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Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εμπειρία έχει δείξει ότι η αποσπασματική αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, όταν αυτό προκύπτει, δεν οδηγεί

στα προσδοκώμενα αποτελέσματα, με αναπόφευκτη σπατάλη πολύτιμων πόρων.  Αντίθετα επιτυχής αντιμετώπιση

μπορεί  να επιτευχθεί  μόνο με συντονισμό,  με σχεδιασμό και  με προγραμματισμό ενεργειών προκειμένου να

υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα. 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ εξυπηρετεί τον σκοπό της ολοκληρωμένης προσέγγισης,

και αντανακλά την προσπάθεια της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής να προωθήσει μια συγκεκριμένη  χωρική

ατζέντα για την περιοχή, αξιοποιώντας  ποικιλία χρηματοδοτικών εργαλείων και πηγών που δεν εμπίπτουν κατ’

ανάγκη στις  στενές  αρμοδιότητες  της Περιφέρειας  Αττικής.   Απαραίτητη  προϋπόθεση είναι  η  συμμετοχή των

Δήμων και των φορέων της περιοχής και για αυτό το λόγο τόσο η προετοιμασία όσο και η οριστικοποίηση της

στρατηγικής μας στηρίζεται σε συστηματική κα συνεχή διαβούλευση. 

Ειδικότερα,  ο  στρατηγικός  σχεδιασμός   ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ αναπτύσσεται  σε  δυο φάσεις.   Η τρέχουσα-

σκοπεύει  στην αποτύπωση του οράματος,  των στρατηγικών στόχων  και των θεματικών αξόνων και τίθεται  σε

ανοιχτή  διαβούλευση  για  εμπλουτισμό  έως  τις  22  Μαϊου  2015.   Η  δεύτερη  φάση σκοπεύει  στην

επεξεργασία των ειδικών δράσεων και έργων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις

προτάσεις των συμμετεχόντων στην ανοικτή διαβούλευση. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+

αποτελεί συμβολή προς αξιοποίηση στο συνολικό σχεδιασμό και επιχειρησιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας

Αττικής.
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Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+
Με αυτό το  πνεύμα και  μέσα από ένα σύνολο έργων και  δράσεων που επηρεάζουν  την καθημερινότητα των

πολιτών, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και κάθε υπάρχουσα εμπειρία, φιλοδοξεί να βελτιώσει την ζωή των κατοίκων

της περιοχής. Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί ασφαλώς αντίστοιχες πολιτικές της Κυβέρνησης για να υλοποιηθεί,

απαιτεί όμως και δράσεις «από τα κάτω», στοιχείο που δίνει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σηµαντικό ρόλο αφού είναι

πιο κοντά στα τοπικά προβλήµατα και µπορεί να συντονίσει αυτές τις δράσεις. 

Στόχος του Στρατηγικού Σχεδιασμού ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ είναι η Βιώσιµη Ανάπτυξη  - οικονομική,
οικολογική,  κοινωνική  -  και  η  ισόρροπη  παραγωγική  ανασυγκρότηση  και  των  τριών  τομέων  της
οικονομίας. 

Τα ειδικότερα προβλήματα που ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ καλείται να αντιμετωπίσει

αφορούν: 

 Αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης σε τοπικό επίπεδο. 

 Αποτροπή της ανθρωπιστικής κρίσης που είναι πια εμφανής και αφορά μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

 Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε συνδυασμό με αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
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ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+

Στρατηγική αναπτυξιακής διαδικασίας
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Αναγνώριση 
περιβάλλοντος

Εκτίμηση

Δεδομένα,
Στατιστικά στοιχεία

Η κατάσταση: εχθές, 
σήμερα και αύριο

Όραμα, Αποστολή,
 Αξίες και αρχές

Στρατηγικοί στόχοι,
Θεματικοί άξονες, 
Δράσεις

Πρωτοβουλίες και 
έργα, Σχέδια δράσης

Κατάσταση 
εκκίνησης

Πυλώνες

Διαχείριση υλοποίησης Αξιολόγηση προόδου

Υλοποίηση Αξιολόγηση

Υφιστάμενη κατάσταση 

Ανατροφοδότηση, 
Αναθεώρηση 

            Πού θέλουμε να πάμε              Πώς θα πάμε             Πώς τα πάμε

Κρίσιμα ζητήματα, 
Χάσματα
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής: Σύγχυση αρμοδιοτήτων – κατακερματισμός – απουσία 
βασικών υπηρεσιών από την ΠΕΔΑ.

 Έλλειψη αναπτυξιακού μοχλού σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας («Η Περιφέρεια ως ενιαία 
περιφέρεια αναπτυξιακού προγραμματισμού»).

 Μη άσκηση επιτελικών καθηκόντων και δικτύωσης σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας

 Έλλειψη σημαντικών ανθρωπίνων πόρων με εξειδίκευση σε τομείς προτεραιοτήτων (πχ. 
κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη, αναπτυξιακός προγραμματισμός).

 Έλλειψη μέριμνας για τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες και την περιφερειακότητα. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εθνική και περιφερειακή οικονομία.

 Ανύπαρκτο ΠΔΕ (Μνημόνιο).

  ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΠΕΠ Αττικής.

  Ρυθμιστικό Αττικής.

 Ειδικά χωροταξικά σχέδια (βιομηχανία, τουρισμός, ΑΠΕ).

 Περιφερειοποίηση και παγκοσμιοποίηση.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 

Εκπαιδευτικό χάσμα / χάσμα δεξιοτήτων 
 Αυξημένο ποσοστό σχολικής διαρροής.
 Σημαντικά μικρότερο ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 Ελλιπής πρόσβαση σε εκπαιδευτικές μονάδες, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, δια βίου μάθηση.

Περιβαλλοντικό χάσμα – Υψηλή επικινδυνότητα
 Συνέπειες ΧΥΤΑ Φυλής και χωματερών.
 Συγκέντρωσης βαριάς βιομηχανίας και οχλουσών δραστηριοτήτων: διυλιστήρια, χαλυβουργίες, 

τσιμεντοβιομηχανίες, ναυπηγεία, διαλυτήρια πλοίων, χημικές βιομηχανίες, αποθήκες καυσίμων.
 Πλημμυρικά φαινόμενα.
 Ρέματα ως υποδοχείς αποβλήτων και καύσεις καλωδίων και άλλων υλικών από περιθωριοποιημένες ομάδες 
 Θαλάσσιο μέτωπο Ελευσίνας- Σαρωνικού (βιομηχανικά απόβλητα, διακίνηση φορτίων, παροπλισμένα πλοία, 

ναυάγια)
 Οι περισσότερες βιομηχανίες βρίσκονται εκτός νομοθετημένων βιομηχανικών περιοχών
 Υφαλμύρωση εδάφους έχει εισχωρήσει σε μεγάλα βάθη. 
 Τσιμεντοποίηση μεγάλου μέρους καλλιεργούμενης έκτασης στο Θριάσιο λόγω ανάπτυξης logistics 

Κοινωνικό χάσμα
 Ευρεία φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός.
 Περιθωριοποίηση κοινοτήτων (πχ.  Ρομά, μετανάστες, παλιννοστούντες ομογενείς) 
 ΑΜΕΑ, πολυμελείς οικογένειες, μονογονικές οικογένειες, οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο.
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Οικονομικό και παραγωγικό χάσμα
 «Μονοκαλλιέργεια» (εξάρτηση από λίγες μεγάλες επιχειρήσεις)
 Δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας.
 Συγκέντρωση / έλξη οχλουσών δραστηριοτήτων άναρχα / χωρίς οργανωμένους υποδοχείς.
 Φθίνουσες βιομηχανικές δραστηριότητες – ανάγκη παραγωγικού μετασχηματισμού και αναπροσανατολισμού.

Χάσμα καινοτομίας 
 Έλλειψη ερευνητικών κέντρων / ινστιτούτων.
 Έλλειψη κοινωνικής καινοτομίας.
 Έλλειψη τεχνόπολης για τον πρωτογενή τομέα και τις συνέργειες με βιομηχανία τροφίμων- τοπικό τουρισμό.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Φυσικό περιβάλλον- Χωροταξία
 Πλούσιο φυσικό περιβάλλον στο ορεινό τμήμα και στο θαλάσσιο μέτωπο
 Χωρική έκταση προς αξιοποίηση για ισόρροπη/ βιώσιμη ανάπτυξη
 Απόθεμα δημόσιων  και δημοτικών εκτάσεων

     Πολιτισμός
 Πολιτιστικός πλούτος
 Αρχαιολογικός πλούτος

Βιομηχανία- Μεταποίηση
 Βιομηχανική- μεταποιητική παράδοση και ύπαρξη μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων και υποδομών

Πολυλειτουργική και έξυπνη παραγωγική ανασυγκρότηση
 Δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 Εφοδιαστική βιομηχανία/ εφοδιαστική αλυσίδα
 Δυνατότητα ανάπτυξης πρωτογενή τομέα και διασύνδεσης με μεταποίηση (αύξηση προστιθέμενης αξίας)
 Ευκαιρίες συνεργασίας παραγωγής και έρευνας για προώθηση της καινοτομίας
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Δημογραφικό προφίλ
 Νεανικότερος πληθυσμός

Δίκτυα μεταφορών- Προσπελασιμότητα
 Προσπελασιμότητα με εθνικά και διευρωπαϊκά μεταφορικά δίκτυα 
(πχ. συνδυασμένες και διατροπικές μεταφορές, αεροδρόμιο, λιμένες, εθνικοί άξονες, σιδηρόδρομος)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Η Δυτική Αττική- τόπος όπου οι άνθρωποι διαβιούν με αξιοπρέπεια και σεβασμό στα δικαιώματά
τους, απολαμβάνουν κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης.

Η τεκμηρίωση των συνθηκών διαβίωσης, των εισοδημάτων και άλλων κοινωνικών χαρακτηριστικών στη Δυτική

Αττική (όπως και σε κάθε υπο - περιφερειακό χωρικό επίπεδο) συναντά δεδομένες δυσχέρειες. Οι κοινωνικές

στατιστικές διενεργούνται σε επίπεδο χωρικής ενότητας Περιφέρειας και ως εκ τούτου δεν εξάγονται στοιχεία για

τις Περιφερειακές Ενότητες. 
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Η κύρια πηγή στατιστικής πληροφόρησης για μεταβλητές που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κοινωνική

συνοχή είναι  η  απογραφή της  ΕΛΣΤΑΤ (2011).  Για τις  ανάγκες  της  παρούσας  αποτύπωσης  χρησιμοποιούμε

δεδομένα που αντλήσαμε από δική μας έρευνα την περίοδο Νοέμβριος 2014-Μάρτιος 2015.
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ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΠΗΓΗ ΕΛΣΤΑΤ, 2011)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    3.828.434
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    4,20
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

160.927

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Έδρα: 
Ασπρόπυργος) 30.251

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Έδρα: Ελευσίνα) 29.902

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 24.910

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4.992
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (Έδρα: 
Μάνδρα) 17.885

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 1.753

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 2.862

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 12.888

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 382

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (Έδρα: Μέγαρα) 36.924

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 28.591

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 8.333

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (Έδρα: Άνω Λιόσια) 45.965

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 33.565

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 9.454

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ 2.946
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 Πληθυσμιακό και δημογραφικό περιβάλλον

Η Δυτική Αττική έχει  μόνιμο πληθυσμό 160.927 ανθρώπων στο σύνολο των 3.828.434 της Περιφέρειας Αττικής,

αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 4,20% του πληθυσμού της Περιφέρειας.  

Πολυπληθέστερος Δήμος στη Δυτική Αττική είναι ο Δήμος Φυλής (45965 ή το 28,6% του μόνιμου πληθυσμού της

Δυτικής Αττικής) και ακολουθείται από το Δήμο Μεγαρέων (36924 ή το 22,9%), το Δήμο Ασπροπύργου (30251 ή

18,8%), το Δήμο Ελευσίνας (29902 ή 18,6%) και το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας (17885 ή 11,1%), όπως εμφαίνεται

και στα  Διαγράμματα 1 και 2.
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ΜΕΓΑΡΑ; 
36.924

ΜΑΝΔΡΑ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑ; 17.885

ΕΛΕΥΣΙΝΑ; 
29.902

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ; 
30.251

ΦΥΛΗ; 45.965

Διάγραμμα 1. Μόνιμος Πληθυσμός Δυτικής Αττικής ανά Δήμο 
(Στοιχεία απογραφής 2011)
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Διάγραμμα 2. Μόνιμος Πληθυσμός Δυτικής Αττικής ανά Δήμο 
(Ποσοστό % σύνολο Δυτικής Αττικής, στοιχεία απογραφής 2011)

ΜΕΓΑΡΑ; 22,9

ΜΑΝΔΡΑ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑ; 11,1

ΕΛΕΥΣΙΝΑ; 18,6

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ; 
18,8

ΦΥΛΗ; 28,6

Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της Δυτικής Αττικής σε σύγκριση με την Περιφέρεια Αττικής αλλά και η

σύγκριση μεταξύ των Δήμων της Δυτικής Αττικής, καταδεικνύει μια σειρά στοιχείων που επηρεάζουν τη ζήτηση για

κοινωνικές  και  υγειονομικές  υπηρεσίες  και  τροφοδοτούν  την  αξιολόγηση  για  την  χαρτογράφηση  των  κενών

προσφοράς κοινωνικής μέριμνας και υγειονομικής φροντίδας. Αναλυτικότερα:
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 Η  μέση ηλικία του πληθυσμού της  Δυτικής Αττικής είναι  μικρότερη από αυτή της Περιφέρειας  Αττικής,

διαθέτοντας έναν πιο νεανικό πληθυσμό και χαμηλότερους δείκτες δημογραφικής γήρανσης και εξάρτησης

(Διάγραμμα 3).

• Η Δυτική Αττική έχει τον μικρότερο δείκτη γήρανσης (74,7) συγκριτικά με τις υπόλοιπες Περιφερειακές

Ενότητες της Αττικής (Πίνακας 1) και τον αντίστοιχο δείκτη στο σύνολο της χώρας

Διάγραμμα 3. Μέση ηλικία (έτη) στη Περιφέρεια Αττικής 
και Δήμους Δυτικής Αττικής 
(στοιχεία απογραφής 2011)
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΑ-ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΜΕΓΑΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΦΥΛΗ
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Πίνακας 1. Ηλικιακή διάρθρωση πληθυσμού Περιφέρειας Αττικής ανά Π.Ε. 

 Χωρική ενότητα
Ηλικιακή Ομάδα Δείκτης

Γήρανσης0-14 % 15-64 % 65+ %
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών

118.895 11,5 718.018 69,7 192.607 18,7 162,0

Π.Ε. Βόρειου Τομέα 
Αθηνών

85.663 14,5 398.927 67,4 107.090 18,1 125,0

Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 71.803 14,7 340.113 69,5 77.759 15,9 108,3
Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών 72.060 13,6 362.278 68,4 95.488 18,0 132,5
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 83.854 16,7 343.297 68,3 75.197 15,0 89,7
Π.Ε. Δυτικής Αττικής 29.174 18,1 109.969 68,3 21.784 13,5 74,7
Π.Ε. Πειραιώς 60.971 13,6 309.853 69,0 78.173 17,4 128,2
Π.Ε. Νήσων 9.771 13,1 47.678 63,9 17.202 23,0 176,1
Σύνολο Περιφέρειας Αττικής 532.191 13,9 2.630.133 68,7 665.300 17,4 125,0
Σύνολο Χώρας 1.569.089 14,5 7.137.438 66,0 2.108.670 19,5 134,4

 Εντός  της  Δυτικής  Αττικής,  ωστόσο,  καταγράφονται  αποκλίσεις.  Οι  Δήμοι  Φυλής,  Ασπροπύργου  και

Ελευσίνας έχουν πιο νεανικούς πληθυσμούς σε σχέση με τους Δήμους Μεγάρων και Μάνδρας- Ειδυλλίας.

Τη μεγαλύτερη μέση ηλικία, σχεδόν ίση με αυτή στο σύνολο της Περιφέρειας Αττικής (41,3 έτη) καταγράφει
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ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας (41,2). Οι υπόλοιποι τέσσερις Δήμοι έχουν μικρότερη μέση ηλικία: 38,9 στα

Μέγαρα, 37,8 στην Ελευσίνα, 35,9 στον Ασπρόπυργο και 35,3 στη Φυλή (βλέπε Διάγραμμα 3).

 Όλοι οι Δήμοι της Δυτικής Αττικής διαθέτουν μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της στην ηλικιακή ομάδα 0-19

ετών συγκριτικά με το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της ιδιαίτερα ευάλωτης

και  εξαιρετικά σημαντικής για λόγους κοινωνικής επένδυσης πληθυσμιακής ομάδας,  καταγράφεται  στο

Δήμο Φυλής (27,1%) και ακολουθούν ο Ασπρόπυργος (25,8%), η Ελευσίνα (22,6%), τα Μέγαρα (22,5%)

και  η  Μάνδρα-Ειδυλλία  (20,6%)  έναντι  ποσοστού  18,6%  στο  σύνολο  της  Περιφέρειας  Αττικής  (βλέπε

Διάγραμμα 4).
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Διάγραμμα 4. Ηλικιακή ομάδα 0-19 ετών (% στο σύνολο) στην Περιφέρεια Αττικής 
και Δήμους της Δυτικής Αττικής (στοιχεία απογραφής 2011)
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ΜΕΓΑΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΦΥΛΗ

 Όλοι οι Δήμοι της Δυτικής Αττικής διαθέτουν μεγαλύτερο μέσο μέγεθος νοικοκυριού συγκριτικά με το σύνολο

της  Περιφέρειας  Αττικής.  Με  αντίστοιχο  μέσο  μέγεθος  νοικοκυριού  το  2,47  στην  Περιφέρεια  Αττικής,  ο

Ασπρόπυργος έχει  3,26 και  ακολουθούν η Φυλή με 3,18,  τα Μέγαρα με 2,9,  η Ελευσίνα με 2,88 και  η

Μάνδρα-Ειδυλλία με 2,83 (βλέπε Διάγραμμα 5).
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Διάγραμμα 5. Μέσο μέγεθος νοικοκυριού 
στην Περιφέρεια Αττικής και Δήμους Δυτικής Αττικής 

(στοιχεία απογραφής 2011)
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 Η παρουσία αλλοδαπών στην απογραφή του μονίμου πληθυσμού στη Δυτική Αττική κυμαίνεται κοντά στο

ποσοστό που καταγράφεται για το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής (10,6%), με εξαίρεση τον Δήμο Φυλής

στον οποίο το ποσοστό αλλοδαπών είναι περίπου κατά 50% χαμηλότερο (5,5% μονίμου πληθυσμού). Στους

λοιπούς  Δήμους  της  Δυτικής  Αττικής  (βλέπε  Διάγραμμα  6),  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  αλλοδαπών
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καταγράφεται  στον  Ασπρόπυργο  (12,3%)  και  ακολουθεί  η  Ελευσίνα  (11%),  τα  Μέγαρα  (10,1%)  και  η

Μάνδρα - Ειδυλλία (9,3%).

Διάγραμμα 6. Αλλοδαποί ως ποσοστό % μονίμου πληθυσμού 
(στοιχεία απογραφής 2011)
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ΦΥΛΗ

 Ανεργία

Η Δυτική Αττική έχει  έναν αρκετά υψηλότερο δείκτη ανεργίας  συγκριτικά με το σύνολο της Περιφέρειας  Αττικής

(βλέπε Διάγραμμα 7). 
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Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στον Ασπρόπυργο (29,2%) και ακολουθούν τα Μέγαρα (28,8%),   η

Φυλή (24,2%), η Ελευσίνα (23,8%) και η Μάνδρα- Ειδυλλία (18,6%). 

Τα ποσοστά αυτά αναφέρονται στην απογραφή του 2011, και δεδομένου ότι η οικονομική κρίση και η πολιτική της

λιτότητας χτύπησε ασύμμετρα τις πιο φτωχές και οικονομικά υστερούσες περιοχές, η σημερινή κατάσταση στη Δυτική

Αττική είναι τραγικά χειρότερη. 

Διάγραμμα 7
Ανεργία (%) στην Περιφέρεια Αττικής και Δήμους Δυτικής Αττικής 

(στοιχεία απογραφής 2011)
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 Άνθρωποι ευρισκόμενοι σε συνθήκες οικονομικής αδυναμίας 
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Σύμφωνα με στοιχεία  που έχουν αντληθεί  από τους Δήμους της Δυτικής Αττικής (Κοινωνικές  Υπηρεσίες  και

Κοινωνικές  Δομές  επισιτιστικής  στήριξης),  καταγράφεται  μια  εξαιρετικά  τραγική  αύξηση  των  ανθρώπων  που

ευρίσκονται σε οικονομική αδυναμία στο Δήμο Φυλής (5204 άτομα), και ακολουθεί η Ελευσίνα, ο Ασπρόπυργος,

τα Μέγαρα και η Μάνδρα-Ειδυλλία.

 Περιθωριοποιημένες κοινότητες Ρομά
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Διάγραμμα 8
Άτομα σε οικονομική αδυναμία

Πηγή: Στοιχεία Δήμων Δυτικής Αττικής. 
Τα στοιχεία για τη Μάνδρα αναφέρονται σε οικογένειες
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Στη Δυτική Αττική διαβιούν πολυάριθμες κοινότητες των Ρομά, η αριθμητική όμως εκτίμηση αυτών ποικίλλει

μεταξύ διαφόρων δημοσιεύσεων και πηγών με σαφή τάση υποεκτίμησης. 

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά, 2012-2020 (στοιχεία 1998 και 2008), ο συνολικός

αριθμός των Ρομά (εδραιοποιημένων και εποχικών) στη Δυτική Αττική είναι  2942 άτομα, εκ των οποίων 773

εδραιοποιημένοι και 2169 εποχικοί. 

Ωστόσο, η μελέτη της ΤΕΔΚΝΑ (2010) για την εξεύρεση  χώρων στην Αττική για τη μετεγκατάσταση των Ρομά από

την περιοχή του Ελαιώνα προσφέρει μια πιο πραγματική εκτίμηση του αριθμού των Ρομά στη Δυτική Αττική. 

Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, οι Ρομά ανέρχονται συνολικά στη Δυτική Αττική περίπου στις  10.000, εκ των

οποίων οι 750 διαμένουν σε καταυλισμούς στον Ασπρόπυργο (βλέπε Διάγραμμα 9). Ο μεγαλύτερος αριθμός Ρομά

διαβιώνει στη Φυλή (6000 άτομα), και ακολουθεί ο Ασπρόπυργος (2550), τα Μέγαρα (1300), η Μάνδρα-Ειδυλλία

(100) και η Ελευσίνα (40). 

Είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμα και τα στοιχεία της ΤΕΔΚΝΑ θεωρούνται από τους τοπικούς φορείς κατώτερα των

πραγματικών δεδομένης της δυσχέρειας καταγραφής των συγκεκριμένων πληθυσμών και της ύπαρξης μεγάλου

τμήματος που εποχιακά διαβιούν στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Στη βάση εκτιμήσεων των ίδιων των Δήμων

και της εκτίμησης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το συνολικό πληθυσμό Ρομά στην Ελλάδα, προκύπτει η

αδρή τελική εκτίμηση περί ύπαρξης ενός συνολικού πληθυσμού 25.000-30.000 Ρομά που διαβιώνει, μόνιμα ή

κατά περιόδους, στη Δυτική Αττική. 
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Διάγραμμα 9. 
Πληθυσμός Ρομά στους Δήμους της Δυτικής Αττικής 

(στοιχεία ΤΕΔΚΝΑ, 2010)
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Ενώ  στο  σύνολο  της  Περιφέρειας  Αττικής,  οι  Ρομά  αντιπροσωπεύουν  το  0,83%  του  μόνιμου  πληθυσμού

(επεξεργασία στοιχείων μελέτης ΤΕΔΚΝΑ), το αντίστοιχο ποσοστό στο Δήμο Φυλής είναι 13,05% (βλέπε Διάγραμμα

10) και ακολουθούν ο Ασπρόπυργος (8,43%), τα Μέγαρα (3,52%), η Μάνδρα-Ειδυλλία (0,56%) και η Ελευσίνα

(0,13%).
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Διάγραμμα 10. 
Ποσοστό Ρομά στο συνολικό μόνιμο  πληθυσμού: 

Περιφέρεια Αττική και Δήμοι Δυτικής Αττικής
 (Επεξεργασία στοιχείων ΤΕΔΚΝΑ, 2010)
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 Παλιννοστούντες ομογενείς

Η Δυτική Αττική αποτέλεσε την τρίτη κατά σειρά περιοχή της χώρας με το μεγαλύτερο αριθμό εγκατάστασης

ομογενών από τις χώρες της πρώην ΕΣΔΔ την περίοδο 1989-2000, μετά την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα (Πηγή:

Γ.Γ. Παλιννοστούντων Ομογενών: 2002), ο δε Ασπρόπυργος είναι ο τρίτος σε όλη την Ελλάδα πολυπληθέστερος

Δήμος σε ομογενείς (μετά τη Θεσσαλονίκη και τις Αχαρνές).
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Πίνακας 2. Παλιννοστούντες ομογενείς στη Δυτική Αττική

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
% ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
 Δ.  ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΛΙΟΣΙΑ 1307 634 673 5%

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 12876 6335 6541 46,1%

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2178 1067 1111 8,4%

ΖΕΦΥΡΙ 82 43 39

Μ. ΠΕΥΚΟ 17 8 9

ΜΑΓΟΥΛΑ 636 302 334 15,6%

ΜΑΝΔΡΑ 365 162 203

ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙ 75 39 36

ΣΥΝΟΛΟ 17536 8590 8946 11,6%
Πηγή: Στοιχεία απογραφής 2001

Οι παλιννοστούντες ομογενείς, ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική, τείνουν να συγκεντρώνονται σε περιοχές με έντονα

οικιστικά προβλήματα, γεγονός που ευνοεί τη χωρική γκετοποίηση και να αντιμετωπίζουν προβλήματα ομαλής

ένταξης στη σχολική και κοινωνική ζωή, εργασιακής αποκατάστασης και ξενοφοβίας/ ρατσισμού. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Με  όρους  απασχόλησης,  η  Δυτική  Αττική  έχει  σημαντική  παρουσία  στη  δευτερογενή  παραγωγή

(ενδοπεριφερειακά  και  πανελλαδικά)  και  στην  πρωτογενή  δραστηριότητα  (συγκρινόμενη  συνολικά  με  την

Περιφέρεια Αττικής).

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η βαρύτητα της περιοχής των Μεγάρων στον αγροτικό τομέα και συνολικά των Δήμων

της Δυτικής Αττικής στον τομέα της μεταποίησης. 

Αντιθέτως,  η συμμετοχή του τριτογενούς τομέα (με όρους απασχόλησης)  είναι  υποδεέστερη συγκριτικά με το

σύνολο της Περιφέρειας Αττικής.

Η Δυτική Αττική είναι μια κατά κύριο λόγο περιοχή μεταποιητικών / βιομηχανικών δραστηριοτήτων με ευρύ

φάσμα επιμέρους κλαδικών δραστηριοτήτων (βλ. και γραφήματα που ακολουθούν)
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 Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι συγκεντρωμένες στις περιοχές Ασπροπύργου, Μάνδρας και Ελευσίνας, με μεγάλες
παραδοσιακές  βιομηχανίες  διύλισης,  ναυπηγείων και  κατασκευής μετάλλων και  εξίσου μεγάλες  περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.  Στην  περιοχή  Ασπροπύργου  καταγράφεται  δυναμική  τάση  συγκέντρωσης  χώρων  αποθήκευσης  και
διανομής πολλών μεγάλων επιχειρήσεων.

 Επίσης, καταγράφονται σε πολλές περιοχές ισχυρές τοπικές συγκεντρώσεις ομοειδών επιχειρήσεων, κυρίως του τομέα
κατασκευών και χημικών (επεξεργασία μη μεταλλικών ορυκτών, μεταλλικών κουφωμάτων και πλαισίων, παραγωγής
χρωμάτων και βερνικιών).

Στα  όρια  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Δυτικής  Αττικής  δεν  υπάρχει  ερευνητικός  φορέας  ή  κέντρο  έρευνας

(δημόσιος ή ιδιωτικός). Το ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο συνολικό πληθυσμό της περιοχής

είναι  πολύ χαμηλό συγκριτικά με την Περιφέρεια Αττικής. Το στοιχείο αυτό είναι  σημαντικό για την ανάγκη

στήριξης της αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού της Δυτικής Αττικής (βλ. και γράφημα που ακολουθεί).
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Στη Δυτική Αττική καθίσταται  επιτακτική ανάγκη η προσέγγιση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης με σκοπό

την  αναγνώριση  και  ενίσχυση  ή  ενδυνάμωση  υφιστάμενων  καινοτομιών  σε  παραγωγικές  και  ευρύτερες

οικονομικές δραστηριότητες με σκοπό τόσο την ανάπτυξη εργασιών και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης αλλά

και  την  κάλυψη  των  υστερήσεων  της  Δυτικής  Αττικής  (πχ.  περιβαλλοντική)  και  την  προώθηση  μιας

ολοκληρωμένης  και  ισόρροπης  ανάπτυξης  με  στοιχεία  οικονομικής,  περιβαλλοντικής  και  κοινωνικής

βιωσιμότητας.

Οι τοπικές ανάγκες για τεχνολογία και καινοτομία απαιτούν:

 Ενίσχυση  συνεργασιών  επιχειρήσεων  με δημόσια  ερευνητικά  κέντρα  και  ιδρύματα  τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης

 Χρηματοδότηση τεχνοπόλεων ή άλλων συνεργατικών σχημάτων

 Ένταξη  προγραμμάτων  ανάπλασης/  αναβάθμισης  περιοχών  σε  ευρύτερα  σχήματα  προώθησης

καινοτομικών λύσεων (πχ, αποκατάσταση περιβάλλοντος, κοινωνική ένταξη συγκεκριμένων πληθυσμιακών

ομάδων)

 Δημιουργία Τμημάτων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην περιοχή της Δυτικής Αττικής (ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, τη

βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα/ logistics)

Στην προσέγγιση  της καινοτομίας  στο χωρικό  επίπεδο  της  Δυτικής Αττικής,  κρίνεται  εξαιρετικής  σημασίας  η

αξιολόγηση της καινοτομίας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και των τριών τομέων της οικονομίας, δεδομένου

ότι  οι  μικρές  επιχειρήσεις  είναι  πιο  ευέλικτες  και  δημιουργικές,  έχουν μεγάλη ικανότητα προσαρμογής  στις

αλλαγές της αγοράς,  προσελκύουν νεότερο σε ηλικία προσωπικό, αποτελούν ευκολότερο όχημα συνεργατικών

επιχειρηματικών προσπαθειών νέων επιστημόνων ή και εργαζόμενων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Δυτική Αττική έχει η καινοτομία στον πρωτογενή τομέα, στη διασύνδεση πρωτογενούς

τομέα  με  μεταποίηση  και  τουρισμό,  στην  εναλλακτική  διαχείριση  των  απορριμμάτων,  στο  μετασχηματισμό

βιομηχανικών  υποδομών  (πχ.  ναυπηγεία),  στην  αποκατάσταση  του  περιβάλλοντος  (πχ.  ΧΥΤΑ,  «νεκροταφεία

πλοίων» στο Σαρωνικό),  καθώς και σε μορφές εναλλακτικού τουρισμού (πχ. τουρισμός ΑΜΕΑ, γαστρονομικός

τουρισμός και οικοτουρισμός).

Η καινοτομία, επίσης, δεν αφορά και δεν πρέπει να αφορά μόνο κλάδους με έντονο τεχνολογικό περιεχόμενο

αλλά και παραδοσιακούς κλάδους, όπως τρόφιμα, κλωστοϋφαντουργία, ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα. Η

καινοτομία αφορά επίσης την άτυπη γνώση και τη γνώση μέσα από την πράξη που υπάρχει σε παραδοσιακά

μεταποιητικά συμπλέγματα, σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.

Το  ζήτημα της  εναλλακτικής  διαχείρισης  των απορριμμάτων,  επίσης,  μπορεί  να είναι  ευνοϊκό  πεδίο  για  την

ενίσχυση  επιχειρηματικής,  οικολογικής  και  κοινωνικής  καινοτομίας  (πχ.  ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες  μέσω

συνεργατικών  επιχειρηματικών  σχημάτων  αναλαμβάνουν  σημαντικό  ρόλο  στην  εναλλακτική  διαχείριση

απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων και η ανάκτηση/μεταποίηση υλικών), υπηρετώντας ταυτόχρονα το στόχο της

έξυπνης, βιώσιμης και περιεκτικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, προτεινόμενες

ιδέες/έργα για τη Δυτική Αττική είναι οι ακόλουθες:

 Στήριξη δημιουργίας και ανάπτυξης δικτύου κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και άλλων τύπων

επιχειρήσεων   από  μέλη περιθωριοποιημένων  κοινοτήτων  στο  πεδίο  της  εναλλακτικής  διαχείρισης  των
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απορριμμάτων.  Το  δίκτυο αυτό μπορεί  να είναι  εταίρος  σε  συστάδα επιχειρήσεων και  οργανισμών στο

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων στη Δυτική Αττική- διασύνδεση με αναβάθμιση και

ανάπλαση υποβαθμισμένων και περιβαλλοντικά επιβαρημένων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Επίσης, το

δίκτυο αυτό μπορεί να συμβληθεί με εταιρείες ανακύκλωσης υλικών με θετικές οικονομικές, κοινωνικές

και περιβαλλοντικές συνέπειες για ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

 Δίκτυο επιχειρήσεων στο πεδίο του τουρισμού για ΑΜΕΑ (ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία, ερευνητικά

ιδρύματα  με  τεχνολογίες  προσβασιμότητας,  λοιποί  φορείς)-  διασύνδεση  με  δράσεις  ανάπλασης  και

αναβάθμισης παράκτιων περιοχών της Δυτικής Αττικής 

 Δίκτυο οικολογικού βιομηχανικού πάρκου στο πεδίο της πράσινης επιχειρηματικότητας για βελτιωμένη

περιβαλλοντική  και  οικονομική  επίδοση  (ενεργειακές  υποδομές,  χρήση  ΑΠΕ,  ανακύκλωση  υλικών,

βελτιστοποίηση στη μεταφορά αγαθών και μετακινήσεις εργαζόμενων)

 Η  διευκόλυνση  και  ενίσχυση  της  έρευνας  στη  Δυτική  Αττική  για  την  προώθηση  της  οικονομικής,

περιβαλλοντικής  και  κοινωνικής  καινοτομίας  απαιτεί  μέτρα  ενίσχυσης  συνεργασιών  των  εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων της χώρας (ΑΕΙ, ΤΕΙ) και ερευνητικών κέντρων με επιχειρήσεις και φορείς της Δυτικής Αττικής

με σταθερά και συστηματικά χαρακτηριστικά (πχ. τεχνόπολη)
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ΟΡΑΜΑ

Η Δυτική Αττική ως τόπος όπου:

 Οι  άνθρωποι διαβιούν  με  αξιοπρέπεια και  σεβασμό στα  δικαιώματά τους,

απολαμβάνουν κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης.

 Οι άνθρωποι συμμετέχουν ενεργά στην τοπική δημοκρατία.

 Οι  άνθρωποι  δημιουργούν και  παράγουν στον  πρωτογενή,  δευτερογενή  και  τριτογενή  τομέα

(πολυλειτουργική οικονομία- ολοκληρωμένη ενδογενής ανάπτυξη).

 Οι άνθρωποι εκτιμούν και αναδεικνύουν τον τοπικό πολιτισμό. 

 Οι άνθρωποι  αξιώνουν τα μειονεκτήματα και  τα χάσματα να τα μετατρέψουν σε

πλεονεκτήματα και ευκαιρίες για  διεκδίκηση της οικονομικής και κοινωνικής

ευημερίας.
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Αποστολή

Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής  κινητοποιεί ανθρώπινους, υλικούς και  οργανωτικούς πόρους

για:

 Παροχή φιλικών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις υπηρεσίες.

 Προώθηση των ιδιαίτερων αναπτυξιακών και κοινωνικών αναγκών της περιοχής στον περιφερειακό

προγραμματισμό.

 Ανατροπή της περιθωριακότητας περιοχών της Δυτικής Αττικής.

 Δικτύωση με τους δήμους και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση συνεργιών

και εξωτερικών οικονομιών.

 Μείωση των χασμάτων/ υστερήσεων σε σχέση με την Περιφέρεια Αττικής και  τη  μείωση των

ανισοτήτων εντός της Δυτικής Αττικής.

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αττικής.

Αξίες και Αρχές

1. Ανθρωποκεντρική προσέγγιση- Οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στη Δυτική Αττική είναι ο 

Πλούτος της Δυτικής Αττικής.

2. Κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

3. Πολυπολιτισμικότητα.

4. Συμμετοχικότητα.

5. Ολοκληρωμένη ενδογενής ανάπτυξη.

6. Πολυλειτουργικότητα- ισόρροπη χωρική ανάπτυξη.

7. Βιωσιμότητα (οικονομική, οικολογική, κοινωνική).
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ και ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (ΘΑΞ)  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (1)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΣΣ1
ΠΟΙΟΤΗΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ

ΘΑΞ1 ΘΑΞ2 ΘΑΞ3
Αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης

Στήριξη των κοινωνικών δομών 
και της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης στα πλαίσια της 
κρίσης

Αντιμετώπιση της διάσπασης 
της κοινωνικής συνοχής και 
ενίσχυσης της αίσθησης 
ασφάλειας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΣΣ2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ

ΘΑΞ4 ΘΑΞ5 ΘΑΞ6
Ολοκληρωμένη διαχείριση 
αστικών στερεών αποβλήτων

Προστασία και ανάδειξη 
φυσικού περιβάλλοντος

Αναβάθμιση αστικού και 
βιομηχανικού περιβάλλοντος

ΘΑΞ7

Πολιτική Προστασία

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΣΣ3
ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΣΣ3 α 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ

ΘΑΞ8 ΘΑΞ9 ΘΑΞ10
Γεωργία Κτηνοτροφία Αλιεία
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ και ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (2)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΣΣ3 β
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ

ΘΑΞ11 ΘΑΞ12
Στήριξη βιομηχανίας και βιοτεχνίας Χωρική οργάνωση δευτερογενή τομέα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΣΣ3 γ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ

ΘΑΞ13 ΘΑΞ14 ΘΑΞ15 ΘΑΞ16
Γενικές Υπηρεσίες 
προς τον πολίτη

Πρόνοια στη Δυτ. Αττική Υγεία στην Δυτ. 
Αττική

Εκπαίδευση

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΣΣ3 γ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ Σ

ΘΑΞ17 ΘΑΞ18 ΘΑΞ19 ΘΑΞ20
Χονδρικό και 
Λιανικό Εμπόριο

Τουρισμός Πολιτισμός Αθλητισμός
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΣΣ1 - ΠΟΙΟΤΗΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η Δυτική Αττική δέχθηκε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και της εφαρμογής των πολιτικών λιτότητας,

ένα  σημαντικό  πλήγμα  στην  κοινωνική  συνοχή  της,  ήδη  επιβαρυμένη  από  τα  χρόνια  προβλήματα

αποβιομηχάνισης, συγκέντρωσης οχλουσών βιομηχανικών δραστηριοτήτων, αδυναμία διαχείρισης και αρμονικής

συνύπαρξης  με  περιθωριοποιημένες  κοινότητες  (πχ.  Ρομά)  και  φτωχοποίησης  ευρύτερων  πληθυσμιακών

στρωμάτων.

Η ευρεία  δυσανεξία  και  δυσφορία  στην  περιοχή της  Δυτικής  Αττικής  για  την ανεργία,  τη  φτωχοποίηση,  την

παραβατικότητα,  την  έλλειψη πρόσβασης  σε  βασικά  κοινωνικά αγαθά,  αποτυπώνεται  με ιδιαίτερη  ένταση σε

επιμέρους χωρικές ενότητες της Δυτικής Αττικής. 

Κατά  κανόνα,  αυτή  η  δυσφορία  εκφράζεται  πιο  έντονα  στις  περιοχές  διαβίωσης  των  περιθωριοποιημένων

κοινοτήτων, λαμβάνοντας σε πολλές περιπτώσεις το χαρακτήρα «διαπολιτισμικής σύγκρουσης».
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Λαμβάνοντας  υπόψη τόσο την οριζόντια  υποβάθμισης της  ποιότητας  ζωής ενός  διευρυνόμενου  τμήματος  του

πληθυσμού  (πχ.  ανεργία,  φτωχοποίηση)  όσο  και  την  ύπαρξη  περιθωριοποιημένων  κοινοτήτων,  η  στρατηγική

ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής οφείλει να είναι διττή. 

Από τη μια πλευρά επιδιώκεται η ενδυνάμωση της ικανότητας μιας κοινότητας/ μιας περιοχής να διασφαλίσει

μακροπρόθεσμα  την  ευημερία  των  μελών  της  (ισότιμη  πρόσβαση  σε  διαθέσιμους  πόρους/πηγές,  σεβασμός

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, υπεύθυνη συμμετοχή) και από την άλλη πλευρά επιδιώκεται η προώθηση συνθηκών

και μη βίαιων/συναινετικών διαδικασιών για την επίλυση συγκρούσεων σε σχέση είτε με την κατανομή των πόρων

είτε με τη διαχείριση των ταυτοτήτων (διαπολιτισμική προσέγγιση).

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ

ΣΣ1
ΠΟΙΟΤΗΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ

ΚΡΙΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 

ΘΑΞ 1 ΘΑΞ 2 ΘΑΞ 3
Αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης

Στήριξη των κοινωνικών 
δομών και της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης στα πλαίσια 
της κρίσης

Αντιμετώπιση της 
διάσπασης της κοινωνικής 
συνοχής και ενίσχυσης της 
αίσθησης ασφάλειας

Μέτρα του ΘΑΞ 1 Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

1.  Στήριξη  συμπράξεων  και  προγραμμάτων  παροχής  επισιτιστικής/υλικής  στήριξης  και  συνοδευτικών

υποστηρικτικών υπηρεσιών 
2. Πρόγραμμα παροχής προγεύματος στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

3.  Δικτύωση  εθελοντικών  οργανώσεων  με  δήμους  και  περιφερειακή  ενότητα  για  κοινές  δράσεις  στο  πεδίο

κοινωνικής αλληλεγγύης
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Μέτρα του ΘΑΞ 2 Στήριξη των κοινωνικών δομών και της κοινωνικής ενσωμάτωσης στα πλαίσια
της κρίσης

1.  Ενίσχυση των κοινωνικών δομών δήμων που παρέχουν επισιτιστική και υλική στήριξη (δημοτικά κοινωνικά

παντοπωλεία)
2. Δημιουργία δομών ενημέρωσης και διαμεσολάβησης για άστεγους και διαβιούντες σε επισφαλείς συνθήκες

3. Δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας αστέγων (ξενώνας βραχυχρόνιας φιλοξενίας)

4. Κέντρα στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων

5.  Πρόγραμμα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων και γνωστικών εφοδίων μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

και των οικογενειών τους που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες 
6. Ενίσχυση ανοικτής προστασίας παλιννοστούντων ομογενών

7.  Στήριξη μη κερδοσκοπικών φορέων κοινωνικής φροντίδας και άτυπα δίκτυα αλληλεγγύης για εγγραφή και

πιστοποίηση στο μητρώο   

8. Στήριξη κοινωνικής οικονομίας - κοινωνικής επιχειρηματικότητας ευάλωτων ομάδων

9. Κοινωνική έρευνα - χαρτογράφηση για κοινότητες Ρομά και παλιννοστούντων ομογενών στη Δυτική Αττική

10. Δικτύωση με ΑΕΙ και ΤΕΙ στο πεδίο της κοινωνικής έρευνας

11. Καταπολέμηση διακρίσεων και ρατσισμού 
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Μέτρα του ΘΑΞ 3 Αντιμετώπιση της διάσπασης της κοινωνικής συνοχής και ενίσχυσης της
αίσθησης ασφάλειας

1. Προγράμματα oμαλής ενσωμάτωσης νέων κατοίκων 

2. Στήριξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων  και νέων κατοίκων για ένταξη στην τυπική οικονομία 

3. Καταπολέμηση της νεανικής παραβατικότητας μέσω εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων

ΣΣ2 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Η Δυτική  Αττική,  και  ιδιαίτερα  το  Θριάσιο  πεδίο,  αποτελούν  το  παράδειγμα  αποτυχίας  των  εφαρμοζόμενων

πολιτικών  από  τις  κυβερνήσεις  του  δικομματισμού,  γεγονός  που  αντανακλάται  στην  ανεργία  και  τις

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η Δυτική Αττική από πρωτεύουσα της απασχόλησης σήμερα είναι πρωτεύουσα της

ανεργίας ενώ η αποβιομηχάνιση δεν έχει συνοδευτεί από αντιμετώπιση της υψηλής επικινδυνότητας των δεκάδων

δραστηριοτήτων  που  εμπίπτουν  στην  Οδηγία  ΣΕΒΕΖΟ.  Η  επικινδυνότητα  συνεχιζει  να  αποτελεί  ζώσα

πραγματικότητα, αποδεικνύοντας με τον πιο τραγικό τρόπο ότι οι πολιτικές του παρελθόντος έχουν συνέπειες στο

παρόν και στο μέλλον της περιοχής. 

Επίσης, στο Θριάσιο πεδίο μια σειρά ιδιαίτερων χαρακτηριστικών συμβάλλει στη συσσώρευση αέριων ρύπων και

αιωρούµενων  σωματιδίων  που  προέρχονται  από τη λειτουργία  των  εγκατεστημένων  βιομηχανιών,  την  εξόρυξη

αδρανών υλικών από µεγάλα λατοµεία, την διακίνηση  εµπορευµάτων από πλοία στις προβλήτες της ακτής, την

κυκλοφορία των αυτοκινήτων που  διασχίζουν τις δύο εθνικές οδούς.
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Ο κόλπος της Ελευσίνας χαρακτηρίζεται ως µία από τις θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας  όπου ο βυθός του

δοκιµάζεται από σοβαρά προβλήµατα ρύπανσης παρά το γεγονός της υπάρχουσας αποβιομηχάνισης που έχει

συντελέσει  σε μειωμένα ρυπαντικά φορτία.  Οι κατανοµές  που εµφανίζουν τα βαρέα μέταλλα στα ιζήµατα του

Κόλπου της Ελευσίνας συνδυάζονται άµεσα µε τα στραγγίσµατα της χωµατερής, τα υγρά απόβλητα από διάφορες

βιοµηχανικές δραστηριότητες,  αλλά και τις επιχωµατώσεις  αδρανών υλικών και µεταλλουργικών σκουριών στο

πυθμένα της θάλασσας, ενώ συναντάται και το φαινόμενο του ευτροφισµού. 

Το  περιβάλλον  της  Δυτικής  Αττικής  επιβαρύνει  και  η  λειτουργία  του  ΧΥΤΑ  Φυλής,  όπου  οι  υπερβολικές

ποσότητες  απορριμμάτων  δημιούργησαν  σημαντική  ρύπανση  αέρα,  εδάφους  και  υδάτων,  καθώς  και  η

ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων και μπαζών στην περιοχή. 

Παρατηρείται  έντονη  υφαλμύρωση των υπόγειων  υδροφορέων της  Δυτικής Αττικής,  η  οποία  συνδέεται  με τις

υπεραντλήσεις  που  πραγματοποιούνται  στην  περιοχή  για  βιομηχανική  και  αρδευτική  κυρίως  χρήση,  ενώ  η

τροφοδοσία και επαναπλήρωση των υπόγειων νερών μειώνεται.

Ως προς την προσπελασιμότητα, μεγάλοι οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες διαπερνούν την Δυτική Αττική  και

διασπούν την συνέχεια  των οικισµών,  ενώ ταυτόχρονα υπάρχει  συγκοινωνιακό πρόβλημα.  Το περιαστικό  και

αστικό πράσινο είναι περιορισμένο και μεγάλο μέρος των ακτών έχει καταληφθεί από λιµενικές δραστηριότητες

των βιοµηχανιών – βιοτεχνιών, υπάρχει άναρχη ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων καθώς κατοικία, γεωργία,

βιοµηχανία και λιµενικές υποδομές συνυπάρχουν.

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πλούσιοι φυσικοί πόροι που αξίζουν και απαιτούν τη διατήρηση και ανάδειξή

τους, όπως:
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 Οι ορεινοί όγκοι της  Δυτικής Αττικής (Γεράνεια,  Πατέρας, Πάστρα, Κιθαιρώνας) που αποτελούν μέρος του

«Πράσινου  Τόξου  ανάδειξης  των  Ορεινών  Όγκων  της  Αττικής»,  καθορίζονται  ως  περιοχές  προστασίας  του

οικοσυστήματος, αναψυχής, πεζοπορίας και θέας.

 Ο Υγρότοπος Βουρκαρίου Μεγάρων και το Έλος Ψάθας Βιλίων οι οποίοι χαρακτηρίζονται Α’ προτεραιότητας

Υγρότοποι.

 Η Ελευσίνα-Ασπρόπυργος-Λίμνη Κουμουνδούρου χαρακτηρίζονται Τοπία προτεραιότητας της Αττικής 

Λόγω της έντονης υποβάθμισης του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής των κατοίκων απαιτείται

η από κοινού ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών παραμέτρων, τόσο ως προς τη διαχείριση των

πόρων, όσο και ως προς τη μείωση των ρύπων και των αποβλήτων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΣΣ2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΞΟΝΑΣ

ΘΑΞ4 ΘΑΞ5 ΘΑΞ6
Ολοκληρωμένη 
διαχείριση αστικών 
στερεών αποβλήτων

Προστασία και ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος

Αναβάθμιση αστικού και 
βιομηχανικού περιβάλλοντος

ΘΑΞ7

Πολιτική Προστασία
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Μέτρα του ΑΞ4 Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

1. Συνεργασία δήμων και περιφερειακής ενότητας για την προώθηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης σε συμφωνία

με τον αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
2.  Προώθηση των υφιστάμενων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε κάθε δήμο, υποστήριξη

δράσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των πολιτών. 
3.  Προώθηση της  διαδικασίας  διαλογής  στην πηγή με την τοποθέτηση κάδων για διαφορετικές  κατηγορίες

αποβλήτων (χαρτικά, πλαστικές συσκευασίες, μέταλλα, γυαλί και οργανικά)
4. Προώθηση προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης με την παροχή συγκεκριμένων κινήτρων στους δήμους

που θα το εφαρμόσουν 
5. Διαχείριση πράσινων απορριμμάτων (κλαδιά, φύλλα κ.α.)

6. Προώθηση συστήματος διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, σε εφαρμογή του σχετικού 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου
7. Αναβάθμιση συστημάτων αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων, προώθηση δημιουργίας πράσινων σημείων 
(green points) 
8. Σύνταξη σχεδίου διαπεριφερειακής διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων

9. Δράσεις για την απομάκρυνση και αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Φυλής 

10. Στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στο πλαίσιο προώθησης του 
εναλλακτικού τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων
11. Εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων - Έξυπνη εξειδίκευση

12. Αποχαρακτηρισμός από ΧΥΤΥ των παλιών λατομείων ΜΕΛΕΤΑΝΙ  και ΜΟΥΣΑΜΑ
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Παρά το γεγονός ότι η Δυτική Αττική είναι γνωστή για τα οξυμμένα περιβαλλοντικά προβλήματά της, η αλήθεια

είναι ότι διαθέτει και πλούσιους φυσικούς πόρους, όπως καθαρές θάλασσες, πανύψηλα βουνά, υγροβιότοπους,

υπέροχο κλίμα και εύφορο έδαφος. Αυτός ο υπαρκτός πλούτος πρέπει να αναδειχθεί, να προστατευθεί και να

αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση μιας επιθετικής και εξωστρεφούς πολιτικής ανάπτυξης του τριτογενούς

τομέα της τοπικής οικονομίας έτσι ώστε η Δυτική Αττική να μην υστερεί συγκριτικά με άλλες περιοχές, ακόμα και

με αυτές που δεν έχουν υποστεί την περιβαλλοντική υποβάθμιση της δικής μας περιοχής.

Μέτρα του ΘΑΞ5 Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος

1. Εξυγίανση του βυθού του κόλπου Ελευσίνας - Ασπροπύργου και παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων

2. Προώθηση νέων σχεδίων για τον συστηματικό έλεγχο των υγρών και αερίων ρύπων 

3. Καθορισμός χρήσεων γης και δράσεις υλοποίησης σχεδιασμού (Δασικές περιοχές, Περιοχές προστασίας, 
Αγροτική γη, Ανάπτυξη διοικητικών υποδομών, Παράκτιοι χώροι, Ορεινοί όγκοι κλπ)
4. Πολιτική μείωσης και διάχυσης των περιβαλλοντικών πιέσεων

5. Διατήρηση, οικολογική διαχείριση και ανάδειξη των Ορεινών Όγκων και του Παραλιακού Μετώπου της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
6. Προστασία του εναπομείναντα φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας

7. Προστασία και οικολογική διαχείριση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων πόρων και των υγροτοπικών 
και παράκτιων οικοσυστημάτων
8. Διαχείριση δασικών υπολειμμάτων και ενεργειακή εκμετάλλευσή τους
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Μέτρα του ΘΑΞ6 Αναβάθμιση αστικού και βιομηχανικού περιβάλλοντος

1. Ολοκλήρωση Xωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

2. Ολοκλήρωση της Αντιπλημμυρική προστασίας / Δικτύου όμβριων υδάτων

3. Αστικές αναπλάσεις και παρεμβάσεις / αναζωογόνηση περιοχών υποβαθμισμένων και περιθωριοποιημένων

4. Βελτίωση υποδομών των δικτύων ύδρευσης

5. Ολοκλήρωση - βελτίωση οδικών αξόνων και βασικών οδών

6. Βελτίωση – επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικών καθαρισμών 

7. Επίτευξη υγιεινού, ελκυστικού, καθαρού αστικού περιβάλλοντος

8. Σχεδιασμός δικτύου ποδηλατοδρόμων και δικτύου πεζοδρόμων.

9. Βελτίωση της αστικής συγκοινωνίας και σύνδεση με τα μέσα σταθερής τροχιάς

10. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δημιουργία χώρων στάθμευσης

11. Βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του αστικού και περιαστικού πρασίνου

12. Δράσεις ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (π.χ. ανάδειξη Ιεράς Οδού σε συνδυασμό με 
παραλιακό μέτωπο)
13. Προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή και βελτίωση του περιβάλλοντος, εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας
14. Ανάπλαση / προστασία ακτών και θαλασσίου μετώπου

15. Δημιουργία δικτύου μετρήσεων για τον εντοπισμό ρυπασμένων εδαφών, υπόγειων υδάτων, σημειακών πηγών 
παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων και εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης τους
16. Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα ιδιαίτερα στο πεδίο καινοτόμων δραστηριοτήτων για την απορρύπανση και 
αποκατάσταση των φυσικών πόρων και τοπίου
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Η πολιτική προστασία,  ιδιαίτερα στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, αποκτά ένα ιδιαίτερα σημαντικό

ρόλο δεδομένης τόσο της ύπαρξης πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος που πρέπει να προστατευθεί (πχ. δάσοι) όσο

και της ύπαρξης δραστηριοτήτων εξαιρετικά επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία,  περιουσία και ασφάλεια (πχ.

διυλιστήρια, επιχειρήσεις ΣΕΒΕΖΟ). Ως εκ τούτου, αποτελεί ένα διακριτό θεματικό άξονα παρεμβάσεων για το

σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας.

Μέτρα του ΘΑΞ7 Πολιτική Προστασία

1. Σχέδια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

2. Δράσεις πολιτικής προστασίας για το φυσικό περιβάλλον

3. Επικαιροποιήσεις ΣΑΤΑΜΕ και ασκήσεις εφαρμογής τους

ΣΣ3 – ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑ
ΤΟΜΕΑ

ΣΣ3 α ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Στη Δυτική Αττική δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα απαντώνται κυρίως στις απομακρυσμένες ημιορεινές

εκτάσεις  (δενδροκαλλιέργειες  και  ετήσιες  καλλιέργειες,  μικρές  κτηνοτροφικές  μονάδες  μη  σταβλισμένες,

μελισσοκομία)  Ο πρωτογενής τομέας στη Δυτική Αττική παρά την πίεση που υφίσταται  από τον δευτερογενή
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κυρίως  τομέα,  εξακολουθεί  να  αποτελεί  ένα  από  τους  βασικούς  τομείς  της  οικονομίας,  έχοντας  ιδιαίτερο

κοινωνικό,  αλλά   και  περιβαλλοντικό  ρόλο.  Σημαντικά  στοιχεία  που  τον  χαρακτηρίζουν  και  ενισχύουν  τη

δυνατότητα συγκράτησης των απασχολούμενων αποτελούν:

 Η μικρή απόσταση των  τόπων  παραγωγής  από την Πρωτεύουσα, που είναι το μεγαλύτερο καταναλωτικό

κέντρο της χώρας

 Η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

 Η δυνατότητα βελτίωσης της παραγωγικότητας - ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα

 Η δυνατότητα για περαιτέρω εκσυγχρονισμό, διάδοση τεχνολογιών, καινοτομία και ποιότητα στην παραγωγή

του γεωργικού - αγροδιατροφικού τομέα

 Η αύξηση των νέων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα 

 Οι μεγάλες διαθέσιμες εκτάσεις για ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής στη Μεγαρίδα αλλά και στο Θριάσιο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΣΣ3
ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑ

ΤΟΜΕΑ

ΣΣ3 α 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
ΘΑΞ8 ΘΑΞ9 ΘΑΞ10

Γεωργία Κτηνοτροφία Αλιεία
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Μέτρα του ΘΑΞ8 Γεωργία

1. Διασύνδεση της γεωργίας με μεταποιητικές δραστηριότητες (μονάδες συσκευασίας-μεταποίησης)

2. Ενίσχυση πιστοποιημένων προϊόντων, συστημάτων ποιότητας της παραγωγής και γεωργικών πρακτικών που 
σέβονται το περιβάλλον 
3. Ανάδειξη επώνυμων αγροτικών προϊόντων και καθιέρωση προϊόντων ΠΟΠ 

4. Ενίσχυση συνεργατικών δράσεων στον αγροτικό τομέα 

5. Προστασία της γεωργικής γης και καθορισμός περιοχών Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ)

6. Ανάπτυξη και Βελτίωση υποδομών και δραστηριοτήτων του αγροτικού τομέα

7. Συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα για αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής

8. Δημιουργία ειδικών Θεματικών Πάρκων αναψυχής, ενημέρωσης σε γεωργικές εργασίες, παραδοσιακές 
μεθόδους παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (λάδι, κηπευτικά, μέλι, κ.α.)
9. Προγράμματα εκπαίδευσης των αγροτών και κυρίως των νέων αγροτών

10. Διαχείριση γεωργικών υπολειμμάτων και ενεργειακή εκμετάλλευσή τους 

11. Στήριξη αυτό - απασχόλησης και συνεργατικών σχημάτων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στον αγροτικό 
τομέα

Μέτρα του ΘΑΞ9 Κτηνοτροφία

1. Ανάπτυξη και Βελτίωση Υποδομών και Δραστηριοτήτων του κτηνοτροφικού τομέα 

2. Διαχείριση κτηνοτροφικών υπολειμμάτων και ενεργειακή εκμετάλλευσή τους

3. Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

4. Στήριξη αυτό - απασχόλησης και συνεργατικών σχημάτων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στον κτηνοτροφικό 
τομέα 
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Μέτρα του ΘΑΞ10 Αλιεία

1. Υποστήριξη των αλιέων με προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης

2. Κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων

3. Χωροθέτηση μονάδων και ζωνών υδατοκαλλιεγειών

ΣΣ3β – ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η Δυτική Αττική και ιδιαίτερα το Θριάσιο πεδίο, με πλούσια βιομηχανική και μεταποιητική παράδοση, οφείλει να

παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο της συνολικής παραγωγικής ανασυγκρότησης της Περιφέρειας και

της χώρας. Αυτός ο ρόλος όμως πρέπει να επιτελεστεί με όρους βιώσιμης ανάπτυξης- οικονομικά, κοινωνικά και

περιβαλλοντικά,  και  όχι  με  όρους  του  χρεοκοπημένου  μοντέλου  άναρχης  και  περιβαλλοντικά  μη  βιώσιμης

βιομηχανίας  όπου η ιδιωτικοποίηση των κερδών συνοδευόταν από κοινωνικοποίηση των ζημιών.  Σε αυτό το

πλαίσιο  χρειάζεται  ισορροπημένη  και  σταθμισμένη  αντιμετώπιση  των  βιομηχανικών  και  περιβαλλοντικών

προκλήσεων. Για παράδειγμα, η θάλασσα και το παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας πρέπει να είναι προσπελάσιμη

από τους πολίτες χωρίς όμως ο αποχαρακτηρισμός (χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση) και η μεταφορά λιμενικών

εγκαταστάσεων  σε  άλλες  τοποθεσίες  (θέση  ΠΥΡΚΑΛ)  να  υπονομεύουν  την  αναγκαία  εκείνη  κλίμακα  που

εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και τη μη επέκταση νέων  πηγών οχλουσών δραστηριοτήτων.

Η περιοχή της Δυτικής Αττικής είναι  γνωστή για τη συγκέντρωση βιοµηχανιών και  βιοτεχνιών.  Στην περιοχή

λειτουργούν  πολλές  από  τις  µεγαλύτερες  βιοµηχανίες  της  χώρας:  διυλιστήρια  πετρελαίου,  χαλυβουργεία,
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τσιµεντοβιοµηχανίες,  ναυπηγία,  διαλυτήρια  πλοίων,  βιοµηχανία  πυροµαχικών,  ενώ  υπάρχουν  εγκαταστάσεις

αποθήκευσης  και  διακίνησης  υγρών  και  αέριων  καυσίμων,  µονάδες  αναγέννησης  ορυκτελαίων,  χηµικές

βιοµηχανίες,  βιοµηχανίες  και  βιοτεχνίες  πλαστικών-ελαστικών,  χυτήρια,  λατοµεία  και  πολλές  µικρότερες

μεταποιητικές µονάδες.

Οι  βιομηχανικές  και  βιοτεχνικές  εγκαταστάσεις  είτε  είναι  διάσπαρτες  εκτός  νομοθετημένων  βιομηχανικών

περιοχών,  είτε  βρίσκονται  σε  Βιομηχανικές  Περιοχές  και  Βιομηχανικά  –  Βιοτεχνικά  Πάρκα  με  υποδομές

παλαιωμένες ή ελλειμματικές (οδικό δίκτυο, δίκτυο ομβρίων, αποχετευτικό κλπ). 

Οι περισσότερες  από αυτές αντιμετωπίζουν  έντονα τις  συνέπειες  της κρίσης,  οι  οποίες  προστέθηκαν στο ήδη

υπάρχον πρόβλημα αποβιομηχάνισης της περιοχής, με αποτέλεσμα να καταγράφεται πτώση του αριθμού των

βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων έως και 25%.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΣ3
ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
ΣΣ3 β

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
ΘΑΞ11 ΘΑΞ12

Στήριξη βιομηχανίας και 
βιοτεχνίας

Χωρική οργάνωση δευτερογενή 
τομέα

]
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Μέτρα του ΘΑΞ11 Στήριξη βιομηχανίας και βιοτεχνίας

1. Μετασχηματισμός φθινουσών βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε αναδυόμενες δυναμικές δραστηριότητες 

2. Ενθάρρυνση της παραμονής με βελτίωση των όρων λειτουργίας

3. Προώθηση δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης

4. Ολοκλήρωση των ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ στη Δυτική Αττική με τη δημιουργία φορέα – φορέων διαχείρισης ΒΕΠΕ- 
Ολοκλήρωση των υποδομών στα ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ
5. Στήριξη της Βιομηχανίας και ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας (RIS3) με παράλληλη προστασία 
και σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
6. Δημιουργία – ανασχηματισμός υπαρχόντων βιοτεχνικών χωρικών ενοτήτων σε Επιστημονικά– Τεχνολογικά 
Πάρκα, θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων, συνεργατικών σχηματισμών ομοειδών ή και συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων με κοινές υψηλού επιπέδου υποδομές και κοινό δίκτυο προβολής και προώθησης προϊόντων
7. Μετεγκατάσταση των ασύμβατων ή και οχλουσών και ρυπαινουσών μονάδων βάσει της κείμενης νομοθεσίας 
(Νόμος 3982/2011)
8. Προώθηση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης των υφιστάμενων άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων με τη 
θεσμοθέτηση Πάρκων Εξυγίανσης (ΕΠΕ αρ. 41, παρ. 1, Ν 3982/2011)
9. Προώθηση των προβλέψεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ν. 4277/2014  Άρθρο 25, παρ. 3β) για 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών παραμέτρων, τόσο ως προς τη διαχείριση των πόρων, όσο και 
ως προς τη μείωση των ρύπων και των αποβλήτων 

Μέτρα του ΘΑΞ12  Χωρική οργάνωση δευτερογενή τομέα

1. Οργανωμένοι υποδοχείς βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων

2. Οικοβιομηχανικό πάρκο με προσανατολισμό σε τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας

3. Ολοκλήρωση της χωρικής οργάνωσης των χρήσεων γης της ΠΕΔΑ
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ΣΣ3 γ – ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η περίοδος της οικονομικής λιτότητας που διανύουμε έχει αναπόφευκτα συνέπειες και στον τομέα των δημοσίων

υπηρεσιών προς τον πολίτη: υποστελεχωμένες υπηρεσίες, ανεπαρκείς αριθμός δομών, ελλείψεις στον εξοπλισμό

κ.α.  Εντούτοις  δεν  μπορούμε  να  παραιτηθούμε  από  την  προσπάθεια  οι  δημόσιες  υπηρεσίες  να  γίνουν

αποτελεσματικότερες  και  να  καλυφθούν  τα  υπάρχοντα  κενά.  Ιδιαίτερη  σημασία  έχουν  οι  υπηρεσίες  που

παρέχονται  στον  τομέα της  πρόνοιας  και  της  υγείας,  καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν  έχει  σήμερα

εναλλακτικές διεξόδους προς τον ιδιωτικό τομέα υπηρεσιών. 

Το  μέγεθος  της  περιοχής  της  Δυτικής  Αττικής  καθώς  και  η  χωρική  της  διάρθρωση  δημιουργούν  επιπλέον

προβλήματα  στην  πρόσβαση  σε  βασικές  υπηρεσίες  όπως  αυτή  της  πρωτοβάθμιας  υγείας,  ιδιαίτερα  στις

απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές όπως οι ορεινές. Οι χωρικές και πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες

πρέπει  να  ληφθούν  οπωσδήποτε  υπόψη  στην  κατάρτιση  ενός  ολοκληρωμένου  σχεδίου  αντιμετώπισης  των

ελλείψεων σε βασικές δομές και υπηρεσίες. Επίσης θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε υπηρεσίες που απουσιάζουν

εντελώς από την χωρική ενότητα της Δυτικής Αττικής, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Η συνένωση δήμων και κοινοτήτων με το Νόμο Καλλικράτη, η κατάργηση των Νομαρχιών και η εισαγωγή των

Περιφερειακών  Αυτοδιοικήσεων  έχει  σε  πολλές  περιπτώσεις  ως  αποτέλεσμα  να  μην  γνωρίζουν  οι  πολίτες  τις

υπηρεσίες  στις  οποίες  μπορούν να έχουν πρόσβαση ή το χώρο στις  οποίες  εδρεύουν οι  υπηρεσίες  αυτές.  Η
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χαρτογράφηση των παρεχόμενων στην περιοχή υπηρεσιών και η ενημέρωση των πολιτών ως προς αυτές πρέπει να

αποτελέσει στόχο πρωτεύουσας σημασίας για το επόμενο διάστημα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΣΣ3
ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑ

ΤΟΜΕΑ
ΣΣ3 γ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
ΘΑΞ 13 ΘΑΞ 14 ΘΑΞ 15 ΘΑΞ 16

Γενικές Υπηρεσίες 
προς τον πολίτη

Πρόνοια στη Δυτ. 
Αττική

Υγεία στην Δυτ. 
Αττική

Εκπαίδευση

Μέτρα του ΘΑΞ 13 Γενικές Υπηρεσίες προς τον πολίτη

1. Χαρτογράφηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιοχή της Δυτικής Αττικής

2. Ενημέρωση των κατοίκων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

3. Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

4. Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε δημόσιους χώρους- κτίρια υπηρεσιών

5.  Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις ΤΠΕ στον τομέα των υπηρεσιών από τους δημόσιους

φορείς

Μέτρα του ΘΑΞ 14 Πρόνοια στη Δυτ. Αττική
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1. Ενίσχυση στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης 
2. Στήριξη κέντρων ημέρας ΑΜΕΑ
3. Δημιουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών
4. Δημιουργία νέων βρεφικών και παιδικών σταθμών σε περιοχές που δεν καλύπτονται οι ανάγκες

Μέτρα του ΘΑΞ 15 Υγεία στην Δυτ. Αττική

1. Λειτουργία κέντρων υγείας αστικού τύπου

2. Ενδυνάμωση υπαρχόντων Κέντρων Υγείας . και Μονάδων Υγείας ΕΟΠΠΥ

3. Προγράμματα κοινωνική / κοινοτικής ψυχιατρικής και ψυχικής υγείας

4. Ισότιμη πρόσβαση ηλικιωμένων σε πρωτοβάθμια υγειονομική και κοινωνική φροντίδα σε απομακρυσμένες

περιοχές της Δυτ Αττικής
5. Στήριξη λειτουργίας δημοτικών ιατρείων στην Δυτική Αττική

6. Συνέργεια με Θριάσιο Νοσοκομείο για προγράμματα προαγωγής της υγείας των κατοίκων της Δυτικής Αττικής

Μέτρα του ΘΑΞ 16 Εκπαίδευση

1.  Δημιουργία  και  αναβάθμιση  εκπαιδευτικών  υποδομών  (σχολικές  μονάδες  )-  ολοκλήρωση  προγράμματος

σχολικής στέγης
2. Επέκταση προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης

3. Λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

4.  Φροντιστηριακή υποστήριξη παιδιών από περιθωριοποιημένες κοινότητες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν

φτώχεια / κοινωνικό αποκλεισμό
5. Λειτουργία τμημάτων ένταξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για παιδιά περιθωριοποιημένων κοινοτήτων

6. Ενίσχυση της καλλιτεχνικής παιδείας
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Ο τομέας του εμπορίου και των υπηρεσιών κατέχει σημαντική θέση στην οικονομία της Δυτικής Αττικής, καθώς

αριθμεί ένα σημαντικό πλήθος επιχειρήσεων, γεγονός που οφείλεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής

ως  διακομιστικού  κέντρου.  Παρατηρείται  άναρχη  εξάπλωση  μεγάλου  αριθμού  παραγωγικών  µονάδων  του

χονδρεμπορίου και του διακομιστικού εμπορίου (logistics), κυρίως στις περιοχές περιμετρικά της Εθνικής Οδού

Αθηνών  -  Κορίνθου  και  της  Αττικής  Οδού,  με  βασικό  πρόβληµα  την  έλλειψη  υποδοµών  εξυπηρέτησης  των

δραστηριοτήτων τους. Μεγάλος είναι ο αριθμός καταστημάτων λιανικού εμπορίου, τα οποία τονώνουν την τοπική

αγορά και  είναι  μεγάλης σημασίας  για  την οικονομία της.  Όμως τα τελευταία  χρόνια  ένα εξαιρετικά υψηλό

ποσοστό των εμπορικών επιχειρήσεων έχει κλείσει, λόγω της οικονομικής ύφεσης. 

Ο τουρισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη και αποτελεί έναν από τους ελάχιστους κλάδους της ελληνικής οικονομίας

που έχει  τη  δυνατότητα να αναπτυχθεί  με ταχείς  ρυθμούς.  Η ανάπτυξη  του τουρισμού θα επιτευχθεί  αν το

παραδοσιακό τουριστικό «προϊόν» εμπλουτιστεί με νέες μορφές τουρισμού που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες

τάσεις  των  ταξιδιωτών  που  αναζητούν  εμπειρίες,  προσελκύσει  νέες  αναπτυσσόμενες  αγορές  και  αναπτύξει

συνεργασίες μεταξύ των φορέων. Με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθεί η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και θα

διευκολυνθούν οι επισκέπτες στο να τα ανακαλύψουν και να αποκομίσουν τις μοναδικές εμπειρίες που μπορεί να

προσφέρει το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό η Δυτική Αττική μπορεί να συνδυάσει: 

 την μοναδική πολιτιστική της κληρονομιά που αποτελείται από πλήθος αρχαιολογικούς χώρους και βυζαντινά

μνημεία, θρησκευτικά και παραδοσιακά μνημεία

  την θέση της σε μια πολυσύχναστη διαδρομή εκδρομέων προς την Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλάδα 

 αλλά και την εγγύτητά της με την Αθήνα και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών 
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προκειμένου να αναπτύξει το δικό της τουριστικό «προϊόν», βασισμένο στις ιδιαιτερότητές της.

O σχεδιασμός για την άθληση στοχεύει στη δημιουργία της συνήθειας για καθημερινή άθληση, στη μείωση της

παχυσαρκίας, την διαμόρφωση αθλητικής συνείδησης, την κοινωνική ένταξη μέσα από προγράμματα άθλησης

καθώς και στην υποστήριξη των αθλητών και των ομάδων αθλητισμού της Δυτικής Αττικής.   

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΣΣ3
ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑ

ΤΟΜΕΑ
ΣΣ3 γ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΘΑΞ 17 ΘΑΞ 18 ΘΑΞ 19 ΘΑΞ 20

Χονδρικό και Λιανικό 
Εμπόριο

Τουρισμός Πολιτισμός Αθλητισμός
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Μέτρα του ΘΑΞ 17 Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο

1. Εφοδιαστική αλυσίδα με βιώσιμο περιβαλλοντικό και κοινωνικό χαρακτήρα για τη Δυτική Αττική

2. Οργάνωση επιχειρηματικών πάρκων για τη λειτουργική διασύνδεση και στην ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των 
εγκατεστημένων επιχειρήσεων
3. Ενίσχυση πρακτικής άσκησης φοιτητών σε επιχειρήσεις της Δυτικής Αττικής

4. Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης των εμπορευματικών κέντρων – ζωνών εφοδιαστικού εμπορίου 

5. Βελτίωση της προσβασιμότητας των εμπορευματικών κέντρων 

6. Προσανατολισμός τριτογενούς τομέα (logistics, Μάρκετινγκ κλπ) στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή

Μέτρα του ΘΑΞ 18 Τουρισμός

1. Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων - αναβάθμιση μουσείων

2. Βελτίωση υποδομών πρόσβασης στο παραλιακό και ορεινό τμήμα

3. Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών στο ορεινό τμήμα

4. Ανάδειξη και προβολή στο εσωτερικό και εξωτερικό  για προσέλκυση επισκεπτών

5. Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού

6. Δημιουργία συνεδριακού κέντρου

7. Τουρισμός ΑΜΕΑ – προσβάσιμες παραλίες - σχετικές υποδομές – αλυσίδα πρόσβασης

8. Υποστήριξη αγροτουρισμού 

Μέτρα του ΘΑΞ 19 Πολιτισμός
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1. Ανάδειξη πολιτιστικών χώρων και μνημείων

2. Ενίσχυση πολιτιστικών υποδομών της Δυτικής Αττικής

3. Διατήρηση και ανάδειξη ιδιαίτερου πολιτιστικού αποθέματος κατά περιοχή

4. Διατήρηση ιστορικής μνήμης της Δυτικής Αττικής

5. Ανάδειξη βιομηχανικών τοπόσημων της βιομηχανικής ιστορίας της Δυτικής Αττικής  

6. Ανάδειξη, ενίσχυση και εμπλουτισμός τακτικών πολιτιστικών δράσεων 

Μέτρα του ΘΑΞ 20 Αθλητισμός

1. Αξιοποίηση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών και κατασκευή νέων

2. Δημιουργία αθλητικών και προπονητικών κέντρων

3. Ανάπτυξη δράσεων μαζικού αθλητισμού

4. Καθιέρωση τακτικών αθλητικών γεγονότων

60


	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	Στρατηγική αναπτυξιακής διαδικασίας
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
	ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΠΗΓΗ ΕΛΣΤΑΤ, 2011)
	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
	ΟΡΑΜΑ
	Αποστολή
	Αξίες και Αρχές
	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ και ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (ΘΑΞ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (1)
	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ και ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (2)
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ
	ΣΣ1 - ΠΟΙΟΤΗΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
	ΣΣ2 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
	ΣΣ3 – ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
	ΣΣ3 α ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
	ΣΣ3β – ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
	ΣΣ3 γ – ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

