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Το πρόγραμμα «Re-launching» Athens είναι µια πρόταση που στοχεύει στην οικονοµική, κοινωνική και
αισθητική ανανέωση του κέντρου της Αθήνας. Ξεκινά από μια προσπάθεια κατανόησης ενός ιστορικού
αστικού χώρου και καταλήγει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκσυγχρονισμού µιας εγκαταλελειµµένης
και πολύπαθης περιοχής. Επιχειρεί να καλύψει διαχρονικές ανάγκες των κατοίκων της, όπως είναι
η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής συγκεκριµένων οµάδων πληθυσµού (κακοποιηµένων γυναικών,
παιδιών και ηλικιωµένων κ.λ.π.) ή η δηµιουργία χώρων πρασίνου. Ταυτόχρονα, λαμβάνει υπόψη και
ειδικότερες ανάγκες που προέκυψαν μετά το ξέσπασμα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Ο
Δήµος της Αθήνας έχει εντάξει αυτές τις παρεµβάσεις σε ένα ευρύτερο και πολυεπίπεδο στρατηγικό
σχέδιο για την ανάπτυξη της πόλης, που εκτείνεται χρονικά µέχρι το 2020. Ο στρατηγικός σχεδιασµός
εξελίσσεται συνεχώς και αποτελείται από δράσεις και προγράµµατα που υλοποιούνται εντός της
τριετίας 2012-2015 και προετοιµάζουν την συντονισµένη παρέµβαση έως και το 2020.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δημοτική αρχή που ανέλαβε μετα τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010, κλήθηκε να διαχειριστεί την πρωτεύουσα
της χώρας, όπου εκδηλώνονταν σε υπέρτατο βαθμό όλες οι όψεις της δραματικής κρίσης που βίωνε η χώρα.
Ο Δήμος αναγκάσθηκε να αναπροσδιορίσει όχι μόνο τις προτεραιότητές του, αλλά και να υπερβεί τον ρόλο του
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης και τις νέες ανάγκες των πολιτών. Να αντιμετωπίσει επίσης,
με νέες ιδέες και προτάσεις, την έλλειψη κρατικών υποδομών και την απουσία συγκροτημέων πολιτικών σε όλα
τα επίπεδα, κυρίως όμως σε αυτά που έχουν να κάνουν με τις καθημερινές κοινωνικές ανάγκες μιας ευρύτερης
μητροπολιτικής περιοχής.
Η πόλη των Αθηνών υποφέρει από μια θεμελιώδη αντίφαση. Μολονότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά του μητροπολιτικού
κέντρου στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα του λεκανοπεδίου Αττικής, διοικητικά και λειτουργικά, ως
πρωτοβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν έχει μητροπολιτικές δυνατότητες άσκησης πολιτικής.
Κατά συνέπεια, ο δηµόσιος χώρος της πόλης των Αθηνών πλήττεται καθημερινά από αυθαίρετες παρεµβάσεις
µεγάλου αριθµού κρατικών φορέων που ασκούν πολιτικές για την πόλη, χωρίς προηγούμενη συµφωνία, συνεννόηση
ή συµµετοχή του Δήµου Αθηναίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόµη και η τελευταία διοικητική µεταρρύθµιση για το
θεσµό της αυτοδιοίκησης, «Σχέδιο Καλλικράτης», δεν προέβλεψε για το Δήµο Αθηναίων δικαιοδοσίες, αρµοδιότητες
και λειτουργίες µητροπολιτικού φορέα. Αυτή είναι και η αιτία που συνεχίζεται η αποσπασµατικότητα στο σχεδιασµό,
ο κατακερµατισµός στις παρεµβάσεις και η ασυνέχεια σε πολιτικές από διάφορους φορείς της κεντρικής εξουσίας
ή της αυτοδιοίκησης. Εξέλιξη που έχει σηµαντικό κόστος, οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό, κυρίως όµως
τροφοδοτεί την ανευθυνότητα και την αναποτελεσματικότητα για τα µεγάλα θέµατα της Αθήνας.
Η Αθήνα σήμερα χρειάζεται ολοκληρωμένες λύσεις. Έχει ανάγκη από ένα μεγάλο σχέδιο για την ανασυγκρότησή
της και την προοπτική της για το μέλλον. Το πρόγραμμα «Re-launching Athens» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
για την Αθήνα του 2020, το οποίο αναπτύσσεται σε φάσεις έχοντας εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για να
λύσει σειρά προβλημάτων που έχουν κατά καιρούς συσσωρευθεί στην πόλη.
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Πρώτη φάση του προγράμματος «Re-launching Athens» είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Δήµου Αθηναίων
«2012-2015» που συντάσσεται σε µια κρίσιµη περίοδο για την Ελλάδα, την Αθήνα και τους πολίτες της, καθώς
δοκιµάζεται οτιδήποτε µέχρι σήµερα θεωρείτο δεδοµένο στην οικονοµία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον.
Κεντρικά χαρακτηριστικά της εποχής είναι :
• Η βαθιά οικονοµική κρίση, που συσχετίζεται µε τα διεθνή δεδοµένα και κυριαρχεί στην πολιτική ζωή του τόπου.
• Οι µεγάλες κοινωνικές ανακατατάξεις και τα προβλήµατα που συνδέονται και επηρεάζονται από την εντατικοποίηση
των µεταναστευτικών ρευµάτων και την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και έχουν καταλυτικά αποτελέσµατα
στις πόλεις. Και στον τοµέα αυτό, οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις, οι χωρικές πολιτικές αποτελούν «κλειδί» µεγάλης
σηµασίας για την άµβλυνση των κοινωνικών φαινοµένων της κρίσης.
Οι στρατηγικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Δήµου Αθηναίων «2012-2015», στο πλαίσιο της
εθνικής και ευρωπαϊκής αναπτυξιακής και χωρικής πολιτικής, προσδιορίζονται από τις παρακάτω αρχές. Αρχές
που αναλύονται σε άξονες προτεραιότητας για τις πολιτικές της επόμενης δεκαετίας και εξειδικεύονται σε βασικούς
στόχους θεµατικών και διατοµεακών πολιτικών:

Πανόραμα της Αθήνας από το Λυκαβηττό. www.panoramio.com. Φωτογραφία του H. C. Steensen

• Οικονοµική ανάπτυξη, ισόρροπη και περιβαλλοντικά βιώσιµη. Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας,
προώθηση της καινοτοµίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους, εξισορρόπηση στην κατανοµή των πόρων και των
ωφελειών από την ανάπτυξη, ως βασικών προϋποθέσεων για τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή. Προώθηση πολιτικών άµβλυνσης των φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού.
• Κοινωνική συνοχή, ως κατεξοχήν ζητούµενο σε περιόδους µετάβασης / κρίσης.
• Αστική αναζωογόνηση, µε ολοκληρωµένες παρεµβάσεις και αστικές αναπλάσεις, ως µέσο για την εξασφάλιση
συνεκτικής αστικής δοµής, την αναβάθµιση της πόλης, τη µείωση του οικολογικού αποτυπώµατος.
• Περιβάλλον, ως σηµαντικός πόρος για το µέλλον της κοινωνίας και ως άξονας για τη βιώσιµη ανάπτυξη.
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Τελετή λήξης Ολυμπιακών Αγώνων 2004. www.wikipedia.org

Η ΑΘΉΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΈΣΕΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌ, ΠΌΛΟ ΈΛΞΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΏΝ, ΧΩΡΊΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ
ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΌ ΔΗΜΌΣΙΟ ΧΏΡΟ.
Η ΝΈΑ ΕΙΚΌΝΑ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ ΑΎΞΗΣΕ ΠΟΛΎ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΈΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΑΘΉΝΑ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΌ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌ.
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1. Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
1.1 Από το 2004 έως σήμερα
I. Η Ολυμπιακή Πόλη
Η απόφαση της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, το καλοκαίρι του 1997, να αναθέσει στην Αθήνα την φιλοξενία
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 αποτέλεσε σηµείο καµπής για την αστική ανάπτυξη της πόλης.
Τα έργα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων, µαζί µε άλλα πολύ σηµαντικά έργα υποδοµής µεγάλης
κλίµακας που εκτελέστηκαν την ίδια περίοδο και συγχρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του
3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, έγιναν αντιληπτά ως τµήµατα ενός ευρύτερου σχεδίου, ενός φιλόδοξου
«πακέτου» εκσυγχρονισμού. Το εγχείρημα αυτό θα αποκτούσε νόηµα µόνο εάν υλοποιείτο στο σύνολό του ώστε
να δημιουργήσει, µέχρι τα µέσα Αυγούστου 2004, µια νέα πόλη που θα µπορούσε να ονοµαστεί «Ολυµπιακή
Αθήνα».
Η Ολυµπιακή Αθήνα συνίστατο από πέντε κύρια στοιχεία υποδοµής: το νέο Διεθνές Αεροδρόµιο Ελευθέριος
Βενιζέλος, χωροθετηµένο στα Σπάτα, σε απόσταση 30 χλµ. από το κέντρο της Αθήνας, που ξεκίνησε την
λειτουργία του το 2001, την Αττική Οδό, έναν περιφερειακό αυτοκινητόδροµο της Αθήνας µήκους 65 χλµ. ικανό
να υποδεχθεί 300.000 οχήµατα την ηµέρα που ολοκληρώθηκε το 2004, το πυκνό δίκτυο 72 χλµ. γραµµών
Μετρό που µεταφέρουν περίπου 650.000 επιβάτες την ηµέρα, τον Προαστιακό σιδηρόδροµο που τρέχει
OLYMPIC GAMES TOTAL COSTS, 1976 - 2012
ανάµεσα τις λωρίδες
τηςΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
Αττικής Οδού
και1976
το -δίκτυο
γραµµών Τραµ που συνδέει το κέντρο της πόλης µε το
ΤΕΛΙΚΑ ΚΟΣΤΗ
ΑΓΩΝΩΝ,
2012
Πηγή / Source: Forbes
(www.forbes.com),
Economist του Πειραιά.
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και τοTheλιµάνι
OLYMPIC
GAMES TOTAL COSTS, 1976 - 2012
TOTAL COST, bil.$
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ, δις $
ΤΕΛΙΚΑ
ΚΟΣΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, 1976 - 2012

40,0 bil. $

Πηγή / Source: Forbes (www.forbes.com), The Economist
PERCENTAGE OF STATE EXPENDITURES
ΠΟΣΟΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

%

TOTAL COST, bil.$
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ, δις $

40,0 bil. $

32,7 bil. $

PERCENTAGE OF STATE EXPENDITURES
ΠΟΣΟΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

38%

10%
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%

32,7 bil. $

100%
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2012 LONDON2012 LONDON

80%
3,8 bil. $

1,8 bil. $

3,8 bil. $
2000 SYDNEY 2000 SYDNEY

1996 ATLANTA1996 ATLANTA

45%

80%

1,8 bil. $

2004 ATHENS 2004 ATHENS

55%
0,5 bil. $

4,0 bil. $
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1992 BARCELONA
55%

2,0 bil. $

1988 SEOUL 1988
45% SEOUL

0,5 bil. $
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1,2 bil. $
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1980 MOSCOW1980 MOSCOW
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1976 MONTREAL

1,2 bil. $

9,4 bil. $

2008 BEIJING 2008 BEIJING

15,0 bil. $

9,4 bil. $

4,0 bil. $

78%

100%

38%

10%

93%

7%

15,0 bil. $
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Άποψη της Αττικής Οδού. © ATHOC photo by K. Vergas.
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Παρόλα αυτά, οι Ολυµπιακοί Αγώνες έθεταν δύο ακόµη προϋποθέσεις για
την υλοποίησή τους: την κατασκευή των διαφόρων ολυµπιακών αθλητικών
εγκαταστάσεων και την αναβάθµιση της εικόνας της πόλης.
Τα διάφορα ολυµπιακά ακίνητα δηµιούργησαν ένα τεράστιο απόθεµα µεγααντικειµένων και εκτεταµένων υπαίθριων χώρων. Κατανεµήθηκαν σε όλη
την Αττική ώστε να κάνουν γνωστές όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές
προσδίδοντάς τους σηµαντικά οικονοµικά οφέλη. Συγχρόνως, η ανάγκη για ένα
αναγνωρίσιµο αρχιτεκτονικό σύµβολο των Αγώνων οδήγησε στην ανάθεση στον
διάσηµο αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα του σχεδιασµού της οροφής του
Ολυµπιακού Σταδίου καθώς και του γειτονικού Ολυµπιακού Πάρκου (µε 200.000
µ2 δηµοσίου χώρου και 60.000 µ2 χώρων πρασίνου). Η πολύ µεγάλη κλίµακα του
έργου και η υπερβολική µορφή του παρήγαγαν ένα νέο τοπόσηµο για την Αθήνα,
ορατό από πολλά σηµεία της πόλης.
Η Αθήνα δεν θα µπορούσε να αποτελέσει προορισµό, πόλο έλξης τουριστών, χωρίς τη
συστηµατική επένδυση στον αστικό δηµόσιο χώρο. Ένα νέο «Αρχαιολογικό Πάρκο»
κατασκευάστηκε από την Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε. ως εκτεταµένος πεζόδροµος που συνδέει
τους πιο σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της πόλης, οι κυριότερες πλατείες
της πόλης -Οµόνοια, Σύνταγµα και Κουµουνδούρου- επανασχεδιάστηκαν, πολλές
όψεις κτιρίων αποκαταστάθηκαν και χρωµατίστηκαν εκ νέου (µε την υποστήριξη
της δηµοτικής εταιρίας ΠΡΟΣΟΨΗ), πολλά πεζοδρόµια πλακοστρώθηκαν και τα
καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης ανακαινίστηκαν εκ βάθρων. Την ίδια στιγµή, δύο
πολύ σηµαντικές επενδύσεις που αφορούσαν τους τοµείς του λιανικού εµπορίου
και του πολιτισµού υλοποιήθηκαν για τους Ολυµπιακούς: το Πολυκατάστηµα Attica, που καταλαµβάνει σχεδόν ένα ολόκληρο οικοδοµικό τετράγωνο στο κέντρο της
πόλης και το Νέο Μουσείο Μπενάκη στη οδό Πειραιώς που έµελε να γίνει το πιο
δραστήριο ίδρυµα σύγχρονης τέχνης της τελευταίας δεκαετίας.
Η νέα εικόνα της πόλης αύξησε πολύ την κατανάλωση στο κέντρο της και µετέτρεψε
την Αθήνα σε σηµαντικό τουριστικό προορισµό.
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II. Μετά το 2004: Καταναλωτισμός και κρίση

Το McArthurGlen Designer Outlet στα Σπάτα (αριστερά) και μεγάλα εμπορικά κέντρα στην ευρύτερη Αθήνα (κάτω δεξιά). www.mcarthurglenathens.gr

Υπόστρωµα της Ολυµπιακής Αθήνας ήταν µια διαρκώς διαφοροποιούµενη
δηµογραφία: ένα µίγµα Ελλήνων και µεταναστών από διάφορες χώρες. Οι πολύ
θετικοί δείκτες µιας αναπτυσσόµενης οικονοµίας (µε ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης
γύρω στο 4%, ψηλότερο κατά 2% του µέσου όρου της Ευρωζώνης), τα υψηλά
ποσοστά απασχόλησης σε συνδυασµό µε τις διάφορες γιγαντοαφίσες, τις
καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και τα συµβάντα που σηµατοδοτούσαν το µοναδικό
γεγονός, γεννούσαν µια ατµόσφαιρα έντονης αισιοδοξίας στην οποία οι κάτοικοι
της πόλης συµµετείχαν µέσα σε ένα νέο πνεύµα κοινότητας. Αυτό συγκάλυψε τα
προβλήµατα που αναδύονταν λόγω της ραγδαία αυξανόµενης και ανεξέλεγκτης
εισροής παράνομων μεταναστών που καθιστούσε την ταυτότητα της αθηναϊκής
κοινωνίας πιο θολή παρά ποτέ.
Η νέα κινητικότητα που τα δίκτυα προσέφεραν και το εύκολο χρήµα που οι
τράπεζες απλόχερα σκόρπιζαν µε τη µορφή δανείων διαφόρων µορφών, λάµβαναν
χώρα στo πλαίσιo µιας γοργά αναπτυσσόµενης αλλά ανεξέλεγκτης οικονοµίας, µε
έντονο εξωτερικό δανεισµό, που γρήγορα οδήγησαν στην ανάπτυξη µιας ισχυρής
καταναλωτικής κουλτούρας. Στα χρόνια που ακολούθησαν τους Αγώνες, νέοι και
συνεχώς µεγαλύτεροι χώροι κατανάλωσης ξεφύτρωσαν σε µεγάλα οικόπεδα
κατά µήκος ή κοντά στα δίκτυα της διάχυσης στην άκρη της πόλης (κυρίως κατά
µήκος ή σε πολύ κοντινή απόσταση από την Αττική Οδό) ή στους άξονες που
συνέδεαν το κέντρο της Αθήνας µε τη θάλασσα (Πειραιώς, Συγγρού και Κηφισού)
αντικαθιστώντας, µε τον τρόπο αυτό, τις µικροµεσαίας κλίµακας επιχειρήσεις
λιανικού εµπορίου και αναψυχής της γειτονιάς.
Τα ολυµπιακά ακίνητα έπαιξαν και αυτά το ρόλο τους στο µετασχηµατισµό αυτό
προσφέροντας µεγάλα αντικείµενα προς επανάχρηση. Παρόλο που κάποια από
αυτά παραµένουν κλειστά και απροσπέλαστα ακόµη και σήµερα, πολλά άλλα
µετασχηµατίστηκαν σε χώρους κατανάλωσης: εµπορικά κέντρα, χώροι συναυλιών
και συνεδριακά κέντρα. Το 2007 το ολυµπιακό στάδιο Taekwon Do µετατράπηκε σε
χώρο συναυλιών και συνεδριών 3.800 θέσεων και το ολυµπιακό γήπεδο Badminton µετατράπηκε σε συναυλιακό κέντρο 2.500 θέσεων. Η ολυµπιακή εγκατάσταση
Canoe Kayak προβλέπεται να µετατραπεί σε θεµατικό πάρκο για extreme sports
ενώ το γήπεδο Beach Volley φιλοξένησε για κάποιο διάστηµα υπαίθριες συναυλίες.
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Στη διάρκεια των µετα-ολυµπιακών χρόνων το ενδιαφέρον της πολιτείας για τον
δηµόσιο χώρο που κληρονοµήθηκε από τους Ολυµπιακούς Αγώνες ξεθώριασε
ταχύτατα (ο προϋπολογισµός της Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε. για έργα αστικής ανάπλασης στο
ιστορικό κέντρο της Αθήνας µειώθηκε από 120 δισ. ευρώ για την περίοδο 200004 σε 15 δισ. ευρώ για την περίοδο 2004-09). Το αχανές Ολυµπιακό Πάρκο, οι
ολυµπιακές εγκαταστάσεις του Ελληνικού και η ζώνη του Φαληρικού µετώπου
αποτελούν ακόμη και σήμερα εκτάσεις μη προσπελάσιμες και εγκαταλελειμμένες.
Ο δηµόσιος χώρος του κέντρου είχε και αυτός την ίδια µοίρα. Η αδιαφορία
συνδυάστηκε µε την ταχεία και ανεξέλεγκτη εισροή παράνοµων µεταναστών
που «προσγειώνονταν» απευθείας στις πλατείες και τους δρόµους της πόλης,
καθιστώντας τους χώρους αυτούς όλο και πιο ρυπαρούς και επικίνδυνους, χώρους
επαιτών, αστέγων, τοξικοεξαρτημένων και ιεροδούλων.
Οι πιο εύπορες τάξεις σταδιακά εγκατέλειψαν το αστικό κέντρο και τον ελεύθερα
προσπελάσιµο δηµόσιο χώρο και µετακινήθηκαν προς την περιφέρεια της πόλης
και τον «ασφαλέστερο», εσωστρεφή, ελεγχόµενο και βασισµένο στην κατανάλωση
«νέο δηµόσιο χώρο» των διαφόρων εµπορικών κέντρων.
Το The Mall Athens, το µεγαλύτερο εµπορικό κέντρο της πόλης που άνοιξε το
2005 ενσωµάτωσε τέλεια αυτήν τη µεταστροφή. Χωροθετηµένο κατά µήκος της
Αττικής Οδού και δίπλα στο σταθµό της Νερατζιώτισσας του Προαστιακού και του
Μετρό αποτέλεσε ένα δικτυακό κόµβο µε 200 καταστήµατα λιανικού εµπορίου,
εστιατόρια και κινηµατογραφικές αίθουσες και συνολική επιφάνεια 60.000 µ2.
Περισσότερο από ένας γιγαντιαίος ναός κατανάλωσης έχει µετατραπεί σε ένα «νέο
δηµόσιο χώρο» έλκοντας ανθρώπους από όλα τα µέρη της πόλης.

Εσωτερική Άποψη του Golden Hall (αριστερά) και το the Mall Athens (δεξιά). Φωτογραφίες, Γιάννης Αίσωπος.

Τρία χρόνια αργότερα, το Δεκέµβριο του 2008, το Golden Hall, το πιο πολυτελές
και φαντασµαγορικό µεγα-εµπορικό κέντρο της Αθήνας άνοιξε στην περιφέρεια
της πόλης, σε κοντινή απόσταση από το The Mall. Χωροθετηµένο κατά µήκος
της Λεωφόρου Κηφισίας χρησιµοποιεί το κέλυφος του International Broadcasting
Center των Ολυµπιακών Αγώνων που κατασκευάστηκε το 2004 δίπλα στο Ολυµπιακό
Στάδιο.
Η εύκολη πρόσβαση από την Αττική Οδό και οι σχετικά χαµηλές τιµές γης
οδήγησαν στην ταχεία ανάπτυξη και αστικοποίηση των δύο περιοχών της Αττικής
που βρίσκονται εκτός του λεκανοπεδίου. Η ηµι-αγροτική πεδιάδα των Μεσογείων
στα ανατολικά έχει µετατραπεί σε µια περιζήτητη περιοχή κατοικίας µε διαρκώς
αυξανόµενο πληθυσµό, ενώ, το ξηρό, µολυσµένο από τις βιοµηχανίες Θριάσιο
Πεδίο, στα δυτικά, έχει γίνει δηµοφιλής περιοχή για εγκαταστάσεις αποθήκευσης/
logistics.
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FOREIGN CITIZENS IN EU 27 (2010)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε 27 (2010)
Πηγή / Source: Eurostat

FOREIGN CITIZENS IN EU 27 (2010)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε 27 (2010)
FOREIGN CITIZENS % OF POPULATION
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ % ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

6,5%
COUNTRY
/ ΧΩΡΑ Eurostat
Πηγή / Source:

COUNTRY / ΧΩΡΑ

% CITIZENS OF COUNTRIES OUTSIDE EU 27
% ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΩΝ
Ε.Ε CITIZENS
27
FOREIGN
% OF POPULATION
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ % ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

6,5%

EU (27 COUNTRIES) / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
(27 ΧΩΡΕΣ)
% CITIZENS OF
COUNTRIES
OUTSIDE EU4,0%
27

6,5%

% ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΩΝ Ε.Ε 27

5,9%

LUXEMBOURG / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

43,0%

EU (27 COUNTRIES) / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (27 ΧΩΡΕΣ) 4,0%

6,5%

8,2%

SWITZERLAND / ΕΛΒΕΤΙΑ

22,0%

5,9%

LUXEMBOURG / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

43,0%

5,5%

CYPRUS / ΚΥΠΡΟΣ

15,9%
8,2%

SWITZERLAND / ΕΛΒΕΤΙΑ

22,0%

7,3%

SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ

12,4%

5,5%

CYPRUS / ΚΥΠΡΟΣ

15,9%

6,5%

AUSTRIA / ΑΥΣΤΡΙΑ

10,4%

7,3%

SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ

12,4%

BELGIUM / ΒΕΛΓΙΟ 3,1%

9,7%
6,5%

AUSTRIA / ΑΥΣΤΡΙΑ

5,6%

GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ

10,4%
8,7%

BELGIUM / ΒΕΛΓΙΟ 3,1%

Μετανάστες έξω από την Ακαδημία Αθηνών. Φωτογραφία, Γιάννης Αίσωπος.

IRELAND / ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

8,6%

1,7%

GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ

5,6%

GREECE / ΕΛΛΑ∆Α

7,0%

IRELAND / ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
ITALY / ΙΤΑΛΙΑ

5,0%

ITALY / ΙΤΑΛΙΑ

5,0%

NORWAY / ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3,0%
UNITED KINGDOM / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3,9%
1,4%

NORWAY / ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3,0%
SWEDEN / ΣΟΥΗ∆ΙΑ 3,5%
ICELAND / ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ

8,4%
8,6%
7,1%

7,0%

UNITED KINGDOM / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3,9%

ICELAND / ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ

8,7%

1,7%

GREECE / ΕΛΛΑ∆Α

1,4%

SWEDEN / ΣΟΥΗ∆ΙΑ 3,5%

83%

9,7%

8,4%
7,0%
7,1%
6,8%
7,0%
6,8%

83%

83% OF FOREIGN
CITIZENS IN GREECE,
ARE COMING FROM
COUNTRIES OUTSIDE
THE
83%EU27.
OF FOREIGN
CITIZENS IN GREECE,
83%
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
ARE
COMING FROM
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΗΝOUTSIDE
ΕΛΛΑ∆Α
COUNTRIES
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ
THE EU27. ΑΠΟ
ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε 27
83% ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε 27

6,8%
6,3%
6,8%

6,3%
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POPULATION CHANGE, ATTICA REGION 1991 - 2011
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1991 - 2011
Source / Πηγή: EL.STAT.

ΒΟΙΩΤΙΑ
VOIOTIA

+24%
OROPOS

+12%
MARATHON

+40%
ACHARNES

+123%

+26%

DIONYSOS

FYLI

+13%

MANDRA - EIDYLLIA

ELEFSINA

+20%
+26% +21%

+47%

KIFISIA

ASPROPYRGOS

PEFKI

METAMORFOSSI

+34%

ILIO

PETROUPOLI

NEA IONIA

AGIOI ANARGYRI KAMATERO

+14%
PERISTERI
CHAIDARI

-8%

AGIA VARVARA

VRILISSIA

-13% -16%
AIGALEO

RAFINA - PIKERMI

PALLINI

PAPAGOS - CHOLARGOS

-14%

ATHENS

ZOGRAFOS

MOSCHATO TAVROS

+30%

+50%

AGIA PARASKEVI

NIKAIA - AGIOS IOANNIS RENTIS

KERATSINI DRAPETSONA

+143%

CHALANDRI

PSYCHIKO

KORYDALLOS
PERAMA

PENTELI

+20%
-16%

GALATSI

MEGARA

+42%
+47%

AMAROUSSIO

FILADELFEIA - IRAKLEIO
CHALKIDONA

KAISARIANI

-10% -14%
PIREAS

SALAMINA

+42%

+50%
SPATA - ARTEMIS

PAIANIA

DAFNI - YMMITOS
VYRON

KALLITHEA NEA SMYRNI

+19%
+22%

PALAIO FALIRO

ILIOUPOLI

AGIOS DIMITRIOS

+38%

ALIMOS

ELLINIKO - ARGYROUPOLI

+27%

+43%

+48%

KOROPI

MARKOPOULO MESOGAIAS

GLYFADA

+35%
VARI - VOULA - VOULIAGMENI

+43%
SARONIKOS

+16%
LAVRIO

MUNICIPALITY OF ATHENS / ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
16% POPULATION DECREASE / 16% ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
1991: 772,072
2011: 655,780
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40,000+

POPULATION GROWTH IN GREECE, ATTICA REGION & ATHENS (1870 - 2011)
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α, ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ (1870 - 2011)

30-40,000
20-30,000

Πηγή / Source: EL.STAT

POPULATION OF GREECE
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

10-20,000
20-30,000

Πηγή / Source: EL.STAT
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Περιοδικό TIME, ετήσια έκδοση "Person of the Year", 2011 (κάτω αριστερά) και ο κινηματογράφος Αττικόν στις φλόγες (επάνω). www.naftemporiki.gr

Η αδιαφορία της πολιτείας για τον ελεύθερα προσπελάσιµο δηµόσιο χώρο
σε συνδυασµό µε την εντεινόµενη φτώχεια και την αυξανόµενη παράνοµη
µετανάστευση καθώς και τον συνακόλουθο κατακερµατισµό της κοινωνίας σε
διαφορετικές ετερογενείς οµάδες, µετασχηµάτισε το δηµόσιο χώρο του κέντρου
της Αθήνας από χώρο συλλογικότητας σε χώρο σύγκρουσης. Σε λιγότερο από
δύο δεκαετίες, η Ελλάδα από χώρα εξαγωγής µεταναστών (προς τις ΗΠΑ, τον
Καναδά, την Αυστραλία, τη Γερµανία και αλλού) µεταλλάχθηκε σε χώρα υποδοχής.
Περίπου 17% του πληθυσµού της Αθήνας (σε σύγκριση µε το 7,4% για το σύνολο
της χώρας) δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, ενώ µεγάλο ποσοστό των µεταναστών δεν
µοιράζεται κοινές θρησκευτικές ή κοινωνικές πρακτικές και αξίες µε το γηγενή
πληθυσµό. Ως αποτέλεσµα των έντονων αυτών δηµογραφικών αλλαγών η πόλη, οι
δηµόσιοι χώροι της, οι δρόµοι της και τα σηµεία αναφοράς της, γίνονται αντιληπτά
και «χρησιµοποιούνται» µε εντελώς διαφορετικούς τρόπους από κάθε εθνική,
πολιτισµική και κοινωνική οµάδα. Το ζήτηµα της «παρουσίας» στο δηµόσιο χώρο
κατέστη εποµένως θεµελιώδες ενώ, την ίδια στιγµή, εγκαθιδρύθηκαν στο κέντρο
της Αθήνας περιοχές που έµοιαζαν να βρίσκονται εκτός ελέγχου.
Τον Δεκέµβριο του 2008, µαζικές διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας οδήγησαν
στην εκτεταµένη καταστροφή δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.
Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν τον Δεκέµβριο του 2008 συνεχίστηκαν στα χρόνια
που ακολούθησαν µε αµείωτη ένταση και οδήγησαν σε απώλεια ανθρώπινων ζωών,
αλλά και την καταστροφή του δηµόσιου χώρου και τµηµάτων της αρχιτεκτονικής
κληρονοµιάς της Αθήνας και στη συνέχεια στην µόνιµη κατάληψη της Πλατείας
Συντάγµατος από χιλιάδες διαδηλωτές, που συµµετείχαν στο κίνηµα των
«Αγανακτισµένων» από την άνοιξη έως το καλοκαίρι του 2011 και στην πυρπόληση
του Κινηµατογράφου «Αττικόν», σηµαντικού διατηρητέου νεοκλασικού κτιρίου της
πόλης τον Φεβρουάριο του 2012. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τόσο το κτισµένο
περιβάλλον του κέντρου όσο και η οικονοµική δοµή του δέχθηκαν πολύ δυνατά
χτυπήµατα που συνέβαλαν, σε πολύ µεγάλο βαθµό, στη διαµόρφωση της σηµερινής
κατάστασής τους.
Μονάχα πολύ λίγα έργα εµφανίζονται ως εξαιρέσεις µέσα στην εξαπλωνόµενη
συνθήκη οικονομικής και φυσικής παρακµής του αστικού κέντρου. Το Νέο Μουσείο
Ακρόπολης που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Bernard Tschumi άνοιξε τις
πύλες του στο κοινό το καλοκαίρι του 2009 και αµέσως αποτέλεσε πολύ σηµαντικό
πολιτισµικό πόλο και τουριστικό ελκυστή. Το άλλο πολύ σηµαντικό κτίριο που
προσφέρθηκε στην πόλη από εθνικούς ευεργέτες είναι η Στέγη Γραµµάτων και
Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση η οποία εγκαινιάστηκε το 2010.
Έχει, λοιπόν, καταστεί σαφές, από όλα τα παραπάνω, πως, περισσότερο από ποτέ,
ένα ειδικό σχέδιο πρέπει να αναληφθεί για την επανεκκίνηση του αστικού χώρου
του κέντρου της πόλης και της οικονοµικής και κοινωνικής δοµής του.
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1.2 Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης με xρήση διαρθρωτικών δεικτών
Στην ανάλυση που ακολουθεί, παρατίθενται στοιχεία µε βάση τα πλέον επίκαιρα διαθέσιµα στατιστικά
δεδοµένα οργανισµών όπως η EUROSTAT (Βάση Δεδοµένων New Cronos), η Παγκόσµια Κεντρική Τράπεζα, η
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), ο Σύνδεσµος
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο Δήµος της Αθήνας κ.α.
Το κεφάλαιο είναι οργανωµένο σε 5 ενότητες οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των διαρθρωτικών αξόνων της
Eurostat. Η πρώτη και η δεύτερη ενότητα αναφέρονται στην οικονοµία και τις επενδύσεις και περιγράφουν
την µακρο-οικονοµική εξέλιξη της χώρας την τελευταία πενταετία της οικονοµικής ύφεσης και το πώς αυτή
διαµορφώνει την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας και στην ευρύτερη µητροπολιτική περιφέρεια όσον αφορά
την παραγωγική οικονοµία και τις επενδύσεις. Η τρίτη ενότητα αφορά την απασχόληση και την κοινωνική
συνοχή, και καταγράφει την εικόνα της πόλης των Αθηνών, σε σχέση µε το ευρύτερο µητροπολιτικό και εθνικό
πλαίσιο, µέσα από δείκτες απασχόλησης και ανεργίας, µετανάστευσης, συνθηκών διαβίωσης και δηµόσιας
υγείας. Η τέταρτη ενότητα δοµείται γύρω από δείκτες που αφορούν την έρευνα και την καινοτοµία, ενώ η
πέµπτη αναφέρεται στο περιβάλλον, τις υποδοµές και σκιαγραφεί τη συνολική εικόνα της πόλης των Αθηνών.
I. Οικονομία
Σε εθνικό επίπεδο, το πλήγµα το οποίο δέχεται η ελληνική οικονοµία την τελευταία πενταετία, από το ξεκίνηµα
δηλαδή της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη το 2008, καθορίζει µε τον πιο άµεσο τρόπο τη συνολική οικονοµική
κατάσταση της πόλης των Αθηνών. Η Αθήνα αποτελεί την παγκόσµια πρωτεύουσα της σηµερινής κρίσης
χρέους και αυτό αποτυπώνεται µε ξεκάθαρο τρόπο στους δείκτες της οικονοµίας οι οποίοι διαµορφώνονται
πλέον τόσο σε εθνικό επίπεδο από την συρρίκνωση του δείκτη ΑΕΠ όσο και σε επίπεδο πόλης, όπου οι βασικοί
άξονες οι οποίοι καθορίζουν την οικονοµική θέση της Αθήνας σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο δέχονται
ισχυρές πιέσεις.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, η ελληνική οικονοµία συρρικνώθηκε το 2011 κατά 7,1 ποσοστιαίες
µονάδες ενώ το 2012 κατά 4,7 µονάδες, ποσοστά τα οποία αποτελούν αρνητικά ρεκόρ συγκριτικά µε το σύνολο
της Ευρωζώνης. Παράλληλα, το ελληνικό χρέος εκτοξεύθηκε το 2011 σε 170,1% επί του συνολικού ΑΕΠ της
χώρας, πάνω από το διπλάσιο ποσοστό το οποίο διαµορφώνεται για το σύνολο της Ευρωζώνης των 27, δηλαδή
82,5%.
Από την άλλη µεριά, η ελληνική οικονοµία έδειξε σηµαντική βελτίωση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά
της, καθώς το 2012 το κόστος εργασίας µειώθηκε κατά 7,1 ποσοστιαίες µονάδες, το οποίο αποτελεί και τη
µεγαλύτερη µείωση σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες τις Ευρωζώνης. Παράλληλα, η Ελλάδα εµφάνισε το
µικρότερο ποσοστό πληθωρισµού στην ΕΕ (0,3%) σηµειώνοντας µείωση σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2012
(1,2%).
Παράλληλα, σε κρίσιµη κατάσταση βρίσκεται και ο τουρισµός, ο οποίος αποτελεί κινητήριο µοχλό της ελληνικής
οικονοµίας. Σύµφωνα µε τη µελέτη του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την
«Επίδραση του Τουρισµού στην Ελληνική Οικονοµία», η συνολική, άµεση και έµµεση, συµβολή του τουρισµού
στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) ανέρχεται σε ποσοστό 15,1% για το 2010. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2010,
οι δαπάνες των αλλοδαπών τουριστών στη χώρα, ο εσωτερικός τουρισµός, αλλά και οι τουριστικές επενδύσεις,
αθροίζονται στα 34,4 δισ. Ευρώ. Εποµένως, οποιαδήποτε µεταβολή στις τουριστικές επιδόσεις της χώρας,
έχει αντίκτυπο στη συνολική της οικονοµία.
Σε ότι αφορά στο κέντρο, αλλά και την µητροπολιτική περιφέρεια της Αθήνας, οι τουριστικοί δείκτες
παρουσιάζουν δραµατική µείωση. Συγκεκριµένα, οι πληρότητες των ξενοδοχείων της Αθήνας τον Μάιο, ο
οποίος παραδοσιακά αποτελεί µήνα αιχµής για την πρωτεύουσα, εµφανίζουν πτώση που φθάνει στο 18%, σε
σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Με βάση τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία (European Benchmark) που συγκεντρώνει η Ενωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής (ΕΞΑΑ) σε συνεργασία µε την εταιρεία GBR
Consulting, απογοητευτικά είναι και τα άλλα τουριστικά µεγέθη το ίδιο διάστηµα, αφού η µέση τιµή δωµατίου
περιορίστηκε κατά 6,8%, ενώ τα έσοδα ανά διαθέσιµο δωµάτιο συρρικνώθηκαν κατά 23,5% στα ξενοδοχεία δύο,
τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων.
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ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΕΠΙ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ Α.Ε.Π
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011
ΠΗΓΗ/SOURCE: the economist, 2011
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Οι δραµατικές απώλειες της ελληνικής πρωτεύουσας αποτυπώνονται και
στα συγκριτικά στοιχεία Μαίου της διετίας 2011 - 2012, όπου οι πληρότητες
συρρικνώνονται κατά 26,5%, η µέση τιµή δωµατίου κατά 10,7% και τα έσοδα ανά
διαθέσιµο δωµάτιο κατά 34,4%. Αρνητικά ήταν τα πρόσηµα και των τελευταίων ετών,
καθώς η κάµψη του προορισµού στην κίνηση και τα οικονοµικά αποτελέσµατα
των αθηναϊκών ξενοδοχείων από το 2007-2008 σωρευτικά κυµαίνεται σε ποσοστό
από 42% έως και 48%. Κατά τη διάρκεια της τριετίας άλλωστε 25 ξενοδοχεία της
πρωτεύουσας διέκοψαν τη λειτουργία τους, µειώνοντας αντίστοιχα τον αριθµό των
εργαζοµένων στην πρωτεύουσα κατά τέσσερις χιλιάδες, ενώ πολλές ξενοδοχειακές
µονάδες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις πάγιες οικονοµικές υποχρεώσεις τους.

60%

Η Αθήνα καταγράφει τη µεγαλύτερη πτώση µε µεγάλη διαφορά σε σχέση µε
χώρες ανταγωνιστικές σε ό,τι αφορά τον τοµέα του τουρισµού. Στη διάρκεια του
20%
πενταµήνου 2012 οι πληρότητες στο Βερολίνο σηµειώνουν άνοδο 2,8%, στην
LIC DEPT AS PERCENTAGE OF GDP Κωνσταντινούπολη 2,6%, στη Βαρκελώνη 2,3%, το Μόναχο 1,5% και το Λονδίνο 0,5%.
Πτωτικά κινείται η Βιέννη κατά 1,8%, το Αµστερνταµ µε 1,6%, η Μαδρίτη µε 1,5%,
RCE: “The Global Dept Clock”, http://www.economist.com
το Παρίσι µε 1,4% και η Ρώµη µε 0,8%. Αντίστοιχα η Αθήνα έχει τη χαµηλότερη
µέση τιµή δωµατίου (77,9 ευρώ) και έσοδα ανά διαθέσιµο δωµάτιο (39,23 ευρώ),
καθώς το Βερολίνο ακολουθεί µε µέση τιµή στα 86,89 ευρώ και την υψηλότερη
θέση κατέχει το Παρίσι µε 233,33 ευρώ, ενώ στα έσοδα ανά διαθέσιµο δωµάτιο
ακολουθεί η Βαρκελώνη µε 56,65 ευρώ και στην κορυφή βρίσκεται το Παρίσι µε
175,23 ευρώ.

40%

II. Επιχειρηματικότητα
Η δραµατική εξέλιξη της ελληνικής οικονοµίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας
τετραετίας δεν θα µπορούσε παρά να έχει καταλυτική επίδραση στην
επιχειρηµατικότητα, τόσο σε µητροπολιτική κλίµακα αλλά και εντός των ορίων του
Δήµου της Αθήνας.

LB

Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εµπορίου για το 2011, η Αθήνα,
συγκεντρώνει σε επίπεδο µητροπολιτικό το 61,9% των ελληνικών ΑΕ και ΕΠΕ,
δηλαδή 5.141 εταιρίες. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της υψηλής γεωγραφικής
συγκέντρωσης της εµπορικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας της
πρωτεύουσας. Σύµφωνα µε την ίδια έκθεση, oι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης
ήταν οδυνηρές για τις επιχειρήσεις της Αθήνας τόσο στο κέντρο όσο και στην
περιφέρεια, «αφού ο κύκλος εργασιών ήταν πτωτικός, η κερδοφορία ανατράπηκε
και τα συνολικά κεφάλαια µειώθηκαν αισθητά. Πιο συγκεκριµένα, οι πωλήσεις
έφθασαν τα €57.768,6 εκατ. παρουσιάζοντας µείωση 9,7%, τα δε µεικτά κέρδη
κατέγραψαν πτώση 15,8%. Η ταχύτερη µείωση των µεικτών κερδών σε σύγκριση
µε εκείνη του κύκλου εργασιών είχε ως αποτέλεσµα το ποσοστό µεικτού κέρδους
να µειωθεί σε 20,7%. Η λειτουργική κερδοφορία υπέστη δραστική µείωση,
κατά 86,8%, γεγονός που επέδρασε καθοριστικά και οδήγησε στην εντυπωσιακή
αναστροφή του αποτελέσµατος από κέρδη υψηλότερα των €1,4 δισ. το 2009 σε
ζηµίες ύψους €239,5 εκατ. το 2010.
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Ένα από τα πολλά κλειστά μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας. www.agelioforos.gr

Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως συνέπεια οι δείκτες τόσο του ποσοστού καθαρού κέρδους, όσο και της
αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων να διαµορφωθούν σε αρνητικά επίπεδα, ενώ εντυπωσιακή ήταν η
επιδείνωση του δεύτερου δείκτη, ο οποίος απώλεσε σχεδόν 14,5 ποσοστιαίες µονάδες µόνο το τελευταίο
έτος. Τα συνολικά κεφάλαια περιορίστηκαν σε €46.314,6 εκατ., µειωµένα κατά 6,4%, σε σχέση µε το 2009. Η
κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού επιβραδύνθηκε σε 1,2:1. Το πάγιο ενεργητικό διευρύνθηκε κατά 2,5%,
ενώ αντίθετα το κυκλοφορούν µειώθηκε κατά 9,1%. Η µέση διάρκεια διατήρησης των αποθεµάτων περιορίστηκε
σε 69 ηµέρες, και η µέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων από 115 ηµέρες το 2009, σε 101 ηµέρες το 2010. Τα
ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν, κατά 9,4% και 5,4% αντίστοιχα, µε αποτέλεσµα η δανειακή
επιβάρυνση να διευρυνθεί σε 76,5%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσµων προς τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
επεκτάθηκε σε 4,0:1, ενώ αυξήθηκε αισθητά το µερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος, σε
45,7%. Η γενική και η άµεση ρευστότητα παρουσίασαν µείωση, ενώ η χρηµατική ρευστότητα βελτιώθηκε το
2010».
Η κατάρρευση της ελληνικής οικονοµίας αποτυπώνεται δραµατικά σε χωρο-κοινωνικό επίπεδο στη λειτουργία
των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου στο κέντρο της Αθήνας, όπως περιγράφει η έκθεση του Ινστιτούτου
Εµπορίου και Υπηρεσιών για το Σεπτέµβριο του 2012. Το γενικό συµπέρασµα που προκύπτει από την απογραφή
του εµπορικού κέντρου της Αθήνας είναι ιδιαίτερα δυσµενές, αφού το 28,3% των επιχειρήσεων στην περιοχή,
είναι κλειστές.
Διαπιστώνεται ότι σε σύνολο 6.532 επιχειρήσεων και επαγγελµατικών στεγών, οι 1.850 είναι κλειστές. Τον
Μάρτιο του 2012, το ποσοστό των κλειστών επιχειρήσεων µόνο στους κεντρικούς εµπορικούς δρόµους έφτανε
το 29,6% ενώ έξι µήνες µετά το ίδιο ποσοστό κυµαίνεται περίπου στο 31% (ένα χρόνο πριν το ίδιο ποσοστό µετά
βίας ξεπερνούσε το 24%). Σύµφωνα µε την ίδια έκθεση, «η ανάγνωση των αριθµών δείχνει µία αύξηση των
λουκέτων, και µάλιστα σε τέτοιο σηµείο, ώστε η εικόνα του κέντρου στο σύνολό του να παρουσιάζει µικρότερα
ποσοστά (28,3%) σε σύγκριση µε τους κεντρικούς εµπορικούς δρόµους. Αυτό αποτελεί πρωτοφανές εύρηµα
για την έρευνα σε σχέση µε τις µέχρι τώρα προβλέψεις και συζητήσεις αναφορικά µε τη φυσιογνωµία του
κέντρου».
Μεταξύ των εµπορικών δρόµων υπάρχουν ορισµένοι στους οποίους διαπιστώνονται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά
συγκέντρωσης κλειστών επιχειρήσεων. Είναι ενδιαφέρον ότι πρόκειται για εµπορικούς δρόµους µε διαφορετικά
χαρακτηριστικά εµπορικής επιχειρηµατικότητας (ύψος ενοικίων, τύπος εµπορίου κα.) που όµως αποτελούν
παραδοσιακούς εµπορικούς δρόµους της Αθήνας. Συγκεκριµένα, η οδός Πανεπιστηµίου έχει ποσοστό κλειστών
επιχειρήσεων 34,7%, η Σταδίου 42%, η Ακαδηµίας 31% και η Εµµανουήλ Μπενάκη 38%.
Στην κατάρρευση της τοπικής αγοράς, σηµαντικό ρόλο έχει και η ραγδαία αύξηση µορφών «άτυπης» οικονοµίας.
Σύµφωνα µε µια µελέτη που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Μάρτιος
2011), οι ετήσιες απώλειες του ελληνικού δηµοσίου από παράνοµες ή µη νόµιµες δραστηριότητες στο
ιστορικό κέντρο, αγγίζουν το ποσό των € 450.000.000. Όπως προκύπτει από τη µελέτη, κατά τη διάρκεια του
2009-10 το κέντρο της πόλης είχε εµπορική απώλεια της πελατείας τους περίπου 25% και ο κύκλος εργασιών
µειώθηκε κατά 31%. Κατά την ίδια περίοδο ένας σηµαντικός αριθµός κατοίκων αναγκάστηκαν να µετακινηθούν
σε ασφαλέστερες περιοχές, επιδεινώνοντας την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας.
Η ανάλυση των δεδοµένων δείχνει ότι ο κύκλος εργασιών στα καταστήµατα του κέντρου της Αθήνας µειώθηκε
κατά 25% κατά το πρώτο εξάµηνο του 2010. Για τους αντίστοιχους κλάδους στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, η εικόνα
δεν είναι καλύτερη. Υπάρχει και εκεί ακόµα ορατή µείωση, αλλά αυτό περιορίζεται στο 11,1%, ενώ σε άλλες
πόλεις στο 7,5%. Όπως µπορεί να διαπιστωθεί, τα φαινόµενα γκετοποίησης του ιστορικού κέντρου προκάλεσαν
την εκτροπή του εµπορίου, δηλαδή το καταναλωτικό κοινό µετατοπίζεται προς τις περιφερειακές αγορές.
Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι οι θέσεις εργασίας που χάνονται από τις επιχειρήσεις του κέντρου,
δεν µεταφέρθηκαν αλλού. Ως εκ τούτου, η πορεία της απαξίωσης του κέντρου πλήττει τη συνολική απασχόληση
και κατ΄ επέκταση την εθνική οικονοµία. Πολύ µεγάλο είναι το πρόβληµα στον τουρισµό. Οι µεγάλες και
πολυτελείς µονάδες που βρίσκονται στην περιοχή της Πλατείας Οµονοίας, αναγκάζονται να διαθέτουν τα
προϊόντα τους από 52% έως 62% χαµηλότερα από τα ξενοδοχεία της ίδιας κατηγορίας που λειτουργούν σε
άλλες περιοχές της Αττικής.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

S

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
• ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΡΟ)
• ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
• ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
• ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ
Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
• ΧΑΜΗΛΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

• Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΥΝΟΕΙ ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
• ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• Η ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΒΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ
ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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• ΡΑΓΔΑΙΑ ΥΦΕΣΗ & ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
• ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ
ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
• ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
• ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
• ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ
& ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
• ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
• ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
• ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
• Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΧΕΙ ΔΕΧΤΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΠΛΗΓΜΑ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΧΝΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

W

• ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗΜΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
• ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
• ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011
ΠΗΓΗ/SOURCE: the economist, 2011

IS

+2.2%

FI

EE

SE

+5.5%

+7.3% +8.5%
DN

-0.8%
IR

NL +3.0%

UK

+1.8%

+3.2%

BE

FR

-0.8%
PR

+5.4%+4.4%

LT

+6.9%

HU

CZ +2.2%

LX

+4.5%

PL +3.1%

DE

+3.0%

+2.2%

LV

+2.5%

AU

+4.0%

SK

+3.2%
SL

+2.2%

-4.8%

SP

+0.8%

IT

+1.0%

GR

TR

+9.2%
EG

+5.5%
30

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Την ίδια στιγµή η Αθήνα παρουσιάζει πτωτική τάση σε ό,τι αφορά την ελκυστικότητά
της ως τόπος για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. Σύµφωνα µε
την έκθεση της εταιρίας Cushman&Wakefield, η οποία αναφέρεται στην άποψη
501 εταιριών για τον ιδανικό επενδυτικό προορισµό, η Αθήνα συγκαταλέγεται
τελευταία (36η) στη λίστα µε τις πιο ελκυστικές πόλεις για επιχειρηµατική
δραστηριότητα, παρουσιάζοντας επίδοση χαµηλότερη από ανταγωνιστικές πόλεις
όπως η Ρώµη, η Μπρατισλάβα, η Γλασκώβη, η Πράγα, η Λισσαβώνα.
Όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές, η Αθήνα βρίσκεται επίσης στην τελευταία
θέση (36η) εµφανίζοντας πτωτική τάση σε σχέση µε το 2010 όπου κατείχε την 33η
θέση. Από την άλλη µεριά, η Αθήνα παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε ό,τι
αφορά την αξία των επαγγελµατικών χώρων, όπου κατατάσσεται στη 22η θέση,
αλλά και το κόστος του εργατικού δυναµικού όπου βρίσκεται στη 12η θέση.
Παράλληλα, η Ελλάδα αρχίζει να καταγράφει µεγάλη πρόοδο στη βελτίωση
των συνθηκών για τις επιχειρήσεις, παρόλο που αυτή δεν καταγράφεται ακόµα
έµπρακτα στην κλίµακα του κέντρου της Αθήνας. Σύµφωνα µε την έκθεση της
Παγκόσµιας Τράπεζας, «Doing Business 2013», τα εµπόδια για το «επιχειρείν»
παραµένουν, ωστόσο η χώρα είναι µέσα στα 10 κράτη που κατέγραψαν βελτίωση
αναφορικά µε τις επιχειρηµατικές συνθήκες. Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην
78η θέση σε σύνολο 185 κρατών, ενώ τον προηγούµενο χρόνο βρισκόταν στην
89η θέση. Ειδικότερα, η έκθεση «Doing Business 2013» αναφέρει ότι η Ελλάδα
καθοδηγούµενη εν µέρει από την οικονοµική κρίση βελτίωσε το ρυθµιστικό
περιβάλλον µε τον ταχύτερο ρυθµό των τελευταίων έξι ετών.
Έτσι, είναι πλέον ευκολότερο να εκδώσει κάποιος µία οικοδοµική άδεια, η
προστασία των επενδυτών έχει ενισχυθεί και έχουν θεσµοθετηθεί µεγαλύτερες
απαιτήσεις διαφάνειας, ενώ βελτίωση έχει επέλθει στο πτωχευτικό δίκαιο. «Μέρος
της λύσης στο υψηλό χρέος είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης και υπάρχει ευρεία
αναγνώριση ότι δηµιουργείται ένα πιο φιλικό περιβάλλον για τους επιχειρηµατίες
και αυτό είναι ουσιώδες για την επίτευξη του στόχου» αναφέρει η έκθεση,
προσθέτοντας ωστόσο ότι παραµένει δύσκολο να ξεκινήσει κάποιος µία νέα
επιχείρηση στην Ελλάδα.
III. Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή

IL

+6.8%

Η πρωτοφανής συρρίκνωση της ελληνικής οικονοµίας λόγω της ύφεσης έχει
άµεσο αντίκτυπο στον τοµέα της απασχόλησης µε δραµατική αύξηση της ανεργίας.
Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το
ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2012 για το σύνολο της χώρας ανήλθε σε 25,1%,
έναντι 17,8% τον Ιούλιο του 2011 και 24,8% τον Ιούνιο του 2012. Το σύνολο των
απασχολουµένων κατά τον Ιούλιο του 2012 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.763.142
άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.261.604 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός
πληθυσµός ανήλθε σε 3.356.276 άτοµα. Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά
329.086 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούλιο του 2011 (µείωση 8,0%) και αυξήθηκαν κατά
5.364 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2012 (αύξηση 0,1%). Οι άνεργοι αυξήθηκαν
κατά 377.991 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούλιο του 2011 (αύξηση 42,8%) και κατά
23.255 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2012 (αύξηση 1,9%).
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
• ΎΠΑΡΞΗ ΔΙΚΤΎΟΥ ΔΟΜΏΝ ΠΑΡΟΧΉΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΈΝΟΥ ΑΠΌ ΤΟ Γ’ ΚΠΣ),
ΌΠΩΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΊ ΣΤΑΘΜΟΊ, ΜΟΝΆΔΕΣ
«ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ» ΚΛΠ
• ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΎΝΘΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ
ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ
• ΙΣΧΥΡΆ ΆΤΥΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ (π.χ
ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ) ΠΟΥ ΑΜΒΛΎΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ
ΤΗΣ ΦΤΏΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ
• ΑΞΙΌΛΟΓΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΌ
ΔΥΝΑΜΙΚΌ

S

O
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• ΣΑΦΈΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΈΝΟ ΠΛΑΊΣΙΟ
ΚΑΤΕΥΘΎΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΣΕ
ΕΠΊΠΕΔΟ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΣΥΝΟΧΉΣ ΜΕ
ΑΛΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
• ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΏΝ
ΠΌΡΩΝ (ΕΣΠΑ)
• ΙΣΧΥΡΉ ΑΝΆΓΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΩΝ
• ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΈΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΟ ΔΉΜΟΥ (BOTTOMUP)
• ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ
• ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΎ
• ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ
ΕΥΘΎΝΗΣ
• ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΎ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΤΑΊΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ
ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΣΥΝΟΧΉΣ

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΑΠΏΛΕΙΑ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΎΦΕΣΗΣ
• ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
• ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
• ΈΛΛΕΙΨΗ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΔΡΆΣΕΩΝ
ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΑΝΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΔΊΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ
• ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΊΣΙΜΕΣ ΟΜΆΔΕΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ, (ΓΥΝΑΊΚΕΣ, ΝΈΟΙ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΊΣ ΟΜΆΔΕΣ) ΜΕ
ΣΥΝΈΠΕΙΑ ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΗ ΥΨΗΛΏΝ ΠΟΣΟΣΤΏΝ ΑΝΕΡΓΊΑΣ
• ΕΛΛΙΠΉΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΤΑΊΡΩΝ
• ΜΕΓΆΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΔΉΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΕΜΠΌΡΙΟΥ
• ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΜΕΊΩΣΗ ΔΙΑΘΈΣΙΜΩΝ ΠΌΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ

W

• ΣΥΝΕΧΙΖΌΜΕΝΗ ΑΠΏΛΕΙΑ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΊΣΗΣ
• ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΉΤΩΝ ΜΕΤΑΞΎ ΠΕΡΙΟΧΏΝ/
ΓΕΙΤΟΝΙΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ
• ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ,
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΚΤ
• ΜΗ ΈΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΌΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ
• ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉΣ ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΉΣ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
• ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΏΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΩΝ
• ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΆΞΕΙΣ - ΓΉΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ,
ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΏΝ - ΠΑΡΆΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗ &
TRAFFICKING, ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΜΕΤΑΒΟΛΈΣ ΚΑΙ ΕΜΦΆΝΙΣΗ
ΝΈΩΝ ΟΜΆΔΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ
ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ - ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΉ «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌΤΗΤΑΣ»
• ΥΠΟΒΆΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ
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Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 2.236
άτοµα σε σχέση µε τον Ιούλιο του 2011 (µείωση 0,1%) και κατά 3.406 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2012 (µείωση
0,1%). Σύµφωνα µε την έκθεση του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) για το Β’ εξάµηνο του
2011, το µεγαλύτερο ποσοστό ανέργων συγκεντρώνεται στην ευρύτερη µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και για
το Β’ εξάµηνο του 2010 ανέρχεται σε 34,72%, δηλαδή 209.270 άνεργοι, ενώ για το αντίστοιχο εξάµηνο του 2011
σε 35,81%, δηλαδή 252.326 άνεργοι.
Παράλληλα, όπως προκύπτει από µελέτη του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων επιθυµεί την απασχόληση ατόµων, τα οποία κατέχουν εξειδικευµένες γνώσεις επί του αντικειµένου
και της φύσης εργασιών της επιχείρησης. Στόχος του κάθε επιχειρηµατία είναι η απασχόληση όσο το δυνατόν
λιγότερων υπαλλήλων µε όσο το δυνατόν περισσότερες εξειδικευµένες γνώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, τον
τελευταίο χρόνο, µία στις δύο επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας να έχει απολύσει το 60% του
απασχολούµενου προσωπικού της και να έχει διατηρήσει τις θέσεις εργασίας που κατέχουν εξειδικευµένα άτοµα.
Τα µεγαλύτερα ποσοστά απολύσεων και κατά επέκταση ανεργίας, παρατηρούνται στους κλάδους του εµπορίου
και των υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, το 85% των ανέργων που είναι
κάτοχοι πανεπιστηµιακών σπουδών αποτελείται από πτυχιούχους Οικονοµικών Επιστηµών, Πολυτεχνείου,
Πληροφορικής, Κοινωνιολόγους και Εκπαιδευτικούς κάθε βαθµίδας. Από το αναφερόµενο ποσοστό, το 45%
αποτελείται από µηχανικούς και πτυχιούχους πληροφορικής. Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσµατα της έρευνας
για την απασχόληση των πτυχιούχων του Παντείου Πανεπιστηµίου, που διεξήχθη από το Γραφείο Διασύνδεσης
του Ιδρύµατος, σύµφωνα µε την οποία ένας στους πέντε πτυχιούχους κοινωνιολόγους είναι άνεργος, ενώ από
όσους εργάζονται το 70% δήλωσε ότι το επάγγελµά τους έχει από καµία έως ελάχιστη σχέση µε τις σπουδές
τους. Αντίστοιχη έρευνα, που διεξήχθη από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, µαρτυρά πως ένας στους τρεις
πτυχιούχους είναι άνεργος, ενώ το 80% των αποφοίτων βρίσκουν εργασία συνυφασµένη µε το αντικείµενο των
σπουδών τους σε διάστηµα πάνω από 2 έτη. Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε πως στην Περιφέρεια Αττικής
το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας εµφανίζουν οι νέοι (15-24 ετών), το οποίο αγγίζει το 50,8% (έναντι 52,7% στο
σύνολο της χώρας) και ακολουθούν οι γυναίκες µε ποσοστό 25,7% (έναντι 26,5% στο σύνολο της χώρας).
Άµεσα αποτελέσµατα του ταχύτατου ρυθµού αύξησης της ανεργίας αποτελούν σήµερα τα φαινόµενα φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισµού τα οποία απειλούν πλέον πάνω από 3 εκατ. Έλληνες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία έρευνας της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2010, το 20,1% του συνολικού πληθυσµού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας,
το οποίο ορίζεται στα 7.178 ευρώ τον χρόνο σε ατοµικό επίπεδο και στα 15.073 ευρώ για τετραµελή οικογένεια. Το
ποσοστό 20,1% «µεταφράζεται» σε 868.597 νοικοκυριά, µε περισσότερα από 2,2 εκατ. µέλη. Όµως οι φτωχοί και
οι κοινωνικά αποκλεισµένοι είναι πολύ περισσότεροι και φθάνουν τα 3,03 εκατ. άτοµα αν υπολογιστούν και τα
«νοικοκυριά µε χαµηλή ένταση εργασίας» όπως αναφέρεται στην έρευνα. Δηλαδή τα µέλη τους εργάστηκαν το
πολύ δύο µήνες κατά τη διάρκεια του χρόνου. Συγκρίσιµα στοιχεία για την κατηγορία των κοινωνικά αποκλεισµένων
δεν περιλαµβάνονται σε παλαιότερες έρευνες. Εξάλλου, στον προσδιορισµό του φτωχού πληθυσµού δεν έχουν
συνυπολογιστεί οµάδες που είναι κατά τεκµήριο φτωχές, όπως άστεγοι, άτοµα που ζουν σε ιδρύµατα, παράνοµοι
οικονοµικοί µετανάστες, Ροµά κ.ά.
Από τα στοιχεία των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες, προκύπτει η εικόνα
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στη συγκεκριμένη συγκυρία.
Το 2011, ο Δήμος Αθηναίων παρείχε ημερησίως γεύματα σε 1.000 αδύναμους συμπολίτες μας. Το 2012 ο αριθμός
αυτός διπλασιάστηκε και υπερβαίνει τους 2.000 πολίτες που προσέρχονται ημερησίως στα γεύματα που οργανώνει
το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ). Τουλάχιστον 200 οικογένειες προμηθεύονται
προϊόντα από το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου, ενώ 220 άστεγοι και άποροι στεγάζονται στους ξενώνες
του Δήμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά για τους αστέγους, ενώ όλες οι θέσεις στην Αττική από το σύνολο των
φορέων που συνδράμουν στην αντιμετώπιση αυτού του κοινωνικού προβλήματος είναι μόλις 600, από αυτές οι 220
είναι στο Δήμο Αθηναίων.
Την ίδια ώρα, ένας στους τέσσερις πολίτες (25,5%) που δεν είναι φτωχός, ζει σε κατοικία που δεν ανταποκρίνεται
στις ανάγκες του, ενώ το 27,8% του µη φτωχού πληθυσµού δηλώνει ότι δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει στις δαπάνες
στέγασης. Παράλληλα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat για το 2011, οι εισοδηµατικές ανισότητες παραµένουν
αρκετά υψηλές, καθώς το πλουσιότερο 20% του πληθυσµού είχε εισόδηµα µεγαλύτερο κατά 6 φορές από το
φτωχότερο 20% του πληθυσµού, το οποίο αποτελεί και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά σε όλη ΕΕ, χαµηλότερο µόνο
από το ποσοστό της Ισπανίας (6,8), της Ρουµανίας (6,2) και της Λετονίας (6,6).
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Στους αυξανόµενους ρυθµούς ανεργίας και ποσοστών φτώχειας, προστίθεται το πρόβληµα της παράνοµης
µετανάστευσης το οποίο έχει ήδη διαµορφωθεί τα τελευταία 20 χρόνια ως µείζον κοινωνικό πρόβληµα σε εθνικό
επίπεδο. Παράλληλα, στην αστική του διάσταση, αποτελεί καταλύτη της σηµερινής επιδείνωσης της εικόνας του
κέντρου της Αθήνας.
Σύµφωνα µε σχετική έκθεση του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) του 2004, σε διάστηµα 13 ετών ο
αριθµός των ξένων µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα έχει τετραπλασιαστεί. Το 1991 είχαν υπολογισθεί σε 270.000,
ενώ το 2004 υπολογίστηκαν σε 1,1 εκατοµµύριο.
Ο Δήµος Αθηναίων αποτελεί τον κύριο προορισµό για τους αλλοδαπούς. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ κατά
την απογραφή του 2001, περίπου 135.000 µετανάστες ζουν στον Δήµο Αθηναίων, οι οποίοι αποτελούν το 17% του
συνολικού αριθµού των αλλοδαπών της χώρας.
To ζήτηµα της ύπαρξης µεγάλου αριθµού µεταναστών χωρίς άδεια παραµονής είναι επακόλουθο της συστηµατικής
παράνοµης εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών. Το κύµα µη νόµιµης µετανάστευσης αυξήθηκε µε δραµατικούς
ρυθµούς το διάστηµα 2000-2010. Μόνο το έτος 2010 εκτιµάται ότι εισήλθαν στην Ελλάδα περίπου 128.000 µη
νόµιµοι µετανάστες.
IV. Έρευνα και Καινοτομία
Σε εθνικό επίπεδο, οι δείκτες που αφορούν την προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας τοποθετούν την Ελλάδα
σε αρκετά υψηλά επίπεδα σε σχέση µε το σύνολο της Ευρωζώνης αποκλειστικά σε ό,τι έχει να κάνει µε την βασική
εκπαίδευση των νέων, αλλά και τα ποσοστά αποφοίτων της ανώτατης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat για το 2010, η Ελλάδα βρίσκεται περίπου λίγο πιο πάνω από
το όριο της Ευρώπης των 27 στους απόφοιτους ανωτάτων ιδρυµάτων επιστηµονικού και τεχνολογικού τοµέα µε
ποσοστό 12,8%, ξεπερνώντας χώρες όπως η Ολλανδία (9,8%), το Βέλγιο (12,2%), η Νορβηγία (9,9%) και σε παγκόσµιο
επίπεδο, τις Ηνωµένες Πολιτείες (10,1%).
Παράλληλα, σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, η χώρα παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στους νέους που έχουν
ολοκληρώσει τουλάχιστον τη βασική δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε ποσοστό 83,6% υψηλότερα από χώρες όπως το
Βέλγιο (81,6%), η Δανία (70%), Γερµανία (75,8%), Ισπανία (61,7%), Ιταλία (76,9%), Ολλανδία (78,2%), Ηνωµένο Βασίλειο
(80,1%), και Ελβετία (83%).
Από την άλλη µεριά, η Ελλάδα καταλαµβάνει τις χαµηλότερες θέσεις µεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης στο
επίπεδο χρήσης του διαδικτύου. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat για το 2011, µόλις το 50%
των νοικοκυριών διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο, ποσοστό το οποίο είναι το χαµηλότερο στην Ευρωζώνη µετά τη
Βουλγαρία και τη Ρουµανία, ενώ µόλις το 13% των Ελλήνων έχει κάνει χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3
µήνες ώς µέσο συνδιαλλαγής µε δηµόσιες υπηρεσίες, ποσοστό το οποίο κατατάσσει την Ελλάδα στις τελευταίες
θέσεις των χωρών της διευρυµένης Ευρώπης, µόλις πάνω από τη Ρουµανία, την Τουρκία και τα Σκόπια.
Όσον αφορά τα επίπεδα διείσδυσης του διαδικτύου ανά περιφέρεια, η µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας,
συγκεντρώνει, όπως είναι φυσικό, το µεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών µε σύνδεση στο διαδίκτυο (57%).
V. Περιβάλλον, Υποδομές και Συνολική Εικόνα
Αναφορικά µε τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες και τη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, η Ελλάδα
κατατάσσεται, µε βάση τους διαρθρωτικούς δείκτες της Eurostat, αρκετά χαµηλά σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες
χώρες της Ευρώπης. Συγκεκριµένα, όσον αφορά τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, η Ελλάδα παρουσιάζει
δείκτη 113 για το 2010, µε το 100 να ορίζεται ως δείκτης βάσης από τη συνθήκη του Κυότο. Ο δείκτης βρίσκεται
πάνω από τα επιτρεπόµενα όρια, ωστόσο υπάρχει σαφής βελτίωση σε σχέση µε την τελευταία πενταετία όπου η
τιµή κυµαίνεται στο 129. Επίσης η Ελλάδα βρίσκεται σε αρκετά καλύτερη θέση σε σχέση µε χώρες όπως η Κύπρος
(168), η Ισπανία (126), η Μάλτα (149) και η Ισλανδία (130), ενώ είναι αρκετά κοντά σε χώρες όπως η Πορτογαλία
(118), Αυστρία και Νορβηγία (108) και Ελβετία (102). Σχετικά µε το ποσοστιαίο µερίδιο των µεταφορών µε μέσα ΙΧ σε
σχέση µε τα συνολικά µέσα µετακίνησης, το ποσοστό της Ελλάδας είναι αρκετά χαµηλό σε σχέση µε τις υπόλοιπες
χώρες της Ευρώπης και ανέρχεται σε 82,3% για το 2010, πιο χαµηλό από χώρες όπως η Γερµανία (85,9%), η Γαλλία
(84,4%), η Ολλανδία (86,5%), το Ηνωµένο Βασίλειο (87,9%).
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ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
• ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΑ
• ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

S
• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ Τ.Π.Ε,
ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ Ε.Ε
• ΙΚΑΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΧΩΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

O
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• ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
• ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε
• ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
• ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

W
• ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΩΡΕΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΡΑΓΔΑΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
• ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (HI-TECH)

T
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ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΠΗΓΗ/SOURCE: the economist, 2011
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GLASCOW

STOCKHOLM 2,700/km2

3,250/km2

LEEDS 4,050/km2
MANCHESTER 4,000/km2
DUBLIN 2,950/km2

BIRMINGHAM

LONDON 5,100/km2

BERLIN 3,750/km2

ESSEN 2,800km2

WARSAW 4,300/km2

4,050/km
2
PARIS 3,550/km2 STUTTGART 3,000/kmKATOWICE
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MUNICH 3,100/km2

VIENNA 3,400/km2

PORTO 2,650/km2
LISBON 2,550/km2

MILAN 2,750/km2
TURIN 2,700/km2

BARCELONA 4,850/km2

MADRID 5,200/km2

BUDAPEST 2,550/km2

ROME 2,950/km2

ISTANBUL
2

NAPLES 4,100/km2 7,700/km

ATHENS 5,400/km2
BEIRUT 2,800/km2

TEL AVIV
2
5,050/km

CAIRO
2
9,400/km
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Σε επίπεδο αστικής κλίµακας, ο Δήµος της Αθήνας αποτελεί µια από τις πιο
πυκνοκατοικηµένες περιοχές της µητροπολιτικής περιφέρειας, γεγονός το
οποίο συµβάλει καταλυτικά στην συνολική εικόνα του αστικού του περιβάλλοντος.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή του 2011, ο Δήµος της Αθήνας
είναι ο τρίτος πιο πυκνοκατοικηµένος Δήµος της Ελλάδος µε 16.830 κατοίκους ανά
τετραγωνικό χιλιόµετρο πίσω από τον Δήµο της Καλλιθέας µε 21.067 κατ./χλµ2 και
της Νέας Σµύρνης µε 20.740 κατ./χλµ2. Η ταχεία συγκέντρωση πληθυσµού στον
Δήµο Αθηναίων δηµιούργησε έλλειψη ελεύθερων χώρων και πρασίνου, µεγάλες
πυκνότητες και πολύ µεγάλα ποσοστά κάλυψης, ανυπαρξία ιδιωτικού πρασίνου,
χαµηλή ποιότητα κατασκευών, υψηλούς συντελεστές δόµησης, προβλήµατα
στάθµευσης και κυκλοφοριακό πρόβληµα. Το αποτέλεσµα της άναρχης δόµησης
της Αθήνας, κυρίως από το 1950 και µετά, είναι, εκτός της δηµιουργίας ενός
ασφυκτικού αστικού περιβάλλοντος πολύ υψηλής πυκνότητας, το ιδιαίτερα
µικρό ποσοστό σε χώρους πρασίνου που αντιστοιχεί ανά κάτοικο. Σύµφωνα µε
έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος για το 2006, στην Αθήνα
αντιστοιχούν 2 µ2 πρασίνου ανά κάτοικο, ποσοστό πάρα πολύ χαµηλό όσον αφορά
την παγκόσµια κατάταξη των σηµερινών µητροπόλεων. Η Αθήνα βρίσκεται στις
τελευταίες θέσεις της λίστας λίγο πιο πάνω από το Μπουένος Άιρες (1,9 µ2 ανά
κάτοικο) και λίγο πιο χαµηλά από το Τόκιο (3 µ2) και την πόλη του Μεξικό (3,5 µ2).
Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται πόλεις όπως η Κουριτσίµπα στη Βραζιλία (52
µ2) το Ρότερνταµ (28,3 µ2) και η Νέα Υόρκη (23,1 µ2).
Στην περιοχή της Αθήνας παρουσιάζονται οξυµµένα προβλήµατα ατµοσφαιρικής
ρύπανσης. Καθοριστικοί παράγοντες γι’ αυτά είναι η ρυµοτοµία, η
υπερσυγκέντρωση πληθυσµού και δραστηριοτήτων, καθώς και η τοπογραφία της
περιοχής. Η ατµοσφαιρική ρύπανση παρακολουθείται, κατά κύριο λόγο, βάσει
της συγκέντρωσης συγκεκριµένων ρύπων (αερίων και σωµατιδιακών). Στον Δήµο
Αθηναίων λειτουργούν τέσσερις σταθµοί µέτρησης του Τµήµατος Ποιότητας
Ατµόσφαιρας της Διεύθυνσης Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ) του
ΥΠΕΚΑ, στις περιοχές Αθηνάς, Αριστοτέλους, Πατησίων και Γουδί. Οι ρύποι που
παρακολουθούνται είναι το Μονοξείδιο του Άνθρακα, τα Οξείδια του Αζώτου, το
Όζον, το Διοξείδιο του Θείου, τα Αιωρούµενα Σωµατίδια µε διάµετρο µικρότερη
των 10 µm καθώς και το Βενζόλιο, το Τολουόλιο, το Αιθυλοβενζόλιο και το Ξυλόλιο.
Σύµφωνα µε έρευνα, η οποία δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Environment
& Urbanization», η Αθήνα (10,4) φαίνεται να εκπέµπει περισσότερους
ισοδύναµους τόνους «αερίων του θερµοκηπίου» από πόλεις όπως το Λονδίνο
(9,6), το Μπουένος Άιρες (3,83), οι Βρυξέλλες (7,5), το Ρίο ντε Τζανέιρο (2,1), η
Πράγα (9,4), το Ελσίνκι (7), το Αµβούργο (9,7), το Τορίνο (9,7), η Μαδρίτη (6,9),
η Βαρκελώνη (4,2), το Τόκιο (4,89), η Στοκχόλµη (3,6), η Γενεύη (7,8), το Όσλο
(3,5), η Σεούλ (4,1) κ.α.
Το γεγονός αυτό οφείλεται στη διευρυµένη χρήση του αυτοκινήτου στην
Αθήνα, αλλά και στο ότι λειτουργεί πλήθος βιοµηχανιών και βιοτεχνιών µέσα
στο Λεκανοπέδιο. Σύµφωνα µε την έκθεση του ΥΠΕΚΑ για την ατµοσφαιρική
ρύπανση για το 2011 στην Αθήνα, υπερβάσεις παρατηρήθηκαν για τα αιωρούµενα
σωµατίδια ΡΜ10, τα οποία και αποτελούν µεγάλο πρόβληµα για τις περισσότερες
πόλεις της Ευρώπης, για το διοξείδιο του αζώτου αλλά και για το όζον, για το
οποίο παρουσιάστηκαν υπερβάσεις τόσο του ορίου ενηµέρωσης όσο και του
ορίου συναγερµού. Οι υπερβάσεις το όζοντος οφείλονται κατά κύριο λόγο στη
γεωγραφική θέση της χώρας (µεγάλη ηλιοφάνεια και υψηλές θερµοκρασίες).
Παράλληλα το παλαιότερο πρόβληµα των υπερβάσεων στο διοξείδιο του θείου
φαίνεται να έχει καταπολεµηθεί.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ
& ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
• ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝO ΔΊΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
• ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ Η’ ΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΠΙΕΣΕΩΝ (ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)

S
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• ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Η ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΠΩΣ Η
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΩΝ Μ.Μ.Μ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
• ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
• ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ Α.Π.Ε

• ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
• ΣΟΒΑΡΕΣ EΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
• ΠΥΚΝΗ ΔΌΜΗΣΗ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
• ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΓΩ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

W

• ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΥΟΤΟ
• ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
• ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ (ΟΖΟΝ,
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ)
• ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΟΓΩ ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
• ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

T
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Εσωτερική άποψη απο το Νέο Μουσείο Ακρόπολης. www.theacropolismuseum.gr.

Ο ΔΉΜΟΣ ΑΘΗΝΑΊΩΝ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΉ
ΑΡΧΉ ΥΠΗΡΕΤΏΝΤΑΣ ΤΟ ΌΡΑΜΑ ΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΉΝΑ ΤΟΥ 2020 ΠΡΟΩΘΟΎΝ
ΜΕΊΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΊΑΣ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ
ΜΕ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΦΟΡΕΊΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΎ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΤΟΜΈΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΠΡΟΣ
ΌΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΏΝ
ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΏΝ ΤΑΜΕΊΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ.

2. RE-LAUNCHING ATHENS
ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ 2020
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Re-launching Athens» αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για την
περίοδο 2011-2020 που εκφράζει το όραµα για την Αθήνα του 2020. Είναι µια συνολική σύλληψη για την πόλη
και τους ανθρώπους της, για την οικονοµία και το περιβάλλον, για την κοινωνική συνοχή και τον πολιτισµό της.
Γι΄ αυτό και στηρίζεται στην επανεκτίµηση και την αναπροσαρµογή του αναπτυξιακού σχεδιασµού της Αθήνας
σε µια νέα µητροπολιτική βάση και λογική.
Η πόλη των Αθηνών δεν είναι απλώς το µεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας. Είναι µια σύγχρονη ευρωπαϊκή
και παγκόσµια µητρόπολη. Τόπος χωροθέτησης ευρύτερων οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων, αλλά και πόλη με υψηλή πληθυσµιακή συγκέντρωση η οποία, εφόσον βελτιωθούν κάποιες
υποδομές της, µπορεί να µπει πλέον σε µια νέα περίοδο όπου η οικονοµική ανάπτυξη, η κοινωνική αλληλεγγύη
και η αστική της οργάνωση θα σχεδιαστούν µε στρατηγική και προγραµµατισµό.
Η πολιτική για την Αθήνα του 2020, για την Αθήνα µετά την κρίση, απαιτεί από τώρα προσαρµογή όλων των
δράσεων και των σχεδίων στις καινούργιες ανάγκες και στα νέα περιβαλλοντικά δεδοµένα. Προϋποθέτει
επικέντρωση στον στόχο της αειφορίας και της βιώσιµης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της
κοινωνικής συνοχής.
Το «Re-launching Athens» την πρώτη περίοδο υλοποίησής του αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθμό στις δράσεις
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Δήµου Αθηναίων 2012-2015.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα όπως αναλύεται, προβλέπει και προωθεί παρεµβάσεις:
• για την ανασυγκρότηση του ιστορικού και εµπορικού κέντρου µε έµφαση στην ανταγωνιστικότητα της νέας
επιχειρηµατικότητας,
• για την προστασία ανήµπορων συµπολιτών που πλήττονται από την κρίση µέσα από ενίσχυση κοινωνικών
δοµών,
• για έργα ανάπλασης σε φθίνουσες περιοχές της Αθήνας για να καταστούν πόλοι έλξης σε νέες χρήσεις και
καινούργιους κατοίκους.
Το πρόγραμμα αποτελεί ένα ανοικτό εργαλείο χρηµατοδότησης µε προοπτική και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό,
το οποίο μπορεί µπορεί να υποδεχθεί δράσεις και πρωτοβουλίες που υπηρετούν τη συγκεκριµένη στρατηγική.
Παράλληλα, ο Δήµος Αθηναίων και η δηµοτική αρχή υπηρετώντας το όραµα τους για την Αθήνα του 2020
προωθούν µείζονος σηµασίας παρεµβάσεις µε υπερτοπικά χαρακτηριστικά σε συνεργασία µε φορείς της
κοινωνίας των πολιτών και του παραγωγικού ιδιωτικού τοµέα, αξιοποιώντας προς όφελος της πόλης και των
δηµοτών δυνατότητες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταµείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό του ευρύτερου σχεδιασµού, ο Δήµος Αθηναίων συγκροτεί, υποστηρίζει ή αξιοποιεί
πρωτοβουλίες που φέρνουν µεγάλες παρεµβάσεις και σηµαντικά έργα σε ευρύτερες περιοχές της πόλης,
αναβαθµίζοντας το αστικό περιβάλλον και ανοίγοντας νέους δρόµους για την τοπική οικονοµία και την
επιχειρηµατικότητα. Επιδίωξη αυτής της στρατηγικής που ακολουθεί η Δηµοτική Αρχή είναι η προσέλκυση
νέων επενδύσεων, κυρίως από τον ιδιωτικό τοµέα, στην πόλη των Αθηνών, οι οποίες θα δηµιουργήσουν νέες
θέσεις απασχόλησης, θα ενισχύσουν τη διεθνή θέση της πόλης και θα προκαλούν σηµαντική επιστροφή εσόδων
προς το Δήµο Αθηναίων, είτε µε άµεσο τρόπο είτε έµµεσα, µέσα από το κοινωνικό µέρισµα µε ανταποδοτικές
δράσεις προς όφελος των δηµοτών.
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Σε αυτήν την περίοδο της κρίσης όπου πολλές δηµιουργικές ιδέες αναπτύσσονται, ο Δήµος
της Αθήνας καλείται από την θέση του να καθοδηγήσει και να ενθαρρύνει όλες αυτές τις
προσπάθειες και να συµβάλει συνεργατικά µε τα έργα που σχεδιάζουν και προετοιµάζουν
οι υπηρεσίες του. Μια από τις άµεσες προτεραιότητες του µε χρηµατοδότηση από
τους πόρους που έχουν διατεθεί για την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, είναι η
προκήρυξη µιας µελέτης που θα ενσωµατώσει και θα αποτυπώσει στρατηγικά όλα τα
µέσο-µακροπρόθεσµα έργα προκειµένου να προετοιµάσει έγκαιρα τους πόρους της
πόλης ώστε να προσαρμοστούν στις νέες ευκαιρίες που αναδύονται. Ήδη έχει µπει σε
εφαρµογή από ποικίλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, η διαδικασία της ανάδειξης
ιδεών και πρωτοβουλιών µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων και της Δημοτικής Αρχής που έχουν ιδιαίτερη
σηµασία για το µέλλον της Αθήνας, είναι:
• Η οικονομική και αστική ανασυγκρότηση της πόλης με την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Αθήνας.
• Η ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.
• Οι συνολικές δράσεις κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αθηναίων με σύμμαχο την
Κοινωνία των Πολιτών.
• Το πρόγραµµα του Δήµου Αθηναίων για τη «Διπλή Ανάπλαση» στον Ελαιώνα και τους
Αµπελόκηπους που αυξάνει το πράσινο και τους ελεύθερους χώρους της πόλης.
• Οριζόντιες και στοχευμένες δράσεις για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας.
• Βιώσιμη Μετακίνηση: Κοινόχρηστα Ποδήλατα και Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων.
• Το πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής για τους δημότες με ανάπτυξη δικτύου
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
• Η δημιουργία Ταμείου Αστικής Αναζωογόνησης για την Αθήνα - «JESSICA PLUS»
για την υποστήριξη αναπτυξιακών και επενδυτικών σχεδίων.
• Η υλοποίηση ενός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για
την ευρύτερη περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της πόλης καθώς και για κάποιες
ευπαθείς περιοχές όπως αυτή του Ελαιώνα.
• Η ενεργός συμμετοχή στην διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης (ιδιωτικών ή/
και δημοσίων φορέων) δράσεων και επενδύσεων, με στόχο την επωφελή για την
Αθήνα και την τοπική κοινωνία, ενσωμάτωση τους στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
– το πρόγραµµα για την ολοκληρωµένη αστική ανάπλαση στον Κεραµεικό και στο
Μεταξουργείο µε την ένταξη στο πρόγραµµα JESSICA της επένδυσης της ιδιωτικής
εταιρείας Oliaros,
– το πρόγραµµα στην Ακαδηµία Πλάτωνος µε την επένδυση «Academy Gardens»,
– το πρόγραµµα για την µελλοντική εικόνα της οδού Πανεπιστηµίου.

Το κέντρο της Αθήνας. Google Earth.

Τα έργα που ήδη προωθεί ο Δήµος Αθηναίων για τη στήριξη των νέων επιχειρήσεων, την
µετάβαση στην ψηφιακή εποχή, την αναγέννηση του δηµόσιου χώρου στο κέντρο και στην
περιφέρεια της πόλης, την στήριξη κοινωνικών οµάδων συνδυάζονται µε τις µεγάλες
παρεµβάσεις που σχεδιάζονται και συγκροτούν ένα µεγαλόπνοο και ολοκληρωµένο
σχέδιο για την Αθήνα.
Φιλοδοξία του Δήµου Αθηναίων είναι η συνέργεια, η συνέχεια και η αλληλουχία όλων
των προγραµµάτων, σχεδίων και δράσεων που αναπτύσσονται για το αύριο της πόλης.
Στόχος είναι η οικονοµική µεγέθυνση της πόλης που θα δώσει ευκαιρίες στο επιχειρείν
και θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας σε ένα περιβάλλον αντάξιο των κατοίκων της.
Ο στρατηγικός και αναπτυξιακός σχεδιασµός που ενσωµατώνει όλες τις πρωτοβουλίες
είναι το πρόγραµµα του Δήµου Αθηναίων «Re-launching Athens» που µέσα από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2012-2015 δηµιουργεί τις προϋποθέσεις µε συγκροτηµένο
και αποτελεσµατικό τρόπο να χτιστεί η Αθήνα του 2020.
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Προϊόντα της διαφημιστικής καμπάνιας «Breathtaking Athens». www.flickr.com All rights reserved.

2.1 Οικονομική και αστική ανασυγκρότηση της πόλης με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων της Αθήνας
Ο Δήμος Αθηναίων μέσα από τις διάφορες φάσεις του προγράμματος «Re-launching Athens» αναπτύσσει
ένα συγκροτημένο και μακροχρόνιο σχεδιασμό που επιδιώκει την οικονομική και αστική ανασυγκρότηση
του κέντρου της πόλης, το οποίο έχει πληγεί από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και την ανεξέλεγκτη
λαθρομετανάστευση: μεγάλη αύξηση της ανεργίας, ραγδαία αύξηση των κενών καταστημάτων και των
επιχειρήσεων που κλείνουν.
Η Δημοτική Αρχή προωθώντας τις δράσεις για την αναζωογόνηση της πόλης και επικεντρώνοντας στην
έγκαιρη εφαρμογή τους, μέσα από την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος 2012-2015, επιχειρεί
να βελτιώσει τις συνθήκες λειτουργίας της πόλης και να οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης και στην
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο κέντρο της.
Το πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει και προωθεί ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει τα κίνητρα, τα μέτρα και τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα αναζωογονημένο και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, μέσα
από την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, των υποδομών καθώς και τη σχετική υποστήριξη και εφαρμογή
διαδικασιών μεταφοράς τεχνογνωσίας και κατάρτισης.
Μέσα από τα προς ένταξη μέτρα και τις δράσεις, υποστηρίζεται η ανάπτυξη των επιχειρήσεων-φυτώρια, οι
κοινωνικές επιχειρήσεις, το μάρκετινγκ και η προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία
στην ανάδειξη της Αθήνας ως αυτόνομου τουριστικού προορισμού. Προβλέπεται ένας μακροπρόθεσμος
σχεδιασμός για την προώθηση προγράμματος δικτύωσης με tour operators και ανάδειξη νέων τοπόσημων
(landmarks).
Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής απεικόνισης από τον
Δήμο της Αθήνας, αποτελεί δομή στρατηγικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα βοηθήσει το Δήμο
να αποκτήσει μια επιστημονική μονάδα συγκέντρωσης και αξιοποίησης πληροφοριών και δεδομένων για
την χάραξη πολιτικής, με βασικό σκοπό να την καθοδήγηση της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας.
Φιλοδοξία και επιδίωξη του Δήμου Αθηναίων είναι να υποστηρίξει έμπρακτα τις επιχειρήσεις της πόλης
να αντιμετωπίσουν την γραφειοκρατία, μέσα από: την απόκτηση εύκολης πρόσβασης στις υπηρεσίες, την
παροχή φθηνότερων και αξιόπιστων κεφαλαίων για επενδύσεις, την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και
την αξιοποίηση καινοτομικών δράσεων όπως είναι το ψηφιακό μάρκετινγκ.
2.2 Κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία: Η Αθήνα ανοίγει νέους δρόμους.
Ο Δήμος Αθηναίων μέσα από τις δράσεις του προγράμματος «Relaunching Athens» ανοίγει νέους δρόμους
αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία όπως είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η καινοτομία. Η κοινωνική
επιχειρηματικότητα είναι ένα εργαλείο πολιτικής για την τοπική αυτοδιοίκηση ικανό να παράγει σημαντικές
συνέργειες. Η Κοινωνική επιχειρηματικότητα και η καινοτομία αναπτύσσονται παράλληλα με τις κοινωνικές
διαδικασίες καινοτομίας, δεδομένου ότι αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με την
προώθηση κοινωνικών αλλαγών, καθώς παρέχουν καινοτόμες λύσεις για σύνθετα και δυσεπίλυτα κοινωνικά
προβλήματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η φτώχεια, η
ενέργεια, η διαχείριση των υδάτινων πόρων κλπ.
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν είναι κατ’ ανάγκη μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Η Δημοτική Αρχή με το
επιχειρησιακό πρόγραμμα «2012-2015», αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό του δεκαετούς αναπτυξιακού
προγράμματος «Re-launching Athens» προχωρεί στον σχεδιασμό πρωτοποριακών θερμοκοιτίδων για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσα από την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
και καινοτομίας.
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Το κέντρο της Αθήνας. http://www.alliance-des-langues-mondiales.eu

Η δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας αξιοποιεί εγκαταλελειμμένα ή
απαξιωμένα διατηρητέα κτίρια του κέντρου της Αθήνας και ταυτόχρονα στοχεύει
να εκπαιδεύσει 400 άτομα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, να παράσχει
τεχνογνωσία σε 800 άτομα και χρηματοδότηση εκκίνησης (start up) σε 650 άτομα
για τη δημιουργία 130 κοινωνικών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, προχωρεί στην
εκπόνηση δύο μελετών για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για την κοινωνική
καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία μιας
Κοινωνικής Τράπεζας.
Το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων προβλέπει, στο κοινωνικό
τμήμα του επιχειρησιακού πρόγραμματος «2012-2015», συνολική χρηματοδότηση
11.920.000€ και στηρίζεται στη λογική των αποτελεσματικών συνεργειών. Τα social-Hub που δημιουργούνται, αξιοποιούν παλιά κτίρια και υποδομές της πόλης
και αλλάζουν το αστικό περιβάλλον αντιμετωπίζοντας τα αρνητικά αποτελέσματα
της εγκατάλειψης του κέντρου της Αθήνας, που οδηγούν στην γκετοποίηση και
την ερήμωσή του. Ταυτόχρονα οι κοινωνικές επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν
από την χρηματοδότηση start up (μέσω πόρων του ΕΚΤ) θα επικεντρωθούν
στην προώθηση της επιχειρηματικότητας ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας στην πόλη των Αθηνών, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας
για τους Αθηναίους και τις Αθηναίες (και κυρίως για τους νέους που πλήττονται
περισσότερο από την μάστιγα της ανεργίας) που έχουν περάσει από τις δράσεις
και τις δομές κατάρτισης και ένταξης που προβλέπονται στο πρόγραμμα.
Σκοπός του ολοκληρωμένου σχεδιασμού του Δήμου Αθηναίων είναι να αποφευχθούν
οι επικαλύψεις και ο κατακερματισμός των πολιτικών και των διαθέσιμων πόρων,
καθώς και η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής συμπληρωματικότητας.
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2.3 Δράσεις κοινωνικής πολιτικής με σύμμαχο την Κοινωνία των Πολιτών
Το εύρος της κοινωνικής κρίσης στην πόλη είναι πλέον ορατό στο επίπεδο της ανεργίας, η οποία είναι μια
άμεση συνέπεια της συνεχιζόμενης ύφεσης, ιδίως μεταξύ των νέων, αλλά και από τα φαινόμενα έλλειψης
στέγης και επέκτασης της οικογενειακής φτώχειας που αυξάνουν τα προβλήματα της πόλης.
Η κοινωνική αλληλεγγύη σε μια πόλη και ο τρόπος με τον οποίο το κοινωνικό σύνολο στηρίζει αυτούς, που
έχουν ανάγκη από βοήθεια, αποτελούν καθοριστικά στοιχεία της ταυτότητας και του πολιτισμού της. Καμία
πόλη, καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται πολιτισμένη αν δεν έχει αναπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής
αλληλεγγύης.
Στην Ελλάδα, η κύρια ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής έχει αναληφθεί από το κεντρικό κράτος, ενώ ο ρόλος
των δήμων στο χώρο αυτόν ήταν μέχρι σήμερα περιορισμένος. Η κρίση δημιουργεί καταστάσεις που ξεπερνούν
θεσμούς, πολιτικές και πρόσωπα. Το Ελληνικό κράτος σήμερα υπολειτουργεί και δεν ανταποκρίνεται στις
αυξημένες πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και κυρίως των ανθρώπων που έχουν ανάγκη.
Η Δημοτική Αρχή στο Δήμο Αθηναίων εντείνει τις ενέργειές της για την καταπολέμηση της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού. Νοιάζεται, οργανώνει πρωτοβουλίες, χτίζει συνεργασίες. Κυρίως όμως,
ενεργοποιεί την κοινωνία των πολιτών και απευθύνεται στους πολίτες ζητώντας την προσωπική τους
συμμετοχή. Κινητοποιώντας, με τον τρόπο αυτό, την εθελοντική δράση για να αναπτυχθούν νέες πρωτοβουλίες
και προγράμματα που εκφράζουν με έμπρακτο και αποτελεσματικό τρόπο το ενδιαφέρον για τους συμπολίτες
μας που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.
Ο Δήμος Αθηναίων με τις αντικειμενικά περιορισμένες δυνάμεις και αρμοδιότητες του, προσπαθεί να καλύψει
υπαρκτές και εγγενείς αδυναμίες του κράτους. Υποκαθιστά την κεντρική διοίκηση σε πολλές από τις
λειτουργίες της, αν και οι θεσμοθετημένοι εκ του νόμου κρατικοί πόροι που διατίθενται γίνονται όλο και
λιγότεροι.
Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία δύο χρόνια, ο Δήμος της Αθήνας προσφέρει σημαντικό κοινωνικό έργο και
προχωρεί, με σχέδιο, στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και πολιτικών που δημιουργούν, σε μια δύσκολη εποχή για
την κοινωνική συνοχή, δίχτυ κοινωνικής προστασίας, για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη βοήθειας,
μέριμνας και φροντίδας.
Για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών αυτών, αλλά για τη στήριξη των νέων δομών ο Δήμος
Αθηναίων αξιοποιεί και τις δυνατότητες που δημιουργούνται μέσα από τις προβλέψεις του προγράμματος
«Re-launching Athens».
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Ειδικότερα, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γ. Καμίνης και η Δημοτική Αρχή του Συνδυασμού
«Δικαίωμα στην Πόλη» υλοποιώντας την πολιτική τους προωθούν νέες δράσεις για την κοινωνία και τους
πολίτες όπως είναι:
• Ο «Κόμβος Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
Είναι μια νέα και ευέλικτη κοινωνική δομή που στοχεύει στην κάλυψη βασικών αναγκών των οικονομικά
αδύναμων οικογενειών. Στεγάζεται στο παλαιό Φρουραρχείο απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό
Λαρίσης. Η Δημοτική Αρχή προωθεί την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα «Re-launching Athens» για τη
χρηματοδότηση του από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιόδου «2012-2015». Για την οικονομική στήριξη
των δράσεων αλληλοβοήθειας καθώς και για τα έργα αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου προβλέπεται
χρηματοδότηση 980.000€.
Ο Κόμβος άρχισε να λειτουργεί πιλοτικά από τον Ιούλιο 2012 με αρχικούς αποδέκτες 721 άτομα και οικογένειες.
Στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά από μεμονωμένους ιδιώτες, φορείς αλλά και επιχειρήσεις, ειδών που
για εκείνους έχουν πολύ μικρότερη χρηστική ή εμπορική αξία απ' ότι για τους άπορους πολίτες των Αθηνών.
Οι εγγεγραμμένοι προς υποστήριξη στον Κόμβο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέρχονται στα 5.000 άτομα με
αυξητική τάση.
• Δημιουργία Κέντρου Απεξάρτησης και Κοινωνικής Επανένταξης / Λειτουργία Κέντρων Προένταξης για
χρήστες ναρκωτικών
Ο Δήμος Αθηναίων, προσεγγίζοντας το πρόβλημα των χρηστών ναρκωτικών ως ασθενών ανθρώπων νιώθει
υποχρεωμένος να δείξει τον δρόμο για τη λύση. Δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπο της πόλης, υπερβαίνοντας
ταμπού και προκαταλήψεις, δημιουργώντας νέα προγράμματα με τα οποία μπορούμε ως κοινωνία να
υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια των τοξικοεξαρτημένων ανθρώπων που είναι ασθενείς, κυρίως όμως την
αξιοπρέπεια της πόλης μας.

Η πλατεία Συντάγματος. www.wikipedia.org

Ο Δήμος προωθεί προς ένταξη στο «Re-launching» για χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «20122015» την κατασκευή Κέντρου Απεξάρτησης και Κοινωνικής Επανένταξης. Προβλέπεται να δημιουργηθεί στο
Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή και ο προϋπολογισμός του εκτιμάται σε 8.120.000€.
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Το πρόγραμμα αυτό χαρακτηρίζεται ως ολοκληρωμένο, αφού αποτελεί μια
προσπάθεια παροχής μεγάλου εύρους θεραπευτικών υπηρεσιών για χρήστες
εξαρτησιογόνων ουσιών, ενήλικες και εφήβους. Περιλαμβάνει διαδικασία προένταξης, με ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστηρικτικών υπηρεσιών σε κάθε
Δημοτικό Διαμέρισμα (Κέντρα Πρόληψης, Δημοτικά Ιατρεία, Κινητές Μονάδες
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης), και φτάνει μέχρι το στάδιο της θεραπείας
και επανένταξης, με παράλληλη υποστήριξη και του οικογενειακού τους
περιβάλλοντος. Λειτουργεί με βάση τις αρχές των ομάδων αυτοβοήθειας και του
μοντέλου της θεραπευτικής κοινότητας.
Ταυτόχρονα, η δημοτική αρχή προετοιμάζει μέσα από παράλληλες δράσεις
που εντάσσει στο πρόγραμμα «Re-launching Athens» τη δημιουργία «Κέντρων
Προένταξης».
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη δημιουργία ειδικών μονάδων που θα
λειτουργούν ως προθάλαμοι για τις κοινότητες απεξάρτησης (ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ,
18 άνω) με τις οποίες θα συνεργασθεί ο Δήμος, και οι οποίες θα υποδέχονται
τον χρήστη, θα τον ενημερώνουν και θα τον υποστηρίζουν, εξασφαλίζοντας εν
τω μεταξύ, την κατά το δυνατό μείωση της βλάβης από την χρήση των ουσιών και
διαφυλάσσοντας την προσωπική του αξιοπρέπεια.

Ρακοσυλλέκτης στο κέντρο της Αθήνας. www.forums.gr.

• Δημιουργία Κοινωνικών Δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
Ο Δήμος Αθηναίων συγκροτεί βήμα-βήμα μαζί με εθελοντές και Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις ένα συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της φτώχειας και κυρίως
τη διαχείριση καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, όπως είναι το φαινόμενο
των αστέγων, ο αριθμός των οποίων διαρκώς αυξάνει.
Ήδη η δημοτική αρχή προωθεί στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων
που εντάσσει στο πρόγραμμα «Re-launching Athens» και στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα της περιόδου «2012-2015», δράσεις όπως είναι η λειτουργία του
Κέντρου Ημέρας, Καταφυγίου Νύχτας, Μονάδα βραχείας φιλοξενίας συνολικού
προβλεπόμενου προϋπολογισμού 1.820.000 €.
Παράλληλα σχεδιάζει πρωτοβουλίες και προγράμματα κατάρτισης για την
κοινωνικοοικονομική ένταξη αστέγων, συνολικού προϋπολογισμού 9.280.000€,
για την περίοδο του επιχειρησιακού προγράμματος 2012-2015.
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H πρόταση για τη διπλή ανάπλαση στην περιοχή του Ελαιώνα με το γήπδο του Παναθηναϊκού. www.blogal.gr.

2.4 «Διπλή Ανάπλαση»: Ελαιώνας και Λεωφόρος Αλεξάνδρας
Με την πολεοδοµική ρύθµιση του Ν.3481/2006 στην περιοχή του Δήµου Αθηναίων χωροθετούνται δύο νέοι
Υπερτοπικοί - Μητροπολιτικοί πόλοι αναψυχής, αθλητισµού, πολιτιστικών και άλλων συµπληρωµατικών
λειτουργιών. Το έργο τοποθετείται σε δύο περιοχές (εξ' ου και η ονοµασία «Διπλή Ανάπλαση») του Δήµου
Αθηναίων και συγκεκριµένα τον Ελαιώνα (Βοτανικός) και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το έργο αποβλέπει στην
οικιστική και περιβαλλοντική ανάπλαση και αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των αστικών περιοχών του
Βοτανικού-Ελαιώνα και της περιοχής του Γηπέδου Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς και στην προώθηση της
οικονοµικής, αθλητικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των περιοχών αυτών.
Η περιοχή του Ελαιώνα (Βοτανικός)
Ο Ελαιώνας καταλαµβάνει µια έκταση σχεδόν 220 εκταρίων σε µια απόσταση µόλις 3 χιλιόµετρων από το
κέντρο της Αθήνας και αποτελούσε την περιοχή της αρχαίας Αθήνας όπου καλλιεργείτο το ιερό δέντρο
της ελιάς. Στις µέρες µας, ο Ελαιώνας είναι υποβαθµισµένος και εγκαταλελειµµένος. Η περιοχή φιλοξενεί
ποικίλες λειτουργίες και δραστηριότητες: κενά οικόπεδα και εργοτάξια, διασκορπισµένες καλλιέργειες,
εγκαταλελειµµένες και ενεργές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, εταιρίες µεταφορών, σταθµούς
στάθµευσης λεωφορείων, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και παράνοµα «σκραπατζίδικα» αναµειγνύονται µε
µεγάλης κλίµακας εµπορικές δραστηριότητες, πανεπιστηµιακές εγκαταστάσεις και λιγοστές κατοικίες. Αυτό
το άναρχο «patchwork» χρήσεων της γης, η έλλειψη ενός ιεραρχικά δοµηµένου οδικού δικτύου και τα
αραιοχτισµένα οικοδοµήµατα από εφήµερα κατασκευαστικά υλικά υποδηλώνουν τη δραματική ανάγκη της
περιοχής να μεταμορφωθεί.
Η περιοχή του Ελαιώνα έχει εξαιρετική πρόσβαση σε κεντρικούς αυτοκινητόδροµους, ενώ παράλληλα
τη διασχίζουν το εθνικό και το τοπικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων είναι
εγκατεστηµένες στην περιοχή, καθώς εκμεταλλεύονται την αποτελεσµατικότητα των µεταφορών και τα κενά
οικόπεδα. Σύµφωνα µε το σχέδιο χρήσης γης του Ελαιώνα, προτείνεται η δηµιουργία ενός µητροπολιτικού
κέντρου µεταφορών στον πυρήνα του µε σκοπό να συγκεντρώσει τις διάσπαρτες ιδιωτικές µεταφορικές
εταιρίες. Σε έντονη αντίθεση µε τον συµπαγή αστικό ιστό που περιβάλλει την περιοχή, ο Ελαιώνας έχει ένα
σπουδαίο, αναξιοποίητο δυναµικό για ολόκληρη την µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας γιατί είναι ακόµα
αρκετά ευπροσάρµοστος και οικονοµικά προσιτός.
Η περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας
Η περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (γειτονιά Αµπελοκήπων) βρίσκεται στο ανατολικό κοµµάτι του δήµου
σε µια πυκνοκατοικηµένη γειτονιά. Ξεκινάει από τους πρόποδες του Λυκαβηττού και παρουσιάζει σηµαντική
συγκέντρωση νοσοκοµείων και γραφείων στους κεντρικούς οδικούς της άξονες. Το παλιό γήπεδο του πιο
ιστορικού αθηναϊκού ποδοσφαιρικού σωματείου (Παναθηναικός) βρίσκεται στην περιοχή επέµβασης. Τα
κύρια αστικά προβλήµατα της γειτονιάς είναι : (α) αυξηµένη πυκνότητα του χτισµένου περιβάλλοντος, το οποίο
χαρακτηρίζεται κυρίως από παλιές δοµές, (β) απουσία δηµόσιων και πράσινων κοινόχρηστων χώρων, (γ)
έλλειψη χώρων στάθµευσης, η οποία οδηγεί σε ασφυκτικά γεµάτους δρόµους και πεζοδρόµια υπό κατάληψη.
Η πρόταση της Διπλής Ανάπλασης
Η πρόταση για τη διπλή ανάπλαση: (α) συγκροτεί ένα συγκεκριµένο σχέδιο παράλληλης ανάπλασης δύο
περιοχών στο ανατολικό και το δυτικό κοµµάτι του δήµου, (β) συνεισφέρει στο ενοποιηµένο σχέδιο του δήµου
για βιώσιµη αστική ανάπτυξη και αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και (γ) αντιπροσωπεύει
ένα σηµαντικό και εµβληµατικό σχέδιο σε εθνικό επίπεδο. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο αστικής αναµόρφωσης,
το οποίο στηρίζεται από το Δήμο Αθηναίων µε τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα και αναζητά να εξασφαλίσει
ευρωπαϊκή και ιδιωτική χρηµατοδότηση.
Περιοχή Ελαιώνα (Βοτανικός)
Η ανάπλαση της περιοχής των 220 εκταρίων θα δηµιουργήσει ένα νέο Μητροπολιτικό Κέντρο για αναψυχή,
άθληση, πολιτιστικές και άλλες πρόσθετες λειτουργίες, και θα οδηγήσει στην κατασκευή σηµαντικών έργων
υποδοµών. Οι προτεινόµενοι ελεύθεροι χώροι θα διευκολύνουν την κίνηση των πεζών παράλληλα µε τις
ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις για τους κατοίκους.
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Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα εξής:
• Ένα νέο αθλητικό συγκρότηµα, το οποίο θα περιλαµβάνει γήπεδο ποδοσφαίρου,
κλειστό γήπεδο µπάσκετ και µια ανοικτή πισίνα.
• Χώρους αναψυχής και ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήµου Αθηναίων.
• Κατασκευή εμπορικού κέντρου.
Η ανάπλαση της περιοχής του Ελαιώνα στοχεύει στα εξής:
• να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα,
• να λειτουργήσει ως καταλύτης για νέα αστικά σχέδια αναμόρφωσης στην περιοχή
( π.χ. κέντρο μεταφορών),
• να δημιουργήσει μεγάλους δημόσιους χώρους πρασίνου και αθλητικές
εγκαταστάσεις που αφορούν την ευρύτερη κοινότητα,
• να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές συνθήκες σε μια υποβαθμισμένη περιοχή.

Η περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με το γήπεδο του Παναθηναϊκού και τα «Προσφυγικά». Googole Earth.

Περιοχή Λ.Αλεξάνδρας
Το σχέδιο εστιάζει µόνο στο οικοδοµικό τετράγωνο, το οποίο καλύπτεται σήμερα
από το υπάρχον γήπεδο ποδοσφαίρου, έχοντας στόχο να το ενοποιήσει µε το
απέναντι οικοδοµικό τετράγωνο, όπου σήµερα βρίσκονται τα προσφυγικά κτίρια. Η
ανάπτυξη ενός νέου δηµόσιου πάρκου 20 περίπου στρεµµάτων (µε εγκαταστάσεις
αναψυχής), είναι ένα µόνο µέρος του πολύ ευρύτερου δικτύου ανοικτών δηµόσιων
χώρων που εκτείνονται νότια και βόρεια της καρδιάς της Αθήνας προσφέροντας
µια µοναδική ευκαιρία για όλη την πόλη. Επιπλέον, θα κατασκευαστεί ένας
υπόγειος χώρος στάθµευσης µε σκοπό να εξυπηρετήσει την αυξηµένη ζήτηση
που υπάρχει στην περιοχή.
Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν:
• την ανάπτυξη χώρων πρασίνου ως κυρίαρχο συστατικό,
• τη δημιουργία ενός υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (700 θέσεις),
• την κτιριακή κατασκευή των 680μ2. όπου θα φιλοξενούνται ένα αθλητικό μουσείο
μαζί με τον χώρο υποδοχής του καθώς και άλλοι χώροι αναψυχής και εστίασης.
Η ανάπλαση της περιοχής της Λ.Αλεξάνδρας στοχεύει:
• να δημιουργήσει ένα νέο δημόσιο χώρο πρασίνου για αναψυχή σε μια γειτονιά
με πυκνή δόμηση,
• να ενοποιήσει υπάρχοντες δημόσιους χώρους στην περιοχή,
• να δώσει το έναυσμα για ένα σχέδιο αστικής αναμόρφωσης στην παρακείμενη
περιοχή,
• να εξασφαλίσει χώρους στάθμευσης σε μια περιοχή όπου παρατηρείται έλλειψη,
• να βελτιώσει την πρόσβαση σε μια γειτονιά η οποία έλκει μεγάλο αριθμό
επισκεπτών.
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2.5 Οριζόντιες και στοχευμένες δράσεις για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας

Το κέντρο της Αθήνας από τα Βόρεια. Φωτογραφία Νίκος Δανιηλίδης, Διεύθυνση Περιουσίας Τραπέζης Πίστεως. www.greekscapes.gr.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει ως κεντρική προτεραιότητά του την ανάπλαση
του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας. Για το σκοπό αυτό εκπόνησε ολοκληρωμένη
μελέτη, που προβλέπει ένα συγκροτημένο σχέδιο δράσεων για την ανάπλαση του
Ιστορικού Εμπορικού Τριγώνου και των υποβαθμισμένων περιοχών της ευρύτερης
περιοχής του κέντρου της πόλης των Αθηνών.
Από την μελέτη προέκυψαν οριζόντια μέτρα, θεσμικού, οικονομικού και
πολεοδομικού χαρακτήρα, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις με αντικείμενο:
αναπλάσεις δημόσιων χώρων, την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των
πολιτών, την οργάνωση των κοινοχρήστων χώρων, των χώρων πρασίνου και
πολιτιστικών δράσεων, τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων σε συνδυασμό
με υφιστάμενες και νέες πεζοδρομήσεις, ανάπτυξη πράσινων διαδρομών και
σημειακών παρεμβάσεων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως είναι: η επέκταση
πεζοδρόμων στου Ψυρρή και στον Κεραμεικό, φωτισμός δημοσίων χώρων,
παρεμβάσεις στην περιοχή Γερανίου, η ενοποίηση της περιοχής Γκάζι, η
πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου κλπ.
Στόχος της συνολικής παρέμβασης για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, είναι η
αντιστροφή της οικονομικής και εμπορικής υποβάθμισης των γειτονιών του,
καθώς και η αντιμετώπιση της τάσης φυγής των κατοίκων.
Από τη συνολική στρατηγική του Δήμου Αθηναίων για το Ιστορικό Κέντρο,
προέκυψαν έργα που προωθούνται για υλοποίηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«2012-2015».
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Αντικατάσταση λαµπτήρων φωτισµού κοινοχρήστων χώρων µε νέους µειωµένης
κατανάλωσης και τοπικές ενισχύσεις φωτισµού. (5.000.000 €)
• Επισκευή διατηρητέου κτιρίου ΕΒΕΑ στην οδό Αμερικής 8, για δημιουργία
θερμοκοιτίδας για εφαρμογές έξυπνων πόλεων (6.550.000 €)
• Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου πρώην ξενοδοχείου Ολυμπιάς στην οδό
Αθηνάς 57 για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας για την επιχειρηματικότητα στην
Κοινωνική Καινοτομία (3.301.200 €).
		
• Ανάπλαση Πλατείας Βαρβακείου Αγοράς (922.500 €)		
• Ανάκτηση δηµόσιου χώρου πεζοδροµίων στις οδούς Σόλωνος, Αθηνάς,
Ευρυπίδου & Σοφοκλέους (1.850.000 €)				
• Πιλοτικό πρόγραµµα αξιοποίησης πέντε εγκαταλελειµµένων
κτιρίων (2.550.000 €)
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Οι ποδηλατόδρομοι της ευρύτερης Αθήνας.

ΝΙΚΑΙΑ

2.6 Βιώσιμη Μετακίνηση: Κοινόχρηστα Ποδήλατα και Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων
Η Αθήνα είναι μια πόλη με τεράστιες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. Από πλευράς πρασίνου, ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, πυκνότητας κατοικίας έχει μερικούς από τους χειρότερους δείκτες μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων.
Πολλές από τις περιβαλλοντικές αδυναμίες της Αθήνας (π.χ. πυκνότητα δόμησης), είναι μη αναστρέψιμες. Άλλες θα
χρειαστούν πολύ χρόνο για να διορθωθούν και τεράστιους πόρους. Το βέβαιο είναι, ότι η Δημοτική Αρχή έχει χρέος
να ακολουθήσει πολιτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες, ώστε να μην προστεθούν στην Αθήνα νέες περιβαλλοντικές
επιβαρύνσεις.
Για το σκοπό αυτό, η Δημοτική Αρχή, για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης εισάγει με ολοκληρωμένο και
αποτελεσματικό τρόπο το ποδήλατο στην ζωή της Αθήνας και των Αθηναίων.
Στο πλαίσιο της αστικής αναγέννησης των γειτονιών της Αθήνας και στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων, η Δημοτική Αρχή επιδιώκει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου βιώσιμης μετακίνησης,
μέσω του συνδυασμού του νέου δικτύου ποδηλατόδρομων, των πεζόδρομων που υφίστανται ή/και δημιουργούνται
απο τις παρεμβάσεις ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων στην πόλη και του δικτύου των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς. Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης με την χρήση ποδηλάτων απο το σχεδιαζόμενο δίκτυο
κοινοχρήστων ποδηλάτων
Για τη διεύρυνση της πολιτικής ενίσχυσης του ποδήλατου στην Αθήνα ο Δήμος συνεργάζεται με το ΥΠΕΚΑ και άλλους
δήμους που αναπτύσσουν αντίστοιχα δίκτυα έτσι ώστε να υπάρχει σύζευξη και συνέργεια από την ανάπτυξη των
δικτύων ποδηλατοδρόμων σε σύνδεση με τους πεζοδρόμους και τους χώρους πρασίνου.
• Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων στην Αθήνα
Ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για το «Re-launching Athens» προβλέπει την ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
2012-2015 δύο ολοκληρωμένων ποδηλατοδρόμων:
1. «Πράσινη Διαδρομή» στο δυτικό όριο της πόλης των Αθηνών με αναδιαμόρφωση των οδών Κεραμεικού,
Μοναστηρίου, Σαλαμίνος, Γερανίου και Ιεράς Οδού, με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 3.200.000 €.
2. Δημιουργία και Διαμμόρφωση της Ποδηλατικής Διαδρομής Κατεχάκη-Πολυτεχνειούπολη-ΠανεπιστημιούποληΚαλλιμάρμαρο, με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 3.141.684 €.
Ταυτόχρονα με την πολιτική ενίσχυσης του ποδηλάτου που ακολουθεί, η Δημοτική Αρχή της Αθήνας στηρίζει και
την ευρύτερη διαδημοτική διαδρομή που προωθεί το ΥΠΕΚΑ και ξεκινά από το Φάληρο και καταλήγει στην Κηφισιά
περνώντας από την πλατεία Ομονοίας, διασχίζοντας το κέντρο της πόλης και σημαντικές γειτονιές της Αθήνας.
Αντίστοιχα μελλοντικές προτάσεις που προβλέπουν δημιουργία ποδηλατοδρόμων (πιθανή πρόταση για Πανεπιστημίου)
θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης, και θα προωθήσουν την αυτονομία από το ΙΧ.
• Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων
Ο Δήμος Αθηναίων έχοντας ως στρατηγική επιλογή να εντάξει το ποδήλατο στην κοινωνική ζωή της πόλης προωθεί
Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων- «Bike Sharing Scheme (BSS)». Η λογική του έργου είναι ένα δημόσιο σύστημα
βραχυχρόνιας ενοικίασης ποδηλάτων, βασισμένο στην αρχή της αυτοεξυπηρέτησης (self-service). Εξυπηρετεί
σημειακές μετακινήσεις των πολιτών, με ένα περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο μετακίνησης, από ένα σημείο/αφετηρία προς
ένα άλλο σημείο/προορισμό, χωρίς υποχρέωση επιστροφής του ποδηλάτου στην αφετηρία. Απευθύνεται σε πολλές
και διαφορετικές ομάδες χρηστών, έχει χαρακτηριστικά δικτύου και θα πρέπει να θεωρείται ως ένα συμπληρωματικό
στοιχείο του Συστήματος Δημοσίων Μεταφορών. Οι σταθμοί βάσεων βρίσκονται κοντά σε σημεία έλξης μετακινήσεων
όπου υπάρχουν ανθρώπινες δραστηριότητες όπως σταθμοί συγκοινωνιακών μέσων, δημόσιες υπηρεσίες, μουσεία,
πολιτιστικές δράσεις, εκπαίδευση, εμπορικά καταστήματα, αναψυχή, υγεία, κλπ.
Με βάση το σχεδιασμό του Δήμου Αθηναίων, εκτιμάται ότι σε πρώτη φάση ένα σύστημα με περίπου 70 σταθμούς
και 1.000 ποδήλατα θα μπορούσε να αναδείξει τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες του συστήματος κοινοχρήστων
ποδηλάτων, αλλάζοντας τη λειτουργία της πόλης.
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2.7 Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής μέσα από την Ανάπτυξη Δικτύου
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Στόχος του Δήμου Αθηναίων είναι η υλοποίηση προγράμματος Προληπτικής
Ιατρικής για τους δημότες και κατοίκους της πόλης, μέσα από την ανάπτυξη ενός
σύγχρονου και ολοκληρωμένου Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την
Αθήνα.
Στην πολιτική του Δήμου για την προληπτική ιατρική, η Δημοτική Αρχή επιδιώκει
την συγχρονη λειτουργία των Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης και Υγείας, με την
εξυπηρετηση πολιτών (συνταγογράφηση, προληπτική εξέταση και ενημέρωση,
κατεύθυνση σε μονάδες ΕΣΥ) και την συνεργασία και συμμετοχή όλων των φορέων
της πολιτείας που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας,
αλλά και με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στον
τομέα αυτό.
Ήδη στο κέντρο της Αθήνας υλοποιούνται πολλές δράσεις Προληπτικής Ιατρικής
(αγωγής υγείας – πρόληψης- παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας κλπ.)
χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ, αλλά και δράσεις χρηματοδοτούμενες από
δημοτικούς ή/και από ιδιωτικούς πόρους, από δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες
υγείας & πρόνοιας, και από μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Ο Δήμος Αθηναίων έχει σχεδιάσει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Δικτύου
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο αστικό συγκρότημα του κέντρου της Αθήνας.
Στην ολοκληρωμένη του μορφή το δίκτυο θα περιλαμβάνει τα Δημοτικά Κέντρα
Πρόληψης και Υγείας, μονάδες του ΙΚΑ, υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
(βοήθεια στο σπίτι, γηροκομεία, ΚΑΠΗ, παιδικοί σταθμοί κλπ.), κέντρα πρόληψης
ΟΚΑΝΑ, δομές ΚΕΘΕΑ, δομές ψυχικής υγείας, ΜΚΟ, εκκλησιαστικούς φορείς,
νοσοκομεία.

www.sandamedicinaestetica.com

Το δίκτυο θα υποστηρίζεται απο την λειτουργία πέντε (5) δομών – περιπτέρων σε
κεντρικά σημεία του Δήμου της Αθήνας (π.χ. κεντρικές πλατείες και σημεία με
εύκολη πρόσβαση) καθώς και μιας κεντρικής δομής επιχειρησιακού συντονισμού.
Οι δομές θα παρέχουν τις εξής υπηρεσίες:
• Κινητές ιατρικές μονάδες στις πλατείες της Αθήνας.
• Υποστήριξη πολιτών για την παραπομπή τους στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (Δημοτικά ιατρεία, δομές ΕΟΠΥΥ, κλπ).
• Παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου Αθηναίων Α’ και Β’ εκπαίδευσης (με
σκοπό τον έλεγχο των εμβολιασμών αλλά και την πραγματοποίηση αυτών
στα ανεμβολίαστα παιδιά, κλινική εξέταση με σκοπό την πρωτογενή και
δευτερογενή πρόληψη υγείας του παιδιού, καθώς και προγράμματα αγωγής
υγείας (οδοντιατρική αγωγή, εξαρτησιογόνες ουσίες, όπως νικοτίνη, οινόπνευμα
κλπ).
• Ενημέρωση πολιτών σε θέματα αγωγής και προαγωγής της υγείας (αντικαπνιστική
αγωγή, διατροφική αγωγή, οικογενειακό προγραμματισμό, εμβολιασμούς, κλπ).
• Υλοποίηση προγραμμάτων δευτερογενούς πρόληψης (π.χ. για καρκίνο μαστού
και τραχήλου της μήτρας, καρκίνο προστάτη και παχέως εντέρου, κλπ.).
• Προγράμματα για τις Λέσχες Φιλίας (συνταγογράφηση, πρωτογενούς και
δευτερογενούς πρόληψης της υγείας).
• Υποστήριξη για βέλτιστο συντονισμό – δικτύωση των δράσεων ΜΚΟ και λοιπών
φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αγωγής υγείας στο κέντρο της
Αθήνας.
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Αεροφωτογραφία με τις πλατείες Αγ. Παντελεήμονα, Αττικής και Αγ. Νικολάου Αχαρνών. Google Earth.

2.8 Δημιουργία Ταμείου Αστικής Αναζωογόνησης για την Αθήνα - «JESSICA PLUS»
Ο Δήμος Αθηναίων μελετά τη δυνατότητα άμεσης σύστασης ενός ειδικού Ταμείου Αστικής Αναζωογόνησης
για την Αθήνα, στα πρότυπα του υπάρχοντος «Ταμείου Κεφαλαίου JESSICA», ώστε να λειτουργήσει πιλοτικά
κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων σε συγκεκριμένη
περιοχή του κέντρου της Αθήνας, και σε πλήρη ανάπτυξη την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Το προτεινόμενο νέο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ), του JESSICA Plus θα αφορά αποκλειστικά την πόλη
της Αθήνας, και θα υποστηρίζεται με καλύτερα προσαρμοσμένους όρους χρηματοδότησης. Το JESSICA Plus θα
είναι σε θέση να ενισχύει ανταποδοτικές επενδύσεις του Δήμου Αθηναίων, και ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο
της πολιτικής του Δήμου για την αστική αναγέννηση της πόλης και την ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών της.
Θα περιλαμβάνει επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων που θα καθορισθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από
τεκμηριωμένη πρόταση του Δήμου.
Στόχος του Προγράμματος είναι το θεσμικό πλαίσιο της αποκατάστασης των ιδιωτικών, αλλά και δημόσιων
ακινήτων και η προώθηση της συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως μέσω ιδιωτικών
επενδύσεων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλών μοχλεύσεων, ιδίως σε τρεις κατηγορίες κτιρίων
που απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις:
- Εγκαταλελειμμένα κτίρια. Πρόκειται κυρίως για κτίρια μικρής επιφανείας τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί,
και πολλά από αυτά αποτελούν εστίες παραβατικότητας και υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος. Ο
αριθμός τους ανέρχεται σε πάνω από 1.500 και είναι ήδη καταγεγραμμένα. Σημαντικός αριθμός από αυτά
αφορά διατηρητέα κτίσματα.
- Ημιεγκατελελειμμένα κτίρια. Πρόκειται κυρίως για παλαιά κτίρια, επαγγελματικά και κατοικίας
(πολυκατοικίες), μεγάλα τμήματα των οποίων είναι κενά και σταδιακά απαξιώνονται και εγκαταλείπονται,
κυρίως γιατί δεν καλύπτουν τις σύγχρονες προδιαγραφές.
- Υποβαθμισμένα κτίρια σε χρήση. Πρόκειται για κτίρια που χρησιμοποιούνται μεν, έχουν όμως απαξιωθεί
σημαντικά, και δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές ενώ συνεχώς υποβαθμίζονται και απαξιώνονται
περαιτέρω.
2.9 Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης για τις υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης
Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων μέσα στον δεκαετή αναπτυξιακό σχεδιασμό του για την Αθήνα του 2020,
προωθεί την υλοποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπλασης (ΣΟΑΠ) στοχεύοντας σε παρεμβάσεις
αναπτυξιακού και πολεοδομικού χαρακτηρα. Το ΣΟΑΠ επικεντρώνεται σε περιοχές της πόλης των Αθηνών που
αντιμετωπίζουν οξυμένα και συσσωρευμένα προβλήματα υποβάθμισης και απαξίωσης του δημόσιου χώρου
καθώς και τάσεις εγκατάλειψης και φυγής από κατοίκους και επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το ΣΟΑΠ περιλαμβάνει
το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας (στο δυτικό τμήμα αυτού με όριο της οδούς Πειραιώς, Αθηνάς και Ερμού), την
6η Δημοτική Κοινότητα (περιοχή Κυψέλης) και την 4η Δημοτική Κοινότητα (περιοχή Βοτανικού).
Τα έργα και οι προτάσεις ανάπλασης, αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού χαρακτήρα του ΣΟΑΠ, αποσκοπούν
να αναστρέψουν την παρακμή του αστικού περιβάλλοντος της Αθήνας και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές
συνθήκες με επιστροφή των κατοίκων στην Αθήνα και τις γειτονιές της και την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων.
Πέρα από αυτά προβλέπονται σημαντικές σημειακές παρεμβάσεις αναβάθμισης περιοχών και τοπόσημων
της πόλης της Αθήνας, μεταξύ των οποίων ο Εθνικός Κήπος, για τον οποίο η Δημοτική Αρχή έχει εκπονήσει
ολοκληρωμένη μελέτη διάσωσης και ανάπτυξης του με σεβασμό στην ιστορία, την πολιτιστική του ταυτότητα
και στον ιδιαίτερο περιβαλλοντικό του χαρακτήρα.
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Η πρόταση "18 steps" για φοιτητικές κατοικίες στον Κεραμεικό-Ματαξουργείο απο τους FORA Architects. www.dezeen.com.

2.10 Δράσεις και πρωτοβουλίες άλλων φορέων με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων
A. Ιδιωτική επένδυση αστικής ανάπλασης στον Κεραµεικό και στο Μεταξουργείο
Από το Δήμο προωθούνται παρεμβάσεις στην περιοχή του Κεραµεικού και του Μεταξουργείου. Παράλληλα,
το ΥΠΕΚΑ και το ΥΠ.ΟΙΚ. προωθούν αναπτυξιακά κίνητρα, φορολογικά και οικονομικά, που αφορούν
την αποκατάσταση κτιρίων και στην υποστήριξη των ιδιοκτησιών όσων επιθυµούν να παραµείνουν ή να
εγκατασταθούν στις περιοχές αυτές, ώστε να τονωθεί η τοπική κοινωνία. Η ιδιωτική πρωτοβουλία µέσω της
εταιρίας Oliaros, αξιοποιεί το πρόγραµµα JESSICA προτείνοντας παρεµβάσεις, οι οποίες εντάσσονται στο
ολοκληρωµένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης που σχεδιάζει ο Δήµος Αθηναίων για την περιοχή. Το έργο αφορά
τη δηµιουργία ενός οικοσυστήµατος συγκέντρωσης και συνεργασίας νέων επαγγελµατιών και δηµιουργών
στην περιοχή του Κεραµεικού – Μεταξουργείου (ΚΜ).
Εξειδικευμένη αγορά ελληνικών & διεθνών δημιουργικών προϊόντων (street market)
Το έργο αφορά την ανάπτυξη µίας εξειδικευµένης αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών της νέας ελληνικής και
δευτερευόντως διεθνούς σύγχρονης δηµιουργίας στην περιοχή Κεραµεικού – Μεταξουργείου, όπως προϊόντα
ένδυσης και υπόδησης ιδιαίτερου σχεδιασµού, δερµάτινα είδη, «βιοµηχανικά» προϊόντα όπως έπιπλα, χρηστικά
αντικείµενα κ.α., αντικείμενα από µέταλλο όπως κοσµήµατα, ελληνικά τρόφιµα, φυσικά καλλυντικά κ.α.
Παράλληλα, το έργο αποσκοπεί στη µετατροπή ενός δρόµου, της οδού Ιάσονος που αποτελεί τμήμα της
πολιτιστικής κληρονοµιάς της Αθήνας, σε σύγχρονο «τοπόσηµο» του Ιστορικού Κέντρου της πρωτεύουσας,
αναδεικνύοντας τόσο την ιστορική αξία των κτιρίων του συγκεκριµένου δρόµου όσο και της περιοχής Κεραµεικού
– Μεταξουργείου συνολικά. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως υπερτοπικός και τουριστικός προορισµός ήπιας
µορφής, τόσο για τον πληθυσµό της Αττικής και του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, όσο για τους επισκέπτες
της, ηµεδαπούς και αλλοδαπούς τουρίστες, επαγγελµατίες και κατοίκους.
Η πρόταση περιλαμβάνει την ανακατασκευή κενών διατηρητέων, κυρίως, κτιρίων και στην κατασκευή νέων
κτιρίων σύγχρονης αρχιτεκτονικής, καινοτόµου προσέγγισης στην οργάνωση και λειτουργία του χώρου, τόσο
εσωτερικά όσο και στην επίδραση των κελυφών στη συνολική εικόνα και λειτουργία της περιοχής. Οι επεµβάσεις
στα διατηρητέα κτίρια, πολλά από αυτά νεότερα µνηµεία, στοχεύουν στην ενεργειακή, στατική, µηχανολογική
και λειτουργική αναβάθµιση τους. Ο σχεδιασµός και οι προδιαγραφές κατασκευής των νέων κτιρίων µελετώνται
προς την κατεύθυνση της αρµονικής συνύπαρξης της σύγχρονης κατασκευής µε την ιστορική ποιότητα του
κτιριακού αποθέµατος της γειτονιάς, µε στόχο να αναδειχθεί η ποικιλία και η διαφοροποίηση του κτιριακού
αποθέµατος µετά την παρέµβαση, ως βασική παράµετρος της βιωσιµότητας της.
Η συνολική δόµηση του έργου είναι 15.767 µ2 και ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός του € 37,5εκ. Από το
πρόγραµµα ζητείται δάνειο € 22,5εκ. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση του ρόλου της οδού Ιάσονος ως
τµήµα του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, ο αποστιγµατισµός της περιοχής (κυρίως λόγω του πλήθους των
μη αδειοδοτημένων οίκων ανοχής) και η εξάλειψη της παραβατικότητας που την χαρακτηρίζει. Αποσκοπείται
επίσης η δημιουργία ευκαιριών για νέους επαγγελµατίες, τεχνίτες και σχεδιαστές να αναδείξουν το ταλέντο
τους και να ωφεληθούν από ένα οργανωμένο περιβάλλον µε υποστηρικτικές υπηρεσίες, προκειμένου να
αποτελέσει η περιοχή τουριστικό προορισµό µέσα από την προσέλκυση σε αυτή του δηµιουργικού τµήµατος
της κοινωνίας και της οικονοµίας. Τα χαµηλά µισθώµατα που εξασφαλίζει η χρηµατοδότηση του JESSICA θα
αποτελέσουν σηµαντικό κίνητρο.
Cluster δημιουργικής επιχειρηματικότητας
Το έργο περιλαμβάνει τη δηµιουργία ενός οικοσυστήµατος συγκέντρωσης και συνεργασίας νέων επαγγελµατιών
και δηµιουργών µε την ανάπτυξη 10 ακινήτων (νέες κατασκευές και ενεργειακή, στατική, µηχανολογική και
λειτουργική αναβάθµιση διατηρητέων και βιοτεχνικών κτιρίων των δεκαετιών ’60 & ’70) που θα φιλοξενήσουν
δραστηριότητες σε τοµείς όπως είναι η πληροφορική, οι νέες τεχνολογίες, οι εφαρµοσµένες τέχνες, η
εκπαίδευση, η επικοινωνία, κλπ.
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Η συνολική δόµηση του έργου είναι 10.660 µ2, ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός του
€28εκ. Από το πρόγραµµα ζητείται δάνειο €15,5εκ, ενώ σκοπός του είναι η θετική
ενεργοποίηση της περιοχής µε την προσέλκυση και γεωγραφική συγκέντρωση
νέων δραστηριοτήτων και οµάδων πληθυσµού που θα δημιουργήσουν στην περιοχή
προστιθέµενη αξία, κυρίως µέσω της προσφοράς ποιοτικών χώρων σε τιμές
πολύ χαμηλότερες από τις σημερινές, αλλά και της δυνατότητας για συνύπαρξη,
συνεργασία και συναναστροφή διαφορετικών επαγγελµατιών µε συµπληρωµατικά
χαρακτηριστικά.

Η πρόταση "18 steps" για φοιτητικές κατοικίες στον Κεραμεικό-Ματαξουργείο απο τους FORA Architects. km-madeinathens.gr

Πρότυπες φοιτητικές κατοικίες
Το έργο «18+ Πρότυπες Φοιτητικές Κατοικίες» αφορά την ανάπτυξη
πρότυπων ιδιωτικών φοιτητικών κατοικιών ως εναλλακτική πρόταση διαβίωσης
και οργάνωσης της φοιτητικής ζωής. Ο σχεδιασµός προέκυψε από διεθνή
αρχιτεκτονικό διαγωνισµό (www.upto35.com) και έρευνα αγοράς και αποσκοπεί
στην ανάπτυξη πρότυπης φοιτητικής κατοικίας στην οδό Μαραθώνος, κατά τρόπο
που η συγκεκριµένη µελέτη να είναι εφαρµόσιµη και στα γειτονικά κενά οικόπεδα.
Η συνολική δόµηση του έργου είναι 3.500 µ2, ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός €
7,2εκ. Από το πρόγραµµα ζητείται δάνειο €5,7εκ ενώ ο σκοπός του έργου είναι
να εισάγει ένα νέο τρόπο ζωής για τους φοιτητές στο κέντρο της Αθήνας και
να ενισχύσει την ταυτότητα της περιοχής, µε την προσέλκυση µίας δυναµικής
πληθυσµιακής οµάδας.
Καθώς η κοινωνική και οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής, που αποτελεί
το ζητούµενο, φαίνεται πως µπορεί να αναπτερωθεί και εφόσον διασφαλιστεί ότι
η επιχειρηµατική δραστηριότητα, που ζητά κρατική υποστήριξη, θα προσφέρει
ανταποδοτικά οφέλη στους νέους κατοίκους και το Δήµο, (τα οποία και θα
πρέπει να αποσαφηνιστούν), οι επιχειρηµατικές αυτές δράσεις θα µπορούσαν να
υποστηριχτούν.
Όλα τα παραπάνω θα αναπτυχθούν σε ακίνητα που αποτελούν ήδη ιδιοκτησία της
ιδιωτικής εταιρείας. Μεταξύ άλλων, από τα 3 έργα θα δηµιουργηθούν 1.500 θέσεις
εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο και 200 θέσεις εργασίας κατά την
λειτουργία. Επιπλέον, εκτιµάται ότι θα φιλοξενηθούν 200 νέοι επαγγελµατίες και
νέοι επιχειρηµατίες (start-ups).
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Β. Ιδιωτική επένδυση “Academy Gardens” στην περιοχή της
Πλάτωνος

Ακαδηµίας

Η πρόταση για το εμπορικό κέντρο Academy Gardens στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος.

Η «Artume Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτου και Κινητής Περιουσίας» σε
συνεργασία µε τον επενδυτικό οργανισµό MGPA, επενδύουν στην κατασκευή
µεγάλης κλίµακας εµπορικού κέντρου στην ευρύτερη περιοχή της Ακαδηµίας
Πλάτωνος, γεγονός το οποίο εκτιμάται ότι, θα λειτουργήσει ως κινητήριος µοχλος
ανάπτυξης της περιοχής.
Συγκεκριµένα, στη συναφή έκθεση προτείνεται η δηµιουργία ενός, υπερσύγχρονου
πολυκέντρου ψυχαγωγίας, πολιτισµού και εµπορίου, συνολικής έκτασης 45.600
τ.µ σε ιδιόκτητα οικόπεδα επί της Λ. Κηφισού 60. Σύµφωνα µε την έκθεση των
εταιριών Artume και MGPA, το εµπορικό πολυκέντρο µε την ονοµασία Academy Gardens, θα συγκεντρώνει επισκέπτες όλων των ηλικιών και φιλοδοξεί να
αποτελέσει πόλο συνεχούς κοινωνικής ζωής, τοπικής και υπερτοπικής σηµασίας
καθώς και αυτόνοµο τουριστικό προορισµό.
Σύµφωνα πάντοτε µε την ίδια έκθεση, το Academy Gardens θα αποτελέσει µία
επένδυση πλέον των 300 εκατ., η οποία θα έχει συµµετοχή στο ΑΕΠ κατά 0,07% στη
φάση κατασκευής και κατά 0,04% στη διάρκεια της λειτουργίας του. Υποστηρίζεται
οτι κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα δηµιουργηθούν 2000 θέσεις εργασίας ενώ
κατά τη διάρκεια λειτουργίας του θα απασχοληθούν 1600 µόνιµοι εργαζόµενοι. Τα
µελλοντικά έσοδα (τέλη) για τον Δήµο εκτιµώνται στα €3.0 εκατ. ανά έτος κατά την
λειτουργία του κέντρου. Παράλληλα προβλέπονται για το Δήµο και τους κατοίκους
της περιοχής σηµαντικά αντισταθµιστικά οφέλη από την επένδυση, µε την µορφή
σύγχρονων κοινωνικών υποδοµών (π.χ. κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού,
κοινόχρηστων χώρων, κ.α.).
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Γ. Το πρόγραµµα για την µελλοντική εικόνα της οδού Πανεπιστηµίου

Αναπαράσταση της πρότασης για πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου.
Από το τεύχος τεκμηρίωσης του διαγωνισμού Rethink Athens

Το πρόγραµµα «Rethink Athens», όπως προβάλλεται, φαίνεται να αφορά «µια
ευρεία παρέµβαση στο κέντρο της πρωτεύουσας, από τη λεωφόρο Αµαλίας
έως το τέλος της οδού Πατησίων, µε κεντρικό άξονα την οδό Πανεπιστηµίου και
κοµβικό σηµείο τον σχεδιασµό µιας νέας Πλατείας Οµονοίας». Βασικός σκοπός
του προγράμματος, είναι να αναστραφεί η τάση υποβάθμισης του κέντρου,
προκειμένου αυτό να αναβιώσει, µέσω ενός πολύπλευρου οργανωτικού σχήµατος,
το οποίο θα περιλαµβάνει την επιχειρηµατική δραστηριότητα, τις υπηρεσίες,
τη µόνιµη κατοικία, την αναψυχή και τον πολιτισµό, ενθαρρύνοντας παράλληλα
πολλαπλές δράσεις.
Το έργο αποβλέπει στη λειτουργική ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθµιση του
δηµόσιου χώρου και ειδικότερα στη δηµιουργία ενός µεγάλου αστικού δακτυλίου
που, µεταξύ άλλων, θα συνδέσει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα µεγάλα
µουσεία της Αθήνας µε τα ισχυρά πεδία της σύγχρονης κοινωνικής και οικονοµικής
δραστηριότητας της πόλης. Παράλληλα, θα συµβάλλει στην αναζωογόνηση του
κέντρου της Αθήνας, ώστε αυτό να καταστεί πόλος για τη διατήρηση και ανάπτυξη
του συνόλου των δραστηριοτήτων που πρέπει να διακρίνει το κέντρο µιας
σύγχρονης πόλης (κατοικία, εµπόριο, διοίκηση, υπηρεσίες πολιτισµός, αναψυχή).
Ειδικότερα, µε την επέκταση των παρεµβάσεων προς τη λεωφόρο Αµαλίας, την
Οµόνοια και την οδό Πατησίων θα δηµιουργηθεί ένας «δακτύλιος» ο οποίος θα
συνδέσει τον πεζόδροµο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και το νέο Μουσείο της
Ακρόπολης µε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, καθώς και την Πλατεία Οµονοίας
µε το Μοναστηράκι και το Θησείο, φέρνοντας σε αµεσότερη επαφή τη ζωντάνια
της σύγχρονης πόλης µε τους αρχαιολογικούς χώρους και τον τουρισµό.
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Στρατηγικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός στο κέντρο της Αθήνας.

© 2012 Google Earth

2.11 Ενιαίος στρατηγικός και αναπτυξιακός σχεδιασµός υπό την αιγίδα του Δήµου Αθηναίων
Τις τελευταίες δεκαετίες αναγγέλονται κατά καιρούς δράσεις και παρεµβάσεις στα όρια του Δήµου Αθηναίων από διάφορους
κυβερνητικούς φορείς, ιδιωτικά ή κοινωφελή ιδρύματα και άλλους. Ως στόχος όλων αυτών των πρωτοβουλιών εµφανίζεται η
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών µε δράσεις που αφορούν:
•
•
•
•

Αρχαιολογικούς χώρους και διαδρομές.
Παρεμβάσεις κατά μήκος κεντρικών οδικών αξόνων.
Δημόσιους χώρους – σημειακές παρεμβάσεις.
Αστικό πράσινο.

Πρόκειται για δράσεις και έργα ποικίλων φορέων εντός των ορίων του Δήμου. Χωρίς να αμφισβητούμε τις επί μέρους
αγαθές προθέσεις, ο αποσπασματικός χαρακτήρας όλων αυτών επιβάλλει να ενταχθούν, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε ένα
ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την ευρύτερη ανασυγκρότηση του δημοσίου χώρου του Δήμου της Αθήνας. Επιβάλλεται,
συνεπώς, να διερευνηθεί η δυνατότητα να αξιοποιηθούν, εντασσόμενα στην κατάστρωση ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδίου
δράσης για την Αθήνα.
Έτσι ανά κατηγορία επισημαίνονται οι εξής παρεµβάσεις που έχουν παρουσιαστεί την τελευταία περίοδο, αν και πολλές από
αυτές παραμένουν χωρίς εξέλιξη λόγω αδυναμίας των φορέων να προχωρήσουν τις δράσεις:
«Αρχαιολογικοί χώροι και διαδρομές»
• Ανάπλαση και πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας (ΥΠΕΚΑ/Ε.Α.Χ.Α.).
• Ανάπλαση Αρχαιολογικού Χώρου Ακαδημίας Πλάτωνα.
• Μουσείο Πόλης Αθηνών
«Παρεμβάσεις κατά μήκος οδικών αξόνων»
• Χαρακτηρισμός της οδού Ευριπίδου ως οδού παραδοσιακού εμπορίου (ΥΠΕΚΑ).
• Το πρόγραµµα για ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της οδού Φυλής. Αφορά την ανάπλαση της περιοχής που έχει ως
επίκεντρο την οδό Φυλής, αλλά καλύπτει μια ευρύτερη ενότητα της πόλης των Αθηνών, που έχει υποβαθμιστεί τις τελευταίες
δεκαετίες με έκταση 2.500 στρεµµάτων και εκτιµώµενο πληθυσµό 80-100.000 άτοµα (ΟΡΣΑ).
• Η ανάδειξη της πλατείας Αγίου Παντελεήµονα, για την οποία ετοιµάζεται η δηµοπράτηση των έργων, σε συνδυασµό µε την
πεζοδρόµηση της οδού Αγορακρίτου. Θα ακολουθήσουν οι πλατείες Αγίου Νικολάου και Αττικής (ΥΠΕΚΑ).
• Η ανάπλαση των δηµοσίων κτιρίων που υπάρχουν γύρω από τον σταθµό Λαρίσης. Στον παρακείµενο σταθµό Πελοποννήσου
και σε έκταση 110 στρεµµάτων προβλέπεται η δηµιουργία του νέου επιβατικού σταθµού Αθηνών, µια υπόθεση που εκκρεμεί
για χρόνια έπειτα από αποφάσεις του ΣτΕ για την υπογειοποίηση των γραµµών του προαστιακού. Το συγκρότηµα θα έχει
επιφάνεια 20.000 τετραγωνικά από τα οποία 4.500 θα διατεθούν για εµπορικές δραστηριότητες, γραφεία και χώρους
εστίασης. Θα διατηρηθούν τα παλιά κτίρια, που είναι κατασκευές του 1880 και του 1910.
• Η πεζοδρόµηση των οδών Ξούθου, Γερανίου, Αναξαγόρα, Φαβιέρου, Μαιζώνος, Αβέρωφ, Πολυτεχνείου, Καποδιστρίου,
Καµατερού, Στουρνάρη, Κουµουνδούρου, Νικηφόρου και Σατωβριάνδου.
«Δημόσιοι χώροι – σημειακές παρεμβάσεις»
•
•
•
•
•
•
•
•

Περιοχή Πλατείας Θεάτρου (ΥΠΕΚΑ/Ε.Α.Χ.Α.).
Πλατεία Αγ. Παντελεήμονα (ΥΠΕΚΑ).
Πλατεία Αττικής (ΥΠΕΚΑ).
Πλατεία Αγ. Νικολάου Αχαρνών (ΥΠΕΚΑ).
Εξαγορά του αμαξοστασίου του ΗΛΠΑΠ στον Κεραμεικό (ΥΠΕΚΑ).
Πολιτιστικό κέντρο στην «Αυλή των Θαυμάτων».
Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγ. Κωνσταντίνου στην ομώνυμη οδό (ΥΠ.ΠΟ.).
Αποκατάσταση του Μεγάρου REX (ΥΠ.ΠΟ.).

«Αστικό πράσινο»
• Αστικά Πάρκα: Γουδί και Ιλίσσια (ΥΠΕΚΑ).
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Η σηµασία και συχνά η αναγκαιότητα των περισσοτέρων από τις παρεμβάσεις
αυτές µοιάζει αδιαµφισβήτητη,

Η πρόταση για την ανάπλαση της πλατείας Θεάτρου. www.ethnos.gr

Υπάρχει ένας κατακερματισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των επί μέρους φορέων.
Κατακερματισμός που αφορά την ευθύνη για την απόφαση περί της σκοπιμότητας
του έργου, τον σχεδιασμό, την εκτέλεση, τη συντήρηση κ.ο.κ.
Ρεαλιστική και αποτελεσµατική απάντηση για την ύπαρξη ενός ενιαίου στρατηγικού
και αναπτυξιακού σχεδιασµού που να µπορεί να υλοποιηθεί αποτελεί το στρατηγικό
σχέδιο «Re-launching Athens» του Δήµου Αθηναίων. Μια συγκροτηµένη πρόταση
για την Αθήνα του 2020, με βάση την οποία θα αξιοποιηθούν σύγχρονα πολεοδομικά
εργαλεία, όπως είναι το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπλασης (ΣΟΑΠ) και
χρηματοδοτικά εργαλεία για την Αθήνα που θα έχουν το χαρακτήρα αναπτυξιακού
νόμου για την πόλη (Jessica Plus), με στόχο την υποστήριξη αναπτυξιακών και
επενδυτικών σχεδίων.
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Έργα αστικής ανάπλασης στο κέντρο της Αθήνας
Κενά Οικόπεδα
Εγκαταλελειµµένα Κτίρια
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Πρόταση για Βρεφονηπιακό Σταθµό

Όρια Ιστορικού Κέντρου

Πρόταση για Πεζοδρόµηση

Υφιστάµενοι Βρεφονηπιακοί Σταθµοί

Βιοκλιµατική Αναβάθµιση
Σχολικού Συγκροτήµατος

Έργα Flagship

Υφιστάµενος Πεζόδροµος

Υφιστάµενα Κέντρα 3ης Ηλικίας

Ανάπλαση Υπαίθριας Αγοράς στην Κυψέλη

Ανοικτοί Χώροι Πρασίνου

Πρόταση για Ποδηλατόδροµο

Υφιστάµενα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Πρόταση για Κέντρο Αστέγων

Ανάπλαση Εθνικού Κήπου

Πιλοτική Επέµβαση στο ∆ηµόσιο Χώρο

Υπόγειοι Κάδοι Απορριµµάτων (20)

Κατασκευή Πράσινου ∆ώµατος σε
Σχολικό Συγκρότηµα

Ανάπλαση ∆ηµόσιας Πλατείας

Πρόταση για ∆ρόµο Ήπιας Κυκλοφορίας

Βιοµηχανικό Μουσείο,
παλιό εργοστάσιο υγραερίου

Κέντρο Προένταξης Χρηστών
Ναρκωτικών Ουσιών

Πρόταση για Κέντρο Υγείας

Πρόταση για Κολυµβητήριο

Πρόταση για Αποκατάσταση Ξενοδοχείου

Πρόταση για Εστία
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3. Η ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑ ΤΟ 2012
3.1 Γενική Περιγραφή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αθηναίων «Re-Launching Athens».
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Δήµου Αθηναίων «Relaunching Athens» - ένα πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται από τον ίδιο το Δήµο, την περιφέρεια Αττικής, την Κυβέρνηση και τα Διαρθρωτικά Ταµεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης - έχει ως στόχο να αποτελέσει κοµβικό σηµείο για πολιτικές αντιστροφής και
αναγέννησης της Αθήνας.
Είναι ένα 10ετές πρόγραµµα (από το 2011 µέχρι το 2020) που υλοποιείται από το Δήµο Αθηναίων, µε
πρωτοβουλία του Δηµάρχου για να κάνει την πόλη ξανά ελκυστική για όλους όσοι επιθυμούν να παραμείνουν
ή να επιστρέψουν σ' αυτήν. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αποκατασταθεί η εικόνα της πρωτεύουσας, ως µια
πόλη δυναµική, δηµιουργική και βιώσιµη µε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών της, τη
δηµιουργία νέων ευκαιριών για τους κατοίκους της, και την αποκατάσταση του αστικού ιστού. Η Πρωτοβάθμια
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι εκείνο το επίπεδο της διοίκησης που κατανοεί καλύτερα τις ανάγκες των κατοίκων
και των επιχειρήσεων και έχει την πιο ολοκληρωµένη εικόνα της δουλειάς που απαιτείται για την αποκατάσταση
του ιστού της πόλης.
Το πρώτο µέρος του «Relaunching Athens» περιλαµβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Δήµου Αθηναίων
για το 2012-15, και αποσκοπεί να αντιμετωπίσει τις πιο επείγουσες ανάγκες του Δήµου. Υπήρξε αντικείμενο
συµφωνίας µεταξύ του Δημάρχου, κυρίου Γιώργου Καμίνη, της Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου, και του Υπουργού Εργασίας, κυρίου Γιάννη Κουτρουμάνη, τον Απρίλιο του 2012
µε σκοπό την «αναβάθµιση της Κεντρικής Αθήνας στον ευρύτερο βαθµό και στο συντοµότερο χρόνο, καθώς
και για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που βιώνουν οι πολίτες της πόλης. Είναι σε πλήρη συµφωνία µε τις
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη µέχρι το 2020
καθώς και µε τις προτεραιότητες της εθνικής κυβέρνησης».
Είναι σύµφωνο µε τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ και στηρίζεται στη λειτουργία και δράσεις των Διαρθρωτικών
Ταμείων της Ε.Ε., του (Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου (ΕΚΤ). Ο Δήµος Αθηναίων επιδιώκει τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των δηµόσιων και ιδιωτικών
επενδύσεων και των συνεργιών µεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. Αξιοποιεί τους πόρους και τις δράσεις από τα
δύο διαρθρωτικά ταμεία για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, την αντιµετώπιση της φτώχειας, την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής οικονοµίας και της καινοτοµίας που είναι ζωτικής σηµασίας παράγοντες
για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στην πόλη των Αθηνών.
Ο Δήµος Αθηναίων προτίθεται να συντονίσει τις ενέργειές του µε άλλα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης και, όπου αυτό θα είναι χρήσιµο, µε όµορους Δήµους
και την περιφέρεια Αττικής. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων φιλοδοξεί να αποτελέσει την
κινητήριο διαδικασία για την αλλαγή στην πόλη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής και την βελτίωση των αστικών υποδοµών στο ιστορικό και εµπορικό κέντρο καθώς και στις
συνοικίες της Αθήνας.
3.2 Αξιολόγηση της Στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αθηναίων 2012-2015
Η αναπτυξιακή στρατηγική του προγράµµατος «Re-Launching Athens» βασίζεται κατ' αρχάς στα δεδοµένα
της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης της πόλης των Αθηνών, όπως αυτά παρουσιάζονται στην ανάλυση της
υφιστάµενης κατάστασης µε τη χρήση διαρθρωτικών δεικτών και στη συνεχεία συνοψίζονται στην ανάλυση
SWOT, στις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων, στις κατευθύνσεις του προγράµµατος ΕΣΠΑ αλλά και στις
κατευθύνσεις της Αναθεωρηµένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας όπως αυτές εξειδικεύονται για το ρόλο των
πόλεων στην βιώσιµη ανάπτυξη και την απασχόληση.
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2

1
3
4

Έργα Flagship

Εγκαταλελειμμένα κτίρια και κενά οικόπεδα
Κενά Οικόπεδα
Όρια Ιστορικού
Κέντρου
Εγκαταλελειµµένα Κτίρια
Έργα Flagship
Υφιστάµενοι Βρεφονηπιακοί Σταθµοί

ταθµό

Όρια
Ιστορικού
Κέντρου
Ανοικτοί
Χώροι
Πρασίνου
Υφιστάµενα Κέντρα 3ης Ηλικίας
ΈργαΕθνικού
FlagshipΚήπου
Ανάπλαση
Υφιστάµενα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

ακό Κυψέλη
Σταθµό
στην

ση
ς

ς σε στην Κυψέλη
οράς

Ανοικτοί
ΧώροιΠλατείας
Πρασίνου
Ανάπλαση
∆ηµόσιας
Υπόγειοι Κάδοι Απορριµµάτων (20)

τέγων

ώµατος σε

στών

ήριο
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Ανάπλαση Εθνικού Κήπου
Βιοµηχανικό Μουσείο,
Ανάπλαση
∆ηµόσιας
Πλατείας
παλιό
εργοστάσιο
υγραερίου

Πρόταση για Πεζοδρόµηση
Πρόταση για Βρεφονηπιακό Σταθµό
Υφιστάµενος Πεζόδροµος
Βιοκλιµατική Αναβάθµιση
Σχολικού Συγκροτήµατος
Πρόταση
για Πεζοδρόµηση
Πρόταση
για Ποδηλατόδροµο
Ανάπλαση Υπαίθριας Αγοράς στην Κυψέλη
Υφιστάµενος
Πιλοτική
ΕπέµβασηΠεζόδροµος
στο ∆ηµόσιο Χώρο
Πρόταση για Κέντρο Αστέγων
Πρόταση
για ∆ρόµο
Ήπιας Κυκλοφορίας
Πρόταση
για Ποδηλατόδροµο
Κατασκευή Πράσινου ∆ώµατος σε
Σχολικό Συγκρότηµα
Πιλοτική Επέµβαση στο ∆ηµόσιο Χώρο
Κέντρο Προένταξης Χρηστών
ΠρότασηΝαρκωτικών
για ∆ρόµο Ήπιας
Κυκλοφορίας
Ουσιών
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Πρόταση για Κέντρο Υγείας

Πρόταση για Κολυµβητήριο

Πρόταση για Αποκατάσταση Ξενοδοχείου

Πρόταση για Εστία

Όρια Ιστορικού Κέντρου

Πρόταση για Πεζοδρόµηση

Έργα Flagship

Υφιστάµενος Πεζόδροµος

Ανοικτοί Χώροι Πρασίνου

Πρόταση για Ποδηλατόδροµο

Ανάπλαση Εθνικού Κήπου

Πιλοτική Επέµβαση στο ∆ηµόσιο Χώρο

Ανάπλαση ∆ηµόσιας Πλατείας

Πρόταση για ∆ρόµο Ήπιας Κυκλοφορίας

Η πολιτική του προγράµµατος αποτελείται από δύο βασικά σύνολα. Το πρώτο περιλαµβάνει τους άξονες του
προγράµµατος, δηλαδή τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους της πρότασης στο σύνολό της. Στοιχεία του
πρώτου συνόλου αποτελούν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας, η βελτίωση της
ποιότητας ζωής των δηµοτών, η αναζωογόνηση του αστικού ιστού, η διαχείριση της κοινωνικής κρίσης και η
διασφάλιση της υλοποίησης και της βιωσιμότητας του προγράμματος (Τεχνική Βοήθεια).
Το δεύτερο σύνολο αναφέρεται στις θεµατικές προτεραιότητες της πρότασης, δηλαδή στη «δέσµη» µέτρων
µέσω των οποίων ικανοποιούνται οι παραπάνω άξονες και συνεπώς γίνεται πράξη το συνολικό στρατηγικό
όραµα του προγράµµατος. Στοιχεία του συνόλου αυτού αποτελούν:
• Η μεταφορά τεχνογνωσίας και οι βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας που συνδέουν μικρές & μεσαίες
επιχειρήσεις με πανεπιστήμια και γενικότερα με φορείς ανώτερης και ανωτάτης εκπαίδευσης όλων των
ειδών, περιφερειακές αρχές κλπ.
• Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων.
• Άλλα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας αλλά και την αποτελεσματική χρήση τους από τις επιχειρήσεις.
• Ποδηλατόδρομοι.
• Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας.
• Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων.
• Επεξεργασία ύδατος (λύματα).
• Ποιότητα του αέρα.
• Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών.
• Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση.
• Σχεδιασμός και προώθηση καινοτόμων και περισσότερο παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της εργασίας.
• Υποδομές Β' βάθμιας & Γ' βάθμιας υγείας.
• Υποδομές Φροντίδας Παιδιών.
• Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση.
Η ανάλυση που ακολουθεί αποσκοπεί να αξιολογήσει τη στρατηγική του προγράµµατος «Re-Launching Athens» µε βάση ποσοτικούς δείκτες λαµβάνοντας ως σηµεία αναφοράς τις θεµατικές της ανάλυσης SWOT. Πόσο
βελτιώνεται η επιχειρηµατικότητα και πόσο επηρεάζουν την συνολική εικόνα της οικονοµίας τα έργα της
πρότασης; ποια η συµβολή του προγράµµατος στην έρευνα και την καινοτοµία και πόσο αλλάζει η σηµερινή
πραγµατικότητα στους τοµείς της απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής; οδηγούν τα έργα στην βελτίωση του
αισθήµατος ασφάλειας στην πόλη της Αθήνας και πόσο συνεισφέρουν στην συνολική αστική εικόνα και το
περιβάλλον; Η παράθεση ποσοτικών δεικτών γίνεται µε βάση στατιστικά στοιχεία και δείκτες από εγχώριες
βάσεις δεδοµένων όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Δήµος των Αθηνών και οργανισµοί όπως ο ΟΑΕΔ και
ο ΣΕΤΕ καθώς και από διεθνείς µελέτες που θεωρούνται πολύ σηµαντικές δεδομένου ότι παρουσιάζουν την
εικόνα της διεθνούς κοινότητας ως προς την πόλη της Αθήνας σε σύγκριση µε άλλες πόλεις (κατάταξη πόλεων).
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BUDGET
ALLOCATION
BUDGET
ALLOCATION
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

budget in EUROS (including V.A.T)
προϋπολογισµός
σε ΕΥΡΩ (µε
Φ.Π.Α)
budget in EUROS
(including

V.A.T)
προϋπολογισµός σε ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α)

axis
άξονας

axis
άξονας

50.000.000

€ 44.848.200

€ 44.747.514

45.000.000
40.000.000

50.000.000

35.000.000

€ 44.848.200

45.000.000
30.000.000
25.000.000

40.000.000

€ 44.747.514
€ 26.306.072

€ 28.437.670

20.000.000

35.000.000
15.000.000
10.000.000

€ 3.100.000€

30.000.000

5.000.000

25.000.000
0

AΞ1

AΞ2

€ 28.437.670
AΞ3

AΞ4

26.306.072

AΞ5

20.000.000
15.000.000
10.000.000

€ 3.100.000

5.000.000
0

AΞ1
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AΞ2

AΞ3
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AΞ4

AΞ5

3.3 Διάρθρωση Και Περιγραφή Των Αξόνων Προτεραιότητας Του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.)
Δήμου Αθηναίων 2012-2015
Οι θεµατικές και χωρικές προτεραιότητες που εξειδικεύουν την στρατηγική του Ε.Π. Δήµου Αθηναίων θα
υλοποιηθούν µέσω πέντε (5) Αξόνων Προτεραιότητας. Τους Άξονες αυτούς συµπληρώνει και η Τεχνική
Υποστήριξη Εφαρµογής. Η διάρθρωση του Ε.Π. Δήµου Αθηναίων 2012-2015 έχει ως εξής:

1
2
3
4
5

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας
Βελτίωση Ποιότητας Ζωής
Αναζωογόνηση του Αστικού Ιστού
Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης
Διασφάλιση της υλοποίησης και της βιωσιμότητας του προγράμματος (Τεχνική Βοήθεια)

Κάθε Άξονας Προτεραιότητας του Ε.Π. Δήμου Αθηναίων 2012-2015 έχει διακριτή επιχειρησιακή στρατηγική. Το
περιεχόμενο της στρατηγικής του κάθε Άξονα Προτεραιότητας αναλύεται σε Δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν
κοινές ως προς τον επιχειρησιακό στρατηγικό στόχο παρεμβάσεις (κατηγορίες δράσεων).
Για λόγους συστηματικής αποτύπωσης των παρεμβάσεων του Ε.Π. Δήμου Αθηναίων 2012-2015, η διάρθρωση
των Αξόνων έχει ενσωματώσει τις κατευθύνσεις του ΥΠΟΙΟ .
Τα έργα κατηγοριοποιούνται στους ακόλουθους άξονες

ΑΞΟΝΕΣ
ΑΞ1
ΑΞ2
ΑΞ3
ΑΞ4
ΑΞ5
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑ
13
15
25
11
7
71

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α)
44.828.200
28.437.670
44.747.514
26.306.072
3.100.000
147.439.456

Παρατηρούμε πως στον Άξονα 3 ανήκει η πλειοψηφία των έργων - 25 έργα, με αντίστοιχο προϋπολογισμό
44,74 εκ. ευρώ. Στατιστικά, ο Aξονας 3 συγκεντρώνει το 30,3 % του συνολικού προϋπολογισμού όλων των
έργων.
Οριακά υψηλότερο ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος έχει ο Άξονας 1
με 30,4% με 11 έργα και προϋπολογισμό 44,84 εκ. EURO. Ακολουθεί ο Άξονας 2 με 19,28%, με 15 έργα και
προϋπολογισμό 28,43 εκ.EURO και τέλος ο Άξονας 4 με 17,8% προϋπολογισμού 26,3 εκ ευρώ με 11 έργα. Τέλος,
ο Άξονας 5 έχει έργα με 2%. Το γράφημα στα αριστερά, απεικονίζει την κατανομή του προϋπολογισμού ανά
άξονα, και επιβεβαιώνει τα παραπάνω.
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Το κέντρο της Αθήνας από την Ομόνοια προς το Σύνταγμα. Φωτογραφία Νίκος Δανιηλίδης, Διεύθυνση Περιουσίας Τραπέζης Πίστεως

3.4 Περιγραφή Αξόνων Προτεραιότητας
Περιγραφή Άξονα Προτεραιότητας 1: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Η στρατηγική της πρότασης «Re-Launching Athens» βασίζεται στην ενίσχυση των κλάδων αιχμής της τοπικής
οικονομίας, οι οποίοι προωθούν την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και ενισχύουν την απασχόληση
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση των νέων. Ειδικό ρόλο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας
και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής διαδραματίζει η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η προώθηση της
κοινωνικής καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η αξιοποίηση σημαντικών υποδομών του κέντρου
της Αθήνας (ανακαίνιση και επισκευή κτιρίων και ξενοδοχείων) με στόχο τη μετατροπή τους σε «φυτώρια»
επιχειρηματικότητας με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες.
Ξεχωριστό κεφάλαιο στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας της πόλης αποτελεί
ο τουρισμός όπου η πρόταση «Re-Launching Athens» προωθεί ειδική δέσμη μέτρων όπως δράσεις που
ενισχύουν τις υπάρχουσες τουριστικές υποδομές, προβάλλουν μία ενιαία και ανταγωνιστική ταυτότητα για την
Αθήνα και προωθούν την πόλη μας στο διεθνές περιβάλλον. Στόχος σε αυτή την περίπτωση είναι η ανάδειξη και
ενίσχυση της πόλης ως τουριστικού και συνεδριακού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Συγκεκριμένα, η «δέσμη» έργων του πρώτου άξονα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» προτείνει τα εξής:

Α/Α

1

2

3

ΚΘΠ

61

61

61

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

ΕΤΠΑ

Επισκευη διατηρητέου κτιρίου
ΕΒΕΑ στην οδό Αμερικής 8, για
δημιουργία θερμοκοιτίδας για
εφαρμογές έξυπνων πόλεων.

6.550.000

ΕΤΠΑ

Αποκατάσταση διατηρητέου
κτιρίου πρώην ξενοδοχείου
"Μ. Αλέξανδρος" στην πλατεία
Ομονοίας για την λειτουργία
γραφείου διασύνδεσης
ερευνητικών και εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων με την Αθήνα.

3.867.000

ΕΤΠΑ

Αποκατάσταση διατηρητέου
κτιρίου πρώην ξενοδοχείου
"Μπάγκειον" στην πλατεία
Ομονοίας για την θερμοκοιτίδα
για Mobile Application.

3.475.000

3.301.200

4

61

ΕΤΠΑ

Αποκατάσταση διατηρητέου
κτιρίου πρώην ξενοδοχείου
"Ολυμπιάς" στην οδό Αθηνάς 57
για την επιχειρηματικότητα στην
Κοινωνική Καινοτομία.

5

61

ΕΤΠΑ

Αποκατάσταση βίλλας
Κλωναρίδη.

400.000

ΕΤΠΑ

Εξοπλισμός για το Βιομηχανικό
Μουσείο της Αθήνας (παλιό
εργοστάσιο Φωταερίου).

285.000

6

59

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

85

Α/Α

7

8

9

10

11

86

ΚΘΠ

57

3

9

61

61

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

ΕΤΠΑ

Δράσεις για την ανάπτυξη και
προώθηση του τουριστικού
προιόντος της Αθήνας /ΥΠΟΕΡΓΟ
Α: Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα
Προώθησης και Υποστήριξης
του προγράμματος τουριστικής
Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων
μέσω εξατομικευμένων
τουριστικών υπηρεσιών
(1.800.000) / ΥΠΟΕΡΓΟ Β
: Ολοκληρωμένο Δίκτυο
Πληροφόρησης & Διαχείρισης
Ροής Επισκεπτών (Visitor Information Networks & Visitor
Flow Programs)» (1.800.000)
/ ΥΠΟΕΡΓΟ Γ: Επικοινωνιακός
Μηχανισμός Διαχείρισης
Κρίσεων (300.000) / ΥΠΟΕΡΓΟ
Δ : Πρόγραμμα Προώθησης της
Αθήνας μέσω Β2Β Καναλιών
(1.000.000) / ΥΠΟΕΡΓΟ
Ε : Ανάδειξη & Σύνδεση
Ακαδημίας Πλάτωνος με τον
Άξονα Περιοχών Τουριστικού
Ενδιαφέροντος της Αθήνας
(500.000).

5.400.000

ΕΤΠΑ

Δημιουργία «Κέντρου
Υποστήριξης Επιχειρήσεων»
(Κατάρτιση, εκμάθηση γλώσσας,
υπηρεσίες συμβουλευτικής
για την ίδρυση και διαχείριση
επιχειρήσεων, marketing, PR,
Social Μedia, business angels,
κα.).

1.000.000

ΕΤΠΑ

Δημιουργία παρατηρητηρίου για
τη καταγραφή της οικονομικής,
κοινωνικής, περιβαλλοντικής
κατατάστασης στη πόλη της
Αθήνας.

4.750.000

ΕΤΠΑ

Δημιουργία θερμοκοιτίδας HUB
ATHENS για την ενίσχυση της
καινοτομίας μέσω συνεργατικών
δομών.

1.300.000

ΕΤΠΑ

Αποκατάσταση κτιρίου "Romantzo" για τη δημιουργία
θερμοκοιτίδας για Δημιουργικές
Βιομηχανίες

700.000

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Α/Α

12

13

ΚΘΠ

71

63

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΕΚΤ

ΕΤΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.
δράσεις start up
2. δράσεις συμβουλευτικής
3. δράσεις κατάρτισης.

11.920.000

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ ΥΠΟΕΡΓΟ
Α:Σύστημα διαχείρισης εγγράφων
και διαδικασιών (400.000)/
ΥΠΟΕΡΓΟ Β: Συγκρότηση ενιαίου
διαδικτυακού περιβάλλοντος για
το Δήμο Αθηναίων για παροχή
υπηρεσιών στον πολίτη και τις
επιχειρήσεις (1.500.000).

1.900.000

ΣΥΝΟΛΟ

44.848.200

Για τον ‘Αξονα 1, ο Δήμος Αθηναίων έχει αναθέσει σε μελετητή την εκπόνηση ειδικής μελέτης για νέες δράσεις
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα,
αναμένοντας προτάσεις περίπου 10 εκ €.

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
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Περιγραφή Άξονα Προτεραιότητας 2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ»
Ο άξονας περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας
του πολίτη όπως για παράδειγμα βελτίωση της κινητικότητας των κατοίκων, αναβάθμιση της ποιότητας των
παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, εφαρμογή «πράσινων λύσεων» σε δομές και σε κεντρικά σημεία της
πόλης, πράσινες στέγες στα σχολεία, κ.α.
Συγκεκριμένα, η «δέσμη» έργων του δεύτερου άξονα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» προτείνει τα εξής:

Α/Α

1

2

76

76

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

ΕΤΠΑ

Ανακατασκευή του κτιρίου του
Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου
επί της οδού Σαρανταπόρου 4, 5η
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.).

1.127.934

ΕΤΠΑ

Ανακατασκευή του κτιρίου του
Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου
επί της οδού Χανίων 4Β, 6η
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.)

1.913.040

1.644.316

3

77

ΕΤΠΑ

Κατασκευή βιοκλιματικού
βρεφονηπιακού σταθμού επί της
οδού Θερμοπυλών και Λεωνίδου
στον Κεραμεικό (3η Δ.Κ.).

4

77

ΕΤΠΑ

Κατασκευή βιοκλιματικού
βρεφονηπιακού σταθμού επί της
οδού Νεοχωρίου 5 (6η Δ.Κ.).

806.964

ΕΤΠΑ

Επισκευή διατηρητέου κτιρίου
στην οδό Θεοτοκοπούλου 34,
για τη λειτουργία πολιτιστικού
κέντρου, (5η Δ.Κ.).

610.000

ΕΤΠΑ

Αποκατάσταση κτιρίου πρώην
οικίας Δουρούτη στην οδό Μ.
Αλεξάνδρου 37, Μεταξουργείο
για τη λειτουργία πολιτιστικού
κέντρου, (3η Δ.Κ.).

300.000

ΕΤΠΑ

Δημιουργία Πράσινων
Φυτεμένων Δωμάτων σε 12
Σχολικά Συγκροτήματα Δήμου
Αθηναίων.

1.658.311

ΕΤΠΑ

Κατασκευή πράσινου δώματος
στο κτίριο του 42ου & 57ου
Νηπιαγωγείου-12ου,115ου &
124ου Δημοτικού επί της οδού
Κοργιαλενίου 2 & Βολανάκη (7η
Δ.Κ.).

236.000

5

6

7

8

88

ΚΘΠ

59

59

43

43

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Α/Α

9

ΚΘΠ

43

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

ΕΤΠΑ

Κατασκευή πράσινου
δώματος στο κτίριο του
120ου Νηπιαγωγείου - 111ου
Δημοτικού - 23ου Γυμνασίου επί
της οδού Κεδρίνου & Τσέλου (7η
Δ.Κ.).

149.400

5.000.000

10

43

ΕΤΠΑ

Αντικατάσταση λαμπτήρων
φωτισμού κοινοχρήστων
χώρων με νέους μειωμένης
κατανάλωσης και τοπικές
ενισχύσεις φωτισμού.

11

43

ΕΤΠΑ

Ανακαίνιση για βιοκλιματική
αναβάθμιση 7 σχολικών
συγκροτημάτων.

1.711.705

12

71

ΕΚΤ

Δημιουργία κέντρου διαμονής
για ηλικιωμένους άστεγους
(εστία Αθηνών).

520.000

13

77

ΕΤΠΑ

Δημιουργία δικτύου κοινωνικής
στέγασης.

960.000

14

69

ΕΚΤ

15

63

ΕΤΠΑ

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης
βρεφών και νηπίων.

8.000.000

ΟΠΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ /
ΥΠΟΕΡΓΟ Α: Ολοκληρωση GIS
Δήμου Αθηναίων (1.000.000)
ΥΠΟΕΡΓΟ B: ΟΠΣ Πολεοδομίας
(1.700.000) / ΥΠΟΕΡΓΟ Γ :
Σύστημα Ταυτοποίησης Αστέγων
(1.100.000).

3.800.000

ΣΥΝΟΛΟ

28.437.670

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
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Περιγραφή Άξονα Προτεραιότητας 3: «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ»
Πρόκειται για ένα πλαίσιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον αστικό ιστό της πόλης μέσω αναπλάσεων,
βελτιώσεων και ανακτήσεων δημοσίων χώρων, με στόχο την αναζωογόνηση. Ειδικότερα, προβλέπονται
παρεμβάσεις για την αισθητική αναβάθμιση του αστικού τοπίου, τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, την
προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της πόλης, την αναβάθμιση υπηρεσιών
καθαριότητας, την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών και γενικότερα δράσεις που αποσκοπούν στη
βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.
Συγκεκριμένα, η «δέσμη» έργων του τρίτου άξονα «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ»
προτείνει τα εξής:

ΚΘΠ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

1

61

ΕΤΠΑ

Κατασκευή «Σεράφειου
Κολυμβητηρίου» στην 3η Δ.Κ.

10.665.000

2.644.500

2

44

ΕΤΠΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση
σε θέση λειτουργίας είκοσι
(20) μηχανισμών βύθισηςανύψωσης με τηλεσκοπικό
σύστημα σταθερών συμπιεστών
απορριμάτων για την προσωρινή
αποθήκευση των αστικών
απορριμμάτων ή ανακυκλώσιμων
υλικών με τη συντήρησή τους για
ένα έτος.

3

44

ΕΤΠΑ

Τοποθέτηση 50 υπογείων κάδων
ανακύκλωσης απορριμμάτων.

2.400.000

ΕΤΠΑ

Κατασκεύη αποχετευτικών
δικτύων ακαθάρτων και των
συνδέσεων των ακινήτων 1ης &
7ης Δημοτικής Κοινότητας.

1.456.320

ΕΤΠΑ

Κατασκευή αποχετευτικών
δικτύων ακαθάρτων και των
συνδέσεων των ακινήτων 2ης &
3ης Δημοτικής Κοινότητας.

1.500.600

ΕΤΠΑ

Κατασκεύη αποχετευτικών
δικτύων ακαθάρτων και των
συνδέσεων των ακινήτων 4ης &
5ης Δημοτικής Κοινότητας.

1.672.800

ΕΤΠΑ

Κατασκεύη αποχετευτικών
δικτύων ακαθάρτων και των
συνδέσεων των ακινήτων 6ης
Δημοτικής Κοινότητας.

1.512.900

4

5

6

7

90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

Α/Α

46

46

46

46

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Α/Α

8

ΚΘΠ

61

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

ΕΤΠΑ

Δημιουργία «Πράσινης
Διαδρομής» στο Δυτικό όριο
Αθήνας (3η-4η-6η Δ.Κ.κ.λ.π)
με αναδιαμόρφωση οδών
Κεραμεικού, Μοναστηρίου,
Σαλαμίνος, Γερανίου κ.λπ.
(οδοί ήπιας κυκλοφορίας,
ποδηλατοδρόμοι κ.ά.) και Ιεράς
Οδού.

3.200.000

3.141.684

9

24

ΕΤΠΑ

Δημιουργία υποδομής
Ποδηλάτου στα Πάρκα
Χωροφυλακής (Σταθμός Μετρό
Κατεχάκη) και Ιλισίων και
μεταξύ τους σύνδεση διαμέσου
του Μητροπολιτικού Πάρκου
Γουδή, Πολυτεχνειούπολης και
Πανεπιστημιούπολης.

10

61

ΕΤΠΑ

Ανάπλαση παραδρόμου οδού
Ακαδημίας (1η Δ.Κ.).

1.250.000

11

61

ΕΤΠΑ

Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας
Σωτήρη Πέτρουλα.

2.600.000

12

61

ΕΚΤ

Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου
οδού Πάφου (6η Δ.Κ.).

530.000

13

61

ΕΤΠΑ

Ανάπλαση πλατείας Αγίου
Γεωργίου Κυψέλης (6η Δ.Κ.).

310.000

14

61

ΕΤΠΑ

Ανάπλαση Πλατείας Δικαιοσύνης
(1η Δ.Κ.).

1.250.000

15

61

ΕΤΠΑ

Ανάπλαση πλατείας Βαρνάβα (2η
Δ.Κ.).

535.000

16

61

ΕΤΠΑ

Ανάπλαση πλατείας Μάχης
Αναλάτου (2η Δ.Κ.).

715.000

17

61

ΕΤΠΑ

Ανάπλαση πλατείας Κλαυθμώνος
(1η Δ.Κ.).

360.000

18

61

ΕΤΠΑ

19

61

ΕΤΠΑ

20

61

ΕΤΠΑ

Ανάπλαση πλατείας Δουρούτη
(πίσω από κτίριο Μεταξουργείου)
(3η Δ.Κ.).
Σημειακές παρεμβάσεις σε
πλατεία Ομονοίας για «άνοιγμα»
σε διέλευση και χρήση.
Ανάπλαση Πλατείας Βαρβακείου
Αγοράς.

560.000

600.000
922.500

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
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Α/Α

21

22

23

ΚΘΠ

58

61

61

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

ΕΤΠΑ

Συντήρηση αποκατάσταση
υπαίθριων γλυτπών μνημείων του
κέντρου της Αθήνας.

771.210

ΕΤΠΑ

Ανάπλαση - διαμόρφωση
του οικοπέδου μεταξύ των
οδών Ξούθου - Μενάνδρου Βερανζέρου με ενσωμάτωση
υπολείμματος σκελετού
κατεδαφισμένου κτιρίου.

600.000

ΕΤΠΑ

Ανάκτηση δημόσιου χώρου
πεζοδρομίων οδού Σόλωνος,
Αθηνάς, Ευρυπίδου &
Σοφοκλέους.

1.850.000

Επισκευή για στατική
ενίσχυση κερκίδων στο θέατρο
Λυκαβηττού (1η Δ.Κ.).

1.200.000

Πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης
πέντε (5) εγκαταλελειμμένων
κτιρίων.

2.500.000

24

59

ΕΤΠΑ

25

61

ΕΚΤ

ΣΥΝΟΛΟ

92

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

44.747.514

Περιγραφή Άξονα Προτεραιότητας 4: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η
πρόταση αναπτύσσει στοχευμένες δράσεις με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, την κοινωνική ένταξη
και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με ιδιαίτερη έμφαση στους αστέγους, στους μετανάστες,
στους Ρομά και στους αποφυλακισμένους, ενώ επενδύει στην αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας και της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνει
πλήθος προγραμμάτων με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ένταξη των ευπαθών ομάδων στην αγορά
εργασίας, καθώς και ειδικά προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και καταπολέμησης της φτώχειας ενώ
αναπτύσσει σχέδιο για ολοκληρωμένο δίκτυο πρόληψης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.
Συγκεκριμένα, η «δέσμη» έργων του τέταρτου άξονα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» προτείνει τα
εξής:

Α/Α

1

2

3

4

ΚΘΠ

61

61

71

71

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

ΕΤΠΑ

Αποκατάσταση διατηρητέου
κτιρίου πρώην Φρουραρχείου για
τη λειτουργία διάθεσης οικιακού
και λοιπού εξοπλισμού.

123.000

ΕΤΠΑ

Επισκευή κτιρίου στην οδό
Αρμοδίου 12 (1η Δ.Κ.) για
την εγκατάσταση κέντρου
υποστήριξης για κοινωνική
επανένταξη.

953.072

EKT

Παροχή υπηρεσιών
ολοκληρωμένης υποστήριξης σε
τοπικό επίπεδο για παιδιά που
βρίσκονται κάτω από το όριο της
φτώχειας.

4.540.000

ΕΚΤ

Παρεμβάσεις για την κοινωνικοοικονομική ένταξη αστέγων,
όπως η κοινωνική ενδυνάμωση
και οι προπαρασκευαστικές
ενέργειες για την απόκτηση ή
βελτίωση δεξιοτήτων με σκοπό
την κοινωνική και επαγγελματική
τους ένταξη. Οι σχετικές δράσεις
κατάρτισης, προκατάρτισης
και συμβουλευτικής, θα είναι
στοχευμένες, εξυπηρετώντας
ανάγκες και προβλήματα των
ομάδων. Στόχος η βελτιστοποίηση
των αποτελεσμάτων μέσω
της αποδοτικότητας των
υλοποιούμενων ενεργειών.

9.280.000
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Α/Α

5

ΚΘΠ

59

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

ΕΤΠΑ

Διαμόρφωση Κέντρου
Απεξάρτησης και Κοινωνικής
Επανένταξης στο Μητροπολιτικό
Παρκο Γουδή.

8.120.000

850.000

6

81

ΕΚΤ

Σχέδιο Ενίσχυσης της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης στο
Δήμο Αθηναίων "Κόμβος
Αλληλοβοήθειας".

7

71

ΕΚΤ

Λειτουργία κέντρου ημέρας.

720.000

8

71

ΕΚΤ

Λειτουργία καταφυγίου νύχτας.

400.000

9

71

ΕΚΤ

Λειτουργία Μονάδας Βραχείας
(μεταβατικής) φιλοξενίας.

700.000

10

71

ΕΚΤ

Κέντρο Προένταξης χρηστών
ναρκωτκών ουσιών.

140.000

11

63

ΕΤΠΑ

Σύσταση Κέντρου Διαχείρισης &
Ενημέρωσης Αλλοδαπών.

ΣΥΝΟΛΟ

94
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3.800.000
26.306.072

Περιγραφή Άξονα Προτεραιότητας 5: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ)»
Η βιωσιμότητα είναι βασικό συστατικό στοιχείο του αναπτυξιακού σχεδιασμού έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
η άρτια λειτουργία και η απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων σε βάθος χρόνου. Σε αυτό το πλαίσιο, η
πρόταση μελετά την ωρίμανση του αναπτυξιακού προγράμματος των έργων μέσα από τη σύνταξη εξειδικευμένων
εγχειριδίων με στόχο τη βελτιστοποίηση διαδικασιών, την παροχή τεχνογνωσίας και την κατάρτιση στελεχών
για την υλοποίηση των προγραμμάτων.
Συγκεκριμένα, η «δέσμη» έργων του πέμπτου άξονα «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ)» επικεντρώνεται γύρω από την ωρίμανση αναπτυξιακού προγράμματος
της επερχόμενης προγραμματικής περιόδου.

Α/Α

ΚΘΠ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

1

85

ΕΤΠΑ

Ωρίμανση αναπτυξιακού
προγράμματος της επερχόμενης
προγραμματικής περιόδου.

350.000

ΕΚΤ

Μελέτη χαρτογράφησης των
πληθυσμιακών ομάδων που
διαβιούν στο δρόμο (άστεγοι) της
περιοχής του Δήμου Αθηναίων.

120.000

ΕΚΤ

Kαμπάνια ευαισθητοποίησης
πληθυσμού για διαθέσιμες
κοινωνικοοικονομικές
παρεμβάσεις.

350.000

100.000

2

3

86

86

4

86

ΕΚΤ

Μελέτη αποτύπωσης των
αναγκών και προβλημάτων
παιδιών που ζουν-επαιτούν
στους δρόμους της Αθήνας.

5

86

ΕΚΤ

Μελέτη σκοπιμότητας για την
δημιουργία κοινωνικής τράπεζας.

90.000

ΕΚΤ

Μελέτη προώθησης δράσεων
Κοινωνικής Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας στο Δήμο
Αθηναίων.

90.000

6

7

86

85

ΕΤΠΑ

Ενέργειες επιτάγχυνσης και
ενίσχυσης της διαχειριστικής
ικανότητας των φορέων του
Δήμου Αθηναίων.

ΣΥΝΟΛΟ

2.000.000

3.100.000
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3.5 Χρηματοδότηση του προγράμματος: καινοτομία η η συνέργεια δύο Διαρθρωτικών Ταμείων
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων 2012-2015 για την αναγέννηση της πόλης των Αθηνών
αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Τοπική Στρατηγική για τη συντονισμένη και αποτελεσματική διάθεση πόρων από
τα Διαρθρωτικά Ταμεία, αναζητώντας τη συμμετοχή και συνεπίδραση όλων των συναφών ειδικών πολιτικών.
Ανταποκρίνεται στο πνεύμα της πολιτικής συνοχής ειδικότερα στον προσανατολισμό προς την αποκέντρωση
των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών και την εξιδείκευση των εθνικών στρατηγικών σε τοπικό επίπεδο, σε
επίπεδο Δήμου. Μέσα από μια ισχυρή αστική διάσταση, διεκδικεί ευελιξία στην κατανομή των πόρων και την
ανάληψη κεντρικού ρόλου εκ μέρους των τοπικών αρχών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή.
Με γνώμονα τις τοπικές προτεραιότητες, εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, με τη συμμετοχή και
τη συνέργεια των 2 Ταμείων (ΕΤΠΑ+ΕΚΤ), η οποία βασίζεται στις επενδύσεις και τις κοινωνικές πρωτοβουλίες
και φυσικά ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες. Ξεκινά από την παραδοχή πως η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
βασίζεται σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο προϋποθέσεων, ιδίως στο πεδίο της πολιτικής απασχόλησης, καθώς
και της κοινωνικής, εκπαιδευτικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Τα έργα χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΡΓΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

% ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΚΤ

15

37.820.000

21,13%

ΕΤΠΑ

56

109.619.456

78,87%

ΣΥΝΟΛΟ

71

147.439.456

100,00%

Η έμφαση στην ποιότητα της ανάπτυξης και η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι αυτή είναι βιώσιμη και χωρίς κοινωνικούς
αποκλεισμούς, οδηγεί στην υποστήριξη δράσεων που συνδράμουν περιοχές με ανεργία, υποβάθμιση και
φτώχεια. Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ στην ολοκληρωμένη προσέγγιση του Δήμου έχουν μια
σαφή έμφαση στην πραγματική οικονομία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το ΕΚΤ χρησιμοποιείται σε
συνέργεια με το ΕΤΠΑ για την υποστήριξη μέτρων που αφορούν την απασχόληση, την κοινωνική οικονομία, την
εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και θεσμική επάρκεια, που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο των
ολοκληρωμένων στρατηγικών. Ο Δήμος, εκτός από τα παραδοσιακά έργα και μέτρα, ενσωματώνει παράλληλα
καινοτόμα και συμπληρωματικά έργα και δράσεις, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τις επιχειρήσεις,
με στόχο την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής.
Όλη αυτή η προσέγγιση του Δήμου φυσικά θα διευκολυνθεί αλλά και θα ενταθεί μέσω της ενθάρρυνσης των
πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων να αναπτύξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που να ανταποκρίνονται
σε τοπικές ανάγκες και προκλήσεις. Στόχος της ενεργοποίησης αυτής είναι η ενίσχυση της συλλογικότητας
της κοινότητας, η τόνωση της καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας), της
επιχειρηματικότητας και της ικανότητας προσαρμογής σε νέες συνθήκες αξιοποιώντας ανεκμετάλλευτες
δυνατότητες που υπάρχουν στο εσωτερικό κοινοτήτων και περιοχών.
Οι άξονες του αναπτυξιακού σχεδίου του Δήμου έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιηθούν από κοινού και να
μεγιστοποιήσουν την αξία του παραγόμενου έργου για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις της Αθήνας μέσω
των επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα έργα ανά άξονα για χρηματοδοτήσεις ΕΚΤ και ΕΤΠΑ.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΡΓΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α)

ΕΚΤ

15

37.820.000

ΑΞ1

1

11.920.000

ΑΞ2

2

8.520.000

ΑΞ4

7

16.630.000

ΑΞ5

5

750.000

ΕΤΠΑ

56

109.619.456

ΑΞ1

12

32.928.200

ΑΞ2

13

19.917.670

ΑΞ3

25

44.747.514

ΑΞ4

4

9.676.072

ΑΞ5

2

2.350.000

ΣΥΝΟΛΟ

71

147.439.456

Τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΤΠΑ είναι σημαντικά για την επανεκκίνηση της οικονομίας της
Αθήνας, δεν είναι όμως επαρκή, καθώς είναι απαραίτητο η πόλη της Αθήνας να δημιουργήσει ευκαιρίες για
την εκπαίδευση και την κατάρτιση (για τους μισθωτούς και τους ανέργους, καθώς και τους επιχειρηματίες),
προκειμένου να τους βοηθήσει να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας ή για να ξεκινήσουν τη δική τους
επιχείρηση. Με άλλα λόγια, η συνύπαρξη ολοκληρωμένων δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ
είναι κρίσιμης σημασίας για το στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του Δήμου.
Παράδειγμα της συμπληρωματικότητας μεταξύ των 2 Ταμείων, είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων
που ασχολούνται στα έργα υποδομής (που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ) θα πρέπει να προέρχεται από
τις τάξεις των ανέργων, στους οποίους θα παρέχεται εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας την προώθησή τους στην
απασχόληση. Επιπλέον, όταν ένα έργο ΕΤΠΑ θα έχει ολοκληρωθεί, η λειτουργική βιωσιμότητα αυτής της
υποδομής θα καλύπτεται αρχικά μέσω των δράσεων του ΕΚΤ, ιδίως κοινωνικής οικονομίας. Ορισμένα π.χ.
από τα ανακαινισμένα κτίρια στο κέντρο της πόλης, τα οποία θα μετατραπούν σε φυτώρια επιχειρήσεων, θα
φιλοξενήσουν και κοινωνικές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η λειτουργία του Social Hub που θα
υποστηριχθεί από το ΕΚΤ (μέσω της εκχώρησης κοινωνικής οικονομίας από το ΕΠΑΝΑΔ) θα στεγαστεί στην
θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας, η υποδομή της οποίας θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ.
Η ολοκληρωμένη αυτή παρέμβαση για την ανταπόκριση στις επείγουσες ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, αλλά
και για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Στρατηγικής του Δήμου για την επόμενη δεκαετία συνδυάζει
χρηματοδοτήσεις που συνδέονται με διαφορετικούς θεματικούς στόχους. Εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση αυτή
από άξονες προτεραιοτήτων του ΠΕΠ Αττικής (ΕΤΠΑ) καθώς και του ΕΠΑΝΑΔ (ΕΚΤ), προωθώντας έτσι την
πολυταμειακή προσέγγιση στην υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής αστικής ανάπτυξης. Αξιοποιείται
εντούτοις και η σταυροειδής χρηματοδότηση (Ρήτρα ευελιξίας) διασφαλίζοντας την απαραίτητη ευελιξία και
συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων, δράσεων και αξόνων, των οποίων οι δράσεις αποτελούν προϋπόθεση για
την ενεργοποίηση ή/και για την ολοκλήρωση κάποιου άλλου.
Αυτή η προσέγγιση αστικής ανάπτυξης συνδέεται στενά με την "ολοκληρωμένη" προσέγγιση που αντιμετωπίζει
τις επιμέρους ανάγκες των γεωγραφικών περιοχών που επηρεάζονται πιο έντονα από την φτώχεια, ή ομάδωνστόχων με υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή αποκλεισμού. Όλες οι σχετικές δράσεις και παρεμβάσεις σε δομές
και υποδομές που αφορούν τις περιθωριοποιημένες κοινότητες (π.χ. Ρομα, Άστεγοι) εντάσσονται σε ένα Τοπικό
Επιχειρησιακό Σχέδιο σε μια Ολοκληρωμένη Παρέμβαση (καλύπτοντας π.χ. ανάγκες στέγασης, κατάρτισης,
προώθησης στην απασχόληση, πρόσβασης στην εκπαίδευση και σε υπηρεσίες υγείας). Αξιοποιούνται έτσι
διαθέσιμοι πόροι και από τα 2 ταμεία. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνέργειά τους και η αποφυγή
της επικάλυψης, της πολυδιάσπασης και του κατακερματισμού των πολιτικών και των διαθέσιμων πόρων
και επιτυγχάνεται η απομάκρυνση από καθαρά προνοιακές δράσεις προς ολοκληρωμένα σχέδια κοινωνικής
ένταξης, μέσω της συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α)

50.000.000

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

45.000.000

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

AΞ1

AΞ2

AΞ4

AΞ5

AΞ1

AΞ2

AΞ3

AΞ4

AΞ5

11.920.000

8.520.000

16.630.000

750.000

32.928.200

19.917.670

44.747.514

9.676.072

2.350.000

1

2

7

5

12

13

4

2

25
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3.6 Πορεία υλοποίησης και ωρίμανσης των έργων του προγράμματος
Είναι γνωστό ότι η αξιοπιστία των δήμων σε επίπεδο διαχειριστικής ικανότητας δεν είναι στο υψηλότερο
δυνατό επίπεδο. Μετά από τέσσερεις προγραμματικές περιόδους οι προσπάθειες τόσο των κεντρικών δομώνυπουργείων όσο και των Περιφερειών ήταν αποσπασματικές, χωρίς στόχευση και αξιολόγηση του μεγέθους
της προσπάθειας που έπρεπε να καταβληθεί σε σχέση με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Δεν λήφθηκαν ποτέ
υπόψη κάποιες κρίσιμες ιδιαιτερότητες, πληθυσμιακές, χωρικές ή έντασης προβλημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό έχει σχεδιαστεί μια στοχευμένη παρέμβαση από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρησης (ΕΦΔ)
του Δήμου προς τις υπηρεσίες του, με την χρησιμοποίηση του κατεξοχήν χρήσιμου εργαλείου για τέτοιου
είδους δράσεις, την Τεχνική Βοήθεια. Έτσι έχει ήδη προκηρυχτεί με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό μία Σύμβαση
Πλαίσιο που θα υποστηρίξει τις υπηρεσίες του Δήμου τόσο στο να ανταποκριθούν άμεσα και χωρίς καμία
καθυστέρηση, στις προσκλήσεις που θα εκδοθούν από τον ΕΦΔ, με πλήρεις και τεκμηριωμένους φακέλους,
όσο και στο να αυξήσει την φέρουσα ικανότητα του ενόψει και της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
Καθ' όλη τη διάρκεια προετοιμασίας του φορέα, ο Δήμος Αθηναίων με την υποστήριξη της Εταιρίας Ανάπτυξης
και Τουριστικής Προβολής έχει ωριμάσει και διαρκώς προετοιμάζει με ταχείς ρυθμούς σειρά από ενέργειες
που συμβάλουν στην οριστική ένταξη των έργων που συμπεριλαμβάνονται στο «Re-launching Athens» Program (μελέτες –προμελέτες – αδειοδοτήσεις και τεύχη δημοπράτησης), Παράλληλα έχει αναπτυχθεί ένα on
line project management εργαλείο, στο οποίο έχουν εκπαιδευτεί στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία
έχει δοθεί η κατάλληλη πρόσβαση ώστε να επικαιροποιούν τα στοιχεία του πίνακα έργων που αντιστοιχούν στο
πρόγραμμα και ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν και να παρακολουθούν την πρόοδό τους και να παρεμβαίνουν
όπου απαιτείται.
Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα χρονικά ορόσημα ωρίμανσης των έργων.
Τα 71 έργα θα ενταχθούν κατά διαφορετικές περιόδους,
Συγκεκριμένα:
01/01/2013 ΕΝΤΑΞΗ : 25 ΕΡΓΑ
01/04/2013 ΕΝΤΑΞΗ : 18 ΕΡΓΑ
01/10/2013 ΕΝΤΑΞΗ : 24 ΕΡΓΑ
01/01/2014 ΕΝΤΑΞΗ : 4 ΕΡΓΑ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α)
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ΡΥΘΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Ένα μήνα μέτα την ημερομηνία ένταξης των έργων, πραγματοποιείται η δημοπράτηση.
ΣΥΜΒΑΣΗ
Το 3ο στάδιο των έργων είναι η σύναψη των συμβάσεων με αναδόχους, σε συγκεκριμένο χρόνο, ο οποίος
χαρακτηριζεται ως χρόνος ΣΥΜΒΑΣΗΣ, και πραγματοποείται στις 31/7/2013, 31/10/2013, 28/2/2014 και
30/6/2014. Ο Μέσος όρος ημερών από τη δημοπράτηση για την σύναψη είναι 155 μέρες/ 5 μήνες.

ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)

ΑΞ1

174

ΑΞ2

167

ΑΞ3

164

ΑΞ4

140

ΑΞ5

129

ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

155 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
Το 4ο στάδιο των έργων ειναι η αποπληρωμή τους, με μέσο όρο ημερών αποπληρωμής έργου τις 353 ημέρες/
1 έτος. Για τα συγκεκριμένα έργα ως ημερομηνίες αποπληρωμής έχουν οριστεί οι: 31/5/2014, 31/10/2014,
31/3/2015 και 30/6/2015.

ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)

ΑΞ1

365

ΑΞ2

339

ΑΞ3

333

ΑΞ4

385

ΑΞ5

392

ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

353 ΗΜΕΡΕΣ
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ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

50.000.000

45.000.000

Ευρώ

€44.848.20

€44.747.51

365 ΗΜΕΡΕΣ

333 ΗΜΕΡΕΣ

40.000.000

35.000.000

€28.437.67

30.000.000

25.000.000

€26.306.07

339 ΗΜΕΡΕΣ
385 ΗΜΕΡΕΣ

20.000.000

15.000.000

10.000.000

€3.100.000

5.000.000

392 ΗΜΕΡΕΣ
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ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α)
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ
31/07/2013

31/05/2014

39.757.684

31/10/2013

28/02/2014

55.006.272
47.892.500

47.892.500

31/03/2015
30/06/2015
39.757.684

ΣΥΝΟΛΟ
39.757.684

55.006.272

31/10/2014

ΣΥΝΟΛΟ

30/06/2014

4.783.000

4.783.000

55.006.272

47.892.500

4.783.000

147.439.456

30/06/2014

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α)
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ
31/07/2013

31/10/2013

28/02/2014

ΑΞ1

285.000

31.643.200

12.920.000

31/05/2014

285.000

285.000
31.643.200

31.643.200

31/10/2014
ΑΞ2

9.247.670

31/5/2014

9.247.670

9.410.000

8.820.000

960.000

9.410.000
8.820.000

8.820.000

31/3/2015
30/6/2015
ΑΞ3

30.225.014

31/05/2014

30.225.014

2.400.000

8.422.500

960.000

960.000

3.700.000

44.747.514
30.225.014
2.400.000

2.400.000

31/10/2014

8.422.500

8.422.500

31/03/2015
30/06/2015
ΑΞ4

9.553.072

31/10/2014

9.553.072

16.630.000

3.700.000

3.700.000

123.000

26.306.072
9.553.072
16.630.000

16.630.000

31/03/2015

123.000

30/06/2015
ΑΞ5

2.000.000

31/10/2014

2.000.000

31/03/2015

1.100.000

55.006.272
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12.920.000

12.920.000

31/03/2015

ΣΥΝΟΛΟ

44.848.200

47.892.500

1.100.000
4.783.000

147.439.456
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0
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Υπαίθρια συναυλία στη Ρωμαϊκή Αγορά. www.flickr.com
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3.7 Αναμενόμενες επιπτώσεις του προγράμματος
Ο Δήμος Αθηναίων έχει κυρίως στοχεύσει στην οικονομική ανάταξη του κέντρου της πόλης προκειμένου να
αναστραφούν οι ραγδαίες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Στις αρνητικές επιπτώσεις, πέρα από την μεγάλη
αύξηση της ανεργίας είναι και η εικόνα οικονομικής αποσάρθρωσης που παρουσιάζεται από τις κλεισμένες
επιχειρήσεις και τα εγκαταλελειμμένα καταστήματα.
Ο Δήμος προωθεί τις προσπάθειες για την αναζωογόνηση της πόλης. Επικεντρώνοντας στην έγκαιρη εφαρμογή
τους, επιχειρεί να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και να συμβάλει θετικά στην απασχόληση και τις
προοπτικές των επιχειρήσεων. Με βάση το επιχειρησιακό πρόγραμμά του επιταχύνει την αποκατάστασή της
οικονομικής ζωής ενώ αυξάνει παράλληλα τον αριθμό και την ποιότητα των διαθέσιμων θέσεων εργασίας
στους πολίτες της Αθήνας.
Ο Δήμος θα παράσχει τα κίνητρα, τα μέτρα και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα αναζωογονημένο και
φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, μέσα από την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, των υποδομών
καθώς και τη σχετική υποστήριξη της έξυπνης εξειδίκευσης. Το γενικό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων για
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας και την αύξηση των θέσεων εργασίας αποτελείται από
τις ακόλουθες προτεραιότητες:
• Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και ταχεία παροχή υπηρεσιών στους τομείς των αρμοδιοτήτων της
Δημοτικής Αρχής (δηλ. εκκρεμείς αποφάσεις του Δήμου για άδειες, όπως υγειονομικές και υγιεινής).
• Παροχή κινήτρων για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και την επώαση νέων επιχειρήσεων.
• Παροχή ενός ασφαλούς καθαρού και εύρυθμου λειτουργικού περιβάλλοντος.
• Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων.
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από τις πολιτικές και τα μέτρα που προωθεί ο Δήμος Αθηναίων για την περίοδο
2012-2015 με μετρήσιμους όρους είναι:
» 1.600 εγγεγραµµένοι άνεργοι ευπαθών κοινωνικά οµάδων ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης µέσα από τα προγράµµατα του ΕΚΤ.
» 180 τουλάχιστον επιχειρήσεις ωφελούνται από τις υποδομές HUB στις οποίες θα δραστηριοποιηθούν
δημιουργώντας 750 νέες θέσεις εργασίας.
» 350 μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποστηρίζονται μέσω της παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και
την ενίσχυση τους μέσω της επικοινωνίας με τα εθνικά προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων.
» 1200 άτομα εξυπηρετούνται από πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κοινωνική
επιχειρηματικότητα.
» 650 άτομα δικαιούνται εκχώρηση χρηματοδότησης start-ups για τη δημιουργία 130 κοινωνικών
επιχειρήσεων.
» 250 άστεγοι ωφελούνται μέσα από τις δράσεις φροντίδας και στέγασης.
» 1.170 άτομα ετήσιως (χρήστες και οικείοι) επωφελούνται από τη δημιουργία Κέντρου Απεξάρτησης και τη
λειτουργία του προγράμματος, δημιουργώντας 96 θέσεις εργασίας για την εφαρμογή του προγράμματος.
Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την εφαρμογή των πολιτικών του Δήμου Αθηναίων συνδέεται με τη λειτουργία
πέντε θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, με ωφελούμενες 180 τουλάχιστον
επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτές και 750 νέες θέσεις εργασίας. Είναι προφανές ότι στον
περίγυρο αυτών των παρεμβάσεων θα υπάρξει δευτερογενώς οικονομική ανάπτυξη επιχειρήσεων συνδεόμενων
με την λειτουργία αυτών των υποδομών με πολλαπλασιαστικές θετικές επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση
και απασχόληση. Δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν και οι επιπτώσεις στην «από-γκετοποίηση» του κέντρου
της πόλης αφού η ενίσχυση της υγιούς οικονομικής δραστηριότητας θα δημιουργήσει «φυσική διαφορά
δυναμικού» που θα απομακρύνει το παραεμπόριο και την παράνομη οικονομική δραστηριότητα.
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Μεγάλης στρατηγικής και αναπτυξιακής σημασίας είναι ο σχεδιασμός και η λειτουργία του Παρατηρητηρίου
οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής κατάστασης στον μητροπολιτικό Δήμο της Αθήνας. Με βάση τα
αποτελέσματα των στοχευμένων μελετών που θα παραχθούν, θα αποτυπωθούν σε βάση δεδομένων κρίσιμα
στοιχεία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που αυτή τη στιγμή απουσιάζουν ή είναι διασκορπισμένα
άρα έχουν μικρή δυνατότητα αξιοποίησης.
Οι κύριοι τομείς ,ενδεικτικά, της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων θα αφορούν: την ταυτότητα των
επιχειρήσεων και των συνθηκών που πιθανόν τις οδηγούν στην μετεγκατάσταση, την ηλικιακή διάρθρωση των
κατοίκων, την καταγραφή του εργατικού δυναμικού και της μορφωτικής του διάρθρωσης, την διερεύνηση των
εμποδίων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τις δυνατότητες διασύνδεσης με τις υπηρεσίες ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας του Δήμου και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και την ανάλυση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και προκλήσεων στον αστικό ιστό.
Σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας των νέων επιχειρήσεων
στην Αθήνα, έχει η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η αναζωογόνηση του αστικού ιστού στο εμπορικό
και ιστορικό κέντρο της πόλης. Οι σχετικές δράσεις που σχεδιάζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για
το κέντρο της Αθήνας και αφορούν τις αστικές παρεμβάσεις, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, αποσκοπούν
στη δημιουργία των προϋποθέσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα της πόλης και να γίνει το
κέντρο της πόλης, και οι συνοικίες της, ελκυστικότερες. Ένα πρόβλημα της πόλης των Αθηνών που αποκτά
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, με βάση τα διαθέσιμα δημογραφικά στοιχεία, είναι η διαδικασία εσωτερικής
μετανάστευσης που εξελίσσεται στο μητροπολιτικό δήμο της Αθήνας. Η τάση είναι το κέντρο να ερημοποιείται
και να αυξάνεται η ροή κατοίκων προς τα προάστια στα οποία η πρόσβαση σε υποδομές αστικής αναψυχής, και
σε ελκυστικές εκπαιδευτικές μονάδες, καθώς και η εν γένει ποιότητα ζωής είναι βελτιωμένα σε σχέση με το
κέντρο και τις συνοικίες της Αθήνας. Οι σχεδιαζόμενες δράσεις έχουν σκοπό να συγκρατήσουν τον οικονομικά
ενεργό πληθυσμό, συνήθως οικογένειες εργαζομένων με παιδιά, ηλικίας 30 έως 45 ετών ο οποίος θα μπορεί
να δραστηριοποιηθεί οικονομικά/επιχειρηματικά και κοινωνικά στο κέντρο της Αθήνας βελτιώνοντας τα
δημογραφικά του χαρακτηριστικά.
Η δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας αποσκοπεί να αξιοποιήσει εγκαταλελειμμένα ή απαξιωμένα
διατηρητέα κτίρια του κέντρου της Αθήνας, τα διαμορφώνει και τα διασώζει δίνοντας τους υψηλή προστιθέμενη
αξία μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που εξυπηρετούν. Συμβάλλουν στη βελτίωση του τοπικού
αστικού τοπίου αντιμετωπίζοντας τα αρνητικά αποτελέσματα της εγκατάλειψης σημείων του κέντρου της
Αθήνας.
Επιβάλλεται, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναστραφεί ο ρυθμός αύξησης του μέσου όρου ηλικίας
των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας. Είναι σημαντικό το κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας να είναι ένας
τόπος υγιούς οικονομικής δραστηριοποίησης και ποιοτικής καθημερινότητας για τους κατοίκους του.
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων στη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων και οι ωφέλειες που θα
προκύψουν από το σχεδιαζόμενο έργο του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Αιγάλεω θα βοηθήσουν
τη λειτουργία της πόλης και θα συμβάλλουν στην αναζωογόνηση του αστικού ιστού της πόλης.
Η αναγέννηση του αστικού χώρου αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη των κοινωνικο-οικονομικών
στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της
πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, δεν μπορούν να διατηρηθούν αν δεν αναβαθμίζεται συνεχώς
το αστικό περιβάλλον.
Το βάθος της κοινωνικής κρίσης στην πόλη είναι πλέον ορατό στο επίπεδο της ανεργίας, ιδίως μεταξύ των
νέων. Επιπλέον, ο κίνδυνος της οικογενειακής φτώχειας και η έλλειψη στέγης αποτελούν αυξανόμενα
προβλήματα της πόλης. Ο δήμος με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του εντείνει τις ενέργειές του για την
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και για την τόνωση της απασχόλησης.
Αυτό κυρίως επιτυγχάνεται μέσω δράσεων για ένταξη στην αγορά εργασίας. Δράσεις για την κοινωνική
οικονομία και καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής, μέσω της δημιουργίας συνεργιών
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ώστε να παρέχεται πρόσβαση σε υψηλής
ποιότητας και βιωσιμότητας κοινωνικές υπηρεσίες για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσπάθεια να βελτιωθεί το φάσμα των εξειδικευμένων εγκαταστάσεων
φροντίδας για τους φτωχούς και άστεγους ανθρώπους, καλύπτοντας περισσότερα από 250 άτομα στα οποία
παρέχονται υπηρεσίες για να καλύψουν ανάγκες προσωπικής υγιεινής και εντατικές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης και συμβουλευτικής, καθώς και ιατρικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση περιστατικών μικρού
κινδύνου και ελαφράς ασθένειας. Μέσα από τις δομές και τα προγράμματα δράσης επιδιώκεται η επανένταξή
τους στην κοινωνία και την οικονομία, τόσο ως καταναλωτών αλλά και ως εργαζομένων.
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωνικής καινοτομίας και οικονομίας θα αναπτυχθούν 130 κοινωνικές
επιχειρήσεις, με 650 συνολικά ωφελούμενους, μέσα από τις συνέργιες που δημιουργούνται με την τοπική
αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών. Περισσότεροι από 1600 εγγεγραμμένοι άνεργοι ευπαθών κοινωνικά
ομάδων αναμένεται να ωφεληθούν από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μέσα από τα προγράμματα
του ΕΚΤ. Η παρουσία μεγάλου αριθμού παράνομων μεταναστών είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την
παρακμή σε ορισμένες συνοικίες της πόλης. O Δήμος θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για να αντιμετωπίσει
τα θέματα αιχμής, αλλά μόνιμη και οριστική λύση θα προκύψει από τη μεταναστευτική πολιτική που στηρίζεται
στη χάραξη εθνικής στρατηγικής και στη συνέχιση των δράσεων της ΕΕ.
Βασικός στρατηγικός πυλώνας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου είναι οι δράσεις εκσυγχρονισμού του
συστήματος διαχείρισης/διοίκησης των υπηρεσιών του.
Οι σχεδιαζόμενες δράσεις αφορούν την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς το σύνολο των κατοίκων του Δήμου
(δημότες, αλλοδαποί, άστεγοι) καθώς και την αύξηση της φέρουσας ικανότητας νευραλγικών διευθύνσεων του
με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της διαφάνειας στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Η στρατηγική του Δήμου της Αθήνας θα έχει τέσσερις θετικές επιπτώσεις:
• ενσωμάτωση των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας,
• παροχή υψηλής ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής
των πολιτών,
• ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας,
• αναζωογόνηση της πόλης μέσα από ολοκληρωμένες δράσης αστικής ανάπλασης.
3.8 Διαχείριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αθήνας
Προκειμένου ο Δήμος Αθήνας να θεμελιώσει την εφαρμογή του στρατηγικού μητροπολιτικού οράματος του,
η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας
Διαχείρισης (ΕΦΔ) στο ΠΕΠ Αττικής με προϋπολογισμό ύψους 84 εκ. €. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει και
αναμένει την εκχώρηση προϋπολογισμού από το ΕΠ Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ύψους 37,8 εκ .€.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου της Αθήνας έχει την ιδιαιτερότητα της συμπληρωματικότητας στην
εφαρμογή μεταξύ δράσεων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρόγραμμα δύο ταμείων με βασική
αποστολή να αναστρέψει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, να δημιουργήσει ένα δίχτυ κοινωνικής
ασφάλειας και προστασίας ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα και θα συμβάλει στην
αύξηση των θέσεων εργασίας.
Προκειμένου να ανταποκριθεί ο Δήμος στις προβλέψεις του κοινοτικού θεσμικού πλαισίου αλλά και της
εθνικής νομοθεσίας και ειδικότερα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου τροποποιήθηκε το καταστατικό
της ΕΑΤΑ Α.Ε και διαχωρίστηκαν οι λειτουργίες της εταιρίας σε αυτές του φορέα διαχείρισης και σε αυτές
του δικαιούχου. Παράλληλα ο ΕΦΔ θα λάβει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και έχει ήδη προετοιμάσει τα σχετικά
εγχειρίδια και τον σχεδιασμό των αντίστοιχων διαδικασιών.
Σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ο ΕΦΔ λειτουργεί και έχει διαρθρωθεί με βάση τα πρότυπα των
διαχειριστικών αρχών του Ν.3614/2007 (μονάδες, αρμοδιότητες), ενώ στελεχώθηκε σύμφωνα με τον ίδιο νόμο
με έμπειρα στελέχη της ΜΟΔ Α.Ε..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΠΘ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΘΠ
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ΑΞΟΝΑΣ 1
Εκσυγχρονισμός Συστημάτων Διαχείρισηση & Διαδικασιών του
Δήμου Αθηναίων

1.900.000

ΑΞΟΝΑΣ 1

Κοινωνική Οικονομία 1. δράσεις start up
2. δράσεις συμβουλευτικής 3. δράσεις κατάρτισης

11.920.000

Αποκατάσταση κτιρίου "Romantzo" για τη δημιουργία
θερμοκοιτίδας για Δημιουργικές Βιομηχανίες

700.000

Δημιουργία θερμοκοιτίδας HUB ATHENS για την ενίσχυση της
καινοτομίας μέσω συνεργατικών δομών

1.300.000

Δημιουργία παρατηρητηρίου για τη καταγραφή της οικονομικής,
κοινωνικής, περιβαλλοντικής κατατάστασης στη πόλη της Αθήνας

4.750.000

Δημιουργία «Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων»

1.000.000

Δράσεις για την ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού
προιόντος της Αθήνας

5.400.000

Εξοπλισμός για το Βιομηχανικό Μουσείο της Αθήνας (παλιό
εργοστάσιο Φωταερίου)

285.000

Αποκατάσταση βίλλας Κλωναρίδη

400.000

Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου πρώην ξενοδοχείου Ολυμπιάς
στην οδό Αθηνάς 57 για την επιχειρηματικότητα στην Κοινωνική
Καινοτομία

3.301.200

Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου πρώην ξενοδοχείου Μπάγκειον
στην πλατεία Ομονοίας για την θερμοκοιτίδα για Mobile Application

3.475.000

Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου πρώην ξενοδοχείου Μ.
Αλέξανδρος στην πλατεία Ομονοίας για την λειτουργία γραφείου
διασύνδεσης ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την
Αθήνα.

3.867.000

Επισκευη διατηρητέου κτιρίου στην οδό Αμερικής 8, για
δημιουργία θερμοκοιτίδα για εφαρμογές έξυπνων πόλεων

6.550.000
0
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ΑΞΟΝΑΣ 2
ΟΠΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
COUNTRY / ΧΩΡΑ

CONSUMPTION % OF GDP
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ % ΤΟΥ ΑΕΠ

3.800.000

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ Κ.Π.Θ

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης βρεφών και νηπίων

8.000.000

ΓΕΝΙΚΟ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Δημιουργία δικτύου
κοινωνικής
στέγασης
86

Δημιουργία κέντρου διαμονής για ηλικιωμένους άστεγους
(εστία Αθηνών)

85

Ανακαίνιση για βιοκλιματική αναβάθμιση 7 σχολικων
81
συγκροτημάτων
Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού κοινοχρήστων77
χώρων
με νέους μειωμένης κατανάλωσης και τοπικές ενισχύσεις
φωτισμού

76

960.000

147.439.456,3 ΑΞΟΝΑΣ
€
2

750.000 €
520.000

2.350.000 €
850.000 €

1.711.705

3.411.280 €

5.000.000

3.040.974 €

Κατασκευή πράσινου δώματος στο κτίριο του 120ου
Νηπιαγωγείου - 111ου Δημοτικού - 23ου Γυμνασίου επί της
71
οδού Κεδρίνου & Τσέλου (7η ΔΚ).

149.400

Κατασκευή πράσινου δώματος στο κτίριο του 42ου & 57ου
69 οδού
Νηπιαγωγείου - 12ου,115ου&124ου Δημοτικού επί της
Κοργιαλενίου 2 & Βολανάκη (7η ΔΚ).

8.000.000
€
236.000

63

28.220.000 €

6.180.000 €

Δημιουργία Πράσινων Φυτεμένων Δωμάτων σε 12 Σχολικά
Συγκροτήματα Δημου Αθηναιων

1.658.311,29

61

Αποκατάσταση κτιρίου πρώην οικίας Δουρούτη στην οδό Μ.
Αλεξάνδρου 37-Μεταξουργείο για τη λειτουργία Πολιτιστικού
59
κέντρου

300.000
10.515.000

58

771.210 €

46

6.142.620 €

Επισκευή διατηρητέου κτιρίου στην οδό Θεοτοκοπούλου 34
για τη λειτουργία πολιτιστικού κέντρου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 5 (6η ΔΚ) 44
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
43
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ(3η ΔΚ)

24
Ανακατασκευή του κτιρίου του Κέντρου Υγείας Αστικού
Τύπου επί της οδού Χανίων 4Β, στο 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα

9

Ανακατασκευή του κτιρίου του Κέντρου Υγείας Αστικού
Τύπου επί της οδού Σαρανταπόρου 4, στο 5ο Δημοτικό
5
Διαμέρισμα.

3

112

49.116.772 €
€

610.000

806.964

5.044.500 €

8.755.416,19 €

1.644.316,000

3.141.684 €
1.913.040

4.750.000 €
1.127.934
5.400.000
€
2.000.000
1.000.000
€
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ΑΞΟΝΑΣ 3

Ανάπλαση πλατείας Μάχης Αναλάτου (2η Δ.Κ.)

715.000

Ανάπλαση πλατείας Βαρνάβα (2η Δ.Κ.)

535.000

Ανάπλαση Πλατείας Δικαιοσύνης (1η Δ.Κ.)

1.250.000

Ανάπλαση πλατείας Αγίου Γεωργίου Κυψέλης (6η Δ.Κ.)

310.000

Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου οδού Πάφου (6η Δ.Κ.)

ΑΞΟΝΑΣ 3

530.000

Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Σωτήρη Πέτρουλα

2.600.000

Ανάπλαση παραδρόμου οδού Ακαδημίας (1η Δ.Κ.)

1.250.000

Δημιουργία υποδομής Ποδηλάτου στα Πάρκα Χωροφυλακής
(Σταθμός Μετρό Κατεχάκη) και Ιλισίων και μεταξύ τους σύνδεση
διαμέσου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή,…

3.141.684,00

Δημιουργία "πράσινης γραμμής" στο Δυτικό όριο Αθήνας (3η-4η6η Δ.Κ.κ.λ.π) με αναδιαμόρφωση οδών Κεραμεικού,
Μοναστηρίου, Σαλαμίνος, Γερανίου κ.λπ. (οδοί ήπιας …

3.200.000,00

Κατασκεύη αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των
συνδέσεων των ακινήτων 6ης Δημοτικής Κοινότητας

1.512.900

Κατασκεύη αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των
συνδέσεων των ακινήτων 4ης & 5ης Δημοτικής Κοινότητας

1.672.800

Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των
συνδέσεων των ακινήτων 2ης & 3ης Δημοτικής Κοινότητας

1.500.600

Κατασκεύη αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των
συνδέσεων των ακινήτων 1ης & 7ης Δημοτικής Κοινότητας

1.456.320

Τοποθέτηση 50 υπογείων κάδων
ανακύκλωσης απορριμάτων

2.400.000

Προμήθεια και εγκατάσταση σε θέση λειτουργίας είκοσι (20)
μηχανισμών βύθισης-ανύψωσης με τηλεσκοπικό σύστημα
σταθερών συμπιεστών απορριμάτων για την προσωρινή…

2.644.500

Κατασκευή "Σεράφειου Κολυμβητηρίου" στην 6η Δ.Κ

10.665.000
-
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6.000.000

8.000.000

10.000.000

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

12.000.000

113

ΑΞΟΝΑΣ 4

Σύσταση Κέντρου Διαχείρισης & Ενημέρωσης Αλλοδαπών

480.000

Παρεμβάσεις για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη αστέγων,όπως η κοινωνική
ενδυνάμωση και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απόκτηση ή βελτίωση
δεξιοτήτων με σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Οι σχετικές
δράσεις κατάρτισης, προκατάρτι

9.280.000

Διαμόρφωση Κέντρου Απεξάρτησης και Κοινωνικής Επανένταξης στο Μητροπολιτικό
Παρκο Γουδή

8.120.000

Παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο για παιδιά που
βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας

4.540.000

Επισκευή κτιρίου στην οδό Αρμοδίου 12 (1η Δ.Κ.) για την εγκατάσταση κέντρου
υποστήριξης για κοινωνική επανένταξη

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
"Κόμβος Αλληλοβοήθειας"

850.000

Λειτουργία κέντρου ημέρας

720.000

Λειτουργία Μονάδας Βραχείας (μεταβατικής) φιλοξενίας

700.000

Λειτουργία καταφυγίου νύχτας

400.000

Κέντρο Προένταξης χρηστών ναρκωτκών ουσιών

140.000

Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου πρώην Φρουραρχείου για τη λειτουργία διάθεσης
οικιακού και λοιπού εξοπλισμού

123.000

-

114

ΑΞΟΝΑΣ 4

953.072

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

ΑΞΟΝΑΣ 5

Ενέργειες επιτάγχυνσης και ενίσχυσης
της διαχειριστικής ικανότητας των
φορέων του Δήμου Αθηναίων

2.000.000

Μελέτη προώθησης δράσεων
Κοινωνικής Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας στο Δήνμο
Αθηναίων

90.000

ΑΞΟΝΑΣ 5

Μελέτη σκοπιμότητας για την
δημιουργία κοινωνικής τράπεζας

90.000

Μελέτη αποτύπωσης των αναγκών και
προβλημάτων παιδιών που ζουνεπαιτούν στους δρόμους της Αθήνας

100.000

καμπανια ευαισθητοποίησης
πληθυσμού για διαθέσιμες
κοινωνικοοικονομικές παρεμβάσεις

350.000

Μελέτη χαρτογράφησης των
πληθυσμιακών ομάδων που διαβιούν
στο δρόμο (άστεγοι) της περιοχής του
Δήμου Αθηναίων

120.000

Ωρίμανση αναπτυξιακού
προγράμματος της επερχόμενης
προγραμματικής περιόδου

350.000

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2.500.000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANT

116

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

117

118

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

119

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
MASTERPLAN
Α/Α

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ

1

61

ΕΤΠΑ

ΑΞ1

2

61

ΕΤΠΑ

ΑΞ1

3

61

ΕΤΠΑ

ΑΞ1

4

61

ΕΤΠΑ

ΑΞ1

5

61

ΕΤΠΑ

ΑΞ1

6

59

ΕΤΠΑ

ΑΞ1

7

120

ΚΘΠ

57

ΕΤΠΑ

ΑΞ1

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επισκευη διατηρητέου
κτιρίου ΕΒΕΑ στην
οδό Αμερικής 8, για
δημιουργία θερμοκοιτίδας
για εφαρμογές έξυπνων
πόλεων.
Αποκατάσταση
διατηρητέου κτιρίου
πρώην ξενοδοχείου
"Μ. Αλέξανδρος" στην
πλατεία Ομονοίας για
την λειτουργία γραφείου
διασύνδεσης ερευνητικών
και εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων με την Αθήνα.
Αποκατάσταση
διατηρητέου κτιρίου
πρώην ξενοδοχείου
"Μπάγκειον" στην
πλατεία Ομονοίας για την
θερμοκοιτίδα για Mobile
Application.
Αποκατάσταση
διατηρητέου κτιρίου
πρώην ξενοδοχείου
"Ολυμπιάς" στην οδό
Αθηνάς 57 για την
επιχειρηματικότητα στην
Κοινωνική Καινοτομία.
Αποκατάσταση βίλλας
Κλωναρίδη.
Εξοπλισμός για το
Βιομηχανικό Μουσείο της
Αθήνας (παλιό εργοστάσιο
Φωταερίου).
Δράσεις για την ανάπτυξη
και προώθηση του
τουριστικού προιόντος
της Αθήνας/ΥΠΟΕΡΓΟ
Α: Ολοκληρωμένη
Πλατφόρμα Προώθησης
και Υποστήριξης του
προγράμματος τουριστικής
Ανάπτυξης του Δήμου
Αθηναίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

6.550.000

3.867.000

3.475.000

3.301.200

400.000

285.000

5.400.000

Α/Α

ΚΘΠ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

μέσω εξατομικευμένων
τουριστικών υπηρεσιών
(1.800.000) / ΥΠΟΕΡΓΟ
Β : Ολοκληρωμένο
Δίκτυο Πληροφόρησης
& Διαχείρισης Ροής
Επισκεπτών (Visitor
Information Networks &
Visitor Flow Programs)»
(1.800.000) / ΥΠΟΕΡΓΟ
Γ: Επικοινωνιακός
Μηχανισμός Διαχείρισης
Κρίσεων (300.000)
/ ΥΠΟΕΡΓΟ Δ :
Πρόγραμμα Προώθησης
της Αθήνας μέσω Β2Β
Καναλιών (1.000.000) /
ΥΠΟΕΡΓΟ Ε : Ανάδειξη
& Σύνδεση Ακαδημίας
Πλάτωνος με τον Άξονα
Περιοχών Τουριστικού
Ενδιαφέροντος της Αθήνας
(500.000).

8

9

10

3

5

61

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΑΞ1

Δημιουργία «Κέντρου
Υποστήριξης
Επιχειρήσεων»
(Κατάρτιση, εκμάθηση
γλώσσας, υπηρεσίες
συμβουλευτικής για την
ίδρυση και διαχείριση
επιχειρήσεων, marketing,
PR, Social Μedia, business angels, κα.).

1.000.000

ΑΞ1

Δημιουργία
παρατηρητηρίου για
τη καταγραφή της
οικονομικής, κοινωνικής,
περιβαλλοντικής
κατατάστασης στη πόλη
της Αθήνας.

4.750.000

ΑΞ1

Δημιουργία θερμοκοιτίδας
HUB ATHENS για την
ενίσχυση της καινοτομίας
μέσω συνεργατικών
δομών.

1.300.000

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

121

Α/Α

ΚΘΠ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ

11

61

ΕΤΠΑ

ΑΞ1

12

71

ΕΚΤ

ΑΞ1

13

63

ΕΤΠΑ

ΑΞ1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποκατάσταση κτιρίου
"Romantzo" για τη
δημιουργία θερμοκοιτίδας
για Δημιουργικές
Βιομηχανίες.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. δράσεις start up,
2. δράσεις
συμβουλευτικής,
3. δράσεις κατάρτισης.
Εκσυγχρνισμός
συστημάτων διαχείρησης
& διαδικασιών Δήμου
Αθηναίων / ΥΠΟΕΡΓΟ
Α:Σύστημα διαχείρισης
εγγράφων και
διαδικασιών (400.000)/
ΥΠΟΕΡΓΟ Β: Συγκρότηση
ενιαίου διαδικτυακού
περιβάλλοντος για το Δήμο
Αθηναίων για παροχή
υπηρεσιών στον πολίτη
και τις επιχειρήσεις
(1.500.000).

ΣΥΝΟΛΟ

122

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

700.000

11.920.000

1.900.000

44.848.200

1

76

ΕΤΠΑ

ΑΞ2

2

76

ΕΤΠΑ

ΑΞ2

3

77

ΕΤΠΑ

ΑΞ2

4

77

ΕΤΠΑ

ΑΞ2

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ανακατασκευή του κτιρίου
του Κέντρου Υγείας
Αστικού Τύπου επί της
οδού Σαρανταπόρου 4, 5η
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.)
Ανακατασκευή του κτιρίου
του Κέντρου Υγείας
Αστικού Τύπου επί της
οδού Χανίων 4Β, 6η
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.)
Κατασκευή βιοκλιματικού
βρεφονηπιακού σταθμού
επι της οδού Θερμοπυλών
και Λεωνίδου στον
Κεραμεικό (3η ΔΚ).
Κατασκευή βιοκλιματικού
βρεφονηπιακού σταθμού
επι της οδού Νεοχωρίου 5
(6η ΔΚ).

1.127.934

1.913.040

1.644.316

806.964

Α/Α

ΚΘΠ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ

5

59

ΕΤΠΑ

ΑΞ2

6

59

ΕΤΠΑ

ΑΞ2

7

43

ΕΤΠΑ

ΑΞ2

8

43

ΕΤΠΑ

ΑΞ2

9

43

ΕΤΠΑ

ΑΞ2

10

43

ΕΤΠΑ

ΑΞ2

11

43

ΕΤΠΑ

ΑΞ2

12

71

ΕΚΤ

ΑΞ2

13

77

ΕΤΠΑ

ΑΞ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επισκευή διατηρητέου
κτιρίου στην οδό
Θεοτοκοπούλου 34 για τη
λειτουργία πολιτιστικού
κέντρου, (5η Δ.Κ.).
Αποκατάσταση κτιρίου
πρώην οικίας Δουρούτη
στην οδό Μ. Αλεξάνδρου
37-Μεταξουργείο για τη
λειτουργία Πολιτιστικού
κέντρου, (3η Δ.Κ.).
Δημιουργία Πράσινων
Φυτεμένων Δωμάτων σε
12 Σχολικά Συγκροτήματα
Δημου Αθηναιων.
Κατασκευή πράσινου
δώματος στο κτίριο
του 42ου & 57ου
Νηπιαγωγείου 12ου,115ου&124ου
Δημοτικού επί της
οδού Κοργιαλενίου 2 &
Βολανάκη (7η ΔΚ).
Κατασκευή πράσινου
δώματος στο κτίριο του
120ου Νηπιαγωγείου 111ου Δημοτικού - 23ου
Γυμνασίου επί της οδού
Κεδρίνου & Τσέλου (7η
ΔΚ).
Αντικατάσταση λαμπτήρων
φωτισμού κοινοχρήστων
χώρων με νέους
μειωμένης κατανάλωσης
και τοπικές ενισχύσεις
φωτισμού.
Ανακαίνιση για
βιοκλιματική αναβάθμιση 7
σχολικων συγκροτημάτων.
Δημιουργία κέντρου
διαμονής για ηλικιωμένους
άστεγους (εστία Αθηνών).
Δημιουργία δικτύου
κοινωνικής στέγασης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

610.000

300.000

1.658.311

236.000

149.400

5.000.000

1.711.705

520.000

960.000

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

123

Α/Α
14

ΚΘΠ
69

15

63

ΧΡΗΜ/ΣΗ
ΕΚΤ

ΕΤΠΑ

ΑΞΟΝΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞ2

Παροχή υπηρεσιών
φύλαξης βρεφών και
νηπίων.

8.000.000

ΑΞ2

ΟΠΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ /
ΥΠΟΕΡΓΟ Α: Ολοκληρωση
GIS Δήμου Αθηναίων
(1.000.000)
ΥΠΟΕΡΓΟ B: ΟΠΣ
Πολεοδομίας (1.700.000)
/ ΥΠΟΕΡΓΟ Γ : Σύστημα
Ταυτοποίησης Αστέγων
(1.100.000).

3.800.000

ΣΥΝΟΛΟ
1

2

3

4

5

124

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

28.437.670
61

44

44

46

46

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΑΞ3

Κατασκευή "Σεράφειου
Κολυμβητηρίου" στην 3η
Δ.Κ.

10.665.000

ΑΞ3

Προμήθεια και
εγκατάσταση σε θέση
λειτουργίας είκοσι
(20) μηχανισμών
βύθισης-ανύψωσης με
τηλεσκοπικό σύστημα
σταθερών συμπιεστών
απορριμάτων για την
προσωρινή αποθήκευση
των αστικών απορριμάτων
ή ανακυκλώσιμων υλικών
με τη συντήρησή τους για
ένα έτος.

2.644.500

ΑΞ3

Τοποθέτηση 50 υπογείων
κάδων ανακύκλωσης
απορριμάτων.

2.400.000

ΑΞ3

Κατασκεύη αποχετευτικών
δικτύων ακαθάρτων
και των συνδέσεων των
ακινήτων 1ης & 7ης
Δημοτικής Κοινότητας.

1.456.320

ΑΞ3

Κατασκευή αποχετευτικών
δικτύων ακαθάρτων
και των συνδέσεων των
ακινήτων 2ης & 3ης
Δημοτικής Κοινότητας.

1.500.600

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Α/Α

ΚΘΠ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ

6

46

ΕΤΠΑ

ΑΞ3

7

46

ΕΤΠΑ

ΑΞ3

8

61

ΕΤΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατασκεύη αποχετευτικών
δικτύων ακαθάρτων
και των συνδέσεων των
ακινήτων 4ης & 5ης
Δημοτικής Κοινότητας.
Κατασκεύη αποχετευτικών
δικτύων ακαθάρτων
και των συνδέσεων των
ακινήτων 6ης Δημοτικής
Κοινότητας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

1.672.800

1.512.900

ΑΞ3

Δημιουργία «Πράσινης
Διαδρομής» στο Δυτικό
όριο Αθήνας (3η-4η6η Δ.Κ.κ.λ.π) με
αναδιαμόρφωση οδών
Κεραμεικού, Μοναστηρίου,
Σαλαμίνος, Γερανίου κ.λπ.
(οδοί ήπιας κυκλοφορίας,
ποδηλατοδρόμοι κ.ά.) και
Ιεράς Οδού.

3.200.000

3.141.684

9

24

ΕΤΠΑ

ΑΞ3

Δημιουργία υποδομής
Ποδηλάτου στα Πάρκα
Χωροφυλακής (Σταθμός
Μετρό Κατεχάκη) και
Ιλισίων και μεταξύ τους
σύνδεση διαμέσου του
Μητροπολιτικού Πάρκου
Γουδή, Πολυτεχνειούπολης
και Πανεπιστημιούπολης.

10

61

ΕΤΠΑ

ΑΞ3

Ανάπλαση παραδρόμου
οδού Ακαδημίας (1η Δ.Κ.).

1.250.000

11

61

ΕΤΠΑ

ΑΞ3

Βιοκλιματική ανάπλαση
πλατείας Σωτήρη
Πέτρουλα.

2.600.000

12

61

ΕΚΤ

ΑΞ3

Ανάπλαση κοινοχρήστου
χώρου οδού Πάφου (6η
Δ.Κ.).

530.000

13

61

ΕΤΠΑ

ΑΞ3

Ανάπλαση πλατείας Αγίου
Γεωργίου Κυψέλης (6η
Δ.Κ.).

310.000

14

61

ΕΤΠΑ

ΑΞ3

Ανάπλαση Πλατείας
Δικαιοσύνης (1η Δ.Κ.).

1.250.000

15

61

ΕΤΠΑ

ΑΞ3

Ανάπλαση πλατείας
Βαρνάβα (2η Δ.Κ.).

535.000

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

125

Α/Α

ΚΘΠ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

16

61

ΕΤΠΑ

ΑΞ3

Ανάπλαση πλατείας Μάχης
Αναλάτου (2η Δ.Κ.).

715.000

17

61

ΕΤΠΑ

ΑΞ3

Ανάπλαση πλατείας
Κλαυθμώνος στην 1η Δ.Κ.

360.000

ΑΞ3

Ανάπλαση πλατείας
Δουρούτη (πίσω από κτίριο
Μεταξουργείου) στην 3η
Δ.Κ.

560.000

ΑΞ3

Σημειακές παρεμβάσεις
σε πλατεία Ομονοίας για
"άνοιγμα" σε διέλευση και
χρήση.

600.000

ΑΞ3

Σημειακές παρεμβάσεις
σε πλατεία Ομονοίας για
"άνοιγμα" σε διέλευση και
χρήση.

922.500

ΑΞ3

Συντήρηση αποκατάσταση
υπαίθριων γλυτπών
μνημείων του κέντρου της
Αθήνας.

771.210

ΑΞ3

Ανάπλαση - διαμόρφωση
του οικοπέδου μεταξύ
των οδών Ξούθου Μενάνδρου - Βερανζέρου
με ενσωμάτωση
υπολείμματος σκελετού
κατεδαφισμένου κτιρίου.

600.000

ΑΞ3

Ανάκτηση δημόσιου
χώρου πεζοδρομίων
οδού Σόλωνος, Αθηνάς,
Ευρυπίδου & Σοφοκλέους.

1.850.000

ΑΞ3

Επισκευή για στατική
ενίσχυση κερκίδων στο
θέατρο Λυκαβηττού (1η
Δ.Κ.).

1.200.000

ΑΞ3

Πιλοτικό πρόγραμμα
αξιοποίησης πέντε (5)
εγκαταλελειμμένων
κτιρίων.

2.500.000

18

61

19

61

20

61

21

58

22

61

23

61

24

59

25

61

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

ΣΥΝΟΛΟ
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44.747.514

Α/Α

1

2

3

4

5

ΚΘΠ

61

61

71

71

59

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

EKT

ΕΚΤ

ΕΤΠΑ

ΑΞΟΝΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

ΑΞ4

Αποκατάσταση
διατηρητέου κτιρίου
πρώην Φρουραρχείου για
τη λειτουργία διάθεσης
οικιακού και λοιπού
εξοπλισμού.

123.000

ΑΞ4

Επισκευή κτιρίου στην
οδό Αρμοδίου 12 (1η
Δ.Κ.) για την εγκατάσταση
κέντρου υποστήριξης για
κοινωνική επανένταξη.

953.072

ΑΞ4

Παροχή υπηρεσιών
ολοκληρωμένης
υποστήριξης σε τοπικό
επίπεδο για παιδιά που
βρίσκονται κάτω από το
όριο της φτώχειας.

4.540.000

ΑΞ4

Παρεμβάσεις για την
κοινωνικο-οικονομική
ένταξη αστέγων,όπως η
κοινωνική ενδυνάμωση και
οι προπαρασκευαστικές
ενέργειες για την
απόκτηση ή βελτίωση
δεξιοτήτων με σκοπό
την κοινωνική και
επαγγελματική τους
ένταξη. Οι σχετικές
δράσεις κατάρτισης,
προκατάρτισης και
συμβουλευτικής, θα
είναι στοχευμένες,
εξυπηρετώντας ανάγκες
και προβλήματα των
ομάδων. Στόχος η
βελτιστοποίηση των
αποτελεσμάτων μέσω
της αποδοτικότητας των
υλοποιούμενων ενεργειών.

9.280.000

ΑΞ4

Διαμόρφωση Κέντρου
Απεξάρτησης και
Κοινωνικής Επανένταξης
στο Μητροπολιτικό Παρκο
Γουδή.

8.120.000

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
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Α/Α

ΚΘΠ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6

81

ΕΚΤ

ΑΞ4

Σχέδιο ενίσχυσης της
Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στον Δήμο
Αθηναίων «Κόμβος
Αλληλοβοήθειας».

7

71

ΕΚΤ

ΑΞ4

Λειτουργία κέντρου
ημέρας.

720.000

8

71

ΕΚΤ

ΑΞ4

Λειτουργία καταφυγίου
νύχτας.

400.000

9

71

ΕΚΤ

ΑΞ4

Λειτουργία Μονάδας
Βραχείας (μεταβατικής)
φιλοξενίας.

700.000

140.000

10

71

ΕΚΤ

ΑΞ4

Κέντρο Προένταξης
χρηστών ναρκωτκών
ουσιών.

11

63

ΕΤΠΑ

ΑΞ4

Σύσταση Κέντρου
Διαχείρισης & Ενημέρωσης
Αλλοδαπών.

ΣΥΝΟΛΟ
1

2

3

4

5
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

850.000

3.800.000
26.306.072

85

86

86

86

86

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

ΕΚΤ

ΕΚΤ

ΕΚΤ

ΑΞ5

Ωρίμανση αναπτυξιακού
προγράμματος
της επερχόμενης
προγραμματικής περιόδου.

350.000

ΑΞ5

Μελέτη χαρτογράφησης
των πληθυσμιακών ομάδων
που διαβιούν στο δρόμο
(άστεγοι) της περιοχής του
Δήμου Αθηναίων.

120.000

ΑΞ5

Εκστρατεία
ευαισθητοποίησης
πληθυσμού για διαθέσιμες
κοινωνικοοικονομικές
παρεμβάσεις.

350.000

ΑΞ5

Μελέτη αποτύπωσης των
αναγκών και προβλημάτων
παιδιών που ζουν-επαιτούν
στους δρόμους της Αθήνας.

100.000

ΑΞ5

Μελέτη σκοπιμότητας για
την δημιουργία κοινωνικής
τράπεζας.

90.000

RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Α/Α

ΚΘΠ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ

6

86

ΕΚΤ

ΑΞ5

7

85

ΕΤΠΑ

ΑΞ5

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μελέτη προώθησης
δράσεων Κοινωνικής
Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας στο
Δήνμο Αθηναίων.
Ενέργειες επιτάγχυνσης
και ενίσχυσης της
διαχειριστικής ικανότητας
των φορέων του Δήμου
Αθηναίων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

90.000

2.000.000

3.100.000
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