίων 
 
4.2.  Πολιτισμός 
4.3.  Περιβάλλον 

Εκ των οποίων 
 

(28.368 εκ. Δρχ.) 
  18.242 εκ. Δρχ. 

17.365 εκ. Δρχ. (εθνικό σκέλος) 
        877 εκ. Δρχ. (ΠΕΠ) Αττικής 
        185 εκ. Δρχ. (ΠΕΠ) Αττικής 
     9.941 εκ. Δρχ. 

3.815  εκ. Δρχ. (ρέμματα – εθνικό σκέλος) 
    2.586 εκ. Δρχ (όμβρια-αντιπλ/κα – ΠΕΠ) 
       211 εκ. Δρχ. (απορρίμματα – ΠΕΠ) 
     3.329 εκ. Δρχ. (αναπλάσεις - ΠΕΠ) 

ΠΕΠ  Αττικής 1994-1999 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Σημειώσατε Χ 
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ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 : Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής  
ΜΕΤΡΟ  1.1 :   
                       Υδρεύσεις Χ 
                       Αποχετεύσεις Χ 
                       Βιολογικοί Καθαρισμοί  
ΜΕΤΡΟ  1.2 : Διαχείριση Απορριμμάτων Χ 
ΜΕΤΡΟ  1.3 :   
                        Αντιπλημμυρική Προστασία Χ 
                        Ανάπλαση Ακτών  
ΜΕΤΡΟ  1.4 :   
                        Υγεία Χ 
                        Πρόνοια Χ 
ΜΕΤΡΟ  1.5 : Συμπληρωματικές ενέργειες  

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 : Αναπτυξιακές παρεμβάσεις &  
Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση 

 

ΜΕΤΡΟ  2.1 : Μεταφορές Χ 
ΜΕΤΡΟ  2.2 : Αναμόρφωση Παραγωγικού Περιβάλλοντος  
ΜΕΤΡΟ  2.3 : Ειδικές παρεμβάσεις Υποβαθμισμένων περιοχών Χ 
ΜΕΤΡΟ  2.4 : Τουρισμός – Πολιτισμός Χ 
ΜΕΤΡΟ  2.5 : Έρευνα & Υποστήριξη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων  
ΜΕΤΡΟ  2.6 : Κτηνιατρικά Εργαστήρια & Ινστιτούτα ( FEOGA)  
ΜΕΤΡΟ  2.6.1 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Κτηνοτροφικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.2 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Μετεγκαταστάσεις  
ΜΕΤΡΟ  2.6.3 : Πρωτογενής Τομέας (FEOGA) , Θερμοκήπια  
ΜΕΤΡΟ  2.6.4 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Δασικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.5 : Υποδομές ( ΕΤΠΑ) Χ 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 : Ανθρώπινο Δυναμικό  
ΜΕΤΡΟ  3.1 :   
                        Αρχική κατάρτιση  
                       Υποδομές  
ΜΕΤΡΟ  3.2 : Συνεχιζόμενη εκπαίδευση  
ΜΕΤΡΟ  3.3 : Ανεργία – Κοινωνικός Αποκλεισμός  

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 : Ενίσχυση Δομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

ΜΕΤΡΟ  4.1: Βασικές Υποδομές Χ 
ΜΕΤΡΟ  4.2 : Ποιότητα Ζωής Χ 
ΜΕΤΡΟ  4.2.1 : Νομαρχιακά Έργα Αναπλάσεων  
ΜΕΤΡΟ  4.3 : Υποστήριξη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων  

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : Τεχνική Βοήθεια  

ΜΕΤΡΟ  5.1 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.2 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ  

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ  

ΜΕΤΡΟ  6.1 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ   

Σ τ ό χ ο ι  -  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  

Με βάση τα στοιχεία και τα γενικά συμπεράσματα για τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής 
Αθήνας είναι δυνατόν να καθορισθούν για την περιοχή οι εξής Γενικοί στόχοι και άξονες παρέμβασης: 
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 Αναβάθμιση  του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου του εργατικού και γενικότερα του ανθρώπινου δυναμικού 
της περιοχής, για την δημιουργία των απαραίτητων όρων  προσαρμογής στις νέες συνθήκες και ανάγκες της 
αγοράς εργασίας. 

 Δημιουργία και ανάπτυξη βασικών τεχνικών υποδομών για τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης και 
εκσυγχρονισμού της παραγωγικής βάσης της περιοχής. 

 Ανάπτυξη υποδομών και υποστηρικτικών ενεργειών για την αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό των τομέων 
οικονομικής δραστηριότητας, με στόχο την ανάπτυξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων  του κάθε κλάδου 
παραγωγής, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας  τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 Δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, με ειδικότερους στόχους  την ανάπτυξη του τομέα υγείας - 
πρόνοιας, του τομέα του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. 

 Δράσεις για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την 
παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων και το ηλεκτρονικό εμπόριο 

.

ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Εξειδίκευση 

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Α.1 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του επιπέδου παρεχόμενης εκπαίδευσης, 
καθώς και των απαραίτητων υποδομών (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και 
τεχνικής) 

Α.2 Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και σύνδεση της παρεχόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της Δυτικής Αθήνας. 

Α.3  Δράσεις και ενέργειες για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 
και του αποκλεισμού απο την αγορά εργασίας, για ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού ( μακροχρόνια άνεργοι, νέοι, γυναίκες, Τσιγγάνοι, παλλινοστούντες, 
Αμεα, Τοξικομανείς, αποφυλακισμένοι κλπ) 

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ Β.1 Δημιουργία και αναβάθμιση βασικών υποδομών για τις μεταφορές ( χώροι 
στάθμευσης πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, διαδημοτική συγκοινωνία, δημοτικό - 
διαδημοτικό οδικό δίκτυο, δίκτυο ΟΣΕ, προαστειακός σιδηρόδρομος, Μετρό, 
Εθνικές οδοί κλπ) 

Β.2 Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών για την ενέργεια ( ήπιες μορφές 
ενέργειας, υπογείωση δικτύου ΔΕΗ κλπ) 

Β.3 Δημιουργία υποδομών για τις επικοινωνίες (δικτύωση δημοτικών Υπηρεσιών 
Δυτικής Αθήνας κλπ)  

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Γ.1 Δράσεις και ενέργειες για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην 
αποκατάσταση, ανάπλαση και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των 
ορεινών όγων της Δυτικής Αθήνας. 

Γ.2 Δράσεις και ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας των κλάδων της βιομηχανίας, βιοτεχνίας και των υπηρεσιών 
γενικότερα, όπως, Βιοτεχνικό και Βιομηχανικό Πάρκο, Κέντρο υποστήριξης 
ΜΜΕ, Incubation Center κλπ. 

Γ.3 Δράσεις και ενέργειες για την ανάπτυξη του τουρισμού, όπως η δημιουργία 
της Μυθούπολης και η δημιουργία Δικτύου ανάδειξης της  πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Δυτικής Αθήνας ( Δαφνί, Ιερά Οδός, Μερκάτη, στάβλοι Όθωνα 
κλπ) 

Γ.4 Δράσεις και ενέργειες για την ανάπτυξη του τομέα της έρευνας και 
τεχνολογίας, όπως ανάπτυξη της τηλεεργασίας και τηλεεκπαίδευσης, δημιουργία 
δικτύου επικοινωνίας και έκφρασης γνώμης του πολίτη με την διοίκηση, 
δημιουργία Κέντρου νέων τεχνολογιών και επιμόρφωσης.   

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 

Δ.1 Ανάπτυξη δράσεων και ενεργειών στον τομέα υγείας και πρόνοιας, για την 
αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών, όπως  

- η δημιουργία Δικτύου πρωτοβάθμιας υγιεινής - υγείας,   

- η δημιουργία Δικτύου Βρεφονηπιακών Στθμών 

- η δημιουργία και αναβάθμιση των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων. 



\\Titan\ASDA\SPA0006\TEFXOSM.DOC  8 / 55  

- η δημιουργία Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

- η δημιουργία υπηρεσίας Βοήθειας στο σπίτι. 
Δ.2 Ανάπτυξη δράσεων και ενεργειών στον τομέα του πολιτισμού, όπως  

- η δημιουργία Κέντρου ανάδειξης και διατήρησης Τσιγγάνικου πολιτισμού 

- η δημιουργία δικτύου Πολιτιστικών υποδομών 

- η ανάδειξη εθνοτοπικών χαρακτηριστικών 

- η δημιουργία δικτύου Αθλητικών υποδομών 

Δ.3 Δράσεις και ενέργειες στον τομέα του περιβάλλοντος όπως 

- η δημιουργία και ανάπτυξη περιαστικού δάσους 

- οι αναπλάσεις αστικών υποβαθμισμένων περιοχών. 

- Παρεμβάσεις εξυγίανσης του κόλπου της Ελευσίνας 

- δημιουργία υποδομών μέτρησης και ελέγχου ρύπων 

- Παρεμβάσεις για την προστασία των υπόγειων υδάτων  

- Αντιπλημμυρικά έργα 

- Διευθέτηση ρεμμάτων 

- Αναπλάσεις ανενεργών λατομείων 

- έργα και ενέργειες για την περιοχή του Ελαιώνα 

- ανάπτυξη δικτύου χώρων αστικού πρασίνου 

Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ε.1 Δράσεις και ενέργειες για την ανάπτυξη του τομέα της κοινωνίας της 
πληροφορίας , όπως  

- η δημιουργία Κέντρου τηλεπικοινωνικών υπηρεσιών 

- ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων και  

- - ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς  π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς  
Απαραίτητες  θεωρούνται οι παρεμβάσεις που καλύπτουν άμεσες ανάγκες, είναι αναγκαίες για την επίτευξη των 
στόχων και πρέπει να χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα. 
 

ÔÏÌÅÉÓ  ÐÁÑÅÌÂÁÓÇÓ Öõóéêüò  
Äåßêôçò 

ÔéìÞ 
åêêßíçóçò 

Eðéèõìçôüò 
öõóéêüò óôü÷ïò 

Á. ÁÍÈÑÙÐÉÍÏ  ÄÕÍÁÌÉÊÏ    

1. Åêðáßäåõóç     
1.1 Á & Â èìéá åêðáßäåõóç áéèïõóåò 2.365 3.018 
1.2 Ó÷ïëåßá Â' åõêáéñßáò áéèïõóåò 0 31 
1.3 Ôå÷íéêÞ åêðáßäåõóç áéèïõóåò 50 75 
1.4 ÅéäéêÜ ó÷ïëåßá áéèïõóåò 0 12 
1.5 ÄçìïôéêÜ ÉÅÊ áéèïõóåò 0 30 
2. ÊáôÜñôéóç    
2.1 Äéáäçìïôéêü äßêôõï êÝíôñùí êáôáñôéóçò áéèïõóåò 5 20 
2.2 ÄéáäçìïôéêÜ ðñïãñÜììáôá êáôÜñôéóçò áôïìá 1.000 3.200 
3. Êïéíùíéêüò Áðïêëåéóìüò    
3.1 Êïéí Áðïêëåéóìüò/êôßñéï ôì 200 800 
3.2 Êïéí Áðïêëåéóìüò áôïìá 100 400 

Â. ÂÁÓÉÊÅÓ ÕÐÏÄÏÌÅÓ    

1. ÌåôáöïñÝò    
1.1 ÄéáäçìïôéêÞ Ïäïðïéßá km 550 817 
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1.2 ÄéáäçìïôéêÞ óõãêïéíùíßá ï÷çìá 0 50 
1.3 Êüìâïé áñéèìüò 0 5 
1.4 Äéêôõï ÷þñùí óôÜèìåõóçò (êôßñéá) èÝóåéò 0 5.000 
1.5 Ðåæüäñïìïé – Ðïäçëáôüäñïìïé km 6 58 
1.6 Äéáäçìïôéêü äßêôõï ÌÌÌ óôáèåñÞò ôñï÷éÜò êáé  minibus km 0 30 

1.7 ÏÓÅ (åíïðïßçóç, õðïãåßùóç) - ðñïáóôéêüò óéäçñüäñïìïò – ÌÅÔÑÏ 
(åðÝêôáóç 

km 0 20 

1.8 Å èíéêÝò Ïäïé (áíÜðáëóç, ðáñÜäñïìïé, êëð.) km 0 10 

2. ÅíÝñãåéá    
2.1 Yðïãåéùóç äéêôõïõ ìåôáöïñÜòÄÅÇ  km 1 118 
2.2 ÇëéáêÞ åíÝñãåéá    
2.3 Áéïëéêü ÐÜñêï  ðÜñêï 0 2 
2.4 Öõóéêü áÝñéï km 0 130 
3. Åðéêïéíùíßåò    
3.1 Äéêôýùóç äçìïôéêþí Õðçñåóéþí ÄõôéêÞò ÁèÞíáò    

Ã. ÐÁÑÁÃÙÃÉÊÏÉ  ÔÏÌÅÉÓ    

1. Ãåùñãßá    
1.1 ÄÜóç Ïñåéíïý ïãêïõ óôñåì. 5.000 25.000 
1.2 Öõôþñéï - Âïôáíéêüò ÊÞðïò ì2 0 5.000 
2. Âéïìç÷áíßá – Õðçñåóßåò    
2.1 ÂÉÏÐÁ óôñåì. 0 50 
2.2 ÄéáäçìïôéêÜ – äçìïôéêÜ ÊÝíôñï óôñåì. 10 100 
2.3 ÌÌÅ ÊÝíôñá ÓôÞñéîçò ì2 0 2.500 
2.4 Incubation center ì2 0 5.000 
2.5 Ôïðéêü Óýìöùíï Áðáó÷üëçóçò Åñãáæïì. 0 15.000 
3. Ôïõñéóìüò äùìáôéá 0 500 
3.1 Äßêôõï áíÜäåéîçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò óôñåì. 0 150 
3.2  Ìõèïýðïëç óôñåì. 0 70 
4. ¸ñåõíá & Ôå÷íïëïãßá    
4.1 Ôçëååêðáßäåõóç åêðáéä. 0 1.500 
4.2 Ôçëååñãáóßá åñãáæüì. 0 300 
4.3 Áìåóç äçìïêñáôßá áôïìá 0 60.000 
4.4  ÊÝíôñï íÝùí ôå÷íïëïãéþí êáé åðéìüñöùóçò ì2 0 2.500 

Ä. ÂÅËÔÉÙÓÇ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ ÆÙÇÓ    

1. Õãåßá – Ðñüíïéá    
1.1 Âñåöïíçðéáêïß óôáèìïß - ðáéäéêïé áßèïõóåò 50 120 
1.2 ÊÁÐÇ ìïíáäåò 5 15 
1.3 Äßêôõï ðñùôïâÜèìéáò õãåéíÞò - õãåßáò M2 0 7.000 
1.4 ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò ìïíÜäåò 0 9 
1.5 ÂïÞèåéá óôï óðßôé áôïìá 50 5.000 
2. Ðïëéôéóìüò    
2.1 ÐïëéôéóôéêÜ êôßñéá/äßêôõï ðïëéôéóôéêþí õðïäïìþí ÔÌ 1.700 18.500 

2.2 ÁèëçôéêÞ õðïäïìÞ/Äßêôõï Áèëçôéêþí õðïäïìþí óôñåì. 33 220 
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2.3 ÊÝíôñï áíÜäåéîçò êáé äéáôÞñçóçò ôóéããÜíéêïõ ðïëéôéóìïý ì2 0 2.700 

2.4 Áíáäåéîç åèíïôïðéêþí ÷áñáêôéñéóôéêþí ì2 0 900 
3. ÐåñéâÜëëïí    
3.1 ÃêáñÜæ - óôáèìüò ìåôáöüñôùóçò Ì2 0 3.000 
3.2 Äéá÷åßñéóç õðïã. ÕäÜôùí ãåþôñçóç 10 40 
3.3 Äßêôõï Üñäåõóçò km 0 56 
3.4 ÄéåõèÝôçóç ñåììÜôùí km 3 6 
3.5 ÁóôéêÝò áíáðëÜóåéò óôñåì. 0 1.252 
3.6 Áðï÷Ýôåõóç km 265 379 
3.7 ÁíôéðëçììõñéêÞ ðñïóôáóßá km 23 80 
3.8 Ïìâñéá km 16 48 
3.9 Õäñåõóç km 86 135 
3.10 Ç÷ïðåôÜóìáôá km   
3.11 Äéá÷åßñçóç áðïñéìÜôùí êÜäïé 312 1.950 
3.12 Äåíôñïöõôåýóåéò/ Äßêôõï áóôéêïý ðñáóßíïõ äåíôñá 20.000 50.000 
3.13 ÁíÜðëáóç áêôþí ôì 3.000 10.000 
3.14 ÁðïêáôÜóôáóç –Áîéïðïßçóç ïñåéíïý ïãêïõ / ðåñéáóôéêü äáóïò óôñåì. 5.000 25.000 

3.15 Êüëðïò Åëåõóßíáò óôñåì. 0 200 
3.16 ÕðïäïìÝò ìÝôñçóçò åëÝã÷ïõ ñýðùí ìïíÜäåò 0 5 
3.17 ÁðïêáôÜóôáóç áíåíåñãþí ëáôïìßùí óôñåì. 0 600 
3.18 Åëáéþíáò óôñåì. 0 5.000 

Å. ÊÏÉÍÙÍÉÁ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÓ    

1 ÊÝíôñï ðáñï÷Þò ôçëåðéêïéíùíéáêþí õðçñåóéþí , çëåêôñïíéêÞ 
ìåôáöïñÜ äåäïìÝíùí, çëåêôñïíéêü åìðüñéï 

ìïíÜäá 0 1 

2 ÏðôéêÝò éíåò km 0 200 
3 ÇëåêôñïíéêÞ äçìïêñáôßá    
4 Õðçñåóßåò óôïí ðïëßôç    

Α ν α μ ε ν ό μ ε ν α  Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  

Άμεσα επιδιωκόμενα αποτελέσματα απο τις δράσεις που προτείνονται κατά προτεραιότητα. 
Βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος θα προέλθει, αφού θα βελτιωθούν οι παρακάτω παράμετροι : 
 θα δημιουργηθεί ζώνη περιαστικού πρασίνου - δάσους  
 θα δημιουργηθούν νέοι ελεύθεροι χώροι και χώροι πρασίνου εντός του οικιστικού ιστού 

 θα δημιουργηθούν συνθήκες εξυγίανσης και απορύπανσης του κόλπου της Ελευσίνας  

 θα υφίσταται η οργανωμένη και με επιστημονικό τρόπο συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή των τιμών των 
ρύπων στην περιοχή 

 θα προστατευθεί και θα εξυγιανθεί  ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας          

 θα υλοποιηθούν έργα προστασίας απο τις πλημμύρες και θα διευθετηθούν τα ρέμματα 

 θα αναπλασθούν οι χώροι των ανενεργών λατομείων                                       

 θα υπάρξει ισόρροπη και προγραμματισμένη ανάπτυξη της περιοχής του Ελαιώνα.  
Η δυναμικότητα των υποδομών θα αναπτυχθεί με γνώμονα την κάλυψη τόσο των σημερινών πραγματικών αναγκών 
της περιοχής όσο και των μελλοντικών προβλεπόμενων αναγκών, λαμβάνωντας υπ΄όψιν τους παρακάτω παράγοντες:                                                                                          

Υποδομές για τις μεταφορές                                                                              

 θα δημιουργηθούν νέοι χώροι στάθμευσης οχημάτων στοχεύοντας στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών 
στάθμευσης οχημάτων, ιδιαίτερα στα     “κέντρα“ των Δήμων.                                                                                            

 θα δημιουργηθούν πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι στοχεύοντας στην οδική ασφάλεια, στη μείωση των 
ατυχημάτων και στη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, ιδιαίτερα στα  εμπορικά κέντρα των Δήμων.                                           
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 θα δημιουργηθεί δίκτυο διαδημοτικής συγκοινωνίας, δημιουργώντας την απαραίτητη συγκοινωνιακή σύνδεση 
όλων των περιοχών των Δήμων             

 θα αναπτυχθεί νέο δημοτικό και διαδημοτικό δίκτυο με στόχο την μείωση των χρόνων των διαδρομών και του 
μεταφορικού κόστους.                               

 θα εκσυγχρονισθούν οι σιδηροδρομικές συνδέσεις (ΟΣΕ)                              

 θα δημιουργηθεί προαστειακός σιδηρόδρομος και μετρό   - θα επανακαθορισθεί ο σχεδιασμός και ο ρόλος των 
διερχομένων απο τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, Εθνικών Οδών                                                      

Υποδομές για την ενέργεια                                                                                

 με την ανάπτυξη των ήπιων μορφών ενέργειας, θα περιοριστεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου 
και θα μειωθούν οι ρύποι που δημιουργούνται ιδιαίτερα απο την κατανάλωση του πετρελαίου.   

 με την υπογείωση του δικτύου της ΔΕΗ, επιτυγχάνεται η βελτίωση των συνθηκών του πολεοδομικού 
περιβάλλοντος και προστατεύεται η υγεία των πολιτών γενικότερα.                                                                                       

Υποδομές για τις επικοινωνίες                                                                          

 με την δικτύωση των Δημοτικών υπηρεσιών επιτυγχάνεται  τόσο η απαραίτητη για την διοίκηση αμεσότητα στην 
πληροφόρηση όσο και η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.      

 Θα επιτευχθεί η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την προώθηση επενδύσεων για εκσυγχρονισμό και 
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της περιοχής της Δυτικής Αθήνας,  τόσο αυτών του τομέα της 
μεταποίησης ( ιδιαίτερα των κλάδων που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως η βιομηχανία ειδών 
υπόδησης και ένδυσης, οι υφαντικές βιομηχανίες, η βιομηχανία ειδών διατροφής, η βιομηχανία ξύλου και φελλού, 
η βιομηχανία επίπλων κλπ)  όσο και αυτών του τομέα  του εμπορίου και των υπηρεσιών ( ιδιαίτερα των κλάδων 
του λιανικού και χονδρικού  εμπορίου, των εστιατορίων, των προσωπικών υπηρεσιών ακι των μεταφορών), με την 
υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών:                         

 Η δημιουργία Βιοτεχνικού - Βιομηχανικού Πάρκου θα προσφέρει τη δυνατότητα εγκατάστασης και ανάπτυξης σε 
οργανωμένο χώρο πλέον πολλών ΜΜΕ, που μέχρι σήμερα λειτουργούν άναρχα εντός του οικιστικού ιστού, χωρίς 
να έχουν την δυνατότητα εκσυγχρονισμού και προγραμματισμένης ανάπτυξης μέσω επένδυσης. 

 Η λειτουργία του  Κέντρου στήριξης ΜΜΕ  θα  παρέχει στις επιχειρήσεις της περιοχής την εύκολη πρόσβαση στην 
πληροφορία και σε υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα τους παρέχονται αναφορικά με ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων, 
βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς πλέον αγορές. 

 Η λειτουργία του Incubation Center ( εκκολαπτηρίου επιχειρηματικότητας)  θα υποβοηθήσει και θα παροτρύνει 
την ανάπτυξη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.          

Στον τομέα του πολιτισμού καθώς και του τουρισμού που έχουν άμεση σχέση, αναμένονται τα παρακάτω 
αποτελέσματα :                                             

 δημιουργία της Μυθούπολης θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών τόσο απο τους υπόλοιπους Δήμους του 
Λεκανοπεδίου, όσο και απο τον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο 

 η αξιοποίηση της μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Αθήνας, μέσω ενός αντίστοιχου 
Δικτύου, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σημαντικής τουριστικής δραστηριότητας στην 
περιοχή.                                                                                                            

 η δημιουργία του Κέντρου ανάδειξης του Τσιγγάνικου πολιτισμού, η ανάδειξη των εθνοτοπικών χαρακτηριστικών 
σε συνδιασμό με τη δημιουργία δικτύων πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών αντίστοιχα, συμβάλλουν άμεσα 
στην ανάδειξη των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της Δυτικής Αθήνας.  

Στον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας, η δημιουργία Κέντρου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ηλεκτρονικής 
μεταφοράς δεδομέων και ανάπτυξης ηλεκτρονικού εμπορίου, θα συμβάλλουν άμεσα στην ταχύτητα και στην διάχυση 
της πληροφορίας.  

 Η υλοποίηση του συνόλου των προτεινομένων έργων και ενεργειών δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης 
πρόσκαιρου ή μόνιμου χαρακτήρα.  Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η γενικότερη αντίληψη και φιλοσοφία 
των προτάσεων, στηρίζεται στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης με την κινητοποίηση όλων των παραγωγικών και 
κοινωνικών φορέων με έμφαση στην δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης, που θα 
καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της Δυτικής Αθήνας. 

Μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι ε ς  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  π ο υ  θ α  π ρ ο κ ύ ψ ο υ ν  α π ό  τ ι ς  π α ρ α π ά ν ω  δ ρ ά σ ε ι ς .  
Τα ζητήματα της στήριξης της τοπικής οικονομίας, της αναδιάρθρωσης, του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης της 
παραγωγικής βάσης, αποτελούν τον κορμό της αναπτυξιακής πρότασης των περιοχών της Δυτικής Αθήνας.  Για το 
λόγο αυτό όλες οι προτάσεις έργων και ενεργειών,  τόσο αυτές που προτάσουν υποδομές που θα βγάλουν την Δυτική 
Αθήνα απο το καθεστώς υποβάθμισης, όσο και αυτές που προτάσουν ενέργειες ενισχυτικές ή υποστηρικτικές  των 
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οικονομικών δραστηριοτήτων, εντάσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό εξυπηρέτησης της παραγωγικής διαδικασίας και 
ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι επιπτώσεις που θα 
προκύψουν απο την εφαρμογή της παρούσας  ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πρότασης, αναφορικά με το πεδίο των 
οικονομικών δραστηριοτήτων, μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω :                                                                                  

 βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της περιοχής                           (δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα)  
εκμεταλευόμενες τη βελτίωση των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, την ευκολότερη πρόσβαση στην 
πληροφορία, τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιών, την μεταφορά των νέων τεχνολογιών στην περιοχή, τους 
οργανωμένους βιομηχανικούς χώρους παραγωγής (ΒΙΠΕ - ΒΙΟΠΑ), την ανάδειξη των τοπικών εμπορικών 
κέντρων, τις υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, των εξειδικευμένων για το σκοπό αυτό δομών 
(Κέντρο στήριξης ΜΜΕ) και γενικότερα το ευνοϊκό κλίμα συνεργασίας και υποστήριξης που προέρχεται απο την 
πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και της Κεντρικής Διοίκησης, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πολιτικής 
ανάπτυξης των ΜΜΕ.  

 Παράλληλα και άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βελτίωση των όρων ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων, 
παραμένει και η προβλεπόμενη  βελτίωση των χαρακτηριστικών του ανθρωπίνου κεφαλαίου.  Μέσω της 
αναμόρφωσης της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τεχνικής και επαγγελματικής τόσο σε επίπεδο ειδικοτήτων και 
προγραμμάτων σπουδών, όσο και σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομή, προβλέπεται η προγραμματισμένη ανάπτυξη 
των χαρακτηριστικών του προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των 
σύγχρονων αναγκών και χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας.  Αναμένεται λοιπόν να υπάρξει ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, για την είσοδό του στην αγορά εργασίας, μειώνοντας έτσι 
τα ποσοστά ανεργίας της περιοχής.   

 Με την εφαρμογή των μέτρων που απευθύνονται στον γυναικείο πληθυσμό, όπως το Δίκτυο Βρεφονηπιακών 
Σταθμών τα ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης γυναικών αλλά και με την οργανωμέμη και 
συντονισμένη παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε γυναίκες, προβλέπεται ότι θα υπάρξη 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

 Οι συντονισμένες παρεμβάσεις που προτείνονται στο παρόν Αναπτυξιακό Σχέδιο, στους τομείς του φυσικού 
περιβάλλοντος, του αστικού περιβάλλοντος, της υγείας, της πρόνοιας, των υποδομών, και της κοινωνίας της 
πληροφορίας, αντανακλούν σαφώς τις θετικές επιπτώσεις που προβλέπονται στο επίπεδο της βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής της Δυτικής Αθήνας.   

 Η ανισοροπία που παρατηρείται στην αγορά εργασίας της περιοχής και οφείλεται βασικά στην ελλειπή διάγνωση 
αναγκών και έλλειψη προγραμματισμού ειδικεύσεων και ανάλογης κατάρτισης του εργατικού δυναμικού, 
προβλέπεται ότι θα πάψει να υφίσταται αφού ενεργοποιηθούν τα σχετικά γραφεία εργασίας (job clubs) σε 
διαδημοτικό επίπεδο και σχεδιαδθεί προγραμματισμένα η παρεχόμενη επαγγελματική κατάρτιση, με τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.    

 Η  μακροχρόνια ανεργία και ο κοινωνικός  αποκλεισμός αποτελούν προβλήματα που υφίστανται σε όλες τις 
σύγχρονες οικονομίες και επιλύονται δύσκολα, αφού οι αιτίες ύπαρξής τους βρίσκονται τις περισσότερες φορές 
στις ίδιες τις δομές της οικονομίας και της κοινωνιάς των σύγχρονων κρατών.  Παρ΄ όλα αυτά στην περίπτωση της 
Δυτικής Αθήνας, όπου ιδιαίτερα η Αυτοδιοίκηση έχει επιδείξει και γνώση αλλά και ευαισθησία στο θέμα, 
προτείνεται μια συνολική δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.  Προβλέπεται ότι τόσο 
απο την εφαρμογή των προαναφερομένων ειδικών δράσεων κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της 
μακροχρόνιας ανεργίας, αλλά και την αποτελεσματική εφαρμογή του συνόλου των του Αναπτυξιακού Σχεδίου της 
Δυτικής Αθήνας,  σε συνεργασία με αντίστοιχες δράσεις κεντρικών φορέων, το αποτέλεσμα θα είναι η σταδιακή 
μείωση του φαινομένου, αναιρώντας έτσι τις πολύ δυσμενείς καταστάσεις για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και 
υποστηρίζοντας την κοινωνική συνοχή, που στο επίπεδο της Δυτικής Αθήνας έχει ουσιώδη σημασία.   

Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ό ς  Π ί ν α κ α ς  Ε ρ γ ω ν  Δ υ τ ι κ ή ς  Α θ ή ν α ς  
Α/Α Τ ί τ λ ο ς  Ε ρ γ ο υ  Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
(εκ. δρχ.) 

1 Αναβάθμιση εθνικών οδών (δημιουργία παράπλευρου δρόμου, ανισόπεδοι κόμβοι, 
πεζοδιαβάσεις, αισθητική παρέμβαση, υπογειοποίηση τμημάτων οδών) 

20.000 

2 Επέκταση γραμμών metro μέχρι Περιφερειακό Νοσοκομείο και ενοποίηση με γραμμή 
Πειραιά 

25.000 

3 Κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων από τη λειτουργία του Νοσοκομείου 

 

4 Παρεμβάσεις στον Αστικό ιστό (Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις υποβαθμισμένων 
περιοχών) 

20.000 

5 Ανάδειξη Αρχαιολογικών και Ιστορικών τόπων και μνημείων (Μονή Δαφνιού, Ιερό 
Αφαίας, Ιερά Οδός (αρχαίο Ιχνος), Παλατάκι, Μπλόκ 15, στάβλοι Οθωνα (Μερκάτη) 
κλπ. 

15.000 
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Α/Α Τ ί τ λ ο ς  Ε ρ γ ο υ  Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός 

(εκ. δρχ.) 
6 Αποκατάσταση Λατομείων Ορους Αιγάλεω 2.000 
7 Αναδασώσεις Ορους Αιγάλεων 2.600 
8 Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Ιεράς Οδού 1.000 
9 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με ειδικές ανάγκες 250 
10 Εργα αντιμετώπισης της διάβρωσης των εδαφών και εμπλουτισμού του υδροφόρου 

ορίζοντα στο Ορος Αιγάλεω 
150 

11 Εργα δασικής μικροαναψυχής στο Ορος Αιγάλεω 200 
12 Διαχείρηση υπογείων υδάτων και άρδευση αστικού πρασίνου 250 
13 Προγράμματα καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού Τσιγγάνων, Ποντίων, 

μειονεκτουσών ομάδων κλπ. (υποδομές, κατάρτιση)  
500 

14 Υποδομές κοινωνικών υπηρεσιών για προαγωγής υγείας, προγράμματα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

500 

15 Διευκόλυνση προσπελασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους 
χώρους 

500 

16 Διαδημοτική συγκοινωνία (υποδομές, εξοπλισμός) 500 
17 Ανάπλαση εμπορικών κέντρων δήμων Πετρούπολης, Αγ. Βαρβάρας, Ζεφυρίου, Ιλίου, 

Καματερού και Χαϊδαρίου. 
1.000 

18 Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων Δυτικής Αθήνας 700 
19 Δίκτυο Αθλητικών εγκαταστάσεων Δυτικής Αθήνας 5.000 
20 Κέντρα προβολής και πώλησης προϊόντων (ΤΣΑ)  300 
21 Κέντρο ηλεκτρονικού εμπορίου (ΤΣΑ) 250 
22 Συνεδριακό Κέντρο Δυτικής Αθήνας (ΤΣΑ) 1.000 
23 Παρατηρητήριο αγοράς εργασίας (ΤΣΑ) 700 
24 Κέντρο ψηφιακής επικοινωνίας (Internet, Τηλεεργασία, Τηλεεκπαίδευση κλπ.) 400 
25 Κατασκευή υπογείων χώρων στάθευσης στα κέντρα των δήμων 5.000 
26 Ανάπλαση Δυτικής πύλης Δυτικής Αθήνας 1.000 
27 Ανάπλαση Ανατολικής πύλης Δυτικής Αθήνας 500 
28 Ανάπλαση Βορειοανατολικής πύλης Δυτικής Αθήνας 500 
29 Πράσινη διαδρομή Δυτικής Αθήνας 7.000 
30 Αισθητική αναβάθμιση παροδίων ζωνών Ιεράς Οδού 1.000 
31 Αισθητική αναβάθμιση παροδίων ζωνών Λ. Θηβών 1.000 
32 Αναδιοργάνωση υπερτοπικού εμπορικού και διοικητικού κέντρου Περιστερίου 500 
33 Αναδιοργάνωση υπερτοπικού εμπορικού και διοικητικού κέντρου Αιγάλεω 500 
34 Αναδιοργάνωση υπερτοπικού εμπορικού και διοικητικού κέντρου Αγ. Αναργύρων 500 
35 Δίκτυο Αρδευσης Πυρόσβεσης Ορους Αιγάλεω 1.700 
36 Διαμόρφωση συνδετήριου άξονα Δυτικής Αθήνας (Β’ φάση) 4.000 
37 Κέντρο Περιβαλλοντικής Δράσης Δυτικής Αθήνας 1.200 
38 Ανάπλαση περιοχής Θεάτρου Πέτρας 2.500 
39 Πνευματικό Κέντρο στο Δήμο Ζεφυρίου 1.250 
40 Διαμόρφωση ανατολικού δακτυλίου Δυτικής Αθήνας 7.500 
41 Διευθέτηση ρέμματος Εσχατέας και κατασκευή οδού Ανεξαρτησίας 7.000 
42 Διαμόρφωση κόμβου Λ. Φυλής και οδών Π. Γρηγορούσης – 28ης Οκτωβρίου 1.000 
43 Αντιπλημμυρικά έργα Δυτικής Αθήνας 7.000 
44 Υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, όμβρια) σε νεοενταγμένες περιοχές 5.000 
45 Εσωτερικό δίκτυο παροχής φυσικού αερίου Δυτικής Αθήνας 5.000 
46 Δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια εκπαίδευση 2.500 
47 Υπογειοποίηση δικτύου μεταφοράς ΔΕΗ 3.000 
48 Παιδικοί σταθμοί 2.000 
49 Διαχείρηση αποκομιδής απορριμμάτων (τοπικοί σταθμοί μεταφόρτωσης, μηχανολογικός 

εξοπλισμός, κάδοι, οχήματα) 
3.000 

50 Κέντρο αστικής γεωργίας 2.000 
51 Ανισόπεδος κόμβος πλατείας Αγ. Αναργύρων 1.500 
52 Δίκτυο πολιτιστικών υποδομών 4.000 
53 Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας 2.000 
54 Ειδικό Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο 1.000 
55 Αθλητικό Γυμνάσιο, Λύκειο 1.000 
56 Διαδημοτικό δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς 8.000 



\\Titan\ASDA\SPA0006\TEFXOSM.DOC  14 / 55  

Α/Α Τ ί τ λ ο ς  Ε ρ γ ο υ  Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός 

(εκ. δρχ.) 
57 Διανοίξεις βασικού διαδημοτικού και δημοτικού οδικού δικτύου 5.000 
58 ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ 3.000 
59 Δίκτυο Κέντρων Στήριξης ΜΜΕ 500 
60 “Επωαστήριο” Επιχειρήσεων 600 
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Δήμος Αγίας Βαρβάρας 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 – 2006 

Φλεβάρης 1999 

Αναλυτικό ερωτηματολόγιο 

Α ν ά λ υ σ η  υ φ ι σ τ ά μ ε ν η ς  κ α τ ά σ τ α σ η  

Τα προβλήματα είναι πολλά αφού στον Δήμο μας υπάρχουν έντονα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα προβλήματα. 

Α. Τσιγγάνοι και παλλινοστούντες Πόντιοι 

Β. Δρομοκαείτιο Νοσοκομείο, Λοιμωδών Νόσων, Γ’ Νεκροταφείο, Εργοστάσιο Βιοχρώμ, ανενεργά νταμάρια. 

Γ. Σχολεία σε πρωϊνή και απογευματινή βάρδια. 

Δ. Αναλφαβητισμός, ανεργία, Ατομα με Ειδικές Ανάγκες. 

Προβλήματα :  
Τομείς   
1. Φυσικό & Ανθρωπογενές Περιβάλλον -    
1.1 Ύδρευση  X Γ 
1.2 Αποχέτευση    
1.3 Βιολογικοί Καθαρισμοί   
1.4 Διαχείριση Απορριμμάτων X Γ 
1.5 Αντιπλημμυρική προστασία X Α 
1.6 Αναπλάσεις  Ακτών   
2. Ποιότητα  Ζωής   
2.1  Αναπλάσεις περιοχών  X Α 
2.2 Βελτίωση πολεοδομικού ιστού ( πεζοδρομήσεις , δενδροφυτεύσεις, πράξεις εφαρμογής  κλπ)  X Α 
2.3 Υγεία Πρόνοια ( Νοσοκομεία , παιδικοί σταθμοί) X Α 
2.4 Πολιτισμός X Α 

3. Μεταφορές   

3.1 Ανισόπεδοι κόμβοι   
3.2 Νέες Χαράξεις δρόμων   
3.3 Βελτιώσεις δρόμων   
3.4 Δημοτική Συγκοινωνία   
4. Παραγωγικό περιβάλλον   
4.1 Ειδικές παρεμβάσεις υποβαθμισμένων περιοχών   
4.2 Στήριξη ΜΜΕ ( επιδοτήσεις για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού )   
4.3 Εκθεσιακά κέντρα   
4.4 Τουρισμός   
4.5 Έρευνα & Τεχνολογία   
4.6 Τεχνολογικά Πάρκα   

4.7 Βιομηχανικές   Περιοχές   

5. Ανθρώπινο Δυναμικό   
5.1  Αρχική  κατάρτιση – Υποδομές ( Σχολικές αίθουσες 2μιας Εκπαίδευσης , Εργαστήρια  ΑΕΙ – ΤΕΙ , 
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτιςης) 

X Α 

5.2  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση   
5.3 Ανεργία X Α 
5.4 Κοινωνικός Αποκλεισμός X Α 
6. Άλλα (Πρωτοβάθμια περίθαλψη, κτηριακές εγκαταστάσεις ΙΚΑ)   

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα  

Παιδεία:Υπάρχει έλλειψη σε σχολεία προσχολικής ηλικίας και υπάρχουν διπλοβάρδιες στην α’ βάθμια και β’βάθμια 
εκπαίδευση. 

Υγεία: Ανάγκη κατασκευής κτιρίων ΙΚΑ. 

Αθλητισμός: Ανάγκη δημιουργίας δημοτικού σταδίου και ανάγκη δημιουργίας αθλοπαιδιών σε σχολεία κλπ. 

Περιβάλλον: Αναπλάσεις περιοχών που είναι δίπλα από Νοσοκομεία, Εργοστάσια, Νεκροταφείο, νταμάρια. 
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Πολιτισμός: Δημοτικός κινηματογράφος, Πνευματικό Κέντρο 

Αποτελεσματικότητα 2ου Κ.Π.Σ.  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Σημειώσατε Χ 
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 : Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής  
ΜΕΤΡΟ  1.1 :   
                       Υδρεύσεις  
                       Αποχετεύσεις  
                       Βιολογικοί Καθαρισμοί  
ΜΕΤΡΟ  1.2 : Διαχείριση Απορριμμάτων  
ΜΕΤΡΟ  1.3 : Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων  
                        Αντιπλημμυρική Προστασία              
                        Ανάπλαση Ακτών  
ΜΕΤΡΟ  1.4 :   
                        Υγεία  
                        Πρόνοια  
ΜΕΤΡΟ  1.5 : Συμπληρωματικές ενέργειες  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 : Αναπτυξιακές παρεμβάσεις &  
Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση 

 

ΜΕΤΡΟ  2.1 : Μεταφορές  
ΜΕΤΡΟ  2.2 : Αναμόρφωση Παραγωγικού Περιβάλλοντος  
ΜΕΤΡΟ  2.3 : Ειδικές παρεμβάσεις Υποβαθμισμένων περιοχών  
ΜΕΤΡΟ  2.4 : Τουρισμός – Πολιτισμός  
ΜΕΤΡΟ  2.5 : Έρευνα & Υποστήριξη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων  
ΜΕΤΡΟ  2.6 : Κτηνιατρικά Εργαστήρια & Ινστιτούτα ( FEOGA)  
ΜΕΤΡΟ  2.6.1 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Κτηνοτροφικά  

ΜΕΤΡΟ  2.6.2 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Μετεγκαταστάσεις  

ΜΕΤΡΟ  2.6.3 : Πρωτογενής Τομέας (FEOGA) , Θερμοκήπια  
ΜΕΤΡΟ  2.6.4 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Δασικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.5 : Υποδομές ( ΕΤΠΑ)  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 : Ανθρώπινο Δυναμικό  
ΜΕΤΡΟ  3.1 :   
                        Αρχική κατάρτιση  
                       Υποδομές  
ΜΕΤΡΟ  3.2 : Συνεχιζόμενη εκπαίδευση  
ΜΕΤΡΟ  3.3 : Ανεργία – Κοινωνικός Αποκλειςμός  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 : Ενίσχυση Δομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
ΜΕΤΡΟ  4.1: Βασικές Υποδομές  
ΜΕΤΡΟ  4.2 : Ποιότητα Ζωής  
ΜΕΤΡΟ  4.2.1 : Νομαρχιακά Έργα Αναπλάσεων               
ΜΕΤΡΟ  4.3 : Υποστήριξη Παραγωγικών Δραςτηριοτήτων  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.1 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.2 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ  
ΜΕΤΡΟ  6.1 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ   

Σ τ ό χ ο ι  -  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Εξειδίκευση 
Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Κοινωνικός αποκλεισμός- Κατάρτιση- Εκπαίδευση- Ανεργία 
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ Αντιμετώπιση κτιριακών αναγκών παιδείας σε όλες τις βαθμίδες 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ  
Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Υγεία- περιβάλλον- πολιτισμός- αθλητισμός 
Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς  π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς  
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικός  

Δείκτης 
Τιμή 
εκκίνησης 

Επιθυμητός 
φυσικός στόχος  

Εφικτός φυσικός 
στόχος  

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ     
1. Εκπαίδευση     
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1.1 Σχολεία Α/θμιας Β/θμιας εκπαίδευσης     
2. Κατάρτιση     
3. Κοινωνικός Αποκλεισμός     
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ     
1. Μεταφορές     
1.1 Δημοτική οδοποιία     
1.2 Ανισόπεδοι Κόμβοι     
1.3 Διαμορφώσεις δρόμων – Πεζοδρομήσεις     
2. Ενέργεια      
2.1 Φυσικό αέριο     
3. Επικοινωνίες     
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ     
1. Γεωργία     
2. Βιομηχανία – Υπηρεσίες – Εμπόριο     
3. Τουρισμός     
4. Έρευνα & Τεχνολογία     
Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ     
1.Υγεία – Πρόνοια     
1.1 Παιδικοί σταθμοί     
1.2 Υποδομή πρόνοιας     
2.Πολιτισμός     
2.1 Κτίρια     
2.2  Αθλητική υποδομή     
3. Περιβάλλον        
3.1   Αποχέτευση     
3.2   Αντιπλημμυρική προστασία     
3.3   Αρδευση πρασίνου     
3.4   Αναπλάσεις      
3.5   Ομβρια     
3.6   Υδρευση     
3.7 Διαχείριση απορριμάτων     
3.8 Διευθέτηση Ρεμμάτων     
3.9 Αναπλάσεις ακτών     
3.10 Αξιοποίηση περιοχών     
3.11 Μελέτες – Πράξεις εφαρμογής     
Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ     

Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ό ς  Π ί ν α κ α ς  Ε ρ γ ω ν  
Α/Α Τίτλος Εργου Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
1 Προγράμματα καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού Τσιγγάνων, 

παλιννοστούντων Ποντίων κλπ 
800.000.000 δρχ 

2 Υποδομές κοινωνικών υπηρεσιών για προαγωγή υγείας, προγράμματα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

80.000.000 δρχ 

3 Κέντρο πρόληψης εξάρτησης 40.000.000 δρχ 
4 Κατασκευή παιδικού σταθμού  530.000.000 δρχ 
5 Διευκόλυνση προσπελασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. σε δημόσια κτήρια και 

κοινόχρηστους  χώρους 
30.000.000 δρχ 

6 Δημοτική Συγκοινωνία για εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. 50.000.000 δρχ 
7 Κέντρο εξωσχολικής δημιουργικής απασχόλησης νέων 100.000.000 δρχ 

8 Ανάπλαση διαδημοτικών οδών Ελ. Βανιζέλου, Μ. Αλεξάνδρου, τμημάτων Ι. Οδού 
και εισόδων πόλης  

1.280.000.000 δρχ 

9 Ανάπλαση εμπορικού κέντρου Δήμου 400.000.000 δρχ 
10 Ανάπλαση χώρου γύρω από Νομαρχιακό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής και κέντρου 

Χανσενικών  
400.000.000 δρχ 

11 Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στον ιστό της πόλης  200.000.000 δρχ 
12 Προστασία και ανάπλαση περιαστικού πράσινου όρους Αιγάλεω 1.500.000.000 δρχ 
13 Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών πολυκατοικιών και εξωτερικού χώρου Γ’ 

Νεκροταφείου 
700.000.000 δρχ 
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14 Ανάπλαση  περιοχής Ιεράς Οδού  - Ελ. Βενιζέλου – 28ης Οκτώβρη – Ραιδεστού –
Αγίας Βαρβάρας - Αγίας Μαρίνας  - Ι.Οδού 

1.000.000.000 δρχ 

15 Εργα υποδομής  και εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης  στην υπό ένταξη στην 
περιοχή «Κακοσούλι» 

500.000.000 δρχ 

16 Ανάπλαση περιοχής μεταξύ των οδών Μ. Αλεξάνδρου – Αβέρωφ – Ελ. Βενιζέλου. 360.000.000 δρχ 
17 Κατασκευή κέντρου ανάδειξης Τσιγγάνικου πολιτισμού 200.000.000 δρχ 
18 Κατασκευή κτιρίου πολιτιστικών εργαστηρίων 140.000.000 δρχ 
19 Ανακαίνιση κτιρίου λόγου και τέχνης 70.000.000 δρχ 
20 Ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός Δημοτικού Κινηματοθέατρου 300.000.000 δρχ 
21 Κατασκευή τεσσάρων αιθουσών πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων 120.000.000 δρχ 
22 Ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός συνεδριακού κέντρου και κέντρου στήριξης  

κοινωνικών , πολιτιστικών υπηρεσιών  
600.000.000 δρχ 

23 Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου  200.000.000 δρχ 
24 Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου 120.000.000 δρχ 
25 Κατασκευή αίθουσας βαρέων αθλημάτων και εξοπλισμός 80.000.000 δρχ 
26 Κατασκευή δύο γηπέδων αθλοπαιδιών 18.000.000 δρχ 
27 Κατασκευή γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 40.000.000 δρχ 
28 Κατασκευή κτηρίου Ι.Κ.Α. 1.950.000.000 δρχ 
29 Κατασκευή αγωγών ομβρίων (επεκτάσεις) 180.000.000 δρχ 
30 Μηχανολογικός εξοπλισμός για συλλογή Νοσοκομειακών απορριμάτων 40.000.000 δρχ 
31 Επεκτάσεις κεντρικών αγωγών δικτύων Υδρευσης 64.000.000 δρχ 
32 Κατασκευή 3ου Γυμνασίου 300.000.000 δρχ 
33 Κατασκευή 2ου Λυκείου 300.000.000 δρχ 
34 Βελτίωση εξοπλισμού σχολικών μονάδων 50.000.000 δρχ 
35 Ιδρυση μονάδας τεχνικής – επαγγελματικής  εκπαίδευσης 100.000.000 δρχ 

Α ν α μ ε ν ό μ ε ν α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  

4. Αύξηση δυναμικότητας υποδομών (Σχολεία όλων των βαθμίδων ώστε να λειτουργούν σε μια βάρδια και 
κατασκευή βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών ώστε ν’απελευθερωθούν οι γονείς για εργασία και 
ν’αναπτύσσονται σωστά τα παιδιά). 

5. Βελτίωση ποιότητας ζωής (Να γίνει ΙΚΑ – Να γίνουν αναπλάσεις με πολύ πράσινο αφού ο Δήμος μας 
περιτρυγυρίζεται από Ψυχιατρείο (Δρομοκαείτιο), Νεκροταφείο, Κέντρο αποκατάστασης Χανσενικών, 
Εργοστάσια (ΒΙΟΧΡΩΜ), ανενεργά νταμάρια.  

6. Πολιτισμός και Αθλητισμός ώστε τα παιδιά να’χουν δημιουργική απασχόληση αλλά και οι μεγάλοι.) 

7. Ανθρώπινο Δυναμικό (Βοήθεια για τη σωστή ανάπτυξη τσιγγάνων –ποντίων , σε όλους τους τομείς – 
κατάρτσιση και συνεχή εκπαίδευση όχι μόνο των παραπάνω για καταπολέμιση ανεργίας. 
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Δήμος Αγίων Αναργύρων 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 – 2006 

Φλεβάρης 1999 

Α ν ά λ υ σ η  υ φ ι σ τ ά μ ε ν η ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  

Προβλήματα :  

Τα μεγαλύτερα προβλήματα του Δήμου Αγίων Αναργύρων εντοπίζονται καταρχάς το κυκλοφοριακό (κομβικό σημείο 
του Δήμου, διέλευση δύο σιδηροδρομικών γραμμών, εγκλωβισμός ανάμεσα σε δύο ποτάμια). 

Αντιμετωπίζει επίσης σημαντικά προβλήματα υποδομών (αντιπλημμυρική προστασία, έλλειψη κοινόχρηστων χώρων 
(πρασίνου) υποδομών κοινωνικής πολιτικής κ.λ.π. Επίσης συνέπεια και των παραπάνω ελλέιψεων σε υποδομές είναι οι 
μειωμένες δυνατότητες του Δήμου στη λύση οξυμένων σε υποδομές είναι μειωμένες οι δυνατότητες του Δήμου στη 
λύση οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής (υγεία, παιδεία ανεργία, αθλητισμός, πολιτισμός). 

Τομείς   

1. Φυσικό & Ανθρωπογενές Περιβάλλον -    
1.1 Ύδρευση  Χ Β 
1.2 Αποχέτευση  Χ Β 
1.3 Βιολογικοί Καθαρισμοί   
1.4 Διαχείριση Απορριμμάτων Χ Α 
1.5 Αντιπλημμυρική προστασία Χ Β 
1.6 Αναπλάσεις  Ακτών   
2. Ποιότητα  Ζωής   
2.1  Αναπλάσεις περιοχών  Χ Α 
2.2 Βελτίωση πολεοδομικού ιστού ( πεζοδρομήσεις , δενδροφυτεύσεις, πράξεις εφαρμογής  
κλπ)  

Χ Α 

2.3 Υγεία Πρόνοια ( Νοσοκομεία , παιδικοί σταθμοί) Χ Α 
2.4 Πολιτισμός Χ Β 
3. Μεταφορές   
3.1 Ανισόπεδοι κόμβοι Χ Α 
3.2 Νέες Χαράξεις δρόμων Χ Β 
3.3 Βελτιώσεις δρόμων Χ Β 
3.4 Δημοτική Συγκοινωνία   
4. Παραγωγικό περιβάλλον   
4.1 Ειδικές παρεμβάσεις υποβαθμισμένων περιοχών Χ Α 
4.2 Στήριξη ΜΜΕ ( επιδοτήσεις για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού ) Χ Β 
4.3 Εκθεσιακά κέντρα   
4.4 Τουρισμός    
4.5 Έρευνα & Τεχνολογία   
4.6 Τεχνολογικά Πάρκα   
4.7 Βιομηχανικές   Περιοχές   
5. Ανθρώπινο Δυναμικό   
5.1  Αρχική  κατάρτιση – Υποδομές ( Σχολικές αίθουσες 2μιας Εκπαίδευσης , Εργαστήρια  
ΑΕΙ – ΤΕΙ , Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτιςης) 

Χ Α 

5.2  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Χ Α 
5.3 Ανεργία Χ Α 
5.4 Κοινωνικός Αποκλεισμός Χ Α 
6. Άλλα (Πρωτοβάθμια περίθαλψη, κτηριακές εγκαταστάσεις ΙΚΑ)   

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα  

Τα προτεινόμενα έργα θα επιφέρουν βελτίωση του περιβάλλοντος. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα 
βελτιώσουν το επίπεδο ρύπανσης και ηχορύπανσης κατά κύριο λόγο. Με τις προτεινόμενες υποδομές θα 
λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά οι ήδη υπάρχουσες υποδομές. Θα έχουμε αύξηση της απασχόλησης τόσο με τη 
δημιουργία πρόσκαιρων θέσεων κατά τη διαδικασία υλοποίησης των προτεινόμενων έργων όσο και μονίμων θέσεων 
εργασίας μετά την υλοποίηση έργων. 

Αποτελεσματικότητα 2ου Κ.Π.Σ.  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Σημειώσατε Χ 
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 : Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής  



\\Titan\ASDA\SPA0006\TEFXOSM.DOC  20 / 55  

ΜΕΤΡΟ  1.1 :   
                       Υδρεύσεις  
                       Αποχετεύσεις  
                       Βιολογικοί Καθαρισμοί  
ΜΕΤΡΟ  1.2 : Διαχείριση Απορριμμάτων  
ΜΕΤΡΟ  1.3 : Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων  
                        Αντιπλημμυρική Προστασία  
                        Ανάπλαση Ακτών Χ 
ΜΕΤΡΟ  1.4 :   
                        Υγεία  
                        Πρόνοια Χ 
ΜΕΤΡΟ  1.5 : Συμπληρωματικές ενέργειες  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 : Αναπτυξιακές παρεμβάσεις &  
Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση 

 

ΜΕΤΡΟ  2.1 : Μεταφορές  
ΜΕΤΡΟ  2.2 : Αναμόρφωση Παραγωγικού Περιβάλλοντος  
ΜΕΤΡΟ  2.3 : Ειδικές παρεμβάσεις Υποβαθμισμένων περιοχών  
ΜΕΤΡΟ  2.4 : Τουρισμός – Πολιτισμός  
ΜΕΤΡΟ  2.5 : Έρευνα & Υποστήριξη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων  
ΜΕΤΡΟ  2.6 : Κτηνιατρικά Εργαστήρια & Ινστιτούτα ( FEOGA)  
ΜΕΤΡΟ  2.6.1 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Κτηνοτροφικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.2 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Μετεγκαταστάσεις  
ΜΕΤΡΟ  2.6.3 : Πρωτογενής Τομέας (FEOGA) , Θερμοκήπια  
ΜΕΤΡΟ  2.6.4 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Δασικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.5 : Υποδομές ( ΕΤΠΑ)  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 : Ανθρώπινο Δυναμικό  
ΜΕΤΡΟ  3.1 :   
                        Αρχική κατάρτιση Χ 
                       Υποδομές Χ 
ΜΕΤΡΟ  3.2 : Συνεχιζόμενη εκπαίδευση Χ 
ΜΕΤΡΟ  3.3 : Ανεργία – Κοινωνικός Αποκλειςμός Χ 
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 : Ενίσχυση Δομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
ΜΕΤΡΟ  4.1: Βασικές Υποδομές Χ 
ΜΕΤΡΟ  4.2 : Ποιότητα Ζωής  
ΜΕΤΡΟ  4.2.1 : Νομαρχιακά Έργα Αναπλάσεων Χ 
ΜΕΤΡΟ  4.3 : Υποστήριξη Παραγωγικών Δραςτηριοτήτων 
 

 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.1 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.2 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ Χ 
  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ  
ΜΕΤΡΟ  6.1 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ   

Σ τ ό χ ο ι  -  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  

Εκτός από τη λύση του συγκεκριμένου κάθε φορά προβλήματος με κάθε προτεινόμενη ενέργεια , βασικός στόχος είναι 
η ενοποίηση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας τόσο των προτεινόμενων έργων όσο και η οργανική 
σύνδεσή τους με τις υπάρχουσες υποδομές στο Δήμο με αποτέλεσμα την πολλαπλασιαστική λειτουργία των 
προτεινόμενων ενεργειών. 
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Εξειδίκευση 

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΝΕΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 
ΑΝΕΡΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΜΕ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΥΠΟΔΟΜΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ 

Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 
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ΜΜΕ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς  π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς  
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικός  

Δείκτης 
Τιμή 
εκκίνησης 

Επιθυμητός 
φυσικός στόχος  

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ    

1.1 Α & Β θμια εκπαίδευση ΑΙΘΟΥΣΑ 330 120 
1.2 Σχολεία Β' ευκαιρίας    
1.3 Τεχνική εκπαίδευση    
1.4 Ειδικά σχολεία    
1.5 Δημοτικά ΙΕΚ    
2. Κατάρτιση ΑΤΟΜΑ 1000 2000 
2.1  Προγράμματα κατάρτισης    
3. Κοινωνικός Αποκλεισμός ΑΤΟΜΑ 100 200 
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ    
1. Μεταφορές    
1.1 Οδοποιία (βελτιώσεις οδών) ΧΛΜ 40 60 
1.2 Δημοτ. συγκοινωνία    
1.3 Κόμβοι (ανισόπεδοι) Μ 0 1000 
1.4 Δικτυο χώρων στάθμευσης    
1.5 Πεζόδρομοι - Ποδηλατόδρομοι ΧΛΜ 2 60 
2. Ενέργεια    
2.1 Ηλιακή ενέργεια KW/M 0 10000 
2.2 Αιολικό Πάρκο     
2.3 Yπογειοποίηση καλωδίων ΔΕΗ ΧΛΜ 0,5 100 
2.4 Φυσικό αέριο (τριτεύον δίκτυο φωταερίου) ΧΛΜ 0 100 
3. Επικοινωνίες    
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ    
1. Γεωργία    
1.1 Φυτώριο    
2. Βιομηχανία - Υπηρεσίες    
2.1 Διοικητικό Κέντρο    
3. Τουρισμός ΔΩΜΑΤΙΑ 0 500 
3.1 Δίκτυο ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς    
4. Έρευνα & Τεχνολογία    
Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
1. Υγεία - Πρόνοια    
1.1 Βρεφονηπιακοί σταθμοί    
1.2 Παιδικοί σταθμοί Τ.Μ 500 2500 
1.2 ΚΑΠΗ    
1.3 ΙΑΤΡΕΙΑ - IKA Τ.Μ 0 2000 
2. Πολιτισμός Τ.Μ 1700 3000 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ    
2.1 Κτίρια    
2.2 Αθλητική υποδομή (εγκαταστάσεις) ΣΤΡΕΜΜΑ 0 3 
3. Περιβάλλον    
3.1 γκαράζ - σταθμός μεταφόρτωσης    
3.2 Διαχείριση υπογ. υδάτων    
3.3 Δίκτυο άρδευσης    
3.4 Διευθέτηση ρεμμάτων    
3.5 Αστικές αναπλάσεις(κοινοχρήστων χώρων) ΣΤΡΕΜΜΑ 30 30 
3.6 Αποχέτευση ΧΛΜ 89 11 
3.7 Αντιπλημμυρική προστασία ΧΛΜ 18 32 
3.8 Ομβρια    
3.9 Υδρευση ΧΛΜ 68 32 
3.10 Αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών ΣΤΡΕΜΜΑ  20 
3.11 Ηχοπετάσματα    
3.12ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ- Κάδοι ΚΑΔΟΙ 170 180 
3.13 Δεντροφυτεύσεις ΔΕΝΔΡΟ 20000 30000 
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3.14 Ανάπλαη ακτών    
Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 0 3 
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Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή  Α ν α φ ο ρ ά  Ε ρ γ ω ν   

Τομέας : Βασικές Υποδομές 

Στόχος. Η βελτιστοποίηση της εγκατάστασης και λειτουργίας των βασικών δικτύων στην πόλη. 

Προτεινόμενη παρέμβαση: Η λειτουργική ενοποίηση και η επισκεψιμότητα των βασικών δικτύων Ενέργειας, 
Πληροφορίας, και Νερού στην πόλη. Για το σκοπό αυτό θα ενοποιηθούν τα δίκτυα σε ενιαία μορφή λειτουργιών , 
προδιαγραφών και εγκατάστασης. 

Ενδεικτικό κόστος: 6 δις δρχ. 

Επιθυμητοί φυσικοί στόχοι : όλα τα δίκτυα στην πόλη. 

Εφικτός στόχος: 10Km δικτύων. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

ΑΜΕΣΑ 

Σοβαρότατη εξοικονόμηση πόρων επισκευής και συντήρησης δικτύων 

Νέες, πρόσκαιρες, θέσεις εργασίας. 

Κατακόρυφη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν τα δίκτυα σε πολίτες και παραγωγικές μονάδες της 
πόλης. 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της πόλης και του παραγωγικού της ιστού. 

Εξοικονόμηση πόρων. 

Σοβαρή βελτίωση του κυκλοφοριακού λόγω μείωσης των παρεμβάσεων συντήρησης των δικτύων. 

Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, κυρίως, λόγω της μείωσης διαρροών νερού. 

Τομέας: Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

Στόχος. Η συμμετοχή των πολιτών στις παροχές και τη ζωή της πόλης μέσα σε ένα ανθρώπινο και ασφαλές 
περιβάλλον. 

Προτεινόμενη παρέμβαση: Η δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων, χώρων ήπιας κυκλοφορίας, ενοποιημένου πρασίνου και 
άλλων ανοικτών χώρων. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 4 δις δρχ. 

Επιθυμητοί φυσικοί στόχοι :  

Α:10 KM δικτύου 

Β: 2000 θέσεις πάρκιν 

Εφικτοί φυσικοί στόχοι: 

Α: 4Km δικτύου. 

Β: 700 θέσεις πάρκιν 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

ΑΜΕΣΑ 

Σημαντική συμβολή στη μείωση των προβλημάτων από την υπάρχουσα τριχοτόμηση της πόλης. 

Αύξηση της βαδισιμότητας της πόλης. 

Σημαντική αύξηση της αστικής ασφάλειας. 

Μείωση της κοινωνικής ανισότητας με την παροχή ασφαλών χώρων κυκλοφορίας σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ 

Βελτίωση του περιβάλλοντος από τη μείωση της κυκλοφορίας. 

Βελτίωση της δημόσιας υγείας. 

Σοβαρή ενίσχυση του κοινωνικού ιστού. 

Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. 
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Τομέας: Ανθρώπινο δυναμικό 

Στόχος. Η μείωση του κοινωνικού αποκελισμού μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής στη ζωή της πόλης των κοινωνικά 
ευαίσθητων ομάδων. 

Προτεινόμενη παρέμβαση: Η δημιουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ. 

Στο κέντρο αυτό : θα προωθούνται ενέργειες ενίσχυσης της συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι καθώς και 
προστασίας κοινωνικών ομάδων όπως: 

Οι ηλικιωμένοι 

Οι νέοι 

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

Οι οικονομικά ασθενείς 

Οι άνεργοι 

Θα αναπτυχθεί σύστημα αποτελεσματικής στήριξης αυτών των ομάδων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
προκύπτουν από έκτακτα περιστατικά. 

Ενδεικτικό κόστος κατασκευής Κέντρου: 1,2 δις δρχ. 

Τομέας: Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

Στόχος. Η ουσιαστική και ναταγωνιστική παρουσία της πόλης και των κατοίκων στη βελτίωση του στικού 
περιβάλλοντος. 

Προτεινόμενη παρέμβαση: Η δημιουργία καινοτόμου ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Urban Agriculture). 

Στο Κέντρο αυτό: 

Θα καταγράφονται τα προβλήματα των φυτών των αστικών περιοχών που οφείλονται σε κλιματολογικές 
ιδιαιτερότητες. 

Θα παρακολουθείται η διεθνής εμπειρία σε αντίστοιχα  θέματα. 

Θα προωθείται η εφαρμογή των προγραμμάτων πειραματικής αστικής γεωπονίας. 

Θα παρέχονται συμβουλές σε δημότες, φορείς της πόλης αλλά και σε άλλους Δήμους σε θέματα αυτού του Τομέα. 

Ενδεικτικό κόστος: 2 δις δρχ. 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα: 

ΑΜΕΣΑ 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

Βελτίωση – προώθηση της βιοποικιλότητας. 

Σημαντική συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη. 

Σημαντική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. 

Σημαντική στήριξη και ενίσχυση παραγωγικών μονάδων του αντίστοιχου τομέα. 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ 
1.    Βελτίωση του περιβάλλοντος 

Αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης 

Αύξηση της παραγωγικότητας των συναφών παραγωγικών μονάδων. 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων. 

Α ν α μ ε ν ό μ ε ν α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  

Τα άμεσα αποτελέσματα από τις προτεινόμενες ενέργειες είναι : 

Βελτίωση του περιβάλλοντος ιδιαίτερα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης 

Η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση κυρίως λόγω της μείωσης των προβλημάτων που δημιουργούν οι δύο σιδηροδρομικές 
γραμμές,. 

Αύξηση της οδικής ασφάλειας και μείωση των ατυχημάτων 
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Αύξηση της απασχόλησης 

Προώθηση του αθλητισμού και συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο χώρο του πολιτισμού 

Με την ανάδειξη της τοπικής αγοράς, προώθηση των επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ 

Καταπολέμηση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στις τοπικές επιχειρήσεις 

Τέλος, βελτίωση συνολικά της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ό ς  Π ί ν α κ α ς  Ε ρ γ ω ν  
Α/Α Τίτλος Εργου Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
1 Λειτουργική ενοποίηση και επισκεψιμότητα των βασικών δικτύων Ενέργειας, 

Πληροφορίας, και Νερού στην πόλη. 
6 δις 

2 Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων, χώρων ήπιας κυκλοφορίας, ενοποιημένου 
πρασίνου και άλλων ανοικτών χώρων. 

4 δις 

3 Δημιουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ. 
 

1,2 δις 

4 Δημιουργία καινοτόμου ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Urban 
Agriculture). 
 

2 δις 

5 Ανισόπεδος κόμβος πλατείας Αγ.Αναργύρων 1,5 δις 
6 Κτασκευή αγωγού ομβρίων στη Λ. Δημοκρατίας και αγωγού στην κεντρική οδό 

Αγίων Αναργύρων 
500 εκ. 

7 Νέες Αθλητικές Υποδομές 3 δις 
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Δήμος Αιγάλεω 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 – 2006 

Φλεβάρης 1999 

Α ν ά λ υ σ η  υ φ ι σ τ ά μ ε ν η ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  

Προβλήματα :  
Τομείς   
1. Φυσικό & Ανθρωπογενές Περιβάλλον -    
1.1 Ύδρευση    
1.2 Αποχέτευση    
1.3 Βιολογικοί Καθαρισμοί   
1.4 Διαχείριση Απορριμμάτων Χ Α 
1.5 Αντιπλημμυρική προστασία   
1.6 Αναπλάσεις  Ακτών   
2. Ποιότητα  Ζωής   
2.1  Αναπλάσεις περιοχών  Χ Α 
2.2 Βελτίωση πολεοδομικού ιστού ( πεζοδρομήσεις , δενδροφυτεύσεις, πράξεις εφαρμογής  κλπ)  Χ Α 
2.3 Υγεία Πρόνοια ( Νοσοκομεία , παιδικοί σταθμοί) Χ Α 
2.4 Πολιτισμός Χ Α 
3. Μεταφορές   
3.1 Ανισόπεδοι κόμβοι Χ Α 
3.2 Νέες Χαράξεις δρόμων Χ Α 
3.3 Βελτιώσεις δρόμων Χ Α 
3.4 Δημοτική Συγκοινωνία   
4. Παραγωγικό περιβάλλον   
4.1 Ειδικές παρεμβάσεις υποβαθμισμένων περιοχών Χ Α 
4.2 Στήριξη ΜΜΕ  Χ Α 
4.3 Εκθεσιακά κέντρα Χ Α 
4.4 Τουρισμός  Χ Α 
4.5 Έρευνα & Τεχνολογία   
4.6 Τεχνολογικά Πάρκα Χ Α 
4.7 Βιομηχανικές   Περιοχές Χ Α 
5. Ανθρώπινο Δυναμικό   
5.1  Αρχική  κατάρτιση – Υποδομές ( Σχολικές αίθουσες 2μιας Εκπαίδευσης , Εργαστήρια  ΑΕΙ – 
ΤΕΙ , Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτιςης) 

Χ Β 

5.2  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Χ Α 
5.3 Ανεργία Χ Α 
5.4 Κοινωνικός Αποκλεισμός Χ Α 
6. Άλλα (Πρωτοβάθμια περίθαλψη, κλπ)   

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα  

Στο Δήμο Αιγάλεω βρίσκεται ένα μεγάλο τμήμα του Ελαιώνα όπου πρόσφατα επεκτάθηκε το σχέδιο πόλεως με την 
έγκριση βιομηχανικών περιοχών και υπηρεσιών. Εκεί μπορούν να χωροθετηθούν σε οργανωμένη βάση οι υφιστάμενες 
όπως επίσης και οι προερχόμενες από μετεγκατάσταση ΜΜΕ. 

Η πιο πάνω οργανωμένη χωροθέτηση αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής και την 
αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ανεργίας. 

Επίσης εντός του Ελαιώνα έχουν χωροθετηθεί σημαντικοί χώροι πρασίνου που είναι και η τελευταία ευκαιρία του 
λεκανοπεδίου για την αναβάθμιση και βελτίωση του ευρύτερου περιβάλλοντος. 

Ο Δήμος Αιγάλεω βρίσκεται επίσης στο σταυροδρόμι των δύο εθνικών οδών που συνδέουν την υπόλοιπη Ελλάδα και 
κατ’επέκταση με το λιμάνι του Πειραιά και το Θριάσιο πεδίο. 

Τέλος διασχίζεται από την Ι. Οδό έναν άξονα με μεγάλη ιστορική και οικονομική σημασία. 
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Αποτελεσματικότητα 2ου Κ.Π.Σ.  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Σημειώσατε Χ 
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 : Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής  
ΜΕΤΡΟ  1.1 :   
                       Υδρεύσεις  
                       Αποχετεύσεις  
                       Βιολογικοί Καθαρισμοί  
ΜΕΤΡΟ  1.2 : Διαχείριση Απορριμμάτων Χ 
ΜΕΤΡΟ  1.3 : Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων  
                        Αντιπλημμυρική Προστασία  
                        Ανάπλαση Ακτών  
ΜΕΤΡΟ  1.4 :   
                        Υγεία  
                        Πρόνοια Χ 
ΜΕΤΡΟ  1.5 : Συμπληρωματικές ενέργειες  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 : Αναπτυξιακές παρεμβάσεις &  
Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση 

 

ΜΕΤΡΟ  2.1 : Μεταφορές  
ΜΕΤΡΟ  2.2 : Αναμόρφωση Παραγωγικού Περιβάλλοντος  
ΜΕΤΡΟ  2.3 : Ειδικές παρεμβάσεις Υποβαθμισμένων περιοχών Χ 
ΜΕΤΡΟ  2.4 : Τουρισμός – Πολιτισμός  
ΜΕΤΡΟ  2.5 : Έρευνα & Υποστήριξη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων  
ΜΕΤΡΟ  2.6 : Κτηνιατρικά Εργαστήρια & Ινστιτούτα ( FEOGA)  
ΜΕΤΡΟ  2.6.1 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Κτηνοτροφικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.2 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Μετεγκαταστάσεις  
ΜΕΤΡΟ  2.6.3 : Πρωτογενής Τομέας (FEOGA) , Θερμοκήπια  
ΜΕΤΡΟ  2.6.4 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Δασικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.5 : Υποδομές ( ΕΤΠΑ)  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 : Ανθρώπινο Δυναμικό  
ΜΕΤΡΟ  3.1 :   
                        Αρχική κατάρτιση  
                       Υποδομές  
ΜΕΤΡΟ  3.2 : Συνεχιζόμενη εκπαίδευση  
ΜΕΤΡΟ  3.3 : Ανεργία – Κοινωνικός Αποκλειςμός  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 : Ενίσχυση Δομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
ΜΕΤΡΟ  4.1: Βασικές Υποδομές  
ΜΕΤΡΟ  4.2 : Ποιότητα Ζωής  
ΜΕΤΡΟ  4.2.1 : Νομαρχιακά Έργα Αναπλάσεων  
ΜΕΤΡΟ  4.3 : Υποστήριξη Παραγωγικών Δραςτηριοτήτων 
 

 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.1 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.2 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ  
  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ  
ΜΕΤΡΟ  6.1 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ   

Σ τ ό χ ο ι  -  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Εξειδίκευση 

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Καταπολέμηση ανεργίας, προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
ανέργων- γυναικών – νέων – εκπαιδευτών – στελεχών ΟΤΑ 

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ Δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση βασικών υποδομών 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Δημιουργία υποδομών για την εγκατάσταση ΜΜΕ. Αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας – προώθησης τους σε τεχνολογία αιχμής. 
Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών στοιχείων ανάπλασης περιοχών 
Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Χρήση νέας τεχνολογίας- εκπαίδευση Εξειδίκευση στη χρήση αυτών 
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Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς  π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς  
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικός  

Δείκτης 
Τιμή 
εκκίνησης 

Επιθυμητός 
φυσικός στόχος  

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ    
1.1 Α & Β θμια εκπαίδευση ΑΙΘΟΥΣΑ 430 550 
1.2 Σχολεία Β' ευκαιρίας ΑΙΘΟΥΣΑ 0 25 
1.3 Τεχνική εκπαίδευση ΑΙΘΟΥΣΑ 50 75 
1.4 Ειδικά σχολεία    
1.5 Δημοτικά ΙΕΚ    
2. Κατάρτιση    
2.1  Προγράμματα κατάρτισης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Αύξηση 
3. Κοινωνικός Αποκλεισμός ΑΤΟΜΑ  Διεύρυνση/ αναβάθμιση 

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ    
1. Μεταφορές    
1.1 Οδοποιία (βελτιώσεις οδών) ΧΛΜ 120 140 
1.2 Δημοτ. συγκοινωνία ΟΧΗΜΑ  5 
1.3 Κόμβοι (ανισόπεδοι) ΤΕΜ  5 
1.4 Δικτυο χώρων στάθμευσης ΘΕΣΕΙΣ 0 2000 
1.5 Πεζόδρομοι - Ποδηλατόδρομοι ΧΛΜ 0 5 
2. Ενέργεια    
2.1 Ηλιακή ενέργεια    
2.2 Αιολικό Πάρκο   ? ? 
2.3 Yπογείωση καλωδίων ΔΕΗ ΧΛΜ ? ? 
2.4 Φυσικό αέριο (τριτεύον δίκτυο φωταερίου) ΧΛΜ ? ? 
3. Επικοινωνίες ΜΟΝ ? 1 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ    
1. Γεωργία    
1.1 Φυτώριο ΜΟΝΑΔΑ ? 1 
2. Βιομηχανία - Υπηρεσίες    
2.1 ΒΙΟΠΑ ΣΤΡΕΜ ? ? 
2.1 Διοικητικό Κέντρο .» ? ? 
3. Τουρισμός    
3.1 Δίκτυο ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς .» ? ? 
4. Έρευνα & Τεχνολογία    
Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
1. Υγεία - Πρόνοια    
1.1 Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΜΟΝ 10 14 
1.2 Παιδικοί σταθμοί    
1.2 ΚΑΠΗ ΤΕΜ 3 5 
1.3 ΙΑΤΡΕΙΑ - IKA    
2. Πολιτισμός ΜΟΝΑΔΕΣ ? ? 
2.1 Κτίρια    
2.2 Αθλητική υποδομή (εγκαταστάσεις) ΣΤΡΕΜΜΑ ? ? 
3. Περιβάλλον    
3.1 γκαράζ - σταθμός μεταφόρτωσης    
3.2 Διαχείριση υπογ. υδάτων    
3.3 Δίκτυο άρδευσης ΚΜ ? 20 
3.4 Διευθέτηση ρεμμάτων    
3.5 Αστικές αναπλάσεις(κοινοχρήστων χώρων) ΣΤΡΕΜΜΑ ? 20 
3.6 Αποχέτευση ΧΛΜ   
3.7 Αντιπλημμυρική προστασία ΧΛΜ ? ? 
3.8 Ομβρια    
3.9 Υδρευση ΧΛΜ   
3.10 Αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών ΣΤΡΕΜΜΑ   
3.11 Ηχοπετάσματα    
3.12ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ- Κάδοι ΚΑΔΟΙ   
3.13 Δεντροφυτεύσεις ΔΕΝΔΡΟ   
3.14 Ανάπλαση ακτών    
Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ   
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Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή  Α ν α φ ο ρ ά  Ε ρ γ ω ν  
Α/Α Τίτλος Εργου Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
1 Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων  κάτω από τις κερκίδες του Δήμου 

Αιγάλεω 
800.000.000 

2 Κατασκευή υπογείων χώρων στάθμευσης (500) θέσεων στην είσοδο  του 
Μπαρουτάδικου 

1.700.000.000 

3 Κατασκευή πεζοδρόμων – διαμόρφωσης πεζοδρομίων κατ’εφαρμογή της 
κυκλοφοριακής μελέτης 

200.000.000 

4 Κατασκευή 2 δεξαμενών και 20 ΚΜ δικτύου άρδευσης 100.000.000 
5 Κατασκευή υποδομών στον Ελαιώνα  
6 Αξιοποίηση χώρου «Ελληνικού μολυβιού» 500.000.000 

Α ν α μ ε ν ό μ ε ν α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  

Βελτίωση του περιβάλλοντος, αύξηση αστικού ισού και περιαστικού πρασίνου- μείωση ρύπων. 

Με την κατασκευή χώρων στάθμευσης αναμένεται μείωση ρύπων, τόνωση εμπορικής δραστηριότητας, κυκλοφοριακή 
αποσυμφόρηση. 

Κατασκευή πεζοδρόμων. Δημιουργεί αύξηση του διαθέσιμου κοινόχρηστου χώρου χωρίς έξοδα απαλλοτριώσεων για 
την ανάπλαση και την ανάδειξη περιοχών του Δήμου.Τόνωση τηε εμπορικής δραστηριότητας. 

Διαδημοτικό δίκτυο ΜΜΜ σταθερής τροχιάς και mini-bus βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ όμορων Δήμων, μείωση 
μεταφορικού κόστους διαδρομών, τόνωση εμπορίου, μείωση ατυχημάτων, οδική ασφάλεια. 

Δημιουργία υποδομών (διαμόρφωση περιβάλλοντος) δε θεσμοθετημένους για λειτουργία χώρων εγκατάστασης ΜΜΕ. 
Αναμένεται αύξηση της απασχόλησης, προώθηση της ανταγωνιστικότητας, προσανατολισμός σε νέες τεχνολογίες 
αιχμής. 



\\Titan\ASDA\SPA0006\TEFXOSM.DOC   30 / 55  

Δήμος Ζεφυρίου 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 – 2006 

Φλεβάρης 1999 

Α ν ά λ υ σ η  υ φ ι σ τ ά μ ε ν η ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  

Προβλήματα :  
Τομείς   
1. Φυσικό & Ανθρωπογενές Περιβάλλον -    
1.1 Ύδρευση Χ Α 
1.2 Αποχέτευση Χ Γ 
1.3 Βιολογικοί Καθαρισμοί   
1.4 Διαχείριση Απορριμμάτων   
1.5 Αντιπλημμυρική προστασία Χ Α 
1.6 Αναπλάσεις  Ακτών   
2. Ποιότητα  Ζωής   
2.1  Αναπλάσεις περιοχών  Χ Α 
2.2 Βελτίωση πολεοδομικού ιστού ( πεζοδρομήσεις , δενδροφυτεύσεις, πράξεις εφαρμογής  
κλπ)  

Χ Β 

2.3 Υγεία Πρόνοια ( Νοσοκομεία , παιδικοί σταθμοί)   
2.4 Πολιτισμός   
3. Μεταφορές   
3.1 Ανισόπεδοι κόμβοι   
3.2 Νέες Χαράξεις δρόμων   
3.3 Βελτιώσεις δρόμων Χ Β 
3.4 Δημοτική Συγκοινωνία   
4. Παραγωγικό περιβάλλον   
4.1 Ειδικές παρεμβάσεις υποβαθμισμένων περιοχών 
 ( ελαιώνας) 

  

4.2 Στήριξη ΜΜΕ ( επιδοτήσεις για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού )   
4.3 Εκθεσιακά κέντρα Χ Γ 
4.4 Τουρισμός    
4.5 Έρευνα & Τεχνολογία   
4.6 Τεχνολογικά Πάρκα Χ Β 
4.7 Βιομηχανικές   Περιοχές   
5. Ανθρώπινο Δυναμικό   
5.1  Αρχική  κατάρτιση – Υποδομές ( Σχολικές αίθουσες 2μιας Εκπαίδευσης , Εργαστήρια  
ΑΕΙ – ΤΕΙ , Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτιςης) 

Χ Β 

5.2  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση   
5.3 Ανεργία   
5.4 Κοινωνικός Αποκλεισμός Χ Α 
6. Άλλα    

Ευρύτερες αναφορές 

Από τα προηγούμενα γίνεται κατανοητό ότι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή του Δήμου 
Ζεφυρίου έχουν σχέση :  

α) με το Φυσικό Περιβάλλον και συγκεκριμένα με την αντιπλημμυρική προστασία διότι λόγω της θέσης του Δήμου 
είναι συχνές οι καταστροφές που προξενούνται από βροχοπτώσεις. 

β) με την ποιότητα ζωής και αυτό γιατί δεν υπάρχουν διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι χώροι ή δεν υπάρχει ανάπλαση των 
πλέον υποβαθμισμένων περιοχών του Δήμου, ώστε να να συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας διαβίωσης των 
κατοίκων 

γ) στο ανθρώπινο δυναμικό και πιο ειδικά στον κοινωνικό αποκλεισμό λόγω της διαβίωσης στο Δήμο Αθίγγανων και 
παλλινοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ενωση. 

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα  

Ο Δήμος Ζεφυρίου βρίσκεται σε μία υπό ανάπτυξη περιοχή. Η ύπαρξη αδόμητων χώρων, έχει οδηγήσει στην 
αλματώδη αύξηση του πληθυσμού και μάλιστα την εγκατάσταση νέων σε ηλικία οικογενειών. Για αυτό και η ηλικακή 
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σύνθεση του πληθυσμού διαφέρει από άλλες περιοχές. Εδώ υπερτερούν οι νέες ηλικίες, που η σύνδεσή τους με την 
παραγωγή είναι άμεση και ενεργή. 

Επιπλέον η ανάπλαση περιοχών σε συνδυασμό με τους οδικούς άξονες Σταυρού- Ελευσίνας, Λεωφόρο Φυλής και 
Θηβών και η διέλευση της περιαστικής σιδηροδρομικής γραμμής διαμορφώνει  έναν οικιστικό πόλο για την ευρύτερη 
περιοχή. 

Αποτελεσματικότητα 2ου Κ.Π.Σ.  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Σημειώσατε Χ 
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 : Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής  
ΜΕΤΡΟ  1.1 :   
                       Υδρεύσεις  
                       Αποχετεύσεις  
                       Βιολογικοί Καθαρισμοί  
ΜΕΤΡΟ  1.2 : Διαχείριση Απορριμμάτων  

ΜΕΤΡΟ  1.3 : Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων  
                        Αντιπλημμυρική Προστασία  
                        Ανάπλαση Ακτών  
ΜΕΤΡΟ  1.4 :   
                        Υγεία  
                        Πρόνοια  
ΜΕΤΡΟ  1.5 : Συμπληρωματικές ενέργειες  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 : Αναπτυξιακές παρεμβάσεις & Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση  
ΜΕΤΡΟ  2.1 : Μεταφορές  
ΜΕΤΡΟ  2.2 : Αναμόρφωση Παραγωγικού Περιβάλλοντος  
ΜΕΤΡΟ  2.3 : Ειδικές παρεμβάσεις Υποβαθμισμένων περιοχών  
ΜΕΤΡΟ  2.4 : Τουρισμός – Πολιτισμός  
ΜΕΤΡΟ  2.5 : Έρευνα & Υποστήριξη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων  
ΜΕΤΡΟ  2.6 : Κτηνιατρικά Εργαστήρια & Ινστιτούτα ( FEOGA)  
ΜΕΤΡΟ  2.6.1 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Κτηνοτροφικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.2 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Μετεγκαταστάσεις  
ΜΕΤΡΟ  2.6.3 : Πρωτογενής Τομέας (FEOGA) , Θερμοκήπια  
ΜΕΤΡΟ  2.6.4 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Δασικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.5 : Υποδομές ( ΕΤΠΑ)  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 : Ανθρώπινο Δυναμικό  
ΜΕΤΡΟ  3.1 :   
                        Αρχική κατάρτιση  
                       Υποδομές  
ΜΕΤΡΟ  3.2 : Συνεχιζόμενη εκπαίδευση  
ΜΕΤΡΟ  3.3 : Ανεργία – Κοινωνικός Αποκλειςμός  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 : Ενίσχυση Δομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
ΜΕΤΡΟ  4.1: Βασικές Υποδομές Χ 
ΜΕΤΡΟ  4.2 : Ποιότητα Ζωής Χ 
ΜΕΤΡΟ  4.2.1 : Νομαρχιακά Έργα Αναπλάσεων  

ΜΕΤΡΟ  4.3 : Υποστήριξη Παραγωγικών Δραςτηριοτήτων  

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.1 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.2 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ  
ΜΕΤΡΟ  6.1 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ   

Σ τ ό χ ο ι  -  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Εξειδίκευση 
Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Ολοκλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών 
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ Δημιουργία και συντήρηση – βελτίωση βασικών υποδομών 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Δημιουργία υποδομών για την οικονομική ανάπτυξη της πόλης 
Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ανάπλαση περιοχών και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς 

Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  
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Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς  π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς  
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικός  

Δείκτης 
Τιμή 
εκκίνησης 

Επιθυμητός 
φυσικός στόχος  

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ    
1.1 Α & Β θμια εκπαίδευση ΑΙΘΟΥΣΑ 64 102 
1.2 Σχολεία Β' ευκαιρίας    
1.3 Τεχνική εκπαίδευση    
1.4 Ειδικά σχολεία    
1.5 Δημοτικά ΙΕΚ    
2. Κατάρτιση    
2.1  Προγράμματα κατάρτισης    
3. Κοινωνικός Αποκλεισμός    

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ    
1. Μεταφορές    
1.1 Οδοποιία (βελτιώσεις οδών) ΚΜ 30 37 
1.2 Δημοτ. Συγκοινωνία    
1.3 Κόμβοι (ανισόπεδοι) -- 0 1 
1.4 Δικτυο χώρων στάθμευσης    
1.5 Πεζόδρομοι - Ποδηλατόδρομοι    
2. Ενέργεια    
2.1 Ηλιακή ενέργεια    
2.2 Αιολικό Πάρκο     
2.3 Yπογείωση καλωδίων ΔΕΗ    
2.4 Φυσικό αέριο  Μέτρα 0 30000 
3. Επικοινωνίες    
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ    
1. Γεωργία    
1.1 Φυτώριο    
2. Βιομηχανία – Υπηρεσίες - Εμπόριο τ.μ 0 5000 
2.1 ΒΙΟΠΑ    
2.1 Διοικητικό Κέντρο    
3. Τουρισμός    
3.1 Δίκτυο ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς    
4. Έρευνα & Τεχνολογία    
Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
1. Υγεία – Πρόνοια    
1.1 Βρεφονηπιακοί σταθμοί    
1.2 Παιδικοί σταθμοί    
1.2 ΚΑΠΗ    
1.3 ΙΑΤΡΕΙΑ – IKA    
2. Πολιτισμός    
2.1 Κτίρια τ.μ 0 5000 
2.2 Αθλητική υποδομή (εγκαταστάσεις) Στρέματα 0 100 
3. Περιβάλλον    
3.1 γκαράζ – σταθμός μεταφόρτωσης    
3.2 Διαχείριση υπογ. υδάτων    
3.3 Δίκτυο άρδευσης    
3.4 Διευθέτηση ρεμμάτων    
3.5 Αστικές αναπλάσεις(κοινοχρήστων χώρων)    
3.6 Αποχέτευση Μέτρα 24000 34000 
3.7 Αντιπλημμυρική προστασία Μέτρα 1600 3000 
3.8 Ομβρια Μέτρα 6000 13000 
3.9 Υδρευση Μέτρα 15000 25000 
3.10 Αναπλάσεις  περιοχών Στρέματα 0 400 
3.11 Ηχοπετάσματα    
3.12ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ- Κάδοι Απορ/ρα 2 3 
3.13 Δεντροφυτεύσεις    
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3.14 Ανάπλαση ακτών    
Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ    

Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή  Α ν α φ ο ρ ά  Ε ρ γ ω ν  
Α/Α Τίτλος Εργου Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
1 Διευθέτηση ρέμματος Εσχατέας 5.000.000.000 δρχ 
2 Κατασκευή της οδού Ανεξαρτησίας 2.000.000.000 δρχ 
3 Κατασκευή Οδού 25ης Μαρτίου 2.000.000.000 δρχ 
4 Διαμόρφωση Οδικού Κόμβου Λεωφόρου Φυλής και Οδών Π. Γρηγορούσης – 

28ης Οκτωβρίου 
1.000.000.000 δρχ 

5 Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Εργων 500.000.000 δρχ 
6 Κατασκευή Οδού Εθνικής Αντίστασης  (Μεγαρίτη) 1.500.000.000 δρχ 
7 Κατασκευή Δικτύου Υδρευσης 2.000.000.000 δρχ 
8 Αποχέτευση ακαθάρτων 2.000.000.000 δρχ 
9 Εσωτερικό δίκτυο παροχής Φυσικού αερίου 1.000.000.000 δρχ 
10 Αστικές αναπλάσεις  3.000.000.000 δρχ 
11 Αστικές αναπλάσεις σε περιοχή που κατοικούν Αθίγγανοι 2.000.000.000 δρχ 
12 Ανάπλαση της όμορης περιοχής του πάρκου πόλης του Δήμου Ανω Λιοσίων 1.000.000.000 δρχ 
13 Πολιτιστικό κέντρο 1.000.000.000 δρχ 
14 Εμπορικό Κέντρο  -  Δημοτική Αγορά 1.000.000.000 δρχ 
15 Αθλητικές Εγκαταστάσεις  1.000.000.000 δρχ 
16 Κατασκευή σχολείων 000 δρχ 

Α ν α μ ε ν ό μ ε ν α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  

Με τις δράσεις που έχουμε προτείνει ολοκληρώνεται σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία της πόλης τόσο ως προς τις 
υποδομές , κύρια την αποπεράτωση του οδικού δικτύου αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής μας. 
Παράλληλα αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής με τις αναπλάσεις που προτείνονται, λύνεται το στεγαστικό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής.    
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Δήμος Ιλίου 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 – 2006 

Φλεβάρης 1999 

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 

Τα προβλήματα που υπάρχουν στο Δήμο Ιλίου σε διάφορους τομείς είναι : 

Α. Το Φυσικό και Ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Η αντιπλημμυρική προστασία περιοχών του Δήμου μας με κατασκευή αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής. 

Το σκέπασμα – διευθέτηση του ρέμματος Φλέβας (Καναπιτσερή). 

Η διαχείριση απορριμάτων με την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (κάδοι- απορριματοφόρα κ.λ.π.), την 
δημιουργία σύγχρονου υπογείου χώρου για τη στάθμευση απορριματοφόρων και εκτέλεση άλλων λειτουργιών που 
αφορούν την διαχείριση απορριμάτων. 

Β. Ποιότητα ζωής. 

Υπάρχουν υποβαθμισμένες περιοχές στο Δήμο μας που χρήζει η ανάπλασή τους. (Πεζοδρομήσεις – χώροι πρασίνου – 
φύτευσης κ.λ.π.) 

Υπάρχει έλλειψη σύγχρονων βρεφονηπιακών σταθμών. 

Γ. Μεταφορές. 

Υπάρχουν αδιάνοικτοι κύριοι οδικοί άξονες (Λεωφόρος Θηβών, Λ. Δημοκρατίας, Λ. Χασιάς, Κ. Βέρα – Ερμιόνης). 

Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι ελλειπείς. 

(Σύνδεση συνοικιών με το Κέντρο του Δήμου, σύνδεση με τους υπό κατασκευή σταθμούς του Μετρό).. 

Δ. Παραγωγικό Περιβάλλον. 

Υπάρχει παντελής έλλειψη σύγχρονου εκθεσιακού Κέντρου. 

Ε. Ανθρώπινο δυναμικό. 

Χρειάζεται ένταξη στην παραγωγική διαδικασία ομάδων κοινωνικού αποκλεισμού (ολοκλήρωση χώρου για την 
προβολή προϊόντων – οργάνωση (ποντίων). 

Παντελής έλλειψη μηχανισμού για την προβολή προϊόντων- εμπόρων – επαγγελματιών του Δήμου μας 

Α ν ά λ υ σ η  υ φ ι σ τ ά μ ε ν η ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς   

Προβλήματα :  
Τομείς   
1. Φυσικό & Ανθρωπογενές Περιβάλλον -    
1.1 Ύδρευση X B 
1.2 Αποχέτευση   
1.3 Βιολογικοί Καθαρισμοί   
1.4 Διαχείριση Απορριμμάτων X B 
1.5 Αντιπλημμυρική προστασία X A 
1.6 Αναπλάσεις  Ακτών   
2. Ποιότητα  Ζωής   
2.1  Αναπλάσεις περιοχών  X B 
2.2 Βελτίωση πολεοδομικού ιστού ( πεζοδρομήσεις , δενδροφυτεύσεις, πράξεις εφαρμογής  
κλπ)  

X A 

2.3 Υγεία Πρόνοια ( Νοσοκομεία , παιδικοί σταθμοί) X B 
2.4 Πολιτισμός X B 
3. Μεταφορές   
3.1 Ανισόπεδοι κόμβοι   
3.2 Νέες Χαράξεις δρόμων   
3.3 Βελτιώσεις δρόμων X B 
4. Παραγωγικό περιβάλλον   
4.1 Ειδικές παρεμβάσεις υποβαθμισμένων περιοχών ( ελαιώνας)   
4.2 Στήριξη ΜΜΕ ( επιδοτήσεις για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού )   
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4.3 Εκθεσιακά κέντρα X B 
4.4 Τουρισμός    
4.5 Έρευνα & Τεχνολογία   
4.6 Τεχνολογικά Πάρκα   
4.7 Βιομηχανικές   Περιοχές   
5. Ανθρώπινο Δυναμικό   
5.1  Αρχική  κατάρτιση – Υποδομές ( Σχολικές αίθουσες 2μιας Εκπαίδευσης , Εργαστήρια  
ΑΕΙ – ΤΕΙ , Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) 

  

5.2  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση   
5.3 Ανεργία X B 

5.4 Κοινωνικός Αποκλεισμός X A 

6. Άλλα    

 
Συγκριτικά Πλεονεκτήματα  

Πρέπει να γίνουν επεμβάσεις για την επίλυση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν είναι η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος με την αποφυγή 

επικίνδυνων καταστάσεων στην περίοδο βροχοπτώσεων, επιτυγχάνεται καθαρή πόλη με την απομάκρυνση των 

απορριμάτων. 

Επίσης αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής με την ανάπλαση περιοχών, δημιουργώντας πεζοδρόμους, χώρους αναψυχής, 

πρασίνου κλπ. 

Η κατασκευή κύριων οδικών αξόνων διευκολύνουν τις μεταφορές με εξοικονόμηση χρόνου, μείωση ρύπων από τα 

αυτοκίνητα. 

Επίσης μεγάλο πλεονέκτημα είναι η γρήγορη μετάβαση των κατοίκων προς τις εργασίες τους με τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς. 

Η ένταξη ομάδων κοινωνικού αποκλεισμού στην παραγωγική διαδικασία θα αναβαθμίσει το βιοτικό τους επίπεδο αλλά 

και τους χώρους που κινούνται και εργάζονται. 

Αποτελεσματικότητα 2ου Κ.Π.Σ.  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Σημειώσατε Χ 
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 : Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής  
ΜΕΤΡΟ  1.1 :   
                       Υδρεύσεις  
                       Αποχετεύσεις  
                       Βιολογικοί Καθαρισμοί  
ΜΕΤΡΟ  1.2 : Διαχείριση Απορριμμάτων X 
ΜΕΤΡΟ  1.3 : Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων  
                        Αντιπλημμυρική Προστασία  
                        Ανάπλαση Ακτών  
ΜΕΤΡΟ  1.4 :   
                        Υγεία  
                        Πρόνοια  
ΜΕΤΡΟ  1.5 : Συμπληρωματικές ενέργειες  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 : Αναπτυξιακές παρεμβάσεις & Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση  
ΜΕΤΡΟ  2.1 : Μεταφορές X 
ΜΕΤΡΟ  2.2 : Αναμόρφωση Παραγωγικού Περιβάλλοντος  
ΜΕΤΡΟ  2.3 : Ειδικές παρεμβάσεις Υποβαθμισμένων περιοχών  
ΜΕΤΡΟ  2.4 : Τουρισμός – Πολιτισμός  
ΜΕΤΡΟ  2.5 : Έρευνα & Υποστήριξη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων  
ΜΕΤΡΟ  2.6 : Κτηνιατρικά Εργαστήρια & Ινστιτούτα ( FEOGA)  
ΜΕΤΡΟ  2.6.1 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Κτηνοτροφικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.2 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Μετεγκαταστάσεις  
ΜΕΤΡΟ  2.6.3 : Πρωτογενής Τομέας (FEOGA) , Θερμοκήπια  
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ΜΕΤΡΟ  2.6.4 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Δασικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.5 : Υποδομές ( ΕΤΠΑ)  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 : Ανθρώπινο Δυναμικό X 
ΜΕΤΡΟ  3.1 :   
                        Αρχική κατάρτιση  
                       Υποδομές  
ΜΕΤΡΟ  3.2 : Συνεχιζόμενη εκπαίδευση  
ΜΕΤΡΟ  3.3 : Ανεργία – Κοινωνικός Αποκλειςμός  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 : Ενίσχυση Δομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
ΜΕΤΡΟ  4.1: Βασικές Υποδομές  
ΜΕΤΡΟ  4.2 : Ποιότητα Ζωής  
ΜΕΤΡΟ  4.2.1 : Νομαρχιακά Έργα Αναπλάσεων  
ΜΕΤΡΟ  4.3 : Υποστήριξη Παραγωγικών Δραςτηριοτήτων  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.1 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.2 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ  
ΜΕΤΡΟ  6.1 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ   

Σ τ ό χ ο ι  -  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Εξειδίκευση 
Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Παλιννοστούντες (Πόντιοι)-Άνεργοι-Εξειδίκευση (επαγγελματική) 
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ Αντιπλημμυρική προστασία-Μεταφορές 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών 
Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ανάπλαση αστικών περιοχών-Διαχείριση απορριμμάτων-Διαχείριση 

υπογείων υδάτων 
Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

Οι κύριοι στόχοι που έχουν τεθεί είναι: 

Ολοκλήρωση των βασικών υποδομών στην περιοχή μας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και η 
βοήθεια ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής μας στις διάφορες λειτουργίες και δραστηριότητες που εμπλέκεται 
καθημερινά. 

Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων  θα γίνει με την παρέμβαση και την εκτέλεση αναγκαίων δράσεων που θα αφορούν 
στα αντιπλημμυρικά έργα, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού – κατασκευή χώρων στάθμευσης, πεζοδρόμηση 
φυτεύσεις , διαχείριση υπογείων υδάτων, κατασκευή βρεφονηπιακών σταθμών, διανοίξεις – κατασκευή κυρίων οδικών 
αξόνων, κατασκευή ολοκλήρωση εκθεσιακού κέντρου κλπ. 

Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς  π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς  
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικός  

Δείκτης 
Τιμή 
εκκίνησης 

Επιθυμητός 
φυσικός στόχος  

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ    
1. Εκπαίδευση     
2. Κατάρτιση    
3. Κοινωνικός Αποκλεισμός 
3.1. Παλιννοστούντες (Πόντιοι) (αγορά) 

Μ2 200 600 

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ    
Μεταφορές 
Οδοποιία (πρωτεύον δίκτυο) 
Συγκοινωνία Δημοτική 

 
ΚΜ 
Οχήματα 

 
20 
0 

 
5 
10 

2. Ενέργεια    
3. Επικοινωνίες    
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ    
1. Γεωργία    
2. Βιομηχανία – Υπηρεσίες    
3. Τουρισμός    
4. Έρευνα & Τεχνολογία    
Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
Υγεία – Πρόνοια 
1.1. Παιδικοί σταθμοί 

 
 

 
1 

 
1 

2. Πολιτισμός    
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Περιβάλλον 
3.1. Διαχείριση απορριμμάτων (γκαράζ – σταθμός μεταφόρτωσης) 
3.2. Διαχείριση υπογείων υδάτων 
3.3. Δίκτυο άρδευσης 
3.4. Κάλυψη ρεμάτων 
3.5. Αστικές αναπλάσεις 

 
Μ2 
 
Γεωτρ. 
Μ 
Μ 
Στρ. 

 
0 
 
10 
1000 
3000 
15 

 
3000 
 
30 
10000 
2000 
20 

Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ    
 

Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή  Α ν α φ ο ρ ά  Ε ρ γ ω ν  
Α/Α Τίτλος Εργου Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
1 Κατασκευή αγωγού ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής σε δρόμους του 

Δήμου (Αργυροκάστρου, τεπελενίου, Αγ. Σαράντα, Σύρου, Αλαμάνας, 
Ιπποδαμείας) 

800.000.000 δρχ 

2 Κατασκευή υπογείου χώρου Στάθμευσης οχημάτων – καθαριότητας (κοινό με 
Αγ. Αναργύρους) 

1.000.000.000 
δρχ 

3 Προμήθεια κάδων απορριμάτων – απορριματοφόρων – καδοφόρου – 
πλυντηρίου κάδων 

250.000.000 δρχ 

4 Προμήθεια – λειτουργία μικρών λεωφορείων  200.000.000 δρχ 
5 Διαχείριση υπογείων υδάτινων πόρων 500.000.000 δρχ 
6 Κατασκευή – εξοπλισμός βρεφονηπιακών σταθμών  150.000.000 δρχ 
7 Κατασκευή εμπορικού κέντρου παλιννοστούντων (Β΄φάση) 150.000.000 δρχ 
8 Ανάπλαση Πανεπιστημιακών κτημάτων 200.000.000 δρχ 
9 Αναβάθμιση  υποβαθμισμένων περιοχών του Δήμου 200.000.000 δρχ 
10 Κατασκευή χώρου στάθμευσης οχημάτων  600.000.000 δρχ 

Α ν α μ ε ν ό μ ε ν α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκληρωμένη παρέμβαση στους διάφορους τομείς είναι: 
Η βελτίωση του περιβάλλοντος (αντιπλημμυρική προστασία, καθαρή πόλη, μείωση κόστους μεταφορών (χρόνος , 
χρήμα), μέιωση ρύπων, διευκόλυνση παραγωγικών τάξεων (εργαζόμενοι, μεταφορές, πόντιοι, έμποροι κλπ.) 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας , αύξηση παραγωγικότητας κλπ. 
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Δήμος Καματερού 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 – 2006 

Φλεβάρης 1999 

Α ν ά λ υ σ η  υ φ ι σ τ ά μ ε ν η ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  

Προβλήματα :  
Τομείς   
1. Φυσικό & Ανθρωπογενές Περιβάλλον -    
1.1 Ύδρευση Χ Β 
1.2 Αποχέτευση Χ Α 
1.3 Βιολογικοί Καθαρισμοί   
1.4 Διαχείριση Απορριμμάτων   
1.5 Αντιπλημμυρική προστασία Χ Α 
1.6 Αναπλάσεις  Ακτών   
1.7 Διευθέτηση ρεμμάτων Χ Α 
2. Ποιότητα  Ζωής   
2.1  Αναπλάσεις περιοχών  Χ Α 
2.2 Βελτίωση πολεοδομικού ιστού ( πεζοδρομήσεις , δενδροφυτεύσεις, πράξεις εφαρμογής  
κλπ)  

Χ Α 

2.3 Υγεία Πρόνοια ( Νοσοκομεία , παιδικοί σταθμοί) Χ Α 
2.4 Πολιτισμός   
3. Μεταφορές   
3.1 Ανισόπεδοι κόμβοι   
3.2 Νέες Χαράξεις δρόμων Χ Α 
3.3 Βελτιώσεις δρόμων Χ Β  
3.4 Δημοτική Συγκοινωνία Χ Β 
4. Παραγωγικό περιβάλλον   
4.1 Ειδικές παρεμβάσεις υποβαθμισμένων περιοχών 
 ( ελαιώνας) 

  

4.2 Στήριξη ΜΜΕ ( επιδοτήσεις για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού )   
4.3 Εκθεσιακά κέντρα   
4.4 Τουρισμός    
4.5 Έρευνα & Τεχνολογία   
4.6 Τεχνολογικά Πάρκα         

Χ 
Β 

4.7 Βιομηχανικές   Περιοχές   
5. Ανθρώπινο Δυναμικό   
5.1  Αρχική  κατάρτιση – Υποδομές ( Σχολικές αίθουσες 2μιας Εκπαίδευσης , Εργαστήρια  
ΑΕΙ – ΤΕΙ , Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτιςης) 

Χ Β 

5.2  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση   
5.3 Ανεργία   
5.4 Κοινωνικός Αποκλεισμός   
6. Άλλα    
Συγκριτικά Πλεονεκτήματα  

Ο Δήμος Καματερού βρίσκεται στο βόρειο άκρο του Ποικίλου  Ορους  με έκταση αστικού ιστού 4700 στρέμματα και 
πληθυσμό κατά την απογραφή του 1991 περίπου18000 ενώ σήμερα σύμφωνα με στοιχεία του δημοτολογίου και της 
ΔΕΗ εκτιμάται σε 30.000 περίπου. 

Η περιοχή του Δήμου μέχρι το 1986 ήταν σε ποσοστό 95% εκτός σχεδίου ενώ και σήμερα παρά το γεγονός ότι το 
ποσοστό της εντός σχεδίου περιοχής  είναι 90% περίπου, παραμένουν τα βασικά προβλήματα δόμησης αφού οι πράξεις 
εφαρμογής δεν έχουν τελειώσει. 

Η καθυστέρηση στην έγκριση των πολεοδομικών μελετών έχει παρασύρει την περιοχή σε γενικότερη υποβάθμιση σε 
όλους σχεδόν τους τομείς των έργων υποδομής. 

Ετσι σε σύνολο οδικού δικτύου 150 ΚΜ έχουν κατασκευασθεί περίπου 80 ΚΜ ασφάλτου και ανάλογο μήκος 
αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων ποσοστό  δηλαδή ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση και με τον πληθυσμό. 



\\Titan\ASDA\SPA0006\TEFXOSM.DOC   39 / 55  

Ο Δήμος διασχίζεται από το ρέμμα Εσχαταίας σε μήκος  2800 μ. εκ των οποίων μόνο τα 500 έχουν διευθετηθεί από την 
ΕΥΔΑΠ. 

Υπάρχουν επίσης δευτερεύοντα ρέμματα που καταλήγουν στα προαναφερθέν με μήκος 5000 μ. που στο σύνολό τους 
είναι ανοικτά και αποτελούν εστίες ρύπανσης. 

Παρ’ όλο που η περιοχή πλήττεται σοβαρά από πλημμύρες αγωγοί ομβρίων έχουν κατασκευασθεί σε μήκος  1000 
μέτρων εκ των οποίων τα 500 στα όρια με όμορο Δήμο χωρίς να αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα. 

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των πράξεων εφαρμογής έχει στερήσει τον Δημο από κοινόχρηστους χώρους  οι 
οποίοι ανέρχονται σήμερα σε 40 στρ. έναντι των 150 που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη. 

Η Λ. Φυλής αποτελεί την βασική αρτηρία που οδηγεί στον Χ.Υ.Τ.Α. Ανω Λιοσίων γεγονός που έχει επιβαρύνει με 
πρόσθετη ρύπανση την περιοχή του Δήμου ( υπολείματα σκουπιδιών - κυκλοφοριακός φόρτος κλπ. ). 

Η περιοχή του Ποικίλου όρους παλαιότερα  φιλοξενούσε λατομικές δραστηριότητες που έχουν αφήσει βαρύτατα 
πλήγματα στην κατά τα άλλα αναπτυσσόμενη παρεια του Ποικίλου Ορους. 

Ο Δήμος ανήκει στην περιοχή ευθύνης της ΕΥΔΑΠ αλλά 10.000 μ. οδικού δικτύου πυκνοδομημένου παραμένουν 
χωρίς δίκτυο ύδρευσης. 

Η Λ. Θηβών βασικός οδικός άξονας που συνδέεται με την Λ. Σταυρού - Ελευσίνας παραμένει αδιάνοικτη σε όλο το 
μήκος που διέρχεται από τον Δήμο Καματερού. 

Οι γραμμές του τρένου χωρίζουν την περιοχή του Δήμου στα δύο με τρείς μόνο ισόπεδες και αφύλακτες διαβάσεις. 

Σημαντικό είναι τέλος να τονισθεί ότι το κοντινότερο νοσοκομείο απέχει από τον Δήμο μας 15 ΚΜ.            

Οι ανωτέρω συνθήκες καταδεικνύουν σαφώς την σημαντική υποβάθμιση της περιοχής και την ουσιαστική 
προτεραιότητα που έχουν τα βασικά έργα υποδομής είτε αυτά ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου είτε στην 
αρμοδιότητα κεντρικών φορέων. 

Αποτελεσματικότητα 2ου Κ.Π.Σ.  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Σημειώσατε 

Χ 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 : Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής  
ΜΕΤΡΟ  1.1 :   
                       Υδρεύσεις  
                       Αποχετεύσεις Χ 
                       Βιολογικοί Καθαρισμοί  
ΜΕΤΡΟ  1.2 : Διαχείριση Απορριμμάτων  
ΜΕΤΡΟ  1.3 : Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Χ 
                        Αντιπλημμυρική Προστασία  
                        Ανάπλαση Ακτών  
ΜΕΤΡΟ  1.4 :   
                        Υγεία  
                        Πρόνοια  
ΜΕΤΡΟ  1.5 : Συμπληρωματικές ενέργειες  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 : Αναπτυξιακές παρεμβάσεις &  
Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση 

 

ΜΕΤΡΟ  2.1 : Μεταφορές  
ΜΕΤΡΟ  2.2 : Αναμόρφωση Παραγωγικού Περιβάλλοντος  
ΜΕΤΡΟ  2.3 : Ειδικές παρεμβάσεις Υποβαθμισμένων περιοχών  
ΜΕΤΡΟ  2.4 : Τουρισμός – Πολιτισμός  
ΜΕΤΡΟ  2.5 : Έρευνα & Υποστήριξη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων  
ΜΕΤΡΟ  2.6 : Κτηνιατρικά Εργαστήρια & Ινστιτούτα ( FEOGA)  
ΜΕΤΡΟ  2.6.1 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Κτηνοτροφικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.2 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Μετεγκαταστάσεις  
ΜΕΤΡΟ  2.6.3 : Πρωτογενής Τομέας (FEOGA) , Θερμοκήπια  
ΜΕΤΡΟ  2.6.4 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Δασικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.5 : Υποδομές ( ΕΤΠΑ)  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 : Ανθρώπινο Δυναμικό  
ΜΕΤΡΟ  3.1 :   
                        Αρχική κατάρτιση  
                       Υποδομές  
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ΜΕΤΡΟ  3.2 : Συνεχιζόμενη εκπαίδευση  
ΜΕΤΡΟ  3.3 : Ανεργία – Κοινωνικός Αποκλειςμός  

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 : Ενίσχυση Δομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

ΜΕΤΡΟ  4.1: Βασικές Υποδομές Χ 
ΜΕΤΡΟ  4.2 : Ποιότητα Ζωής Χ 
ΜΕΤΡΟ  4.2.1 : Νομαρχιακά Έργα Αναπλάσεων  
ΜΕΤΡΟ  4.3 : Υποστήριξη Παραγωγικών Δραςτηριοτήτων  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.1 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.2 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ  
ΜΕΤΡΟ  6.1 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ   

Σ τ ό χ ο ι  -  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Εξειδίκευση 
Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, ολοκλήρωση των λοιπών 

δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, ασφαλτοστρώσεις και 
κατασκευή πεζοδρομίων, Αντιπλημμυρική προστασία της Ανατολικής 
περιοχής 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ  

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου για την άρδευση χώρων πρασίνου και 
του αναδασωτέου τμήματος του Ποικίλου Ορους, αποκατάσταση του 
τοπίου στα εγκατελειμένα λατομεία, δημιουργία χώρων πρασίνου και 
αναψυχής υπερτοπικού ενδιαφέροντος. 

Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς  π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς  
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικός  

Δείκτης 
Τιμή 
εκκίνησης 

Επιθυμητός 
φυσικός στόχος 

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ    
1. Εκπαίδευση     
2. Κατάρτιση    
3. Κοινωνικός Αποκλεισμός    
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ    
1. Μεταφορές  οδικο δίκτυο ΚΜ 80 150 
2. Ενέργεια     
3. Επικοινωνίες    
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ    
1. Γεωργία    
2. Βιομηχανία – Υπηρεσίες ( ΒΙΟΠΑ) Μ2 0 60000 
3. Τουρισμός    
4. Έρευνα & Τεχνολογία    
Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
1.Υγεία - Πρόνοια    
1.Πολιτισμός    

2. Περιβάλλον       

2.1   Αποχέτευση ΚΜ 80 150 
2.2   Αντιπλημμυρική προστασία ΚΜ 1 20 
2.3   Αρδευση πρασίνου Μ 0 25000 
2.4   Αναπλάσεις περιοχών Μ2 40000 150000 
Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ    

Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή  Α ν α φ ο ρ ά  Ε ρ γ ω ν  
Α/Α Τίτλος Εργου Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
1 Αποχέτευση ακαθάρτων 250.000.000 
2 Αντιπλημμυρική προστασία  500.000.000 
3 Αρδευση – ανάπτυξη πρασίνου στο Πικίλο Ορος 500.000.000 
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4 Δίκτυο πεζοδρόμων εμπορικών κέντρων 500.000.000 
5 Αποκατάσταση τοπίου Λατομείου Αναγνωστάκη 1.000.000.000 
6 Ανάπλαση Δ/κου Κέντρου Δήμου Καματερού 2.000.000.000 
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Δήμος Περιστερίου 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 – 2006 

Φλεβάρης 1999 

Α ν ά λ υ σ η  υ φ ι σ τ ά μ ε ν η ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  

Προβλήματα :  
Τομείς   

1. Φυσικό & Ανθρωπογενές Περιβάλλον -    
1.1 Ύδρευση (Νεοενταχθείσες περιοχές)   
1.2 Αποχέτευση (Νεοενταχθείσες περιοχές) Χ Β 
1.3 Βιολογικοί Καθαρισμοί   
1.4 Διαχείριση Απορριμμάτων Χ Β 
1.5 Αντιπλημμυρική προστασία Χ Β 
1.6 Αναπλάσεις  Ακτών   
2. Ποιότητα  Ζωής   
2.1  Αναπλάσεις περιοχών  Χ Α 
2.2 Βελτίωση πολεοδομικού ιστού ( πεζοδρομήσεις , δενδροφυτεύσεις, πράξεις εφαρμογής  
κλπ)  

Χ Α 

2.3 Υγεία Πρόνοια ( Νοσοκομεία , παιδικοί σταθμοί) Χ Α 
2.4 Πολιτισμός Χ Α 
3. Μεταφορές   
3.1 Ανισόπεδοι κόμβοι Χ Γ 
3.2 Νέες Χαράξεις δρόμων Χ Β 
3.3 Βελτιώσεις δρόμων Χ Α 
3.4 Δημοτική Συγκοινωνία   
4. Παραγωγικό περιβάλλον   
4.1 Ειδικές παρεμβάσεις υποβαθμισμένων περιοχών Χ Β 
4.2 Στήριξη ΜΜΕ ( επιδοτήσεις για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού ) Χ Β 
4.3 Εκθεσιακά κέντρα Χ Β 
4.4 Τουρισμός  Χ Γ 
4.5 Έρευνα & Τεχνολογία Χ Γ 
4.6 Τεχνολογικά Πάρκα   
4.7 Βιομηχανικές   Περιοχές Χ Α 
5. Ανθρώπινο Δυναμικό   
5.1  Αρχική  κατάρτιση – Υποδομές ( Σχολικές αίθουσες 2μιας Εκπαίδευσης , Εργαστήρια  
ΑΕΙ – ΤΕΙ , Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτιςης) 

Χ Α 

5.2  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Χ Α 
5.3 Ανεργία Χ Α 
5.4 Κοινωνικός Αποκλεισμός Χ Α 
6. Άλλα (Πρωτοβάθμια περίθαλψη, κτηριακές εγκαταστάσεις ΙΚΑ)   

Αποτελεσματικότητα 2ου Κ.Π.Σ.  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Σημειώσατε Χ 
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 : Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής  
ΜΕΤΡΟ  1.1 :   
                       Υδρεύσεις  
                       Αποχετεύσεις  
                       Βιολογικοί Καθαρισμοί  
ΜΕΤΡΟ  1.2 : Διαχείριση Απορριμμάτων  
ΜΕΤΡΟ  1.3 : Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων  
                        Αντιπλημμυρική Προστασία Χ 
                        Ανάπλαση Ακτών  
ΜΕΤΡΟ  1.4 :   
                        Υγεία  
                        Πρόνοια  
ΜΕΤΡΟ  1.5 : Συμπληρωματικές ενέργειες  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 : Αναπτυξιακές παρεμβάσεις &   
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Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση 
ΜΕΤΡΟ  2.1 : Μεταφορές  
ΜΕΤΡΟ  2.2 : Αναμόρφωση Παραγωγικού Περιβάλλοντος  
ΜΕΤΡΟ  2.3 : Ειδικές παρεμβάσεις Υποβαθμισμένων περιοχών  
ΜΕΤΡΟ  2.4 : Τουρισμός – Πολιτισμός  
ΜΕΤΡΟ  2.5 : Έρευνα & Υποστήριξη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων  
ΜΕΤΡΟ  2.6 : Κτηνιατρικά Εργαστήρια & Ινστιτούτα ( FEOGA)  
ΜΕΤΡΟ  2.6.1 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Κτηνοτροφικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.2 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Μετεγκαταστάσεις  
ΜΕΤΡΟ  2.6.3 : Πρωτογενής Τομέας (FEOGA) , Θερμοκήπια  
ΜΕΤΡΟ  2.6.4 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Δασικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.5 : Υποδομές ( ΕΤΠΑ)  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 : Ανθρώπινο Δυναμικό  
ΜΕΤΡΟ  3.1 :   
                        Αρχική κατάρτιση  
                       Υποδομές  
ΜΕΤΡΟ  3.2 : Συνεχιζόμενη εκπαίδευση  
ΜΕΤΡΟ  3.3 : Ανεργία – Κοινωνικός Αποκλειςμός  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 : Ενίσχυση Δομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
ΜΕΤΡΟ  4.1: Βασικές Υποδομές Χ 
ΜΕΤΡΟ  4.2 : Ποιότητα Ζωής  
ΜΕΤΡΟ  4.2.1 : Νομαρχιακά Έργα Αναπλάσεων  
ΜΕΤΡΟ  4.3 : Υποστήριξη Παραγωγικών Δραςτηριοτήτων Χ 
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.1 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.2 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ  
ΜΕΤΡΟ  6.1 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ   

Σ τ ό χ ο ι  -  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Εξειδίκευση 

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Εκπαίδευση και κατάρτιση νέων αποφοίτων λυκείων – πτυχιούχων ΑΕΙ 
και ΤΕΙ  

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ Διανοίξεις κεντρικών οδών – δημιουργία και αξιοποίηση υπογείων 
γκαράζ, λειτουργία ΤΡΑΜ – δημιουργία πολιτιστικού κέντρου του Δήμου 
Περιστερίου – δημιουργία δημοτικού ΙΕΚ 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Επιμόρφωση δυναμικού ΜΜΕ- αναβάθμιση εκυθεσιακού κέντρου 
Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αναπαλαίωση κτιρίων – λειτουργία πολιτιστικού κέντρου  
Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τηλεεκπαίδευση και η 

χρήση του internet- αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η 
τηλεεργασία 

Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς  π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς  
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικός  

Δείκτης 
Τιμή 
εκκίνησης 

Επιθυμητός 
φυσικός στόχος  

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ    
1. Εκπαίδευση    
1.1 Σχολεία Α/θμιας Β/θμιας εκπαίδευσης    
2. Κατάρτιση    
3. Κοινωνικός Αποκλεισμός    
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ    
1. Μεταφορές    
1.1 Δημοτική οδοποιία    
1.2 Ανισόπεδοι Κόμβοι    
1.3 Διαμορφώσεις δρόμων - Πεζοδρομήσεις    
2. Ενέργεια (υπογειοποίηση)    
2.1 Φυσικό αέριο    
3. Επικοινωνίες    
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ    
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1. Γεωργία    
2. Βιομηχανία – Υπηρεσίες - Εμπόριο    

3. Τουρισμός    
4. Έρευνα & Τεχνολογία    
Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
1.Υγεία - Πρόνοια    
1.1 Παιδικοί σταθμοί    
1.2 Υποδομή πρόνοιας    
2.Πολιτισμός    
2.1 Κτίρια    
2.2  Αθλητική υποδομή    
3. Περιβάλλον       
3.1   Αποχέτευση    
3.2   Αντιπλημμυρική προστασία    
3.3   Αρδευση πρασίνου    
3.4   Αναπλάσεις     
3.5   Ομβρια    
3.6   Υδρευση    
3.7 Διαχείριση απορριμάτων    
3.8 Διευθέτηση Ρεμμάτων    
3.9 Αλση    
3.10 Αξιοποίηση περιοχών    
3.11 Μελέτες – Πράξεις εφαρμογής    
Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ    

Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή  Α ν α φ ο ρ ά  Ε ρ γ ω ν  
Α/Α Τίτλος Εργου Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
1 Αθλητικό Γυμνάσιο – Λύκειο  
2 9ο Λύκειο – 5ο ΤΕΕ  
3 Σχολείο Β’ Ευκαιρίας Ο.Τ. 1618  
4 Φοίνικας – Γαρδένιας και 10ο Λύκειο Β’ Ευκαιρίας  
5 Δημιουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών  
6 Δίκτυο Κέντρων Κατάρτισης  
7 Προγράμματα Κατάρτισης Δυτικής Αθήνας  
8 Προγράμματα κατάρτισης για ειδικές κοινωνικές ομάδες που απειλούνται από 

την ανεργία 
 

9 Προγράμματα αποκατάστασης – επανένταξης για ναρκομανείς και 
αποφυλακισμένους 

 

10 Υπόγεια Γκαράζ στο Δημαρχείο, Μπουρνάζι, Αγ. Αντώνιο, Εκθεσιακό Κέντρο  
11 21km δικτύου ποδηλατοδρόμων και 21 km δικτύου πεζοδρόμων  
12 Διαδημοτικό δίκτυο ΜΜΜ σταθερής τροχιάς, mini bus και τράμ.  
13 Διανοίξεις οδών Αναπαύσεως, Αγ. Ιεροθέου, Παπαρηγοπούλου, Τζ. Κένεντυ, 

Πελασγίας, Πελοπίδα 
 

14 Μετρό έως Δημαρχείο, Σπαστήρα, Νοσοκομείο  
15 Ηχοπετάσματα σε συγκεκριμένα σημεία των εθνικών οδών  
16 Υπογειοποίηση κεντρικού δικτύου ΔΕΗ  
17 Δικτύωση δημοτικών υπηρεσιών Δυτ. Αθήνας.  
18 Δενδροφύτευση Αναπλάσεις Προσβάσεις, Οδικό Δίκτυο Ποικίλου Ορους  
19 Εκθεσιακό Κέντρο  
20 ΚΥΒΕ  
21 ΚΑΠΗ , Προληπτική Ιατρική, Κοινωνική Αλλυλεγγύη  
22 Κέντρο Τσιγγάνων και Παλινοστούντων Εθνικοτοπικό Κέντρο  
23 Μάσχα και Πολυκάρπου – Λαογραφικό Πολιτιστικό Κέντρο – Δημοτικό 

Θέατρο Βάρναλη 
 

24 Ανάπλαση Ποικίλου Ορους - δενδροφύτευση  
25 Πολυκατοικίες Προσφυγικά Αρμένικα (Ανάπλαση)  
26 Δίκτυο Μέτρησης Ρύπων  
27 Γεωτρήσεις – Δίκτυο – Αποκατάσταση Λατομείων  
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28 Δίκτυο Αστικού Πρασίνου Σπαστήρα  
29 Γεωτρήσεις – Δίκτυο – Αποκατάσταση Λατομείων  
30 Κέντρο Παροχής Τηλεποικοινωνιακών Υπηρεσιών  
31 Δημοτικό Ωδείο  
32 Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο  
33 Δημοτική Βιβλιοθήκη  
34 Κέντρο Μουσικών Σπουδών Ανατολικής Μεσογείου  
35 Δημοτικό Θέατρο  
36 Κτίριο Πολλαπλών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  
37 Βελτίωση Θεάτρου Φοίνικα και περιβάλλοντος χώρου  
38 Ανακύκλωση  
39 Ανάπτυξη τηλεεργασίας  
40 Διαμόρφωση χώρων πρόσβασης σε πολιτιστικούς χώρους  
41 Κέντρο Επιχειρηματικότητας και ενημέρωσης νέων και ανέργων  
42 Κτιριακό Συγκρότημα Δημοτικής Επιχείρησης (αίθουσα διαλέξεων, μουσείο 

κινηματογράφου, μουσείο εκμαγείων εξωτερικού, λαογραφικό μουσείο κλπ) 
 

43 Κτίριο Ανοιχτού Πανεπιστημίου.  
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Δήμος Πετρούπολης 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 – 2006 

Φλεβάρης 1999 

Α ν ά λ υ σ η  υ φ ι σ τ ά μ ε ν η ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  

Προβλήματα :  
Τομείς   

1. Φυσικό & Ανθρωπογενές Περιβάλλον -    
1.1 Ύδρευση (Νεοενταχθείσες περιοχές) Χ Γ 
1.2 Αποχέτευση (Νεοενταχθείσες περιοχές) Χ Β 
1.3 Βιολογικοί Καθαρισμοί   
1.4 Διαχείριση Απορριμμάτων Χ Α 
1.5 Αντιπλημμυρική προστασία Χ Α 
1.6 Αναπλάσεις  Ακτών   
2. Ποιότητα  Ζωής   
2.1  Αναπλάσεις περιοχών  Χ Α 
2.2 Βελτίωση πολεοδομικού ιστού ( πεζοδρομήσεις , δενδροφυτεύσεις, πράξεις εφαρμογής  
κλπ)  

Χ Α 

2.3 Υγεία Πρόνοια ( Νοσοκομεία , παιδικοί σταθμοί) Χ Α 
2.4 Πολιτισμός Χ Α 
3. Μεταφορές   
3.1 Ανισόπεδοι κόμβοι   
3.2 Νέες Χαράξεις δρόμων   
3.3 Βελτιώσεις δρόμων Χ Α 
3.4 Δημοτική Συγκοινωνία   
4. Παραγωγικό περιβάλλον   
4.1 Ειδικές παρεμβάσεις υποβαθμισμένων περιοχών Χ Α 
4.2 Στήριξη ΜΜΕ ( επιδοτήσεις για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού )   
4.3 Εκθεσιακά κέντρα Χ Α 
4.4 Τουρισμός  Χ Β 
4.5 Έρευνα & Τεχνολογία   
4.6 Τεχνολογικά Πάρκα Χ Α 
4.7 Βιομηχανικές   Περιοχές   
5. Ανθρώπινο Δυναμικό   
5.1  Αρχική  κατάρτιση – Υποδομές ( Σχολικές αίθουσες 2μιας Εκπαίδευσης , Εργαστήρια  
ΑΕΙ – ΤΕΙ , Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτιςης) 

Χ Α 

5.2  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Χ Β 
5.3 Ανεργία Χ Α 
5.4 Κοινωνικός Αποκλεισμός   
6. Άλλα (Πρωτοβάθμια περίθαλψη, κτηριακές εγκαταστάσεις ΙΚΑ)   

Ο Δήμος Πετρούπολης ανήκει στη Δυτική Αθήνα, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη ανισομέρεια όσον αφορά τους 
οικονομικούς και άλλους δείκτες της Περιφέρειας Αττικής. Το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας, ιδιαίτερα των 
νεών αποφοίτων Β/βάθμιας εκαπαίδευσης  και των γυναικών είναι κατά πολύ υψηλότερο του μέσου όρου της 
Περιφέρειας Αττικής. Η δραματική έλλειψη παιδικών σταθμών περιορίζει τη δυνατότητα απασχόλησης των νέων 
γυναικών. 

Η ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων αλλά και των ΜΜΕ λόγω του υποβαθμισμένου περιβάλλοντος είναι σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα . 

Απαιτούνται μέτρα τόνωσης της απασχόλησης, μέσα από τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τη δημιουργία υποδομών 
προκειμένου να προκύψουν οι συνθήκες αύξησης της απασχόλησης. 

Το εμπορικό κέντρο της πόλης μας έχει διαμήκη μορφή και θα μπορούσε να αναπλαστεί προκειμένου να τονωθεί η 
ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Μια ολόκληρη περιοχή, η κάτω Πετρούπολη, στερείται παντελώς κοινόχρηστων 
χώρων, πρασίνου, άθλησης και παιδικών χαρών, με αποτέλεσμα έντονα αρνητικά στη διαμόρφωση των ψυχοκινητικών 
χαρακτηριστικών των νέων. 

Το οδικό δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο και σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο από τα έργα των Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας, με αποτέλεσμα συχνά τροχαία ατυχήματα. 
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Λείπουν οι διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι χώροι και η αποκομιδή των απορριμάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία 
εξαιτίας του πεπελαιωμένου εξοπλισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

Η καταπολέμηση των ναρκωτικών προσκρούει στην έλλειψη αθλητικών υποδομών που θα μπορούσαν να συγκινήσουν 
τους νέους. 

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα  

Ο Δήμος Πετρούπολης είναι τερματικός Δήμος και βρίσκεται στις παρυφές του Ποικίλου Ορους . Η γεωγραφική του 
θέση του δίνει δυνατότητες και προϋποθέσεις διάσωσης και αξιοποίησης χώρων. Ο λόφος του Αγίου Δημητρίου, 
έκτασης 168 στρεμμάτων είναι ένας κατάφυτος χώρος που ανήκει στο Δήμο και πρέπει να μετατραπεί σε υπερτοπικό 
πάρκο της Δυτ. Αθήνας, υποδεχόμενο χιλιάδες επισκεπτών. 

Στο παλιό Λατομείο Μαρασλή δημιουργήθηκε πριν 14 χρόνια το θέατρο Πέτρας και φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι 
καλλιτεχνικά σχήματα μουσικής, χορού και θεάτρου διεθνούς επιπέδου. Με την ανάπλαση και αξιοποίηση του 
ευρύτερου χώρου θα μπορεί να δέχεται πολλαπλάσιους θεατές με θετικές οικονομικές επιδράσεις στην περιοχή του 
Δήμου μας, αλλά και στην ποιότητα ζωής της Δυτ. Αθήνας. 

Στο παλιό Λατομείο Γρηγορίου και σε έκταση 68 στρεμμάτων, που ανήκει στο Δήμο Πετρούπολης μπορεί να 
κατασκευαστεί ένα αθλητικό κέντρο για νέους που θα δώσει σημαντική ώθηση στα προγράμματα για νέους του Δήμου 
μας.     

Αποτελεσματικότητα 2ου Κ.Π.Σ.  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Σημειώσατε 

Χ 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 : Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής  
ΜΕΤΡΟ  1.1 :   
                       Υδρεύσεις  
                       Αποχετεύσεις  
                       Βιολογικοί Καθαρισμοί  
ΜΕΤΡΟ  1.2 : Διαχείριση Απορριμμάτων  
ΜΕΤΡΟ  1.3 : Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων  
                        Αντιπλημμυρική Προστασία Χ 
                        Ανάπλαση Ακτών  
ΜΕΤΡΟ  1.4 :   
                        Υγεία  
                        Πρόνοια  
ΜΕΤΡΟ  1.5 : Συμπληρωματικές ενέργειες  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 : Αναπτυξιακές παρεμβάσεις &  
Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση 

 

ΜΕΤΡΟ  2.1 : Μεταφορές  
ΜΕΤΡΟ  2.2 : Αναμόρφωση Παραγωγικού Περιβάλλοντος  
ΜΕΤΡΟ  2.3 : Ειδικές παρεμβάσεις Υποβαθμισμένων περιοχών Χ 
ΜΕΤΡΟ  2.4 : Τουρισμός – Πολιτισμός  
ΜΕΤΡΟ  2.5 : Έρευνα & Υποστήριξη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων  
ΜΕΤΡΟ  2.6 : Κτηνιατρικά Εργαστήρια & Ινστιτούτα ( FEOGA)  
ΜΕΤΡΟ  2.6.1 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Κτηνοτροφικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.2 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Μετεγκαταστάσεις  
ΜΕΤΡΟ  2.6.3 : Πρωτογενής Τομέας (FEOGA) , Θερμοκήπια  
ΜΕΤΡΟ  2.6.4 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Δασικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.5 : Υποδομές ( ΕΤΠΑ)  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 : Ανθρώπινο Δυναμικό  
ΜΕΤΡΟ  3.1 :   
                        Αρχική κατάρτιση  
                       Υποδομές  
ΜΕΤΡΟ  3.2 : Συνεχιζόμενη εκπαίδευση  
ΜΕΤΡΟ  3.3 : Ανεργία – Κοινωνικός Αποκλειςμός  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 : Ενίσχυση Δομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
ΜΕΤΡΟ  4.1: Βασικές Υποδομές  
ΜΕΤΡΟ  4.2 : Ποιότητα Ζωής  
ΜΕΤΡΟ  4.2.1 : Νομαρχιακά Έργα Αναπλάσεων  
ΜΕΤΡΟ  4.3 : Υποστήριξη Παραγωγικών Δραςτηριοτήτων  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : Τεχνική Βοήθεια  
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ΜΕΤΡΟ  5.1 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.2 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ  

  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ  
ΜΕΤΡΟ  6.1 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ   

Τα προβλήματα που ανέκυψαν από το Β’ΚΠΣ εστιάζονται στο μικρό ύψος των διατιθέμενων πόρων, που θα 
μπορούσαν να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες. Σημαντική επίσης δυσκολία αποτέλεσε η μη επιλεξιμότητα και η 
εξαίρεση των έργων στους τομείς του Πολιτισμού και του Αθλητισμού με έντονα δυσμενείς επιδράσεις στη νεολαία 
που μαστίζεται από προβλήματα ανεργίας και ναρκωτικών. Η παροχή ευκαιριών στους νέους για καλλιτεχνική και 
πολιτιστική έκφραση, η δυνατότητα συμμετοχής τους σε αθλητικά προγράμματα τους ενθαρρύνουν και τους ανοίγουν 
σημαντικές δυνατότητες ομαλής κοινωνικής ένταξης. 

Σ τ ό χ ο ι  -  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Εξειδίκευση 
Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Νέοι απόφοιτη Λυκείου 
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ανακατασκευή Οδικού Δικτύου 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Προβολή προϊόντων 

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Πολιτιστική κληρονομιά-Αναπαλαιώσεις 
κτιρίων 

Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Internet, Τράπεζα πληροφοριών 

Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς  π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς  
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικός  

Δείκτης 
Τιμή 
εκκίνησης 

Επιθυμητός 
φυσικός στόχος  

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ    
1. Εκπαίδευση    
1.1 Σχολεία Α/θμιας Β/θμιας εκπαίδευσης αίθουσα 130 180 
2. Κατάρτιση ατομα 0 200 
3. Κοινωνικός Αποκλεισμός ατομα 0 100 
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ    
1. Μεταφορές    
1.1 Δημοτική οδοποιία Κm 170 85 
1.2 Ανισόπεδοι Κόμβοι    
1.3 Διαμορφώσεις δρόμων - Πεζοδρομήσεις    
2. Ενέργεια (υπογειοποίηση) Κm 0 17 
2.1 Φυσικό αέριο    
3. Επικοινωνίες    
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ    
1. Γεωργία    
2. Βιομηχανία – Υπηρεσίες - Εμπόριο    
3. Τουρισμός    
4. Έρευνα & Τεχνολογία    
Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
1.Υγεία - Πρόνοια    
1.1 Παιδικοί σταθμοί  4 8 
1.2 Υποδομή πρόνοιας  Μ2 κτιρίου 200 1600 
2.Πολιτισμός    
2.1 Κτίρια 0 0 2 
2.2  Αθλητική υποδομή 0 0 1 
3. Περιβάλλον       
3.1   Αποχέτευση    
3.2   Αντιπλημμυρική προστασία    
3.3   Αρδευση πρασίνου    
3.4   Αναπλάσεις     
3.5   Ομβρια    
3.6   Υδρευση    
3.7 Διαχείριση απορριμάτων    
3.8 Διευθέτηση Ρεμμάτων    
3.9 Αλση  1 1 
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3.10 Αξιοποίηση περιοχών    
3.11 Μελέτες – Πράξεις εφαρμογής    
Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ εφαρμογ 0 1 
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Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή  Α ν α φ ο ρ ά  Ε ρ γ ω ν  
Α/Α Τίτλος Εργου Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

1 Κατασκευή 4 σχολείων Β’θμιας εκπαίδευσης  
2 Μέτρα κατάρτισης σε νέες τεχνολογίες, τηλεεκπαίδευση, Internet, βιβλιοθήκη  

με ηλεκτρονική βάση δεδομένων  
 

3 Ανακατασκευή οδικού δικτύου 470.000.000 δρχ 

4 Υπογειοποίηση μέρους του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας  310.000.000 δρχ 
5 Ανάπλαση ευρύτερου χώρου παλιού Λατομείου 220.000.000 δρχ 
6 Κατασκευή – εξοπλισμός βρεφονηπιακών σταθμών   
7 Κατασκευή εκθεσιακού χώρου στο παλιό ασβεστοκάμινο  
8 Ανάπλαση εμπορικού κέντρου 810.000.000 δρχ 
9 Ανανέωση εξοπλισμού αποκομιδής – δημιουργία τοπικού  σταθμού 

μεταφόρτωσης 
370.000.000 δρχ 

10 Δημιουργία υπερτοπικού Αθλητικού κέντρου  στο παλιό Λατομείο  Γρηγορίου 475.000.000 δρχ 
 

Ο πληθυσμός του Δήμου μας ανέρχεται σε 68.000 μόνιμους κατοίκους. 

Υπάρχουν 11 σχολεία Β’βάθμιας εκπαίδευσης και απαιτούνται άλλα 4. Μπορούν άμεσα να κατασκευαστούν 2 εξ 
αυτών. 

Η μακροχρόνια ανεργάι των νέων αποφοίτων Λυκείου και ο αποκλεισμός των γυναικών απαιτούν μέτρα κατάρτισης 
τους σε νέες τεχνολογίες τηλεεκπαίδευση, Internet, βιβλιοθήκη με ηλεκτρονική βάση δεδομένων. 

Το οδικό δίκτυο της πόλης λόγω της παλαιότητας αλλά και των επεμβάσεων των Οργανισμών κοινής Ωφέλειας είναι 
κατεστραμμένο σε μεγάλο βαθμό και πρέπει να ανακατασκευαστεί και να σημανθεί για τον περιορισμό των τροχαίων 
ατυχημάτων. Υπάρχει μελέτη του Δήμου με προϋπολογισμό κόστους 470 εκατ. 

Πρέπει να υπογειοποιηθεί ένα μέρος του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτερα κατα μήκος των δρόμων 
εμπορικής σημασίας. Υπάρχει μελέτη από την ΔΕΗ με προϋπολογισμό κόστους 310 εκατ. 

Ο Δήμος Πετρούπολης έχει στην κυριότητά του χώρο παλιού Λατομείου στον οποίο έχει κατασκευαστεί  το Θέατρο 
Πέτρας  με σημαντικές ετήσιες εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν δεκάδες χιλιάδες θεατές. Απαιτούνται εργασίες 
ανάπλασης του ευρύτερου χώρου, για την αύξηση των επισκεπτών και την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού με 
ευεργετικές επιδράσεις στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η μελέτη που είναι ήδη έτοιμη έχει προϋπολογισμό 
220 εκατ. 

Υπάρχουν μόνο 4 κρατικοί παιδικοί σταθμοί και απαιτούνται τουλάχιστον άλλοι 4. Υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα 
ιδιοκτησίας του Δήμου στα οποία μπορούν άμεσα να δημιουργηθούν. 

Το παραδοσιακό και διατηρητέο παλιό ασβεστοκάμινο κυριότητας του Δήμου μας μπορεί να αναπαλαιωθεί και να 
μετατραπεί σε εκθεσιακό χώρο για την εικαστική ανάπτυξη της περιοχής. 

Στην υποβαθμισμένη περιβαλλοντικά Δυτ. Αθήνα στην οποία λέιπουν δραματικά οι χώροι πρασίνου ανήκει και ο 
Δήμος Πετρούπολης. Στην κυριότητά του ανήκει ο δασωμένος λόφος Αγ.Δημητρίου ο οποίος μπορεί να μετατραπεί σε 
σύγχρονο αισθητικό υπερτοπικό Αλσος της Δυτ.Αθήνας με θετικές επιδράσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Το εμπορικόκέντρο του Δήμου μας λόγω της υποβάθμισης των πεζοδρομίων, 
χρήζει ανάπλασης για να προσελκύσει επισκέπτες προκειμένου να τονωθεί η ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Η 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα χαμηλή και η προτεινόμενη ανάπλαση δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις 
τόσο για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ όσο και για την αύξηση της απασχόλησης. Υπάρχει έτοιμη μελέτη με 
προύπολογισμό 810 εκατ. 

Η οργάνωση της αποκομιδής των απορριμάτων απαιτεί την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, με την αγορά 5 
νέων απορριματοφόρων, 2 μικρών μηχανικών σαρώθρων και τη δημιουργία τοπικού σταθμού μεταφόρτωσης. 
Προβλεπόμενος προϋπολογισμός 370 εκατ. 

Η δημιουργία του υπερτοπικού Αθλητικού Κέντρου στο παλιό Λατομείο Γρηγορίου έκτασης 68 στρεμμάτων και 
κυριότητας του Δήμου μας είναι επιτακτική προκειμένου να λειτουργήσουμε τα αθλητικά προγράμματα για νέους που 
υφίστανται τις βλαβερές επιδράσεις των ναρκωτικών. Εξ’άλλου είναι απαραίτητοι οι αθλητικοί χώροι  για την 
ψυχοκινιτική ισορροπία των νέων αλλά και ενηλίκων. Για το έργο αυτό εκπονήθηκε μελέτη από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού με προύπολογισμό έργου 475 εκατ. 
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Α ν α μ ε ν ό μ ε ν α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  

Η βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στο Δήμο Πετρούπολης που ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της 
Δυτ. Αθήνας έχει αναγνωριστεί σαν πρώτη ανάγκη από κυβερνητικούς και άλλους φορείς. Οι δείκτες οικονομικής 
ανάπτυξης του Δήμου μας υπολείπονται σαφώς των μέσων όρων και δεικτών της Περιφέρειας Αττικής. Είναι ανάγκη 
να προωθηθούν δράσεις, ενέργειες και έργα στη Δυτική  Αθήνα και ειδικότερα στο Δήμο Πετρούπολης ο οποίος 
εμφανίζει το μεγαλύτερο δείκτη αύξησης του οπληθυσμού σε όλη την Περιφέρεια Αττικής (25% αύξηση κατά μέσο 
όρο ανά δεκαετία). 

Η δημιουργία και η ανάπτυξη υπιοδομών παροχής υπηρεσιών – ‘ασκηση εμπορίου, πολιτιστικές και αθλητικές  
υπηρεσίες κλπ. –δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις αύξησης του κύκλου εργασιών των ΜΜΕ, με θετικές προϋποθέσεις 
αύξησης του κύκλου εργασιών των ΜΜΕ, με θετικές επιδράσεις στην απασχόληση. Η ομαλή κοινωνική ένταξη των 
νέων μέσα από τη συμμετοχή σε πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα είναι απαραίτητος όρος για την αποφυγή 
κοινωνικών προβλημάτων και εντάσεων αλλά και ανισοτήτων. Η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων με θύματα 
ιδιαίτερα παιδιά και ηλικιωμένους απαιτούν έργα σήμεανσης και αποκατάστασης του φθαρμένου οδικού δικτύου. 

Η προώθηση έργων πολιτισμού όπως η αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Θεάτρου Πέτρας, η αναπαλαίωση 
του παλιού ασβεστοκάμινου και η δημιουργία Αθλητικού Κέντρου Γρηγορίου εκτός των άλλων δημιουργεί και νέες 
θέσεις εργασίας, τόσο πρόσκαιρες όσο και μόνιμες. 

Η δημιουργία νέων παιδικών συαθμών καταπολεμά τον αποκλεισμό από την εργασία των νέων γυναικών. 

Η βελτίωση των υπηρεσιών διαχείρησης απορριμάτων απαιτεί ανανέωση του πεπαλαιωμένου μηχανικού εξοπλισμού 
και την αγορά νέων οχημάτων και τοπικού σταθμού μεταφόρτωσης για μείωση του κόστους συλλογής και διάθεσης 
απορριμάτων. 

Η επέκταση των προγραμμάτων πληροφορικής, η δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας πληροφοριών, η τηλεεργασία, η 
σύνδεση με το internet για πληροφόρηση και τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης νέων αποφοίτων 
Β/βάθμιας εκπαίδευσης αλλά και αποθεραπευμένων χρηστών ναρκωτικών, είναι αναγκίος όρος για την ομαλή τους 
κοινωνική ένταξη. Η δημιουργία εικαστικού εργαστηρίου και κέντρου χειροτεχνίας ανηλίκων και ενηλίκων, η 
ανέγερση κτιρίου Δημοτικού Ωδείου για τη διάσωση και διάδοση της μουσικής μας κληρονομιάς θα αλλάξουν 
θεαματικά τη σημερινή άσχημη κατάσταση και θα ωθήσουν τους νέους δημιουργικά. Η ανάπλαση της έντονα 
υποβαθμισμένης περιοχής της Κάτω Πετρούπολης θα συμβάλλει  θετικά στην καταπολέμηση της κοινωνικής 
ανισότητας, την δημιουργία εσωτερικής συνοχής της πόλης και την αποφυγή αντικοινωνικών φαινομένων και 
εντάσεων. 

Μακροχρόνιες Επιπτώσεις 

Η δημιουργία των υποδομών που λέιπουν και η βελτίωση του περιβάλλοντος – αναπλάσεις εμπορικών κέντρων, 
δημιουργία υπερτοπικού Αλσους ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου Θεάτρου Πέτρας, Αθλητικό Κέντρο Γρηγορίου, 
Τράπεζα οληροφοριών ìnternet, υπογειοποίηση μέρους του δικτύου της ΔΕΗ, βελτίωση οδικού , δημιουργία παιδικών 
σταθμών κλπ- θα επιτρέψει την κινητικότητα των καταναλωτών , την αύξηση του εσωτερικού τουρισμού, με συνέπειες 
θετικές στην απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα. 

Η τόνωση της ζήτησης στέγης για κατοικία ή επαγγελματική χρήση θα φέρει νέο πληθυσμό με επακόλουθη αύξηση της 
ζήτησης υπηρεσιών και προϊόντων. Μέσα από την αύξηση της ζήτησης και τη δημιουργία υποδομών που σήμερα 
λείπουν καταπολεμάται η ανισότητα στην απασχόληση ανδρών – γυναικών και ο κοινωνικός αποκλεισμός και 
επιτυγχάνεται η κοινωνία της ισότητας. 

Η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου σαν άμεση συνέπεια της αύξησης της ζήτησης σε προϊόντα και υπηρεσίες είναι 
ρεαλιστικός στόχος. 

Οι επενδύσεις που προτείνονται είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά και θα δημιουργήσουν συνθήκες 
αύξησης του παραγόμενου ακαθαρίστου προϊόντος της ευρύτερης περιοχής. 
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Δήμος Χαϊδαρίου 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 – 2006 

Φλεβάρης 1999 

Α ν ά λ υ σ η  υ φ ι σ τ ά μ ε ν η ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς   

Προβλήματα :  
Τομείς   

1. Φυσικό & Ανθρωπογενές Περιβάλλον -    
1.1 Ύδρευση (Νεοενταχθείσες περιοχές) Χ Β 
1.2 Αποχέτευση (Νεοενταχθείσες περιοχές) Χ Β 
1.3 Βιολογικοί Καθαρισμοί   
1.4 Διαχείριση Απορριμμάτων   
1.5 Αντιπλημμυρική προστασία Χ Α 
1.6 Αναπλάσεις  Ακτών Χ Γ 
2. Ποιότητα  Ζωής   
2.1  Αναπλάσεις περιοχών  Χ Β 
2.2 Βελτίωση πολεοδομικού ιστού ( πεζοδρομήσεις , δενδροφυτεύσεις, πράξεις εφαρμογής  
κλπ)  

Χ Α 

2.3 Υγεία Πρόνοια ( Νοσοκομεία , παιδικοί σταθμοί)   
2.4 Πολιτισμός Χ Β 
3. Μεταφορές   
3.1 Ανισόπεδοι κόμβοι Χ Β 
3.2 Νέες Χαράξεις δρόμων   
3.3 Βελτιώσεις δρόμων Χ Β  
3.4 Δημοτική Συγκοινωνία   
4. Παραγωγικό περιβάλλον   
4.1 Ειδικές παρεμβάσεις υποβαθμισμένων περιοχών   
4.2 Στήριξη ΜΜΕ ( επιδοτήσεις για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού ) Χ Α 
4.3 Εκθεσιακά κέντρα   
4.4 Τουρισμός (Ανάδειξη Ιστορ. Μνημείων, Δυτ. Είσοδος πρωτεύουσας) Χ Α 
4.5 Έρευνα & Τεχνολογία Χ Γ 
4.6 Τεχνολογικά Πάρκα   
4.7 Βιομηχανικές   Περιοχές   
5. Ανθρώπινο Δυναμικό   
5.1  Αρχική  κατάρτιση – Υποδομές ( Σχολικές αίθουσες 2μιας Εκπαίδευσης , Εργαστήρια  
ΑΕΙ – ΤΕΙ , Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτιςης) 

Χ Β 

5.2  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Χ Γ 
5.3 Ανεργία Χ Α 
5.4 Κοινωνικός Αποκλεισμός Χ Β 
6. Άλλα (Πρωτοβάθμια περίθαλψη, κτηριακές εγκαταστάσεις ΙΚΑ) Χ Α 

Από το σύνολο των προβλημάτων του Δήμου Χαϊδαρίου ειδικότερη αναφορά κρίνεται αναγκαία: 

Α) Στην απασχόληση 

Η μεγαλύτερη Ναυπηγική μονάδα, τα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε», βρίσκονται στο Χαϊδάρι. Επίσης στους γειτονικούς 
Δήμους Ασπρόπυργο και Ελευσίνα βρίσκονται τα «Ναυπηγεία Ελευσίνος Α.Ε» και δύο μεγάλες μονάδες χάλυβα 
(Ελληνική Χαλυβουργία, Χαλυβουργική Α.Ε.), καθώς και πολλές άλλες Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Η 
κρίση στους δύο αυτούς κλάδους (Ναυπηγεία, Χαλυβουργεία), έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των 
ανέργων στο Χαϊδάρι, διότι μέρος των εργαζομένων στις μονάδες αυτές κατοικούν στο Δήμο μας. 

Β) Στους Ανθρώπινους Πόρους: 

Απαιτείται η εκπαίδευση και κατάρτιση των ανέργων για να ενταχθούν σε άλλους τομείς παραγωγής. 

Γ) Στο περιβάλλον: 

Μετά από μια έντονη αστική ανάπτυξη, το Χαϊδάρι αντιμετωπίζει σοβαρές επιπτώσεις που υποβαθμίζουν το οικιστικό 
περιβάλλον.Παράλληλα έχει αυξημένη ρύπανση διότι τέμνεται από δύο μεγάλους οδικούς άξονες (Αθηνών – 
Κορίνθου, Ιερά Οδός) και διασπούν τη συνοχή και επιφέρουν σοβαρή ρύπανση. 
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Χρειάζεται σειρά πρωτοβουλιών για την ανασυγκρότηση του αστικού ιστού και την σύνδεση του με τους γύρω 
ορεινούς όγκους. 

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα  

Το Χαϊδάρι αποτελεί τη Δυτική Πύλη – είσοδο προς την Πρωτεύουσα. 

Οι αρχαιολογικοί και Ιστορικοί χώροι συνθέτουν την ιστορική ταυτότητα της πόλης (Μονή του Δαφνιού, Αφαία, 
Παλατάκι, Μπλόκ 15). 

Το Χαϊδάρι αποτελεί κέντρο μεταφοράς προϊόντων, διότι τέμνεται από τους δύο μεγάλους κυκλοφοριακούς άξονες (Λ. 
Αθηνών και Ιερά Οδό). 

Εχει εξαιρετικό γεωφυσικό περιβάλλον με ορεινούς όγκους και τοπία ιδιαίτερης αισθητικής (Διομήδειος Κήπος, Λόφος 
Προφ. Ηλία , τοπίο δαφνιού, Πάρκο Νεολαίας, Ανάπλαση κ.λ.π). 

Για το λόγο αυτό αποτελεί χώρο αναψυχής και ανάσα για ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα. 

Ταυτόχρονα, έχει ανεπτυγμένο εμπορικό κέντρο υπερτοπικής σημασίας (Λεωφ. Αθηνών) και τοπικής (Στρ. 
Καραϊσκάκη και Γ. Παπανδρέου). 

Αποτελεσματικότητα 2ου Κ.Π.Σ.  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Σημειώσατε 

Χ 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 : Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής  
ΜΕΤΡΟ  1.1 :   
                       Υδρεύσεις  
                       Αποχετεύσεις  
                       Βιολογικοί Καθαρισμοί  
ΜΕΤΡΟ  1.2 : Διαχείριση Απορριμμάτων  
ΜΕΤΡΟ  1.3 : Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων  
                        Αντιπλημμυρική Προστασία  
                        Ανάπλαση Ακτών  
ΜΕΤΡΟ  1.4 :   
                        Υγεία Χ 
                        Πρόνοια Χ 
ΜΕΤΡΟ  1.5 : Συμπληρωματικές ενέργειες  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 : Αναπτυξιακές παρεμβάσεις &  
Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση 

 

ΜΕΤΡΟ  2.1 : Μεταφορές  
ΜΕΤΡΟ  2.2 : Αναμόρφωση Παραγωγικού Περιβάλλοντος  
ΜΕΤΡΟ  2.3 : Ειδικές παρεμβάσεις Υποβαθμισμένων περιοχών  
ΜΕΤΡΟ  2.4 : Τουρισμός – Πολιτισμός  
ΜΕΤΡΟ  2.5 : Έρευνα & Υποστήριξη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων  
ΜΕΤΡΟ  2.6 : Κτηνιατρικά Εργαστήρια & Ινστιτούτα ( FEOGA)  
ΜΕΤΡΟ  2.6.1 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Κτηνοτροφικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.2 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Μετεγκαταστάσεις  
ΜΕΤΡΟ  2.6.3 : Πρωτογενής Τομέας (FEOGA) , Θερμοκήπια  
ΜΕΤΡΟ  2.6.4 : Πρωτογενής τομέας (FEOGA) , Δασικά  
ΜΕΤΡΟ  2.6.5 : Υποδομές ( ΕΤΠΑ)  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 : Ανθρώπινο Δυναμικό  
ΜΕΤΡΟ  3.1 :   
                        Αρχική κατάρτιση  
                       Υποδομές  
ΜΕΤΡΟ  3.2 : Συνεχιζόμενη εκπαίδευση  
ΜΕΤΡΟ  3.3 : Ανεργία – Κοινωνικός Αποκλειςμός  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 : Ενίσχυση Δομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
ΜΕΤΡΟ  4.1: Βασικές Υποδομές  
ΜΕΤΡΟ  4.2 : Ποιότητα Ζωής  
ΜΕΤΡΟ  4.2.1 : Νομαρχιακά Έργα Αναπλάσεων  
ΜΕΤΡΟ  4.3 : Υποστήριξη Παραγωγικών Δραςτηριοτήτων  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : Τεχνική Βοήθεια  
ΜΕΤΡΟ  5.1 : Τεχνική Βοήθεια  
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ΜΕΤΡΟ  5.2 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ  
ΜΕΤΡΟ  6.1 : Ολοκλήρωση Ημιτελών Έργων Α' ΚΠΣ   

Σ τ ό χ ο ι  -  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Εξειδίκευση 

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Στόχος: Καταπολέμηση της ανεργίας 
Εξειδίκευση : Απόφοιτοι Λυκείου, Γυναίκες, Ειδικευμένοι Εργάτες 

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ Στόχος: Δίκτυα υποδομών σε νεοενταχθείσες περιοχές. 
Εξειδίκευση : Οδικό δίκτυο, αποχέτευση, αντιπλημμυρικά, υγεία, 
πρόνοια, αναπλάσεις. 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Στόχος: Αύξηση ανταγωνιστικότητας  
Εξειδίκευση : Ενίσχυση Τοπικής Αγοράς, προβολή προϊόντων. 

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Πολιτιστική Κληρονομιά 
Εξειδίκευση : Ανάδειξη αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων και 
μνημείων. (Μονή Δαφνιού, Ιερό Αφαίας, Ιερά Οδός, Παλατάκι, Μπλόκ 
15). 

Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Στόχος: Εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών. 
Εξειδίκευση : Internet, Τηλεεκπαίδευση, Τηλεδιάσκεψη 

Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς  π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς   
ΤΟΜΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικός  

Δείκτης 
Τιμή 
εκκίνησης 

Επιθυμητός 
φυσικός στόχος  

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ    
1. Εκπαίδευση    
1.1 Σχολεία Α/θμιας Β/θμιας εκπαίδευσης αίθουσα 318 370 
2. Κατάρτιση    
3. Κοινωνικός Αποκλεισμός    
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ    
1. Μεταφορές    
1.1 Δημοτική οδοποιία Κm 80 95 
1.2 Ανισόπεδοι Κόμβοι m κόμβου 0 2 
1.3 Διαμορφώσεις δρόμων - Πεζοδρομήσεις m 4250 8000 
2. Ενέργεια     
2.1 Φυσικό αέριο    
3. Επικοινωνίες    
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ    
1. Γεωργία    
2. Βιομηχανία – Υπηρεσίες - Εμπόριο    
3. Τουρισμός    
4. Έρευνα & Τεχνολογία    

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

1.Υγεία - Πρόνοια    
1.1 Παιδικοί σταθμοί  Μ2 κτιρίου 600 1500 
1.2 Υποδομή πρόνοιας  Μ2 κτιρίου 200 1600 
2.Πολιτισμός    
2.1 Κτίρια    
2.2  Αθλητική υποδομή    
3. Περιβάλλον       
3.1   Αποχέτευση Km 70 95 
3.2   Αντιπλημμυρική προστασία m 2810 6420 
3.3   Αρδευση πρασίνου    
3.4   Αναπλάσεις  στρέμματα 42 120 
3.5   Ομβρια m 10000 32000 
3.6   Υδρευση M δικτύου 

υδρευσης 
2800 6400 

3.7 Διαχείριση απορριμάτων Αριθμός κάδων 1160 1600 
3.8 Διευθέτηση Ρεμμάτων m 300 750 
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3.9 Αναπλάσεις ακτών Μ2 ανάπλασης 3000 10000 
3.10 Αξιοποίηση περιοχών στρέμματα 70 130 
3.11 Μελέτες – Πράξεις εφαρμογής Αριθμός 

μελετών 
12 30 

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ    

Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή  Α ν α φ ο ρ ά  Ε ρ γ ω ν  
Α/Α Τίτλος Εργου Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
1 Υποδομές σε νεοενταχθείσες περιοχές στο σχέδιο πόλης (Ανω Δάσος Αφαία)  300.000.000 
2 Υπογειοποίηση Λ. Αθηνών  
3 Κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων από τη λειτουργία του Νοσοκομείου 
280.000.000 

4 Παρεμβάσεις στον Αστικό Ιστό (Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις) 400.000.000 
5 Ανάδειξη Αρχαιολογικών και Ιστορικών τόπων και μνημείων (Μονή Δαφνιού, 

Ιερό Αφαίας, Ιερά Οδός (αρχαίο Ιχνος), παλατάκι, Μπλόκ 15 
650.000.000 

6 Αποκατάσταση Λατομικού χώρου στο Ανω Δάσος 240.000.000 
7 Αναδάσωση Ποικίλου Ορους  
8 Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Ιεράς Οδού  
9 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με ειδικές ανάγκες  
10 Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου 65 στρεμμάτων στο χώρο Στρατοπέδου 

Χαϊδαρίου 
500.000.000 

11 Διαμόρφωση για την επισκεψιμότητα στο Ανατολικό τμήμα του Διομηδείου 
κήπου. 

 

12 Αύξηση πρασίνου στον Αστικό και περιαστικό χώρο. 240.000.000 
13 Πάρκο Νεολαίας 180.000.000 
14 Αξιοποίηση της Δυτικής πλευράς ιστορικού πύργου Παλατάκι  
15 Αναμόρφωση της οδού Αγ. Στρ. Χαϊδαρίου 70.000.000 
16 Αναβάθμιση Δημοτικής Συγκοινωνίας 220.000.000 
17 Παιδικοί σταθμοί (Αφαία- Αστυθέα) 130.000.000 
18 ΚΑΠΗ (Δάσους, Κουνέλια) 260.000.000 
19 Δίκτυο Αθλητικών εγκαταστάσεων 180.000.000 
20 Κέντρο Τηλεσυνδιάσκεψης Δυτικής Αθήνας  
21 Ανάπτυξη δικτύου πολιτιστικών εργαστηρίων  
22 Στατιστική Υπηρεσία Δήμου  
23 Κέντρο προστασίας καταναλωτή  
24 Tourist information- Δυτ. Πύλη Αθήνας 85.000.000 
25 Κατασκευή πλακοσκέπαστου αγωγού ομβρίων από οδού Πύλου μέχρι Ιερού 

Λόχου 
650.000.000 
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