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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αυτή η πτυχιακή εργασία αποτελεί την τελική φάση του προγράμματος
σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του TEI
Καλαμάτας σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα Τ.Ε.Ι. και τον σχετικό κανονισμό
σπουδών.
Το αντικείμενο της εργασίας είναι η περιγραφή και αξιολόγηση του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας ως παραδείγματος Διαδημοτικής
Συνεργασίας στην Μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.
Ευχαριστίες οφείλονται στη διοίκηση και στο στελεχιακό δυναμικό του ΑΣΔΑ και
ιδιαίτερα στους:
κ. Μ. Διαμαντόπουλο
κ. Κ. Βασιλείου
κα. Ρ. Μπακοβασίλη και στην
κα. Μ. Τσάκωνα
που εφόδιασαν την υποφαινόμενη σπουδάστρια με όλο το απαραίτητο υλικό
για τη διοίκηση, οργάνωση και το πρόγραμμα δράσης του ΑΣΔΑ.
Επίσης, πρέπει να αναφερθεί η συμβολή των αιρετών και των στελεχών του
Δήμου Περιστεριού στον οποίο η υποφαινόμενη έκανε την πρακτική της άσκηση και
κατανόησε τα προβλήματα της Δ. Αθήνας.
Τέλος, ευχαριστίες οφείλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος
Δ.Μ.Τ Α. και στους συναδέλφους σπουδαστές και σπουδάστριες με τους οποίους η
υποφαινόμενη ολοκλήρωσε τις σπουδές της. Η συνεργασία με τον επιβλέποντα της
μελέτης κ. Τ. Σαπουνάκη, επιστημονικό συνεργάτη του Τμήματος υπήρξε
ενδιαφέρουσα, αποδοτική και ουσιαστική για την ολοκλήρωση της πτυχιακής
εργασίας.
Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση, ανάλυση και
αξιολόγηση του ΑΣΔΑ ως παράδειγμα Διαδημοτική Συνεργασίας στη Μητροπολιτική
περιοχή της Αθήνας. Το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης βασίστηκε σε μελέτες και
προγράμματα του ΑΣΔΑ, σε ενημερωτικό υλικό το οποίο έχει κυκλοφορήσει και
τέλος σε επίσημα διοικητικά έγγραφα που αφορούν τη σύσταση, οργάνωση και
λειτουργία του. Το υλικό αυτό αξιολογείται και σχεδιάζεται στα ανάλογα κεφάλαια.
Στο Α ' κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο των αναπτυξιακών
συνδέσμων έτσι όπως ισχύει στην Ελλάδα.
Στο Β' κεφάλαιο παρουσιάζονται τα οικονομικά, κοινωνικά, πολεοδομικά κ.α.
χαρακτηριστικά της Δ. Αθήνας που αποτελεί την διοικητική περιφέρεια του ΑΣΔΑ.
Στο Γ κεφάλαιο παρουσιάζεται η διοίκηση, το προσωπικό, η λειτουργία και τα
οικονομικά του συνδέσμου.
Στο Δ ' κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρόγραμμα δράσης του ΑΣΔΑ, οι
προτεραιότητές του, οι άξονες παρέμβασης τα οποία καθορίζουν το ευρύτερο
πλαίσιο δράσης των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. (Δήμων) που τον έχουν συστήσει.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΝΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΘΕΣΜΟΣ: 01 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Με το νόμο 1416/84 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής
και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» άρθρο 23 «Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι» εισάγεται για
πρώτη φορά στη χώρα μας η έννοια του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Το τι είναι όμως
ένας Αναπτυξιακός Σύνδεσμος είναι ομιχλώδες και το μόνο σαφές από το νόμο είναι
ότι «κατά την κατάρτιση του περιφερειακού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων,
προβλέπεται και ειδικό πρόγραμμα για τους αναπτυξιακούς συνδέσμους».
Με το νόμο 1622/86 «Τοπική Αυτοδιοίκηση - περιφερειακή ανάπτυξη και
δημοκρατικός προγραμματισμός» άρθρο 15 παρ.
2 καθορίζεται ότι «Στις
διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού συμμετέχουν και οι αναπτυξιακοί
σύνδεσμοι».
Αυτό θα μπορούσε να είχε δώσει μία μεγάλη πνοή στους
Αναπτυξιακούς Συνδέσμους αρκεί να είχαν ποτέ πραγματοποιηθεί οι διαδικασίες
δημοκρατικού προγραμματισμού.
Στο νόμο 1832/89 «τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για την
τοπική αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις» άρθρο 14 παρ. 4
προβλέπεται ότι « επιτρέπεται η συμμετοχή του συνδέσμου για αναπτυξιακούς
σκοπούς σε επιχειρήσεις.
Τέλος, με το νόμο 2218/94 «ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση
διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες
διατάξεις» μπαίνει ένα τέλος ουσιαστικά στους Αναπτυξιακούς Συνδέσμους - «από
01/01/1995 δεν επιτρέπεται η σύσταση «Αναπτυξιακών Συνδέσμων» ενώ στο ίδιο
άρθρο, προβλέπεται ότι «Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι που βρίσκονται μέσα στα όρια
Συμβουλίου Περιοχής καταργούνται αυτοδικαίως τρεις (3) μήνες μετά την έναρξη
λειτουργίας του Συμβουλίου Περιοχής». Ο νόμος έχει πρόβλεψη και για όσους
Αναπτυξιακούς Συνδέσμους επιβιώσουν από τα παραπάνω και επιμείνουν να
υπάρχουν. Συγκεκριμένα στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι «Τα Συμβούλια Περιοχής
από την έναρξη λειτουργίας τους υποκαθιστούν τους Αναπτυξιακούς Συνδέσμους
στην εφαρμογή των διατάξεων του1622/1986 για το δημοκρατικό προγραμματισμό
ενώ στην παρ. 4 ορίζεται ότι τα συμβούλια περιοχής
♦

καταρτίζουν τα μεσοχρόνια
προγράμματα και

και

τα

ετήσια

τοπικά

αναπτυξιακά

♦

συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης των μεσοχρονίων νομαρχιακών
αναπτυξιακών προγραμμάτων». Βλέπουμε δηλαδή ότι τους αφαιρούνται οι
μοναδικές θεσμοθετημένες αρμοδιότητες.
Δημιουργούνται σοβαρά
ερωτηματικά σχετικά με την αντιμετώπιση των Αναπτυξιακών Συνδέσμων
από το νομοθέτη ιδιαίτερα σε δύο σημεία

1) Γιατί ο νομοθέτης δεν έδωσε ποτέ συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους
Αναπτυξιακούς Συνδέσμους;
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2) Γιατί ο νομοθέτης αντί να προχωρήσει σε αναβάθμιση των Αναπτυξιακών
Συνδέσμων, με την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, προχώρησε στη
δημιουργία ενός θεσμού, των Συμβουλίων Περιοχής;
Δεν είναι του παρόντος να απαντήσουμε στα ερωτηματικά αυτά, θα πρέπει
πάντως να επισημάνουμε ότι η αντιμετώπιση αυτή οδήγησε τελικά στην ουσιαστική
αδρανοποίηση του θεσμού των Αναπτυξιακών Συνδέσμων, που ενώ είχαν τη
δυνατότητα να προσφέρουν πολλά ελαττώνοντας την πολυδιάσπαση των ελληνικών
Ο. T. Α, τελικά η πλειοψηφία τους αποτέλεσαν έναν ακόμη θεσμό T. Α', χωρίς
αρμοδιότητες και πόρους ως επί το πλείστον. Έτσι αποκτήσαμε μερικές ακόμα
εκατοντάδες «προέδρους».
Η εμπειρία από τους ελάχιστους Αναπτυξιακούς
Συνδέσμους που δούλεψαν ουσιαστικά αποδεικνύει τις τεράστιες δυνατότητες που
υπήρχαν από ένα τέτοιο θεσμό.
Η θεσμοθέτηση της συνεργασίας των πρωτοβάθμιων Ο. T. Α με την μορφή
των Αναπτυξιακών Συνδέσμων όπως είναι φυσικό δεν ανέτρεψε τα ισχύοντα γενικά
για τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Τα όρια και οι κανόνες λειτουργίας είναι όμοια.
Έτσι οι δυνατότητες και ιδιαίτερα οι περιορισμοί που υπάρχουν για τους Δήμους
ως προς το πλήθος, το είδος και τον τρόπο άσκησης αρμοδιοτήτων, τις σχέσεις με
την κεντρική διοίκηση, τους οικονομικούς πόρους κ. λ. π. ισχύουν κατά αναλογία
και για τους Αναπτυξιακούς Συνδέσμους.
Η σύσταση και η συμμετοχή σε Α. Σ των Ο. T. Α δεν αποτελεί δημιουργία
άλλου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά προωθεί την ολοκληρωμένη
συνεργασία μεταξύ τους για την επίτευξη κοινού σκοπού.
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ΕΝΝΟΙΑ
ΚΑΙ
ΜΟΡΦΕΣ
ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

&

Η Ελλάδα σήμερα έχει περίπου 300 δήμους και 5. 700 κοινότητες. Οι μισοί
από τους 300 δήμους έχουν το αναγκαίο μέγεθος και πληθυσμό, αλλά οι κοινότητες
στην πλειοψηφία τους δεν έχουν το ελάχιστο αναγκαίο μέγεθος για να ασκήσουν
ουσιαστικά τις αρμοδιότητες τους και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των δημοτών
τους. Το πρόβλημα είναι οξύτερο, καθώς το νέο θεσμικό πλαίσιο διευρύνει το πεδίο
δραστηριοτήτων της T. Α. Και το διευρύνει όχι μόνο με την αύξηση των
αρμοδιοτήτων στους κλασικούς τομείς τοπικών λειτουργιών, όπως η παροχή
κοινωνικών και διοικητικών υπηρεσιών, αλλά και με την πρόβλεψη της ενεργού
συμμετοχής των Ο. T. A στις διαδικασίες τοπικής ανάπτυξης. Είναι λοιπόν φανερό
ότι οι κοινοτικές με αυτή τη διάθρωση, όχι μόνο δεν έχουν την δυνατότητα
ικανοποιητικής παροχής των τοπικών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά αδυνατούν να
υποκινήσουν και να στηρίξουν αποτελεσματικά την τοπική ανάπτυξη.
Η διακοινοτική συνεργασία εμφανίζεται ως η καταλληλότερη λύση για το
πρόβλημα του κατακερματισμού της πλεονεκτημάτων της (όπως η προώθηση της
κοινοτικής αλληλεγγύης και της συλλογικής πρωτοβουλίας), ξεπερνά το πρόβλημα
της έλλειψης μιας αναγκαίας οργάνωσης και στελέχωσης, την οποία απαιτούν οι
διαδικασίες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και ανάπτυξης επενδυτικών
πρωτοβουλιών. Η συνεργασία πολλών μικρότερων Ο. T. A δημιουργεί ένα
μεγαλύτερο φορέα τοπικών υπηρεσιών και ανάπτυξης. Η διακοινοτική συνεργασία
μπορεί να είναι τυπική
Άτυπη συνεργασία είναι εκείνη που δεν στηρίζεται σε υπάρχον θεσμικό

πλαίσιο. Αποτελεί πρωτοβουλία των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και αφορά
συνήθως οργάνωση κοινών εκδηλώσεων.
Αντίθετα η τυπική συνεργασία
αναπτύσσεται στα πλαίσια κάποιων θεσμών, που αποτελούν και το νομικό της
πλαίσιο. Είναι αυτονόητο, ότι οι κανόνες που διέπουν τη διακοινοτική συνεργασία
πρέπει να προβλέπουν κίνητρα για τις συνεργαζόμενες κοινότητες. Το θεσμικό
πλαίσιο της διακοινοτικής συνεργασίας στη χώρα μας είναι ήδη πλούσιο. ΟΙ Ο. Τ.
A έχουν τη δυνατότητα, να δημιουργήσουν κοινές υπηρεσίες να συστήσουν
συνδέσμους για την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση έργων, τον σχεδίασμά και τη
κατάρτιση προγραμμάτων, καθώς και να συνεργασθούν στα πλαίσια μιας
προγραμματικής σύμβασης. Πιο προωθημένες μορφές συνεργασίας μπορούν να
θεωρηθούν η σύσταση αναπτυξιακών εταιριών και η δημιουργία διακοινοτικών
επιχειρήσεων, για την εκμετάλλευση των τοπικών πόρων και την απασχόληση του
ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, η εθελοντική συνένωση των Ο. T. A μπορεί να
θεωρηθεί ως η πιο προωθημένη μορφή με αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης και
επιμελούς διακοινοτικής συνεργασίας.
Κλείνουμε, με μια σειρά αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν την διακοινοτική
συνεργασία:
•

Η διακοινοτική συνεργασία πρέπει να είναι ελεύθερη

• Καμιά κοινότητα, δεν πρέπει κατ’ αρχή να υποχρεώνεται σε συμμετοχή ή να
πιέζεται να μην αποχωρήσει από συνεργασία που δεν την εξυπηρετεί. Εδώ πρέπει
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να σταθμίζεται με προσοχή η επίπτωση της απόφασης αυτής, στο γενικότερο
διακοινοτικό συμφέρον.
• Στην περίπτωση συνδέσμων, δεν πρέπει να παρακάμπτεται η βούληση της
επιμέρους δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και την ενδιαφερομένων
πληθυσμών, ούτε να επιβάλλεται η ηγεμονία μιας μεγάλης πόλης πάνω στις μικρές.
• Τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς και
να παρακολουθούν κανονικά το έργο των διακοινοτικών φορέων, χωρίς να
επαναπαύονται από τη συμμετοχή των αντιπροσώπων τους.
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Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αναπτυξιακό Συνέδριο Δυτικής Αθήνας: Ε ισ ηνήσ εκ
Η Δυτική Αθήνα, η «Δυτική Όχθη» γενικά, όπως γνωρίζουμε είναι μια περιοχή,
που με ελάχιστες εξαιρέσεις, αφέθηκε από την αρχή στη μοίρα της. Σ’ αυτή
στοιβάχτηκαν τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα, η οχλούσα βιομηχανία και οι οχλούσες
(κοινωνικά και περιβαλλοντικά) χρήσεις. Η εικόνα της υποβάθμισης, που συνοδέυσε
τη Δυτική Αθήνα έχει σήμερα ανατραπεί.
Αυτό δεν οφείλεται σε κάποια γενικότερη κρατική ή ιδιωτική πολιτική ανάπτυξης,
αλλά στις προσπάθειες των ίδιων των κατοίκων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ν’
αναβαθμίσουν τη ζωή τους.
Η εικόνα της Δυτικής Αθήνας σήμερα είναι ένα τεράστιο μωσαϊκό. Μπορεί
κανείς να δει δίπλα δίπλα δείγματα μεγάλης φτώχειας με δείγματα πλούτου. Σιγά
σιγά και μέσα στη Δυτική Αθήνα αρχίζουν και ξεχωρίζουν περιοχές φτωχές και
πλούσιες δημιουργείται μια εσωτερική ανισότητα, Ωστόσο υπάρχουν μια σειρά
ερωτήματα που θα έπρεπε να θέσουμε όπως:
> Υπάρχει Δυτική Αθήνα;
> Ποια είναι η θέση της Δυτικής Αθήνας;
> Είναι η Δυτική Αθήνα σήμερα υποβαθμισμένη; και αν ναι Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά αυτής της υποβάθμισης;
> Τι είδους ανάπτυξη θέλουμε για τη Δυτική Αθήνα;
> Ποιες είναι οι κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης στη Δυτική Αθήνα;
> Πώς μπορεί να χρηματοδοτήσει η ανάπτυξη;
> Ποια η δυναμική και προοπτική της Δυτικής Αθήνας;

I. Υπάρχει Δυτική Αθήνα:
Σήμερα δεν υπάρχει μια Δυτική Αθήνα. Υπάρχουν πολλές. Ο καθένας μας ζει
τη δίκιά του. Υπάρχουν όμως και ορισμένα αντικειμενικά χαρακτηριστικά, που
αρχίζουν να δημιουργούν μια κοινωνική διαστρωμάτωση στο χώρο. Υπάρχουν
περιοχές με σωστή ρυμοτομία, με πράσινο, με καλή ποιότητα κατοικίας, χωρίς
οχλούσες χρήσεις, με κοινωνικό εξοπλισμό. Και υπάρχουν και περιοχές χωρίς
ρυμοτομία, χωρίς πράσινο, με κακή ποιότητα κατοικίας, με οχλούσες χρήσεις, χωρίς
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κοινωνικό εξοπλισμό.
όμως υπαρκτά.

Τα όρια ανάμεσα σ’ αυτές δεν είναι πάντα διακριτά, είναι

Ας αρχίσουμε όμως από το άλφα. Δυτική Αθήνα ονομάζουμε την περιοχή
Δυτικά του Κηφισού, που αποτελείται από τους Δήμους Αγ. Αναργύρων, Αγ.
Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ζεφυρίου, Ιλίου, Καματερού, Περιστεριού, Πετρούπολης και
Χαϊδαρίου. Η περιοχή αυτή έχει κοινή ιστορία τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια,
κοινή διαστρωμάτωση, κοινά προβλήματα, κοινά διοικητικά όρια και μέχρι σήμερα
αντιμετωπίζονται ενιαία τόσο από τους κατοίκους τους, όσο και από τους λοιπούς.
Οι διαφοροποιήσεις που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται, όπως είδαμε παραπάνω
αρκούν για να πούμε ότι αυτή η ενότητα, δεν υπάρχει πια. Η Δυτική Αθήνα
εξακολουθεί να υπάρχει σαν ενότητα, για τους εξής λόγους:
α) ΦΥΣΙΚΑ ΟΡΙΑ Ποικίλο Όρος, Όρος Αιγάλεω, Λ. Σταυρού Ελευσίνας,
Κηφισιάς. Αυτά αποτελούν φυσικά όρια που δύσκολα ξεπερνιούνται
β) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ. Η Νομαρχία Δυτικής Αττικής παλιότερα, ο Δυτικός
τομέας της Νομαρχίας Αθηνών σήμερα αποτελούν υπαρκτά όρια, που δεν μπορούν
να ανατραπούν με κάποιες απλές διοικητικές αποφάσεις.
γ) ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΙΑ Ξέρουμε όλοι λίγο πολύ καλά τι σήμαινε για
τους παλιότερους αλλά και για τους νέους σήμερα το «Μένω Δυτικά».
δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΙΑ Παρόλη την εξάρτηση από την Αθήνα, η αγορά
της Δ. Αθήνας αναπτύσσεται γοργά. Σήμερα η αγορά του Περιστεριού, του
Αιγάλεω, του Ιλίου και των άλλων Δήμων δεν έχει τίποτα να ζηλέψει σε ποικιλία και
ποσότητα από την αγορά της Αθήνας.
ε) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ Δεν είναι μυστικό, ούτε και τυχαίο, η πολιτική
έκφραση της Δ. Αθήνας. Είναι αποτέλεσμα του τρόπου ανάπτυξής της

II.
Ποια είναι
Λεκανοπέδιο:

η θέση

τγκ

Δυτικής

Αθήνας

στο

Η Δυτική Αθήνα βρίσκεται στα Δυτικά του Λεκανοπεδίου. Έχει πληθυσμό
περίπου 500000 κατοίκους (σύμφωνα με την απογραφή του 1991) δηλαδή το
15,05% του πληθυσμού του πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτεύουσας.
Αποκόβεται από το υπόλοιπο λεκανοπέδιο από τον Κηφισό - Εθνική οδό Αθηνών
Θεσ/κης. Η ανεργία στη Δυτική Αθήνα ανέρχεται σε 9,2%, ενώ στο λεκανοπέδιο σε
9,7%. Η απασχόληση στη περιοχή στους τρεις τομείς είναι 0,7 πρωτογενείς,
41,51% δευτερογενής, 57,74% τριτογενείς, ενώ στο πολεοδομικό Συγκρότημα
Πρωτεύουσας είναι αντίστοιχα 0,5%, 38,8%, 60,7%. Η πυραμίδα ηλικιών στη Δυτική
Αθήνα, είναι πιο υγιής από το πολεοδομικό συγκρότημα πρωτεύουσας.
Η Δυτική Αθήνα είναι αναπόσπαστο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος
πρωτεύουσας. Ταυτόχρονα αποτελεί αυτόνομο τμήμα από την άποψη ότι έχει
ενδογενείς δυνατότητες ανάπτυξης. Αποτέλεσε για χρόνια το «σκουπιδαριό» της
Αθήνας, με την έννοια ότι χωροθετούνταν εκεί χρήσεις που ενοχλούσαν ή διέμεναν
πληθυσμοί απαραίτητοι για τη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος, είτε
σε εργατικά χέρια, είτε ως καταναλωτές, που όμως δεν έπρεπε να ανακατευτούν με
τους άλλους τους «καλούς». Σήμερα η Δυτική Αθήνα έχει μπροστά της δύο
δρόμους Ο πρώτος είναι ο δρόμος της «ανεξαρτησίας». Να προχωρεί δηλαδή σε
διαδικασίες «αποτίναξης» του αθηναϊκού ζυγού, κατευθυνόμενη σε μια εσωστρεφή
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ανάπτυξη. Αυτό είναι λάθος. Ο δεύτερος είναι ο δρόμος της «συνεργασίας». Αυτό
όμως δεν μπορεί να γίνει μόνο με την καλή διάθεση. Χρειάζονται και έργα, ιδίως
από την πλευρά που ακόμα και σήμερα εμφανίζεται να θεωρεί τα Δυτικά σαν
υποβαθμισμένα προάστια με τα οποία δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς

III.
Είναι η Δυτική Αθήνα σήμερα υττοβαθυισιιένη:
αν ναι ποια είναι τα γαοακτηριστικά αυτής τγκ
υττοβάθιπσης;
- Η κατοικία στη Δυτική Αθήνα, στο μεγαλύτερο ποσοστό της είναι καινούρια,
από μέτρια έως πολύ καλή (αναφερόμαστε βέβαια στην ποιότητα κατασκευής και όχι
στη αισθητική της και στο αστικό περιβάλλον που δημιουργεί) και ικανοποιητικά
εξοπλισμένη.
- Το οδικό δίκτυο της περιοχής ποσοτικά και ποιοτικά βρίσκεται σε καλή
κατάσταση. Το πρόβλημα εστιάζεται στη παντελή έλλειψη οποιοδήποτε σχεδιασμού
και κατά συνέπεια τις σωστές ιεραρχήσεις του.
- Το συγκοινωνιακό δίκτυο της περιοχής εξυπηρετεί, με αξονικές γραμμές, την
επικοινωνία με το κέντρο της Αθήνας, ελάχιστα όμως την εσωτερική επικοινωνία.
- Ο τρόπος της πολεοδομικής ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας οδηγούσε σε
απαράδεκτη ανάμειξη χρήσεων γης, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας από τις
οχλούσες χρήσεις.
- Η τεχνική υποδομή στη Δυτική Αθήνα, με χρήματα των Δήμων και μόνο,
βρίσκεται σήμερα σε ικανοποιητική κατάσταση. Τρανό παράδειγμα οι πλημμύρες.
Οι περιοχές της Δυτικής Αθήνας, που πάντα ήταν πρώτες σε ζημιές από πλημμύρες
απέδειξαν τα τελευταία χρόνια ότι έχουν αποκτήσει την απαραίτητη υποδομή σε
τοπικό επίπεδο. Αυτό που λείπει ακόμα είναι η υποδομή σε κεντρικό επίπεδο.
- Η περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Δυτική Αθήνα, πέρα από τη γενική
υποβάθμιση του λεκανοπεδίου, εντοπίζεται στη παντελή σχεδόν έλλειψη αστικού
πρασίνου, μιας και άναρχη δόμηση της δεν επέτρεψε τη δημιουργία χώρων
πρασίνου. Σ’ αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε την εισαγόμενη ρύπανση από το
Θριάσιο πεδίο, της οχλούσες χρήσεις μέσα σε περιοχές κατοικίας και το φαλακρό
Ποικίλο Όρος.
- Η αγορά εργασίας στη Δυτική Αθήνα εμφανίζεται προβληματική για δύο
κυρίως λόγους. Ο πρώτος έχει σχέση με την αγορά εργασίας μέσα στη Δ. Αθήνα.
Με τη σταδιακή παρακμή του δευτερογενούς τομέα στη περιοχή, το κυρίαρχο ρόλο
έχει αρχίσει και τον διαδραματίζει ο τριτογενείς, που όμως στηρίζεται και αυτός,
όπως ο παραδοσιακός μεταποιητικός τομέας της περιοχής, σε μικρές οικογενειακές
μονάδες. Ο δεύτερος έχει σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, που στην περιοχή έχει
χαμηλό μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο σε σχέση με το υπόλοιπο
λεκανοπέδιο. Έτσι το πρόβλημα της ανεργίας, της υποαπασχόλησης, αλλά και της
ετεροαπασχόλησης εμφανίζεται έντονα στη Δ. Αθήνα
- Ο κοινωνικός εξοπλισμός στη Δυτική Αθήνα, χωρίς να φτάνει αυτόν άλλων
περιοχών του λεκανοπεδίου, δεν είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένος. Προβλήματα
υπάρχουν σίγουρα και στην παιδεία και στη υγεία και στον αθλητισμό και στον
πολιτισμό δεν αποτελούν όμως από μόνα τους αιτία υποβάθμισης της περιοχής,
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ιδιαίτερα σήμερα μετά τις μεγάλες προσπάθειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σ’ αυτούς τους τομείς. Όσον αφορά τις
ιδιωτικές υπηρεσίες που προσφέρονται, είτε στις ανωτέρω κατηγορίες, είτε στις
προσωπικές υπηρεσίες, είτε στο εμπόριο, είναι σήμερα ικανοποιητικές
- Η πολεοδομική δομή της περιοχής κατ’ εικόνα και ομοίωση του τρόπου
ανάπτυξής της, είναι άναρχη ανορθολογική και προβληματική. Σήμερα υπάρχει μια
ιεραρχία που οδηγεί το κάτοικο στα γραμμικά κύρια κέντρα (Θηβών, Ιερά Οδός,
Τσαλδάρη, Πετρουπόλεως, Δημοκρατίας, Καραϊσκάκη κ. λ. π)ή στα κέντρα της
Αθήνας και λιγότερο του Πειραιά
Συνοψίζοντας, μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα για την υποβάθμιση ή
όχι της Δυτικής Αθήνας ως εξής:
α) Όχι η Δυτική Αθήνα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως υποβαθμισμένη πλέον.
Με τη δράση κυρίως των κατοίκων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει
πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα.
β) Τα βήματα αυτά δεν αρκούν. Έχουν δημιουργήσει μια δυναμική, που αν
βρουν τη στήριξη του κράτους και του ιδιωτικού τομέα, θα οδηγήσουν την Δυτική
Αθήνα μπροστά.
γ) Η υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας ή όχι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη
σχέση που δημιουργεί με τις γύρο περιοχές και με το πολεοδομικό Συγκρότημα
Πρωτεύουσας σαν σύνολο εξαρτάται από την αντιμετώπιση που θα έχει από την
κεντρική διοίκηση.

IV Τι είδους ανάπτυξη θέλουυε ν»α τη Δυτική Αθήνα:
Η ανάπτυξη δεν είναι μια μελέτη, ένα έργο, μια απόφαση. Είναι μια συνεχής
διαδικασία, ένας τρόπος ζωής και μόνο σαν τέτοιος μπορεί να αποδώσει. Στην
έννοια της ανάπτυξης εξυπακούεται η δυνατότητα μιας ποιοτικής και ποσοτικής
διάστασης. Η ερμηνεία της έννοιας πρέπει να περιέχει μέσα της την οικονομική,
κοινωνική, χωροταξική, περιβαλλοντική και πολιτιστική διάσταση, αλληλένδετες
μεταξύ τους.
Η πραγμάτωση μιας τέτοιας ανάπτυξης συνεπάγεται μια σειρά προϋποθέσεις.
Αυτές είναι:
1. Διαφοροποίηση των σχέσεων κράτους και κοινωνικών ομάδων τοπικής
κοινωνίας, με εμβάθυνση της πολιτικής και κοινωνικής δημοκρατίας
2. Ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από διαφορετικές μορφές
κατάρτισης ώστε ν’ αναδειχθεί σε κύριο παράγοντα της ανάπτυξης
3. Νέες μορφές ενδογενούς χρηματοδότησης
4. Τροποποίηση υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου όσον αφορά αρμοδιότητες
πόρους, διαδικασίες
5. Ενημέρωση
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Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ευημερία των ανθρώπων, και αυτό μπορεί να
γίνει μόνο στο πλαίσιο μιας γενικευμένης διαδικασίας ανάπτυξης, όπου ο ρόλος
καθενός θα ορίζεται ακριβώς και θα είναι συμπληρωματικός απέναντι στους άλλους.
Μέσα από το αναπτυξιακό πρόγραμμα Δυτικής Αθήνας (1990), αναδείχτηκε μια
συνολική λογική ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας. Το πλαίσιο αυτό εξακολουθεί και
σήμερα να αποτελεί τις κατευθυντήριες γραμμές για την αναπτυξιακή πολιτική του
ΑΣΔΑ, χρειάζεται όμως βελτιώσεις, τροποποιήσεις συμπληρώσεις. Οι άξονες που
έμπαιναν ήταν οι εξής:
- Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη την παραγωγικής βάσης
- Μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
- Αναβάθμιση του περιβάλλοντος,
λειτουργικού αστικού ιστού.

εκσυγχρονισμός

- Προγραμματισμός κοινωνικής πολιτικής της T.
μειονεκτούσες ομάδες

και

ανάπτυξη

του

Α, με προτεραιότητα στις

- Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης
- Μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
- Προγραμματισμός κοινωνικής πολιτικής της T.
μειονεκτούσες ομάδες

Α, με προτεραιότητα στις

- Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των Ο. T. Α, αναβάθμιση της διαδημοτικής
συνεργασίας.

V.
Ποιες είναι οι κινητήριες δ υ νά ιιεκ m e ανάπτυξης
στη Δυτική Αθήνα:
Σημαντικό ερώτημα που θέλει μια ξεκάθαρη απάντηση. Μόνο αν όλοι οι
παρακάτω καταλήξουν σε μια κοινή στρατηγική, υπάρχουν πιθανότητες να πετύχει
οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυξης της περιοχής.
1. ΚΑΤΟΙΚΟΙ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Είναι η βασική κινητήρια δύναμη σε πρωτογενές επίπεδο. Η οποιαδήποτε
προσπάθεια απαιτεί την ολόψυχη προσωπική τους συστράτευση. Απ’ αυτούς
ξεκινάνε όλα και σ’ αυτούς καταλήγουν. Οποιαδήποτε διαδικασία ανάπτυξης
πρέπει πρωταρχικά να καλύπτει δυο προϋποθέσεις:
- Να εξασφαλίζει τη συμμετοχή τους.
- Να έχει ως κύριο στόχο της τον άνθρωπο.
2. ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ / ΣΩΜΑΤΕΙΑ / ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Πρόκειται για την οργανωμένη έκφραση των κατοίκων και των εργαζομένων.
Θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού - υλοποίησης - αξιολόγησης
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της ανάπτυξης. Ρόλος τους είναι να εκφράσουν τις ανάγκες και επιθυμίες των
κατοίκων και εργαζομένων που εκπροσωπούν
3. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Στην τοπική ανάπτυξη πρέπει να συμμετέχει καθοριστικά ο ιδιωτικός τομέας. Η
συμμετοχή του δεν θα πρέπει να έγκειται στην ανεξέλεγκτη δράση του. Δεν πρέπει
ποτέ να ξεχνάμε ότι στόχος του είναι το κέρδος. Αυτό που πρέπει να τους δώσουμε
να καταλάβει είναι ότι η συμμετοχή του στην ανάπτυξη, όπως την
προγραμματίζουμε, είναι προς όφελος του ώστε να προσελκύει κεφάλαια.
4. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η συμμετοχή της έχει δύο χαρακτηριστικά:
- Ως έκφραση της τοπικής βούλησης
- Ως επενδυτής
Σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει κατανοήσει ότι ο ρόλος της δεν είναι απλά
και μόνο η έκδοση κάποιων πιστοποιητικών και κάποιων στοιχειωδών υπηρεσιών
(π. χ. καθαριότητα). Χωρίς να παραβλέπει τη σημασία τους, διερευνά συνέχεια νέα
πεδία παρέμβασης της στο κοινωνικό και παραγωγικό γίγνεσθαι. Η επενδυτική
προσπάθεια των Δήμων της Δυτικής Αθήνας τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί σε μια
προσπάθεια αντιμετώπισης τόσο των οξυμένων προβλημάτων της περιοχής, όσο
και αξιοποίησης των νέων δεδομένων.
Η δημιουργία σειράς Δημοτικών
επιχειρήσεων, παρά το πρόβλημα πολυδιάσπασης που παρουσιάζεται και που
μπορεί να λυθεί, δίνει νέες δυνατότητες αντιμετώπισης και προβλημάτων. Η ύπαρξη
σήμερα της δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης, παρά τις περιορισμένες αρμοδιότητες
και πόρους, αλλά και τη στρεβλή χωροταξική της οργάνωση, τουλάχιστον στην
Αττική, δημιούργησε καινούριες συνθήκες για την παρέμβαση της Αυτοδιοίκησης
στην αναπτυξιακή διαδικασία.
Σε μεγάλα αστικά συγκροτήματα, όπως το
Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτεύουσας, η σωστή λειτουργία της δευτεροβάθμιας
Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστική, μιας και είναι φανερό ότι τα προβλήματα του
αστικού χώρου δεν αναγνωρίζουν διοικητικά όρια Δήμων, αλλά έχουν την «κακή
συνήθεια» να απλώνονται και πέρα απ’ αυτά. Όσον αφορά την Δυτική Αθήνα,
πιστεύουμε ότι η συνεργασία και συντονισμός των δύο επιπέδων Αυτοδιοίκησης
μπορεί να αποδώσει πολλά.

5. ΚΡΑΤΟΣ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Το κράτος, παρά τις δραστικές περικοπές των τελευταίων χρόνων, εξακολουθεί
να είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής. Η παρέμβαση του είναι καθοριστική, είτε άμεσα,
με τη χρηματοδότηση έργων και επενδύσεων, είτε έμμεσα με το θεσμικό πλαίσιο.
Πιστεύουμε ότι το κράτος στα πλαίσια αποκέντρωσης (αρμοδιότητες και πόροι στην
Αυτοδιοίκηση) και αποσυγκέντρωσης (αρμοδιότητες - πόροι στην Περιφέρεια και
άλλα ευέλικτα σχήματα), θα ενισχύσει την ουσιαστική του παρέμβαση σε επίπεδο
στρατηγικής ανάπτυξης. Από την άποψη αυτή είναι καθοριστικό για μας να
εκμαιεύσουμε από τα Υπουργεία, τους Δημόσιους Οργανισμούς, την Περιφέρεια
συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένες δεσμεύσεις οικονομικές και χρονικές για τη
Δυτική Αθήνα.
6. ΑΣΔΑ
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Ο ΑΣΔΑ είναι αναπτυξιακό εργαλείο των εννέα Δήμων της Δυτικής Αθήνας. Ο
ρόλος του είναι διπλός
- Είναι ο φορέας που πρέπει να εμπνεύσει και να εμπνευστεί.
- Είναι ο φορέας συντονισμού των διάφορων δυνάμεων, που συμμετέχουν στην
ανάπτυξη.

VI. Πως υπορεί να νοηυατοδοτηθεί η ανάπτυξη;

Οι βασικές πηγές άντλησης εσόδων για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
είναι:
1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αναμφισβήτητα, το ιδιωτικό κεφάλαιο θεωρείται μια από τις βασικότερες πηγές.
Στόχος μας είναι αφ’ ενός να καταστήσουμε τη Δυτική Αθήνα ελκυστική σε
επενδύσεις στους τομείς ανάπτυξης που προαναφέραμε και αφ’ ετέρου να θέσουμε
περιορισμούς όσον αφορά τις επιπτώσεις αυτών των επενδύσεων, τόσο στο
εργασιακό περιβάλλον, όσο και στη περιοχή.
2. ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Δεν αναφερόμαστε στις θεσμοθετημένες χρηματοδοτήσεις, που έρχονται να
καλύψουν κύρια τις λειτουργικές ανάγκες μη ανταποδοτικών υπηρεσιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αλλά σε χρηματοδοτήσεις αναπτυξιακών έργων και δράσεων. Αν
συγκρίνουμε τις κρατικές επενδύσεις που γίνονται στη περιοχή με άλλες, θα
διαπιστώσουμε ότι γίνονται πολύ λίγα και αυτά συνήθως στις παρυφές και για να
λύσουν γενικότερα προβλήματα (π. χ. λεωφόρος Σταύρου Ελευσίνας κ. λ. π)
3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΡΟΙ
Τόσο ο ΑΣΔΑ όσο και οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας έχουν αποδείξει τη
δυνατότητα που έχουν, να απορροφήσουν ευρωπαϊκούς πόρους. Δυστυχώς σ’
αυτό δεν έχουμε πάντα κοντά μας την κεντρική Διοίκηση, που μάλλον έχει άλλες
προτεραιότητες από τη Δυτική Αθήνα, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται π. χ. το γεγονός
ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θεωρεί σαν ιδιαίτερα επιλέξιμες
προτάσεις του ΑΣΔΑ για την χρηματοδότηση με 300εκ. δρχ. Κέντρου Στήριξης
MME Δυτικής Αθήνας, το ΥΠΕΘΟ τις κόβει λόγω άλλων προτεραιοτήτων. Από την
άλλη πρέπει να πούμε ότι είναι αδύναμος ακόμα ο συντονισμός μέσα στη Δυτική
Αθήνα, με αποτέλεσμα πόροι να μην αξιοποιούνται.
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4. ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Όσον αφορά τους τοπικούς πόρους, θα πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να
φροντίζει για τη σωστή ανακατανομή των εσόδων. Η επιβολή νέων φόρων και
τελών δεν έχει νόημα χωρίς αυτή την ανακατανομή.
5.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να ανταγωνιστεί με τους ίδιους
όρους τον ιδιωτικό τομέα σε μία σειρά τομείς (π. χ. μελέτες, έργα, πολιτισμός,
αναψυχή). Η δραστηριοποίηση αυτή δεν θα πρέπει να διέπεται από τη λογική της
φτήνιας, αλλά να είναι ποιοτικά καλή, ώστε να καταστεί κερδοφόρα.

VII.
Ποια
Αθήνας

η δυναιιική

και προοπτική

της Δυτικής

Εδώ προκύπτει το ερώτημα: Η ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας μπορεί να γίνει
ανεξάρτητα από το υπόλοιπο Λεκανοπέδιο; Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα είναι
σαφώς αρνητική. Είναι φανερό ότι υπάρχει άμεση εξάρτηση από την τροπή που θα
πάρει η ανάπτυξη στο Λεκανοπέδιο. Ο καθορισμός συνολικών κριτηρίων σε εθνικό
και μητροπολιτικό επίπεδο, δηλ. στρατηγικής μέσα στην οποία θα ενταχθεί η τοπική
ανάπτυξη είναι πρωταρχική προϋπόθεση, που θα καθορίσει το περιεχόμενό της. Το
ζητούμενο είναι ένα εθνικό και περιφερειακό σχέδιο, μέσα στα πλαίσια του οποίου
θα καθοριστούν οι όροι της τοπικής ανάπτυξης. Η Δυτική Αθήνα με το δυναμισμό
που έχει σήμερα σ’ όλους σχεδόν οικονομικούς, κοινωνικούς, δημογραφικούς,
περιβαλλοντικούς δείκτες, μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη
του Λεκανοπεδίου. Προκειμένου ν’ αποφευχθούν στρεβλώσεις στη διαδικασία που
παρατηρήθηκαν σ’ άλλες περιοχές, είναι σκόπιμο τόσο η κεντρική κυβέρνηση όσο
και η περιφέρεια να σκύψουν με προσοχή πάνω από τη Δυτική Αθήνα και να
βοηθήσουν στη κατεύθυνση μιας ισόρροπης ενδογενούς ανάπτυξης. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί μόνο στα πλαίσια μιας πολιτικής για το Λεκανοπέδιο, που θα καθορίζει
το ρόλο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτεύουσας σε εθνικό επίπεδο και το
ρόλο των περιοχών του καθώς και τις σχέσεις ανάμεσά του. Το ρυθμιστικό σχέδιο
Δυτικής Αθήνας, που εκπονήθηκε από τον ΑΣΔΑ για να αξιολογήσει τις εφαρμογές
και να επικαιροποιήσει τους στόχους του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, καθορίζει ως
κύριους στόχους σε στρατηγικό επίπεδο τους εξής:
- Ισόρροπη ένταξη στον περιφερειακό καταμερισμό εργασίας του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος Πρωτεύουσας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Δυτικής
Αθήνας και αντίστροφη των τάσεων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που
συντελούνται σε βάρος της
- Ενδυνάμωση της κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής και βελτίωσης της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της, ενισχύοντας την ιδιαιτερότητα και τις προοπτικές
της περιοχής, ως μέρος της μητροπολιτικής περιοχής, με σχετικά ομοιογενή
οντότητα.
- Σταδιακή σταθεροποίηση των δημογραφικών μεγεθών με ταυτόχρονη
αντίστροφη της δυσμενούς πυραμίδας ηλικιών, στα πλαίσια απώτερης μείωσης του
πληθυσμού του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτεύουσας, εξέλιξη επιθυμητή
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που ασφαλίζει τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης στη Δυτική Αθήνα και στη Περιφέρεια
Αττικής γενικότερα
- Ενίσχυση της παραγωγής με αναδιάρθρωση και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό
του παραγωγικού δυναμικού σε όλους τους τομείς της οικονομίας και δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας σε κλάδους του δευτερογενούς τομέα
- Εμπλουτισμός των περιοχών κατοικίας με λειτουργίες κοινωνικού και
παραγωγικού εξοπλισμού και χώρους πρασίνου διαδημοτικής και μητροπολιτικής
σημασίας αυξάνοντας το δημόσιο χώρο, βελτιώνοντας και αποκαθιστώντας την
αισθητική του αστικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος γενικότερα
- Εμπέδωση και κυριαρχία εναλλακτικών αντιλήψεων για την ανάπτυξη και τον
τρόπο ζωής και κατανάλωσης που να αναστρέφουν τις σημερινές τάσεις
υποβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος, κατασπατάλησης των φυσικών
πόρων, αλλοίωσης του φυσικού τοπίου και φθοράς της πολιτιστικής κληρονομιάς
Συμπεραίνοντας, θα λέγαμε ότι η Δυτική Αθήνα τόσο λόγω της Θέσης της, όσο
και λόγω του μεγέθους της, προσφέρεται για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός
πιλοτικού προγράμματος ανάπτυξης με μοχλό την Αυτοδιοίκηση, τα επιστημονικά
και τεχνολογικά ιδρύματα της περιοχής, τους φορείς των εργαζομένων και των
επαγγελματοβιοτεχνών. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να υπάρξουν απ’
όλους σαφείς δεσμεύσεις για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τους πόρους που
θα διατεθούν. Γι’ αυτό θα πρέπει:
=> Να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο προγραμματικής συμφωνίας για την ανάπτυξη
της Δυτικής Αθήνας, όπου θα συμμετέχουν η Αυτοδιοίκηση, ο ιδιωτικός τομέας, το
κράτος, οι κοινωνικοί φορείς
=> Η πραγματική συμφωνία να προβλέπει σαφές χρονοδιάγραμμα και πόρους
για συγκεκριμένα έργα
=> Ο χρονικός ορίζοντας τους είναι τρία (3) χρόνια σε πρώτη φάση και πέντε (5)
σε δεύτερη.
=> Να δημιουργηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης με ευρύτερες αρμοδιότητες,
στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
=> Οι πόροι της προγραμματικής συμφωνίας να προέλθουν από Ευρωπαϊκές,
Εθνικές, τοπικές ή ιδιωτικές πηγές.
=> Οποιοσδήποτε Δημόσιος Φορέας εκτελεί ή θα εκτελέσει έργα στην περιοχή
θα ενταχθεί στην προγραμματική συμφωνία.
=> Το ανωτέρω θα πρέπει να ισχύουν και για ιδιωτικές επενδύσεις
=> Να προχωρήσουν το γρηγορότερο οι θεσμικές ρυθμίσεις για τη δημιουργία
του απαραίτητου νομικού πλαισίου, όπως Διάταγμα Προστασίας Όρους Αιγάλεω και
Ποικίλου όρους, Διάταγμα χρήσεων γης στους βασικούς οδικούς άξονες,
Ολοκλήρωση των πράξεων Εφαρμογής για τον Ελαιώνα

16

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ
1.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΔΑ

Με αποφάσεις των 9 δημοτικών συμβουλίων και των αρμόδιων φορέων της
κρατικής διοίκησης, ιδρύθηκε το1989 ο «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας»
(ΑΣΔΑ). Μέλη του Συνδέσμου είναι οι Δήμοι Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων,
Αιγάλεω, Ζεφυρίου, Καματερού, Ιλίου, Περιστεριού, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.
Ο ΑΣΔΑ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται άμεσα από τα
δημοτικά συμβούλια των 9 Δήμων- μελών του Συνδέσμου. Οι 43 σύμβουλοι του
Συνδέσμου εκλέγουν οι ίδιοι ανάμεσά τους τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα
υπόλοιπα τρία μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του ΑΣΔΑ που έχει έδρα στο Δήμο
Περιστεριού και στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο.
Ο Σύνδεσμος έχει 9 άτομα προσωπικό (3διοικητικό και 6 επιστημονικό) ενώ
διαθέτει έναν ευρύ κύκλο συνεργατών (ειδικών επιστημόνων) με τους οποίους
συνεργάζεται σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο.
Συγκεκριμένα έχουμε:
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (3)
- 2 Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
-1 Διοικητικός
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (6)
-1 Αρχιτέκτονας Πολεοδόμος - Μηχανικός
-1 Μηχανολόγος - Μηχανικός
-1 Προγραμματιστής η. υ
-1 Τεχνολόγος Μηχανολόγος
- 2 Διοικητικοί
Ο ΑΣΔΑ στα 8 χρόνια λειτουργίας του, έχει εκπονήσει σημαντικές μελέτες και
έχει εκτελέσει παρεμβάσεις όπως:
=> Ρυθμιστική μελέτη του Ποικίλου Όρους καθώς και τις αντίστοιχες μελέτες
εφαρμογής
=> Μελέτη διαμόρφωσης και έργα φύτευσης στην περιοχή του Πύργου
Βασίλισσας
=> Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Αθήνας
=> Το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Αθήνας
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=>Έρευνα συνολικής αναδιάρθρωσης του κυκλοφοριακού - συγκοινωνιακού
δικτύου της Δυτικής Αθήνας
=> Μελέτη των προβλημάτων Υγείας στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας
=> Πρόγραμμα μηχανογράφησης των υπηρεσιών του Συνδέσμου
=> Πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών των Δήμων
=> Κατάρτιση ανέργων, προγράμματα εξειδίκευσης επιστημόνων για
παρεμβάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορούν ομάδες πληθυσμού της
περιοχής, που συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες στην επιτυχή κοινωνική τους ένταξη
=> Πρόγραμμα - πιλότο δημιουργίας «Κέντρου Πληροφόρησης και
Επαγγελματικής Κατάρτισης Γυναικών» συγχρηματοδοτούμενο από την κοινοτική
πρωτοβουλία NOW.
=> Το Αστικό ΠΙλοτικό Πρόγραμμα (Α. Π. Π) με τίτλο «Βιώσιμο Καινοτομικό
Σχέδιο για την Δυτική Αθήνα- SWANS» του οποίου κεντρικός στόχος είναι να
ανακόψει την εξάρτηση της Δυτικής Αθήνας από το κέντρο της Αθήνας
=> 1990 - 1991 28 εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για την ίδια συμμετοχή του ΑΣΔΑ (πληροφορική,
περιβάλλον, τοπική ανάπτυξη, διοίκηση MME)
=> 1992-1993 4 εκπαιδευτικά προγράμματα στα πλαίσια της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας NOW (Δημιουργία δομών για συμβουλευτική επιχειρήσεων και
υποστήριξη των γυναικών της Δυτικής Αθήνας, εκπαίδευση για το εργατικό δυναμικό
των βιοτεχνιών ένδυσης και υπόδησης), 2 εκπαιδευτικά προγράμματα στα πλαίσια
της κοινοτικής πρωτοβουλίας HORIZON (για επαναπατριζόμενους και άτομα με
ειδικές ανάγκες) και 6 εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Ε. Κ.
T (G. I. S Τοπική Ανάπτυξη, Πληροφορική)
=> 1994 5 εκπαιδευτικά
Πρωτοβουλίας HORIZON

προγράμματα

στα

πλαίσια

της

Κοινοτικής

(για μετανάστες και άτομα για ειδικές ανάγκες) και 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα
στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας NOW
=> 1995 - 96 ένα πρόγραμμα ADAPT(ASTRANET) για την αναβάθμιση του
επίπεδου ανταγωνιστικότητας και των διαδικασιών ποιότητας των MME με τη
δυναμική χρήση του INTERNET, ένα πρόγραμμα στα πλαίσια της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας και απασχόλησης HORIZON (IRIDE) για την επαγγελματική και
κοινωνική ένταξη των Παλιννοστούντων από την Πρώην Σοβιετική Ένωση και δυο
(2) προγράμματα στα πλαίσια του Λειτουργικού προγράμματος του Κοινωνικού
Αποκλεισμού (ΕΣΤΙΑ- ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ)
Από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα που έχει εκτελέσει ο σύνδεσμος είναι:
- Γεωτρήσεις για την άρδευση των αναδασωμένων εκτάσεων
- Αναδασώσεις στο Ποικίλο Όρος
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- Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
φυτεύσεις, εγκατάσταση δικτύου άρδευσης - πυρόσβεσης και ηλεκτροφωτισμό σε
εγκατάσταση 100στρ. στον Πύργο Βασίλισσας
- Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου, φυτεύσεων και κατασκευές
αναψυκτηρίων στους Δήμους μέλη του Συνδέσμου. Από τα σπουδαιότερα είναι
αυτά που αφορούν το Πάρκο Νεολαίας (Δ. Χαϊδαρίου), το Πάρκο ΑΓ. Δημητρίου (Δ.
Πετρούπολης) και το Βοτανικό Κήπο. Επίσης έργα διαμόρφωσης εισόδων στο
Ποικίλο Όρος.
- Δημιουργία υποκόμβου INTERNET, για την
υπηρεσιών στις MME της περιοχής της Δυτικής Αθήνας

παροχή

εξειδικευμένων

Από το Μάρτιο του 1997 και μέσα στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
ADAPT, ο ΑΣΔΑ λειτουργεί ως παροχές υπηρεσιών INTERNET, προσφέροντας ένα
ευρύ φάσμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους Δήμους και τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις της Δυτικής Αθήνας στοχεύοντας έτσι στην αύξηση της
προσαρμοστικότητας τους στις νέες συνθήκες της διεθνούς και εθνικής αγοράς
εργασίας. Υπάρχει ήδη ένα δίκτυο αποτελούμενο από 155 επιχειρήσεις της
περιοχής και συνεχώς διευρύνεται

2. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σκοποί του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την ιδρυτική του πράξη είναι:
Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και η ανάπτυξη ερευνητικής
δραστηριότητας, που αφορούν το χώρο της γεωγραφικής ενότητας και της
ευρύτερης περιοχής, κοινός προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων διαδημοτικού
χαρακτήρα, με παράλληλη αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε
εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής καθώς και η εκπόνηση και επεξεργασία στεγαστικών προγραμμάτων
=> Η συμβολή στον εκσυγχρονισμό για αποδοτικότερη λειτουργία των Ο. T. A
της γεωγραφικής ενότητας
=> Η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στον αέρα, το έδαφος και
τα νερά, καθώς και η αξιοποίηση του υπογείου υδάτινου δυναμικού
=> Η αξιοποίηση του Όρους Αιγάλεω, με τις επιμέρους ονομασίες του, για τη
δημιουργία χώρων αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού, της αξιοποίησης κάθε άλλου
χώρου κατά Δήμο για τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και την αντιπυρική τους
προστασία
=> Η ανάπτυξη και οργάνωση του πολιτισμού εντός της ενότητας με:
α) Τη συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών και άλλων νομικών και φυσικών
προσώπων
β) Τη δημιουργία πολιτιστικών και αθλητικών εστιών στους Δήμους
γ) Τη μετάκληση καλλιτεχνικών συγκροτημάτων από άλλες χώρες
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=> Η δημιουργία θερινών και χειμερινών θέρετρων για παιδιά, νέους και
ηλικιωμένους των Ο. T. A της γεωγραφικής ενότητας
=> Η δημιουργία περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου εντασσόμενου στο
θεσμικό πλαίσιο, με συμμετοχή των Δήμων της γεωγραφικής ενότητας, του οποίου η
διοίκηση θα ορίζεται από το Δ. Σ του Συνδέσμου
=> Η αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος των Νεκροταφείων των
κατοίκων της γεωγραφικής ενότητας
=> Η ανάδειξη ιστορικών γεγονότων, τοπίων και μνημείων

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή
και τον πρόεδρό του.
Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς
αντιπροσώπους του κάθε δήμου που υποδεικνύονται από τα δημοτικά συμβούλια,
ανάλογα με τον πληθυσμό τους
Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται στην Έδρα του Συνδέσμου όπου εδώ
ορίζεται ο Δήμος Περιστεριού, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των
αντιπροσώπων. Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής για διετή
θητεία. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του συμβουλίου του
συνδέσμου, ως πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και ένα μέλος. Επίσης το διοικητικό
συμβούλιο του συνδέσμου, εφόσον έχει απαρτία, όταν παρίσταται το ένα τρίτο του
συνολικού αριθμού των μελών του. Η παραίτηση από τα αξιώματα του προέδρου
και του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου, καθώς και του
μέλους της εκτελεστικής επιτροπής του συνδέσμου υποβάλλεται στο διοικητικό
συμβούλιο του συνδέσμου υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου
και γίνεται οριστική αφότου το διοικητικό συμβούλιο την αποδεχτεί. Για το διοικητικό
συμβούλιο προσκαλείται σε συνεδρίαση κατά την οποία, μετά την αποδοχή των
παραιτήσεων, προβαίνει στην εκλογή νέων. Σε κάθε περίπτωση η παραίτηση
θεωρείται ότι έγινε δεκτή μετά την παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία
κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Επίσης, σε
περίπτωση αποχώρησης δήμου από σύνδεσμο κατά τη διάρκεια της πρώτης διετίας
της δημοτικής περιόδου, το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να ασκεί τα
καθήκοντα του και λειτουργεί με τους αντιπροσώπους των λοιπών μελών του μέχρι
τη λήξη της διετίας. Αν αντιπρόσωπος του Δήμου που αποχώρησε από το
σύνδεσμο είχε εκλεγεί πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος της εκτελεστικής επιτροπής
του συνδέσμου, μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρηση γίνεται η εκλογή για την
συμπλήρωση του προεδρείου του συνδέσμου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της
διανοούμενης διετίας.
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3.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΤΩΝ

Το διοικητικό συμβούλιο έχει τις παραπάνω αρμοδιότητες. Αποφασίζει ιδίως:
- Για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του συνδέσμου, εκτός από τα
θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του προέδρου του συνδέσμου ή της
εκτελεστικής επιτροπής
- Για τον κανονισμό των εργασιών του, τον κανονισμό των εργασιών της
εκτελεστικής επιτροπής και για τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας του
συνδέσμου.
- Για τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του συνδέσμου
- Για την αγορά και μίσθωση ακινήτων
- Για το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων
- Για την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων
- Για την ίδρυση και λειτουργία παιδικών, βρεφικών, και υγειονομικών σταθμών
και γενικά κέντρων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες
- Για τη ίδρυση και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων
Το διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια των διαδικασιών του δημοκρατικού
προγραμματισμού έχει της εξής αρμοδιότητες:
α) Διατυπώνει προτάσεις προς το νομαρχιακό συμβούλιο για έργα και μέτρα
πολιτικής που αφορούν το σύνδεσμο και εντάσσονται στο μεσοχρόνιο νομαρχιακό ή
περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα
β) Καταρτίζει το ετήσιο τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα
γ) Χρηματοδοτεί έργα τοπικής σημασίας του ετήσιου τοπικού αναπτυξιακού
προγράμματος από τους ίδιους πόρους του συνδέσμου, καθώς και από τις
πιστώσεις του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων:
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες
- Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σε κάθε δημόσια αρχή
- Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκτελεστικής
επιτροπής
- Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του συνδέσμου και διευθύνει
- Είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού του συνδέσμου
- Διατάζει την είσπραξη των εσόδων που αφορούν το σύνδεσμο και εκδίδει
(υπογράφει) τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που
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προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγράφει σε αυτόν ύστερα από
αναμόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) με αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου,
αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια
υπηρεσία του συνδέσμου.
- Ο πρόεδρος μπορεί να λάβει μέτρα για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της εκτελεστικής επιτροπής, οφείλει όμως να υποβάλει αμέσως τις
ενέργειες του στην έγκριση της. Επίσης, ο ίδιος μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες
του στον αντιπρόεδρο του συνδέσμου. Οι αρμοδιότητες της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι οι εξής:
- Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου
- Προελέγχει τον απολογισμό
- Αποφασίζει για τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων που είναι εγκεκριμένες
στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγράφει σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση
- Διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες Για τη διεξαγωγή των
δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές,
από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες
- Μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και κάνει
σχετική εισήγηση στο διοικητικό συμβούλιο
- Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομικών, κληροδοσιών και δωρεών
- Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου
Τέλος, η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να παραπέμπει οποιοδήποτε θέμα της
αρμοδιότητας της στο διοικητικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει
ότι αυτό επιβάλλεται από τη ιδιαίτερη σοβαρότητα του θέματος. Ακόμη το διοικητικό
συμβούλιο μεταβιβάζει το ίδιο, αρμοδιότητες στην εκτελεστική επιτροπή.
Στον πίνακα τον οποίο ακολουθεί μπορούμε να δούμε από το 1989 που
λειτούργησε ο ΑΣΔΑ έως σήμερα πόσες ήταν οι συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1989

4

13

1990

4

15

1991

9

23

1992

5

22

1993

6

20

1994

6

15

22

1995

7

24

1996

4

11

1997

8

20

1989

9

34

1990

12

73

1991

24

142

1992

22

172

1993

21

163

1994

26

169

1995

25

190

1996

28

153

1997

26

150

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμος διαλύεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, που
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των μελών του:
α) Όταν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός του ή
β) Όταν λήξει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει ευσταθεί. Ο σύνδεσμος
διαλύεται επίσης αν τα δύο τρίτα των δημοτικών συμβουλίων των δήμων που
μετέχουν στο σύνδεσμο, αποφασίσουν την διάλυση, επειδή διαπιστώνεται αδυναμία
για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Ο περιφερειακός Διευθυντής εκδίδει τη
σχετική απόφαση, που δημοσιεύεται και εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν
συγκροτηθεί τα όργανα του για διάστημα περισσότερο από δύο (2) χρόνια.
Ο περιφερειακός διευθυντής διαπιστώνει τα ανωτέρω και εκδίδει σχετική πράξη
για τη διάλυση του συνδέσμου. Τυχόν επιχορήγηση του συνδέσμου που διαλύεται
για ρύθμιση υποχρεώσεων του, παρέχεται στον περιφερειακό διευθυντή, ο οποίος
προβαίνει στην εξόφληση των υποχρεώσεων αυτού. Με την ίδια πράξη ρυθμίζονται,
τα θέματα τα σχετικά με την κατανομή του ενεργητικού και υποχρεώσεων του
συνδέσμου που διαλύεται καθώς και κάθε άλλη έννομη σχέση ανάλογα με το ύψος
της ετήσιας εισφοράς κάθε δήμου που 9α συμμετέχει.
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4.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΔΑ

Σύμφωνα με την 17/97 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ, που
αφορά την ψήφιση του Ο. Ε. Y αυτού βλέπουμε ότι:
α) Η γραμματεία προέδρου,
εκτελεστικής επιτροπής

αντιπροέδρου,

διοικητικού συμβουλίου και

β) Η διεύθυνση διοικητικών οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών
Επίσης, η οργανική σύνθεση και κατάταξη των θέσεων του προσωπικού του
ΑΣΔΑ ορίζεται ως εξής:
- ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΤΕΧΝΙΚΟ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΟΠΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΑΓΕΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΜΟΝΙΜΩΝ

- ΠΡΟΣΩΠΑΓΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
- ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Συγκρπικά με τον προηγούμενο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του ΑΣΔΑ
παρατηρούμε ότι στην κατηγορία του ΓΕΟΠΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ δημιουργείται
ειδική υπηρεσία πρασίνου για τις ανάγκες Όρους Αιγάλεω - Ποικίλου Ορους ενώ
προβλέπονται θέσεις κατηγορίας μόνο Π. Ε δασολόγων και γεωπόνων αφού
καταργούνται οι κλάδοι κατηγορίας T. Ε και Δ. Ε
Παρατηρούμε μέσα από αυτή τη διαφοροποίηση ότι τα μεγάλα έργα στη Δυτική
Αθήνα όπως π. χ. η μελέτη του Ποικίλου Όρους απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό
προκειμένου να καλυφθούν οι υπάρχουσες ανάγκες
Επίσης με το νέο Ο. Ε. Y προβλέπονται προσωπαγείς προσωρινές οργανικές
θέσεις μονίμων υπαλλήλων καθώς και εποχιακό προσωπικό. Βλέπουμε ότι οι
αυξανόμενες ανάγκες του Συνδέσμου, δημιουργούν θέσεις για εργασία.
Συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι οι ανάγκες αυτές δημιουργούνται από την όλο και
αυξανόμενη δραστηριότητα του Συνδέσμου σε αρκετούς τομείς (υγεία, περιβάλλον
οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη κ. λ. π)
Επίσης, οι αρμοδιότητες κάθε οργανικής μονάδος του παρόντος Ο. Ε. Υ.
καθορίζονται ως εξής:
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α) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ - Δ. Σ. -Ε. Ε

Παρέχει γραμματειακή αποστήριξη προς τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, το Δ. Σ
και την Ε. Ε. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεως του αρχείου και των αποφάσεων του
Δ. Σ. Μεριμνά για τη δακτυλογράφηση και υποβολή των σχετικών αποφάσεων του
Δ. Σ στις υπερκείμενες αρχές Ενημερώνει τις υπηρεσίες του ΑΣΔΑ για τις αποφάσεις
του Δ. Σ τηρεί αρχείο αποφάσεων προέδρου, αντιπροέδρου και Ε. Ε Παραλαμβάνει
και πρωτοκολλεί τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα που αφορούν τον
πρόεδρο, αντιπρόεδρο Ε. Ε και Δ. Σ. Διεκπεραιώνει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο
πρόεδρος. Γενικά θα λέγαμε ότι παρέχει την διοικητική υποστήριξη για την εύρυθμη
λειτουργία της Γραμματείας

β) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Έχει την ευθύνη για την ενημέρωση των Δήμων που συμμετέχουν στον ΑΣΔΑ,
την πληροφόρηση των δημοτών της περιοχής, ευθύνης του, των δημοτικών
φορέων- τύπου - τηλεόρασης για θέματα που αφορούν τη δραστηριότητα του
Συνδέσμου. Φροντίζει για την έκδοση και διάθεση ενημερωτικών δελτίων της
δραστηριότητας του Συνδέσμου.
Τηρεί φωτογραφικό αρχείο έργων και
δραστηριοτήτων. Συνεργάζεται με τους μαζικούς φορείς της περιοχής και τους
ενημερώνει για τη δραστηριότητα του συνδέσμου. Διοργανώνει συνεντεύξεις τύπου
όταν προκύπτουν θέματα ιδιαίτερης σημασίας και διευκολύνει τους εκπροσώπους
του τύπου και των μαζικών μέσων ενημέρωσης. Οργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες
και συνέδρια στα πλαίσια της δραστηριότητας και ανταλλαγών του Συνδέσμου και
είναι υπεύθυνο για την υποδοχή και φιλοξενία ξένων αντιπροσώπων και
αντιπροσωπειών. Γενικά, είναι αρμόδιο για την προβολή της δραστηριότητας του
ΑΣΔΑ

Γ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Έχει την ευθύνη για τα ζητήματα που έχουν σχέση με την υγεία και προστασία
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής με το περιβάλλον και ζητημάτων
ανεργίας. Για το σκοπό αυτό έρχεται σε επαφή με τις διοικήσεις των Δήμων, με
μαζικούς φορείς και επιστημονικά ιδρύματα. Διοργανώνει για το σκοπό αυτό
σεμινάρια σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες. Σε συνεργασία με τους Δήμους
και άλλους φορείς μπορεί να διοργανώνει πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις

δ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Αντικείμενο του είναι η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και προγραμμάτων
των δραστηριοτήτων του ΑΣΔΑ. Εισηγείται τη μείωση των εξόδων και την αύξηση
των εσόδων του συνδέσμου από τους προβλεπόμενους από το καταστατικό
πόρους. Μελετά τους νέους θεσμούς και τις αναπτυξιακές δραστηριότητες στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και εισηγείται σχετικά στη διοίκηση. Με προτάσεις του στο
Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων από
εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο, επεξεργαζόμενο τα σχετικά προγράμματα. Για
την αντιμετώπιση των παραπάνω εργασιών η Διοίκηση αποσπά απ’ όλο το
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δυναμικό του οργανισμού προσωπικό με ειδικότητα ανάλογη της μελέτης του
προγράμματος που πρόκειται να ενταχθεί για να προσφέρουν τις εξειδικευμένες
γνώσεις του.

ε) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Οι ειδικοί σύμβουλοι η επιστημονικοί συνεργάτες ή οι ειδικοί συνεργάτες
ασκούν καθήκοντα επιλεκτικά και δεν έχον αποφασιστικές αρμοδιότητες,
οιασδήποτε μορφής, παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες
γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας που έχουν
προσληφθεί. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον πρόεδρο, το ΔΣ
και την ΕΕ.
Γενικά παρέχουν επιστημονική βοήθεια σε ειδικά θέματα που
απασχολούν τις οργανικές μονάδες του ΑΣΔΑ.

στ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το γραφείο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση προγραμμάτων με επιχορήγηση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς. Κοστολογεί τα
προγράμματα αυτά και υποβάλει τις σχετικές προτάσεις στα διάφορα κοινοτικά
ταμεία και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς, για έγκρισή τους τα υλοποιεί. Έρχεται σε
επαφή με εθνικούς και διεθνείς φορείς που έχουν σχέση με τους σκοπούς του
ΑΣΔΑ. Παράρτημα του γραφείου μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
να ιδρυθεί στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φροντίζει να στελεχωθεί ή με
απόσπαση υπαλλήλων του ΑΣΔΑ ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. Σκοπός της
ιδρύσεως του γραφείου είναι η παρακολούθηση των καταρτιζόμενων
προγραμμάτων για την όσο το δυνατόν καλύτερη και έγκαιρη υποβολή προτάσεων
χρηματοδοτήσεως για την εκπλήρωση των σκοπών του ΑΣΔΑ.
Μετά την
ολοκλήρωση των προγραμμάτων είναι υποχρεωμένο για την υποβολή
απολογιστικών στοιχειών.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
Ο προϊστάμενος της διευθύνσεως προΐσταται των τμημάτων και γραφείων που
υπάγονται στην αρμοδιότητα της διευθύνσεως του. Παρακολουθεί, εποπτεύει και
ελέγχει την παρουσία, την πειθαρχία, την υπηρεσιακή απόδοση και επίδοση όλων
των υπαλλήλων. Τηρεί την κείμενη νομοθεσία. Παραλαμβάνει την εισερχόμενη
αλληλογραφία της διευθύνσεως. τη χαρακτηρίζει και κατανέμει αυτή σύμφωνα με τις
αρμοδιότητες των τμημάτων και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στους προϊστάμενους.
Θεωρεί με την υπογραφή του και υποβάλει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από
τα τμήματα και τα γραφεία για έγκριση και υπογραφή από τον πρόεδρο
καθιστάμενος συνυπεύθυνος για την νομιμότητα της ενέργειάς του. Συντάσσει τις
ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων των τμημάτων και διατυπώνει τη
γνώμη του σε δεύτερο βαθμό στις υπηρεσιακές εκθέσεις των υπολοίπων
υπαλλήλων οι οποίες συντάσσονται από τους προϊστάμενους των τμημάτων.
Παρίσταται, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλον, στις συνεδριάσεις τόσο
της Ε. Ε όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπτύσσει τις απόψεις.
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ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Οι προϊστάμενοι τμημάτων είναι υπεύθυνοι για την ακριβή τήρηση, εφαρμογής
και εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που ανατίθεται στα γραφεία που
προίστανται. Φροντίζουν για την εφαρμογή των Νόμων και Διαταγμάτων, καθώς και
των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της ΕΕ όπως και των εγκυκλίων
του προέδρου και κάθε άλλης αρχής που τους κοινοποιούνται. Κατανέμουν την
αλληλογραφία του τμήματος στα καθ’ ύλην αρμόδια γραφεία Ενημερώνουν τους
υπαλλήλους για κάθε εγκύκλιο ή ειδική διαταγή ή διάταξη Νόμου που αφορά την
υπηρεσία τους και δίνουν σ’ αυτούς τις αναγκαίες επεξηγηματικές οδηγίες για την
εκτέλεσή τους. Ευθύνονται για τη μη έγκαιρη και ακριβή εκτέλεση κάθε εργασίας
των γραφείων του τμήματός τους και για την καλή γενικά λειτουργία της υπηρεσίας
τους και την απόδοση και επίδοση των υπαλλήλων. Κατανέμουν στην εργασία
στους υπαλλήλους και καθοδηγούν αυτούς, ελέγχουν την τακτική παρουσία,
εργατικότητα και πειθαρχία τους και ειδοποιούν κάθε πρωί το αρμόδιο γραφείο
προσωπικού για τους επόπτες και γι’ αυτούς που καθυστερούν το ή προχωρούν
πριν από την κανονική ώρα, ενημερώνοντας και τον διευθυντή.
Εκτελούν τις εντολές του διευθυντή, εισηγούνται σ’ αυτόν τις υποθέσεις της
αρμοδιότητας τους, υποβάλλουν σ’ αυτόν υπηρεσιακές εκθέσεις και σημειώματα για
την πορεία των εργασιών των γραφείων του τμήματος τους καθώς και των
υποθέσεων που εκκρεμούν.
Συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των υπηρετούντων στα γραφεία του
τμήματος τους υπαλλήλων, τις οποίες στη συνέχεια τις υποβάλλουν, στο διευθυντή
για την περαιτέρω κρίση. Προσυπογράφουν την αλληλογραφία της υπηρεσίας τους
συντάσσοντας προσωπικά τα σημαντικότερα έγγραφα και καθίστανται υπεύθυνοι για
τη μονιμότητα της ενέργειας και την ακρίβεια των αναφερόμενων σε αυτά
πραγματικών περιστατικών. Καταρτίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό των γραφείων
του τμήματος τους και γενικά επιλαμβάνονται του χειρισμού και της διεκπεραίωσης
των σπουδαιότερων υπηρεσιακών θεμάτων. Βεβαιώνουν την εργασία του μόνιμου
και σε σχέση εργασίας ιδιωτικού προσωπικού που απασχολείται στο τμήμα τους

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Το γραφείο αυτό έχει την ευθύνη για όλες τις υποθέσεις της διεύθυνσης, τηρεί
βιβλίο πρωτοκόλλου, πρωτοκολλεί την εισερχόμενη αλληλογραφία, την διαβάζει στα
τμήματα και εν πάση περιπτώσει εκτελεί κάθε εργασία που τον αναθέσει ο
διευθυντής. Επιμελείται για τη δακτυλογράφηση των εγγράφων της δ/νσης.
Συγκεντρώνει και κωδικοποιεί όλες τις διατάξεις εγκυκλίους, διατάγματα κ. λ. π που
αφορούν τον οργανισμό. Τηρεί φακέλους με πλήρη στοιχεία όλων των υποθέσεων
της δ/νσης.
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Είναι αρμόδιο για την ορθή λειτουργία και διοικητική υποστήριξη των
οργανικών μονάδων του ΑΣΔΑ. Τηρεί το γενικό πρωτόκολλο εισερχόμενης και
εξερχόμενης αλληλογραφίας.
Διαβιβάζει την εισερχόμενη αλληλογραφία στα
γραφεία του ΑΣΔΑ. Φροντίζει για την διεκπεραίωση και αποστολή των εξερχόμενων
εγγράφων στους αποδέκτες. Παραλαμβάνει τις εφημερίδες της κυβερνήσεως, τις
μελετά και ενημερώνει τόσο τις υπηρεσίες όσο και το γραφείο του δικηγόρου του
ΑΣΔΑ. Τηρεί αρχείο όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων. Είναι
αρμόδιο για τις δακτυλογραφήσεις, φωτοαντιγραφήσεις κ. λ. π των γραφείων του
ΑΣΔΑ. Τηρεί αρχείο κώδικα διαρκούς νομοθεσίας, ενημερώνει αυτό ως και τις
υπηρεσίες και υπαλλήλους του ΑΣΔΑ για θέματα που αφορούν την υπηρεσία τους.
Εισηγείται στο Δ. Σ τη συγκρότηση των προβλεπόμενων από το νόμο επιτροπών για
τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Φροντίζει για θέματα του πάσης φύσεως
προσωπικού του ΑΣΔΑ τόσο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Φροντίζει για τη
διεξαγωγή όλων εκείνων των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την πρόσληψη
προσωπικού, προαγωγές, απολύσεις, παραιτήσεις, αποχωρήσεις, τοποθετήσεις,
μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις, χορήγηση αδειών και πειθαρχικές υποθέσεις.
Τηρεί το μητρώο και τους προσωπικούς φακέλους του πάσης φύσεως προσωπικού
και φροντίζει για την ενημέρωση τους.
Ελέγχει και παρακολουθεί τα δελτία
παρουσίας.
Εκδίδει τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, μελετά και
εισηγείται τα αρμόδια θέματα που το αφορούν. Ενημερώνει το προσωπικό πάνω
στα προγράμματα - σεμινάρια και συνέδρια. Τηρεί τα πρακτικά πληρωμής και
εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις, χορηγήσεις βαθμών - επιδομάτων κ.λ.π. Συντάσσει
τις μισθοδοτικές καταστάσεις πληρωμής του πάσης φύσεως προσωπικού και τις
διαβιβάζει στο γραφείο Λογιστικών για την ανάληψη και εκκαθάριση της δαπάνης και
έκδοση και υπογραφή του σχετικού εντάλματος. Παρακολουθεί τη μισθολογική
κατάσταση του προσωπικού και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις και πιστ/κα. Τηρεί
μισθολόγιο μητρώο του προσωπικού και διεξάγει κάθε συναφή εργασία Επιμελείται
της διαφύλαξης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων των εργαζομένων. Φροντίζει για την
αγορά και επικόλληση των ενσήμων στα βιβλιάρια αυτά. Μεριμνά για την απόδοση
των ασφαλιστικών εισφορών στα αρμόδια γραφεία.

β)
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

ΕΣΟΔΩΝ,

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ

Φροντίζει για την προμήθεια όλων των ειδών και υλικών, αναλώσιμων ή μη,
που χρειάζονται οι υπηρεσίες του ΑΣΔΑ που γίνονται με ανάθεση από το πρόεδρο ή
με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και ενεργεί όλες τις αρμόδιες επιτροπές τα
οριστικά πρωτόκολλα παραλαβής. Διενεργεί όλη τη διαδικασία για την ανάθεση
κάθε προμήθειας μέσα στα χρηματικά όρια αρμοδιότητας του προέδρου που
αποβλέπει ο νόμος. Παραλαμβάνει από το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών τις μελέτες
που αφορούν προμήθεια ειδών με διαγωνισμό. Εισηγείται στο Δ. Σ ή την Ε. Ε τη
λήψη απόφασης για την κατάρτιση των ορίων δημοπρασίας, συντάσσει την
περίληψη της διακήρυξης ή προκήρυξης διενέργειας διαγωνισμών ή δημοπρασιών,
φυλάσσει φάκελο με τις μελέτες και διακηρύξεις για ενημέρωση των ενδιαφερομένων
για συμμετοχή στο διαγωνισμό και χορηγεί αντίγραφα των μελετών, φροντίζει για την
συγκέντρωση των εφημερίδων με τις δημοσιεύσεις των διακηρύξεων και την
εξόφληση των αντίστοιχων τιμολογίων από τους αναδόχους.
Διενεργεί τις
δημοπρασίες για κάθε είδους προμήθεια, συντάσσει τα συμφωνητικά των
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προμηθειών και διαγωνισμών και τέλος συντάσσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
των γινόμενων προμηθειών και παραδίδει αυτά στο λογιστήριο για εκκαθάριση της
δαπάνης
Επιμελείται της εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής κάθε δαπάνης. Ελέγχει τα
δικαιολογητικά κάθε δαπάνης προς διαπίστωση του κανονικού και νόμιμου αυτής
Εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα στο όνομα των δικαιούχων μέσα στις πιστώσεις του
προϋπολογισμού. Καταχωρεί αυτά στα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία
προσυπογράφει αυτά και τα προωθεί στον προϊστάμενο και τον πρόεδρο για
υπογραφή και τα αποστέλλει στην αρμόδια ΔΟΥ για εξόφληση. Φροντίζει για την
απόδοση λογαριασμού του προέδρου μέσα στις προθεσμίες χωρίς δημοπρασία.
Καταρτίζει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του ΑΣΔΑ. Παραλαμβάνει από την
αρμόδια ΔΟΥ τις καταστάσεις εσόδων εξόδων. Καταρτίζει σε συνεργασία με τα
άλλα γραφεία τον ετήσιο προϋπολογισμό μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος
και φροντίζει για την ψήφιση και έγκριση αυτών. Παρακολουθεί την πορεία του
προϋπολογισμού εσόδων εξόδων, εισηγείται την αναμόρφωση αυτού με την
εγγραφή νέων εσόδων και χορήγηση συμπληρωματικών πιστώσεων. Τηρεί αρχείο
προϋπολογισμού και που αναφέρονται στα οικονομικά ζητήματα του ΑΣΔΑ. Το
γραφείο είναι υπεύθυνο για τη παρακολούθηση, βεβαίωση και είσπραξη μέσω της
ΔΟΥ, της πάσης φύσεως ΑΣΔΑ εσόδων. Τηρεί αρχείο αποφάσεων των Δήμων που
μετέχουν στον ΑΣΔΑ και αφορά το δικαιούμενο ποσό κατά έτος. Ζητεί από τους
Δήμους ου συμμετέχουν στον ΑΣΔΑ βεβαίωση των πραγματοποιηθέντων εσόδων
ώστε να ενημερώνει τη διοίκηση για το κατά έτος δικαιούμενο ποσό των τακτικών
εσόδων. Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και οφειλόμενων ποσών,
μεριμνά δε για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή αυτών.
Επεξεργάζεται τα στοιχεία και συντάσσει σχετικές καταστάσεις κατά μήνα των
βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων πάσης φύσεως τακτικών και έκτατων εσόδων.
Τηρεί βιβλίο παρακολούθησης των έκτατων εσόδων του ΑΣΔΑ. Είναι επίσης
αρμόδιο για οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά δοσοληψίες με πιστωτικά Νομικά
Πρόσωπα και Τράπεζες.

3. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ
Το γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για τη σύνταξη των μελετών που απαιτούνται
για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και συντηρήσεως. Μεριμνά για τη σύνταξη τη
βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά πολεοδομικά χωροταξικά, οικιστικά,
κυκλοφορικά\, συγκοινωνιακά και περοβαλλοντικά θέματα. Είναι αρμόδιο για τη
σύνταξη των σχετικών μελετών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εισηγείται
εφόσον κρίνει σκόπιμο την ανάθεση σε τρίτους τη σύνταξη και εκπόνηση μελετών.
Συνεργάζεται με τις αντιστοίχου αντικειμένου κεντρικές Νομαρχιακές και Δημοτικές
Υπηρεσίες ως και τους αρμόδιους φορείς, από κοινού, για τη ρύθμιση θεμάτων
προστασίας του περιβάλλοντος που απασχολούν τη ζώνη ευθύνης του ΑΣΔΑ ως και
την ανάπτυξη αντίστοιχων κοινών προγραμμάτων. Με βάση τα συμπεράσματα και
τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών εισηγείται τη λήψη αποφάσεων και
ρυθμίσεων ως και προγραμμάτων εφαρμογής για τη βελτίωση των πολεοδομικών,
χωροταξικών, οικιστικών κυκλοφοριακών, συγκοινωνιακών και περιβαλλοντικών
προβλημάτων της περιοχής.
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γ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Το γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για αρμόδιο για όλες τις ενέργειες που
απαιτούνται για τη μηχανοργάνωση - μηχανογράφηση των υπηρεσιών του ΑΣΔΑ.
Επεξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αποτελούν την
πρώτη ύλη για το σχεδίασμά του νέου συστήματος. Σχεδιάζει, υλοποιεί και
τεκμηριώνει τα μηχανογραφικά συστήματα. Μεταφέρει το σύστημα στο τμήμα
λειτουργίας και εκμετάλλευσης με κατάλληλα τεκμηριωμένες οδηγίες και
παραδείγματα.
Εκτελεί μετά την βεβαίωση της καλής λειτουργίας του
εγκατασταθέντος συστήματος και προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες αν χρειαστεί.
Συντηρεί τα συστήματα ώστε να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε απαιτήσεις του
χρήστη. Αναπτύσσει και συντηρεί χρονοδιαγράμματα χρήσεως του μηχανολογικού
εξοπλισμού (κεντρική μονάδα, περιφερειακές μονάδες, συστήματα εισαγωγής
στοιχείων). Επιμελείται και φροντίζει για την καλή και αποτελεσματική συντήρηση
και λειτουργία των μηχανημάτων. Τηρεί βιβλία συμβάντων των βλαβών του
συστήματος. Στόχος του γραφείου είναι σε συνεργασία με τις υπηρεσιακές μονάδες
του ΑΣΔΑ η ένταξη στο σύστημα όλων των λειτουργιών του (αρχείο αποφάσεων ΔΣ,
φορολογικών τίτλων, χρηματικών ενταλμάτων,
μισθοδοτικές καταστάσεις
προσωπικού, καταστάσεις εσόδων εξόδων, προϋπολογισμός, επεξεργασία
οικονομικών στοιχείων, δημιουργία αρχείου προσωπικού που αφορά την
υπηρεσιακή κατάσταση τα μισθολογικά, τα ασφαλιστικά, φορολογικά, έκδοση
βεβαιώσεων).
Γενικά είναι αρμόδιο για κάθε εργασία που μπορεί να
μηχανογραφηθεί.

δ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΠΟΙΚΙΛΟΥ
Ασχολείται με τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τη διαμόρφωση,
εγκατάσταση, προμήθεια υλικών (δέντρων, σπόρων- φυτών) και τη δημιουργία και
συντήρηση του πρασίνου σε όλη τη περιοχή ευθύνης του ΑΣΔΑ. Επιμελείται για τη
σωστή εκτέλεση των πιο πάνω έργων και τη καλή διατήρηση και εμπλουτισμό του
πρασίνου της περιοχής. Μεριμνά για την ποιότητα των φυτικών ειδών και ποικίλων
με βάση τις μελέτες ανάπτυξης και συντήρησης πρασίνου. Για την αναζήτηση
φυτικών ειδών και ποικίλων ιθαγενών ή της λεκάνης της μεσογείου και ερευνά τη
δυνατότητα προσαρμογής τους στους χώρους ευθύνης του ΑΣΔΑ.
Για τον
καθορισμό, σχεδίασμά και ανάλυση της φυτευτικής λύσης έργων διαμόρφωσης της
περιοχής, πεζοδρομίων με γνώμονα τις οικολογικές και λειτουργικές απαιτήσεις της
περιοχής που στόχο έχει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της περιοχής. Γενικά
είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και εκτέλεση έργων πρασίνου στο χώρο ευθύνης
του ΑΣΔΑ.

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

1. Συγκεκριμένα έργα από μελέτες
εφαρμογής στο Ποικίλο Όρος

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ. (ΒΑΣΕΙ Σ. Π)

51274876
(60504354 ΜΕ ΦΠΑ)
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2. Συγκεκριμένα έργα από μελέτες εφαρμογής
στο Ποικίλο Όρος (κατασκευή αναψυκτηρίου -

48491340
(57219781 με ΦΠΑ)

συμπληρωματικές φυτεύσεις - άρδευση
Πάρκου Νεολαίας)

3. Διαμόρφωση χώρων Πρασίνου και αναψυχής
- Μικρό υπαίθριο θέατρο - Πύργος Βασίλισσας

87873027
(103690172 με ΦΠΑ)

(ολοκλήρωση εργασιών)

4. Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και αναψυχής
- Μικρό υπαίθριο θέατρο - Πύργος Βασίλισσας

25759777
(30396563 με ΦΠΑ)

(Α'φάση: προεργασίες, χωματουργικά)

5. Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και αναψυχής
- Μικρό υπαίθριο θέατρο - Πύργος Βασίλισσας

22542575
(26600238 με ΦΠΑ)

(άρδευση)

6. Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και αναψυχής
- Μικρό υπαίθριο θέατρο - Πύργος Βασίλισσας

13500000
(15930000 με ΦΠΑ)

(Ηλεκτρικό δίκτυο - φωτισμός περιβάλλοντος
χώρου)

7. Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων

32421000
(38256 με ΦΠΑ)

8. Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων
(προμήθεια αθλητικών οργάνων)

9. Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων

6232000
(7353760 με ΦΠΑ)

774000
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(προμήθεια φυτών)

10. Έργα διαμόρφωσης πάρκου

(835920 με ΦΠΑ)

29600000
(34928000 με ΦΠΑ)

11. Έργα διαμόρφωσης πάρκου - Διαμόρφωση
εισόδου άλσους και κατασκευή πεζοδρομίου

11648628
(13787862 με ΦΠΑ)

προς αναψυκτήριο

12. Έργα για την εκμετάλλευση του
Βοτανικού Κήπου
13. Αναδάσωση περιοχής Α'Ποικίλου Όρους

9050000
(10679000 με ΦΠΑ)
101360647
(119541843 με ΦΠΑ)

14. Αναδάσωση περιοχής Α'Ποικίλου Όρους
(άρδευση Σεπτεμβρίου1992)

15. Αναδάσωση περιοχής Α'Ποικίλου Όρους
(άρδευση Ιουλίου 1993)

16. άρδευση περιοχής Α'Ποικίλου Όρους
(άρδευση Σεπτεμβρίου 1993)

17. Αναδάσωση περιοχής Α'Ποικίλου Όρους
(άρδευση Οκτωβρίου 1993)

18. Αναδάσωση περιοχής Α'Ποικίλου Όρους
(Δίκτυο τροφοδοσίας δεξαμενών περιοχής

3100784
(3668365 με ΦΠΑ)

1905901
(2248964 με ΦΠΑ)

1905901
(2248964 με ΦΠΑ)

1905901
(2248964 με ΦΠΑ)

2670000
(3150600 με ΦΠΑ)

Α' Ποικίλου Όρους)
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19. ά ρ δ ε υ σ η π ε ρ ιο χ ή ς Α 'Π ο ικ ίλ ο υ Ό ρ ο υ ς

(Συντήρηση - βελτίωση έργων Ποικίλου Όρους)

20 Διαχείριση βλάστησης περιοχής Α'Ποικίλου Όρους

3500000

(4130000 με ΦΠΑ)

3500000
(4130000 με ΦΠΑ)

21. Γεωτρήσεις για την εξυπηρέτηση του πρασίνου
του Ποικίλου Όρους

22. Γ γεωτρήσεις για την εξυπηρέτηση του πρασίνου
του Ποικίλου Όρους (Διεύρυνση ερευνητικής γεώτρησης

33000000
(38940000 με ΦΠΑ)

4807937
(5673365 με ΦΠΑ)

στο Πάρκο Νεολαίας)

23. Γεωτρήσεις για την εξυπηρέτηση του
πρασίνου του Ποικίλου Όρους (εγκατάσταση

4779013
(5639235 με ΦΠΑ)

αθλητικού συγκροτήματος στο Πάρκο Νεολαίας

24. Γεωτρήσεις για την εξυπηρέτηση του πρασίνου
του Ποικίλου Όρους (εγκατάσταση αντλητικού

3529689
(4165034 με ΦΠΑ)

συγκροτήματος στο Όρος Αιγάλεω)Δ. Αγ. Βαρβάρας

25. Γεωτρήσεις για την εξυπηρέτηση του πρασίνου
του Ποικίλου Όρους (γεώτρηση στο Δ. Ν. Λιοσίων)

26. Γεωτρήσεις για τη εξυπηρέτηση του πρασίνου
του Ποικίλου Όρους (Γεώτρηση στο Δ. Χαϊδαρίου

5278207
(6228284 με ΦΠΑ)

6510530
(7682543 με ΦΠΑ)

- θέση Καψαλώνα)

27. Γεωτρήσεις για την εξυπηρέτηση του πρασίνου

5048987
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τ ο υ Π ο ικ ίλ ο υ Ό ρ ο υ ς (Σ ύ ν δ ε σ η γ ε ώ τ ρ η σ η ς

(6 6 0 8 0 0 0 μ ε Φ Π Α )

Γρηγορίου με δεξαμενές περιοχής Α'Ποικίλου Όρους)
28. Μελέτη Διαμόρφωσης Εισόδου στο Καματερό

187812123
(221618305 με ΦΠΑ)

29. Αποχέτευση όμβριων Εισόδου Καματερού

3220000
(3799000 με ΦΠΑ)

30. Καθαρισμός Γεωτρήσεων στο Ποικίλο Όρος

1033232
(1219213 με ΦΠΑ)

31. Κατασκευή - Ανακατασκευή πιλοτικών
παιδικών χαρών στο Δ. Αγ. Αναργύρων

33555750
(39595785 με ΦΠΑ)

32. Συμπληρωματικές Εργασίες στις Πιλοτικές

3325000

παιδικές χαρές του Δ. Αγ. Αναργύρων

(3923500 με ΦΠΑ)

33. Συμπληρωματικές εργασίες στα έργα
Διαμόρφωσης - Αναδάσωσης του Ποικίλου Όρους

34. Διαμόρφωση Ο. Τ 36Α (πράσινο) στο Ζεφυρίου

38100000
(44958000 με ΦΠΑ)

13097381
(15454910 με ΦΠΑ)

35. Συμπληρωματικές εργασίες στο Ο. Τ 36 στο
Δ. Ζεφυρίου
36. Εγκατάσταση αθλητικού συγκροτήματος
υδρογεώτρησης ΥΠ11 (ΚΑΨΑΛΩΝΑ)

37. Τοποθέτηση Σταθμομετρικού Σωλήνα

3114106
(3674645 με ΦΠΑ)
11816314
(13943250 με ΦΠΑ)

856743
34

Ψύκτη Αντλίας και επικάλυψη δεξαμενής

(1010956 με ΦΠΑ)

υδρογεώτρησης ΥΠ11 (ΚΑΨΑΛΩΝΑ)

38. Μελέτη και κατασκευή Ζώνης πρασίνου
και αναψυχής στο Πάρκο Νεολαίας

39. Επισκευές - Συμπληρώσεις στο Πάρκο
Νεολαίας στο Χαϊδάρι

126830694
(149660219 με ΦΠΑ)

3220000
(3799600 με ΦΠΑ)
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Πίνακας 1
ΕΣΟΔΑ Α.Σ.Δ.Α. (Αναλυτικά)
1989

1990

6.335.660

4.619.700

3.000.000

2.500.000

3. ΥΠΟΥΡΓ. ΕΣΩΤΕΡ.

34.000.000

7.000.000

4. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤ. ΠΟΡΟΙ

10.000.000

940.000

1. Τακτική Οικ. Ενίσχυση των

1991
10.100.660

1992

1993

8.755.940

41.064.488

10.000.000

20.000.000

1994
42.586.347

1995
128.960.684

1996
114.840.000

1997
160.105.427

Σύνολο

%

517.368.906

10,8

35.500.000

0,7

45.995.000

0,9

24.429.500

0,8

8.800.000

0,05

ΔΗΜΩΝ
2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜ.

4.995.000
4.498.500

2.997.000

2.997.000

2.997.000

(Κ Α Π .)
5. ΟΡΓΑΝΙΣ. ΑΘΗΝΑΣ
6 ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡ.

4.000.000
10.176.000

4.800.000
44.381.560

204.918.219

214.293.530

204.220.039

98.070.731

24.992.800

28.003.248

53.739.129

70.149.529

345.123.000

150.635.000

1.271.818.079

26,7

53.360.273

85.102.983

586.415.152

12,3

114.514.208

234.394.208

4,9

Α Υ Τ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΑΠΤΑ+Σχέδιο Περ.

Αν. (Σ .Π .Α )
7. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ο.Κ. (Ε.Κ.Τ.

271.067.190

N O W HORIZON ΛΕΙΤΟΥΡΠΚΟ)
119.880.000

8. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
9. ΣΑΤΑ
10. ΔΙΑΦ Ο ΡΑ (Δάνεια, χρ.

121.000.000

196.419.005

611.101.403

600.000.000

1.528.520.408

32,1

230.000

113.933.814

210.737.467

165.637.165

490.538.446

10,2

3.352

26.079

0,0

847.376.045

1.335.162.143 1.278.991.783 4.760.917.778

100

Υπόλοιπα προηγουμ. Χρήσεως
κ.λπ.)
11. Τόκοι

ΣΥΝΟΛΟ

67.511.660

11.330

11.397

59.452.590

240.023.076

270.351.218

322.020.656

340.028.607

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε τα εξής:
Όσον αφορά τα ΈΣΟΔΑ
Τα θεσμοθετημένα έσοδα του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη είναι:
1. Από τους ετήσιους προϋπολογισμούς των Δήμων με το ποσό των 20δρχ
κατά άτομο
2. Από τους προσόδους φόρων, τελών και δικαιωμάτων που επιβάλλονται υπέρ
του Συνδέσμου
3. Από δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές από το Δημόσιο και άλλα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και οργανισμούς
4. Από προσόδους της περιούσιας του συνδέσμου. Αν θέλουμε
αξιολογήσουμε τα έσοδα του ΑΣΔΑ, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα εξής

να

- Οι Δήμοι και η Δυτική Αθήνα κέρδισαν και στο οικονομικό επίπεδο από τη
δημιουργία και λειτουργία του ΑΣΔΑ. Αν το κρίνουμε με στενά οικονομικούς όρους,
μπορούμε να πούμε ότι μια επένδυση 113εκ δρχ. δηλαδή το δεκαπλάσιο.
- Η στήριξη από το κράτος, που το ίδιο ίδρυσε τους Αναπτυξιακούς
Συνδέσμους, ήταν ελάχιστη. Από τη ΣΑΤΑ δόθηκαν για πρώτη φορά χρήματα το
1994 (121εκ δρχ. δηλαδή το 9,31 των εσόδων του ΑΣΔΑ) και κρατήθηκαν και άλλα
70 εκ δρχ. που θα έπρεπε να δοθούν, με βάση την σχετική απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, ενώ από τις υπόλοιπες κρατικές ενισχύσεις ο ΑΣΔΑ πήρε 11εκ. δρχ.
ποσοστό 9% των εσόδων του.
- Η σημαντικότερη πηγή εσόδων ήταν και παραμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε
μέσα από το ΕΑΠΤΑ και το ΣΠΑ είτε από το Ε. K. Τ.
- Οι Δήμοι ωστόσο είναι ασυνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο
ΑΣΔΑ. Υπάρχουν μερικοί μάλιστα που έχουν να αποδώσουν στον ΑΣΔΑ τη
συνδρομή τους εδώ και χρόνια σε βάρος αυτών που είναι συνεπείς.
Σύμφωνα και πάλι με τον πίνακα θα λέγαμε ότι μια αυξητική πορεία των
εσόδων του ΑΣΔΑ οφείλεται στους εξής λόγους:
=> Αύξηση της συμμετοχής των Δήμων από 20 δρχ. ανά κάτοικο στο 1% των
τακτικών εσόδων τους
=> Απόδοση από το 1994 ΣΑΤΑ 121000000δρχ
=> Αύξηση και σταθεροποίηση των εσόδων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα
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Πίνακας 2
ΕΞΟΔΑ Α.Σ.Δ.Α. (Αναλυτικά)
1990

1989

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Σύνολο

%

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

4.806.293

13.601.248

25.309.836

15.679.869

35.020.403

51.070.685

92.936.768

142.541.752

125.429.755

506.396.609

11,8

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

4.560.871

7.816.318

3.070.004

2.874.685

6.994.442

4.071.023

42.529.528

69.016.458

77.146.979

218.080.308

5

0

29.708.939

151.700.285

180.193.356

203.411.856

117.468.447

331.450.326

415.834.514

392.622.054

1.822.389.777

42,7

21.200.000

51.317.678

30.402.898

34.615.046

30.031.476

55.812.199

142.933.517 '

514.064.277

500.602.764

1.380.979.865

32,4

0

0

44.497.450

50.807.886

70.238.606

53.350.136

32.990.172

43.868.235

48.786.277

344.538.762

30.587.164

102.444.183

254.980.473

284.170.842

345.696.783

281.772.490

642.840.363

3. ΕΡΓΑ
4. ΜΕΛΕΤΕΣ
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ω

OD

1.185.325.236 1.144.587.826 4.272.405.360

8

100

Με βάση τον πίνακα εξόδων του ΑΣΔΑ παρατηρούμε ότι:
=> Τα έξοδα του ΑΣΔΑ που αφορούν σε έργα και μελέτες είναι μεγαλύτερα. Οι
κατηγορίες (προγράμματα) και ένα μέρος προμηθειών συγχρηματοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό και μόνο αρκεί για να δικαιώσει τη δημιουργία του
ΑΣΔΑ, μιας και πρόκειται για έργα που δεν θα υλοποιούνταν χωρίς την ύπαρξη του
ΑΣΔΑ.
=> Ενδεικτικό είναι επίσης το γεγονός ότι οι περισσότεροι Δήμοι είναι ασυνεπείς
όσον αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι του, με αποτέλεσμα, ενώ
διαθέτει κονδύλια για την εκτέλεση έργων, να αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες στην
κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
1. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ;
Η έννοια του «μεγάλου έργου» δεν θα έπρεπε να καθορίζεται από την άποψη
του κόστους αυτού, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται και αυτό, αλλά από την άποψη
της επιρροής του μετά την ολοκλήρωσή του. Δηλαδή από τη σημασία που έχει για
την ανάπτυξη (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική) ενός τόπου. Το ερώτημα που
πρέπει πάντα να κυριαρχεί είναι το τι προβλήματα δημιουργούνται, βραχυπρόθεσμα
ή μακροπρόθεσμα από το αν θα υλοποιηθεί το έργο.
Από την άλλη η έννοια του μεγάλου έργου, σχετικά με το μέγεθος του, δεν είναι
απόλυτη. Εξαρτάται από την περιοχή που αναφέρεται. Η λεωφόρος Σταυρού
Ελευσίνας είναι μεγάλο έργο για τη χώρα, το Ποικίλο Όρος για το λεκανοπέδιο και το
Μπαρουτάδικο για το Αιγάλεω αντίστοιχα.

2. ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ Η
ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
Από τα μεγάλα έργα που εκτελούνται ή σχεδιάζονται για το λεκανοπέδιο τρία
(3) ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη Δυτική Αθήνα, για λόγους περισσότερους χωροταξικούς
(τα δυο) παρά εξυπηρέτησης της περιοχής. Αυτά είναι: το ΜΕΤΡΟ, η λεωφόρος
Σταυρού Ελευσίνας και η Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων

ΤΟ ΜΕΤΡΟ

Έχουν αρχίσει οι εργασίες ώστε το ΜΕΤΡΟ να επεκταθεί, σε επόμενη φάση,
μέχρι τη Δυτική Αθήνα και μάλιστα σε δύο γραμμές: Αιγάλεω Περιστέρι. Δυστυχώς
όμως έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, εξυπηρετεί ένα και μοναδικό στόχο, την επικοινωνία
όλου του λεκανοπεδίου (περιφέρεια) με το Σύνταγμα - Ομόνοια (κέντρο)
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Δεν μπορούμε βέβαια να ισχυριστούμε ότι η γραμμή Περιστέρι Ηλιούπολη
εξυπηρετεί τους Περιστεριώτες που θέλουν να επισκεφθούν την Ηλιούπολη. Πόσοι
είναι αυτοί; Όσο οι γραμμές δεν εκτείνονται προς πραγματικές ανάγκες (αεροδρόμιο,
παραλία) εξυπηρετούν μόνο τις κινήσεις από και προς το κέντρο, ελαφρύνοντας το
από οχήματα και διευκολύνοντας την πρόσβαση στην αγορά του. Από την άποψη
αυτή, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι το ΜΕΤΡΟ συνεισφέρει σημαντικά με την
τωρινή μορφή του, στην περιοχή του λεκανοπεδίου

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η Λεωφόρος διέρχεται από τις παρυφές της Δυτικής Αθήνας, διχοτομώντας τον
Δήμο Ζεφυρίου. Δεν θ’ ασχοληθούμε όμως εδώ με το πως και γιατί αυτής της
χάραξης, αν και θα είχε ενδιαφέρον. Αυτό που ενδιαφέρει είναι αν συνεισφέρει στην
ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας. Αρχικά θα λέγαμε «όχι». Η Λεωφόρος
κατασκευάζεται είτε για την παράκαμψη της Αθήνας από τη διαμπερή κίνηση των
δύο εθνικών οδών, είτε για τους κατοίκους των βορείων, νοτίων, και ανατολικών
προαστίων ώστε να μην αναγκάζεται να περνούν από το κέντρο. Έτσι κερδισμένα
εμφανίζονται στο κέντρο και τα προαναφερθέντα προάστια. Μια δεύτερη σκέψη
όμως θα μπορούσε να είναι:»Μα αυτό δεν είναι υπέρ της Δυτικής Αθήνας, μιας και
θα την απαλλάξει από την διαμπερή κίνηση της Λεωφόρου Καβάλας και της Λ.
Αθηνών». Είναι όμως έτσι; Αν δεν ληφθούν μέτρα μείωσης ή έστω συγκράτησης του
στόχου των IX και φορτηγών, ότι γλυτώνουμε από το νέο αυτοκινητόδρομο, θα το
επιβαρυνόμαστε από την αύξηση του στόλου των οχημάτων. Σε κανένα μέρος του
κόσμου η κατασκευή νέων δρόμων δεν έλυσε από μόνη της κανένα πρόβλημα.
Απλώς το μετέθεσε χρονικά

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, όπως είχε εξαγγελθεί αρχικά,
ξεκίναγε από την Ελευσίνα και κατέληγε, δια μέσω της Ιεράς Οδού στο Ζάππειο. Η
πρόταση αυτή, ιδίως οι προβλέψεις της για τη Δυτική Πύλη και την Ιερά Οδό ήταν
θετικές για τη Δυτική Αθήνα. Όμως τελευταία πληροφορούμαστε ότι η ενοποίηση
των αρχαιολογικών χώρων θα υλοποιηθεί μόνο στη περιοχή Ζάππειο, Στήλες
Ολυμπίου Διός, Ακρόπολη, Φιλοπάππου. Και πάλι η περιφέρεια μένει απ’ έξω

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Εκτός από τα μεγάλα έργα του λεκανοπέδιου, υπάρχουν και τα μεγάλα έργα
της Δυτικής Αθήνας. Αναφερόμαστε σε έργα που σχεδιάζονται για να
αντιμετωπίσουν διαρθρωτικά προβλήματα της περιοχής και που το μέγεθος τους τα
ορίζει ως μεγάλα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τα κριτήρια που καλούνται να καλύψουν τα έργα αυτά για να ενταχθούν στα
μεγάλα είναι:
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α) Ποιο πρόβλημα καλείται να αντιμετωπίσει; Το πρόβλημα αυτό σχετίζεται με
άλλα;
β) Ποιες επιπτώσεις του στο σύνολο της Δυτικής Αθήνας αλλά και την ευρύτερη
περιοχή;
γ) Εντάσσεται στο χωροταξικό σχεδίασμά της περιοχής;
δ) Ποιο το μέγεθος του φυσικού αντικειμένου;

ΑΞΟΝΕΣ

Ο ΑΣΔΑ έχει καθορίσει ορισμένες προτεραιότητες στη δράση του.
Προτεραιότητες που πηγάζουν από τη πραγματικότητα της Δυτικής Αθήνας. Αυτές
είναι:
1. Περιβάλλον, με έμφαση στο Ποικίλο Όρος
2. Παραγωγική υποδομή
3. Αναπλάσεις αστικού ιστού

ΠΟΡΟΙ

Αφού καθοριστούν τα κριτήρια και τοποθετηθούν οι άξονες, απομένουν δύο
ακόμα βήματα πριν οριστικοποιηθεί η επιλογή των μεγάλων έργων της Δυτικής
Αθήνας. Το πρώτο βήμα είναι η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για την
υλοποίηση τους Οι πόροι μπορούν να διαχωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες τις
επιδοτήσεις και τους ανταποδοτικούς. Οι δεύτεροι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
κοινωνικούς και ιδιωτικούς. Όσον αφορά στις επιδοτήσεις είναι δεδομένες.
Αυτές προέρχονται από εθνικές ή ευρωπαϊκές πηγές, στα πλαίσια χρηματοδότησης
και προώθησης κάποιων αντίστοιχων πολιτικών. Σήμερα όμως δεν αρκούν από
μόνες τους, είτε λόγω ίδιας συμμετοχής που απαιτείται, είτε γιατί δεν καλύπτουν το
σύνολο του έργου. Έτσι πρέπει να συμπληρωθούν από τοπικούς πόρους. Οι τοπικοί
πόροι διακρίνονται σε ιδιωτικούς και κοινωνικούς και πρέπει να διέπονται από τη
λογική της ανταποδοτικότητας. Η διαφορά του ιδιωτικού από τον κοινωνικό είναι ότι
ο πρώτος αφορά τους άμεσα επωφελούμενους από το έργο, ενώ ο δεύτερος τους
έμμεσα. Η ανταποδοτικότητα ενός έργου αυξάνει τις πιθανότητες υλοποίησής του.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Το δεύτερο βήμα είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Είναι σαφές ότι τα όποια
μεγάλα έργα της Δυτικής Αθήνας δεν αφορούν μόνο αποκλειστικά στη Δυτική
Αθήνα, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν μόνο απ’ αυτήν. Θα πρέπει να
αναμειχθούν μια σειρά άλλοι φορείς τόσο στο σχεδίασμά, όσο και στην υλοποίηση.
Αυτοί είναι:
α) Δυτική Αθήνα με τον ΑΣΔΑ και τους Δήμους
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β) Κεντρική Διοίκηση με τα Υπουργεία, την Περιφέρεια, τον Οργανισμό Αθήνας
γ) Ιδιώτες που ενδιαφέρονται για επενδύσεις στη Περιοχή
δ) Νομαρχία Αθήνας
Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να εργαστούν στενά, με συντονιστή τον ΑΤΛΑ
ώστε να μπορέσουν να σχεδιάσουν και υλοποιηθούν έργα.

ΕΡΓΑ

Με βάση το σχεδιασμό του ΑΣΔΑ και της περιοχής, έχουμε τα παρακάτω:
1. ΜΕΤΡΟ Ή ΤΡΑΜ
Σήμερα κατασκευάζουμε ικανούς αριθμούς χιλιομέτρων ΜΕΤΡΟ που όμως
λύνουν μόνο το πρόβλημα της Αθήνας, όπου Αθήνα όχι το λεκανοπέδιο αλλά το
κέντρο και μόνο. Ο ΑΣΔΑ έχει εκπονήσει μελέτη για το συγκοινωνιακό της Δ.
Αθήνας. Ο κορμός του είναι του ΤΡΑΜ.

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

Ο κατακερματισμός αυτού του αρχαίου πνεύμονα πράσινου και η
αποσπασματική απόδοσή του σε διάφορες χρήσεις, όπως βιοτεχνικό πάρκο,
σταθμοί μεταμόρφωσης σκουπιδιών, διάνοιξη δρόμων, κατασκευή δημοσίων
κτηρίων κ.λ.π ουσιαστικά εντάσσει τον Ελαιώνα μέσα στο δομημένο πολεοδομικό
ιστό και ακυρώνει στη πράξη οποιαδήποτε πολιτική ήθελε εφαρμοστεί για την
ανάπτυξή αστικού και περιαστικού πρασίνου.
Οποιαδήποτε πολιτική διαχείρισης περιβάλλοντος δεν αποτρέπει της
σημερινές αλλά και σχεδιάζουσες χρήσεις, θα τείνει στην καταστροφή αυτού του
μοναδικού πνεύμονα ζωή Δυτικής Αθήνας
Το παράδειγμα των επεμβάσεων στο χώρο του Πύργου Βασίλισσας είναι ένα
χρήσιμο παράδειγμα για το πως θα μπορούσε να αναπλαστεί η περιοχή του
Ελαιώνα για να επιδράσει ευεργετικά στο ισοζύγιο πρασίνου στη περιοχή. Η
υπερτοπικότητα της έκτασης του Ελαιώνα σαν χώρου πρασίνου μένει να αποδειχθεί
από την πολιτική που θα ακολουθεί στο μέλλον, από ΥΠΕΧΩΔΕ και τους γύρω
Δήμους Πρέπει όμως να σταματήσει σήμερα οποιαδήποτε ενέργεια ή σκέψη
συνέχισης της σημερινής πολιτικής καταστροφής του. Το διάταγμα του Ελαιώνα έχει
εδώ και καιρό εγκριθεί. Θυσιάστηκε όμως και μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει γίνει.
Είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες του λεκανοπεδίου

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ (ΚΕΒΟΠ, ΚΕΔΒ, 301ΕΒ)

Η έκταση του στρατοπέδου ΚΕΒΟΠ/ΚΕΔΒ είναι το πολυτιμότερο τμήμα του
Ποικίλου Όρους. Συγκεντρώνει πάρα πολλά θετικά χαρακτηριστικά και ένα αρνητικό
(το ότι δεν έχει ακόμα αποδοθεί για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας)
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Πρόκειται για μια απέραντη (για τα ελληνικά δεδομένα) έκταση 3600στρεμ
μέσα στα όρια της πυκνοκατοικημένης πρωτεύουσας.
Είναι ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, άρα πρέπει να είναι στη διάθεση των
600000 κατοίκων της Δυτικής Αθήνας
Βρίσκεται σε άμεση επαφή με ένα βουνό 2. 300στρ. που (έστω κι αν είναι τώρα
πολύ βράχος παρά δάσος) έχει σίγουρες προοπτικές για να γίνει πραγματικός
πνεύμονας
Η θέση του στην καρδιά μιας ιδιαίτερα υποβαθμισμένης περιοχής της Αθήνας,
της Δυτικής φορτίζει το χώρο του στρατοπέδου με σοβαρότητα κοινωνικά (και όχι
στρατιωτικά) καθήκοντα και υποχρεώσεις. ΟΙ κοινωνικές αυτές υποχρεώσεις δεν
έχουν καμία σχέση με τη σημερινή λειτουργία του σαν Στρατιωτικό Κέντρο
Εκπαιδευτικό και μάλιστα βαρέων όπλων(ΚΕΒΟΠ)
Έχει δοθεί η εντύπωση ότι τα στρατόπεδα ΚΕΒΟΠ ΚΑΙ ΚΕΔΒ στο Χαϊδάρι
αποτελούν αδόμητη περιοχή χωρίς κτίσματα, χωρίς ζωή, χωρίς καμία κοινωνική
λειτουργία. Αυτή η εντύπωση είναι λανθασμένη. Η έκταση αυτή έχει κοινωνική
λειτουργία, μόνο που αυτή δεν είναι ενδεικνυόμενη, μέσα στο πολεοδομικό ιστό της
Αθήνας
Βασική προϋπόθεση για να συμβάλει ο χώρος του στρατοπέδου στην
ανάπτυξη είναι να μεταφερθεί το στρατόπεδο ΚΕΒΟΠ/ΚΕΔΒ αλλού και να
ελευθερωθεί όλη η έκταση. Ειδικά, στην περίπτωση του στρατοπέδου
ΚΕΒΟΠ/ΚΕΔΒ πρέπει να αξιοποιήσουμε απόλυτα το γεγονός της άμεσης γειτνίασης
του στρατοπέδου με το υπόλοιπο βουνό. Άλλο είναι μία έκταση 3. 600 στρ. όταν
βρίσκεται μόνη της και άλλο όταν βρίσκεται σε επαφή με επιπλέον 23. 000 στρ.
βουνό, το οποίο έχει τη δυνατότητα (ή μάλλον επιβάλλεται) να μετατραπεί σε 100%
καταπράσινο χώρο, με αυστηρά οικολογικά κατοχυρωμένη αναψυχή.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να βρεθούν οι αναγκαίες επενδύσεις
που απαιτούνται για τη μεταφορά της στρατιωτικής λειτουργίας (ΚΕΒΟΠ / ΚΕΔΒ)
εκτός αστικών χώρων. Η αναγκαία έκταση έχει βρεθεί από το 1990 αλλά η
διαδικασία απελευθέρωσής της, για την απόδοση του σημερινού στρατοπέδου για
τις ανάγκες κοινωνικού εξοπλισμού της Δ. Αθήνας των 600.000 κατοίκων, δεν
μπόρεσε ακόμα ούτε καν να ξεκινήσει. Τα στρατόπεδα της Δ. Αθήνας δεν
εξυπηρετούν σήμερα κανένα στρατιωτικό ρόλο ενώ καταλαμβάνουν χώρους
στρατηγικούς για την περιοχή. Ο ΑΣΔΑ έχει προχωρήσει ήδη σε χωροταξικές
μελέτες για τα στρατόπεδα Χαϊδαρίου. Όμως θα πρέπει και η ηγεσία του υπουργείου
Άμυνας να προχωρήσει σε γενναίες αποφάσεις.

ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Το Ποικίλον όρος είναι το κομμάτι του όρους Αιγάλεω βόρεια της λεωφόρου
Αθηνών (εθνική οδός) μέχρι την Πάρνηθα. Χωρίζει το Αθηναϊκό λεκανοπέδιο από το
Θριάσιο πεδίο. Πρέπει να προκύψει άμεσα νόμος ή προεδρικό διάταγμα
προστασίας του ποικίλου όρους, στο οποίο να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι
χρήσεις, που δεν μπορεί να είναι άλλες από την αξιοποίηση του σαν χώρου
αναψυχής και ανάπτυξης πρασίνου μέσα από ήπιες επεμβάσεις διαμόρφωσης
συνθηκών ανάπτυξης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων.
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Χάρτης 3.Ρόλος Ποικίλου Ορους στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας
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Θα πρέπει να απαγορευτεί ρητά η χρήση του ποικίλου όρους για επεκτάσεις
χωματερών, ΧΥΤΑ, εγκαταστάσεις διαλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων
νεκροταφείων και γενικά δραστηριοτήτων που τραυματίζουν ή υποβαθμίζουν το
χώρο. Η προγραμματική σύμβαση ΑΣΔΑ - Υπουργείου Γεωργίας κινείται σε ορθή
κατεύθυνση, πλην όμως μέχρι τώρα είχε μηδαμινά αποτελέσματα αφού με τη
σύμβαση αυτή δεν εξασφαλίζονται πόροι και ενέργειες και ουσιαστικά παραμένει
γράμμα κενό.
Παρά τα όσα προβλέπονται στη σύμβαση αυτή, το δασαρχείο απαγορεύει κάθε
επέμβαση ανάπλασης ακόμα και καθαρισμού του Ποικίλου Όρους από σκουπίδια
και στέλνει στα δικαστήρια όσους τολμήσουν να επέμβουν.
ΟΑΣΔΑ έχει ξεκινήσει την αναδάσωση και την ανάπλαση και το δασαρχείο
μηνύει. Το ζήτημα είναι η έκδοση του προεδρικού διατάγματος προστασίας και η
πλήρης εφαρμογή της προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Γεωργίας.
Με μια πολιτική από το ΥΠΕΧΩΔΕ - ψήφιση νόμου προστασίας Ποικίλου Όρους
και με τη χρηματοδότηση ενεργειών, από ΕΤΕΡΠΣ και πακέτο Σαντερ και φορέα
υλοποίησης των ΑΣΔΑ και τους Δήμους μπορούν να προκύψουν θεαματικά
αποτελέσματα και σε σύντομο διάστημα.

ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ

Είναι έργο κατασκευής μικρού υπαίθριου θεάτρου στο χώρο του Πύργου
Βασίλισσας και εμπλουτισμού της υπάρχουσας βλάστησης. Το έργο έχει
ολοκληρωθεί και κόστισε συνολικά 103.690.172 δρχ. που καλύφθηκαν από το
ΕΑΠΤΑ 1. Στη συνέχεια έχουμε το έργο διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του
θεάτρου, στον Πύργο Βασίλισσας. Περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής πεζοδρόμων
και εμπλουτισμού της βλάστησης. Απορρόφησε συνολικά 30.396.563 δρχ. που
προήλθαν από το ΣΑΝΤ-ΣΠΑ 91-94. Ακολουθεί το έργο εγκατάστασης δικτύου
άρδευσης για το πότισμα των φυτών που τοποθετήθηκαν στο χώρο. Το έργο
στοίχισε 26.602.238 δρχ. και χρηματοδοτήθηκε από το ΣΠΑ 91-94. Ακολουθούν τα
έργα της εγκατάστασης ηλεκτρικού δικτύου στο χώρο του Πύργου Βασίλισσας
καθώς και έργο διάνοιξης ανοιχτού αγωγού όμβριων και κατασκευής τοίχου, στο
χώρο (του Πύργου Βασίλισσας) μεταξύ του λόφου των προσκόπων και του
υπαίθριου θεάτρου με σκοπό τη συγκρότηση των νερών από τις βροχές και την
διοχέτευση τους σε χώρο μακριά από τον χώρο του θεάτρου.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Οι άξονες συνδέουν εσωτερικά την περιοχή είτε με I. X είτε με Μ. Μ. Μ είτε με
ποδήλατο. Είναι ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την Δ. Αθήνα. Ο σχεδιασμός έχει
ήδη γίνει, απομένει η χρηματοδότηση.
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ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

από τις επεξεργασίες του Α. Σ. Δ. A προκύπτουν 2 συμπεράσματα όσον αφορά
στην παραγωγή της περιοχής.
1. Η παραδοσιακά δευτεροβάθμια βιομηχανία και βιοτεχνία φθηνή.
2. Ο τριτογενής τομέας και ιδιαίτερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες και το λαϊκό
εμπόριο αυξάνεται αλματώδους.
Η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την αντιμετώπιση αυτών των 2
φαινομένων Είναι κρίσιμης σημασίας για την Δ. Αθήνα.
Από όλα τα προαναφερθέντα γίνεται κατανοητό ότι τα παραπάνω δεν
καλύπτουν όλα τα προβλήματα της Δ Αθήνας. Είναι ικανά όμως να αλλάξουν την
όψη της περιοχής και βέβαια είναι αναγκαία για την ανάπτυξή της. Η Δ Αθήνα έχει
ανάγκη από μεγάλα έργα που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ T. E. I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ

Η Δ Αθήνα σήμερα περιλαμβάνει περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές
στις οποίες στεγάζεται μεγάλο τμήμα της βιοτεχνικής και βιομηχανικής
δραστηριότητας της Αττικής, χωρίς το ανάλογο επίπεδο δημόσιων επενδύσεων και
υποδομών. Στα πολυετή και βαθιά αναπτυξιακά προβλήματα οφείλεται και το
γεγονός ότι ο πληθυσμός της Δ Αθήνας παρουσιάζει το χαμηλότερο επίπεδο
εκπαίδευσης, επαγγελματικής εξειδίκευσης και εισοδήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Δ
Αθήνα αντιμετωπίζει σημαντικότατες αναπτυξιακές προκλήσεις όπως
1. Ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης βιοτεχνικής, βιομηχανικής εμπορικής και
εν γένει παραγωγικής βάσης. Στον εκσυγχρονισμό αυτόν συμπεριλαμβάνεται η
εισαγωγή, η ανάπτυξη και η διάδοση των κατάλληλων τεχνολογιών.
2. Η αξιοποίηση και η ανάπτυξη του σημαντικού σε μέγεθος και νέου σε ηλικία,
οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Η ανάπτυξη αυτή στηρίζεται στην κατάλληλη
κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών με γνώμονα τις ανάγκες της οικονομίας και
της κοινωνίας.
Το T. E. I. Πειραιά, ως ζωντανό κύτταρο γνώσης και πολιτισμού, συμμετέχει και
συμβάλλει στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των μέσων, της ανάπτυξης και της
αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.
Η συμβολή αυτή εξειδικεύεται αφενός στην ανάπτυξη του μορφωτικού και
πολιτισμικού επιπέδου και αφετέρου στην μεταφορά τεχνολογίας και επιστημονικής
γνώσης από τον ακαδημαϊκό χώρο στο πεδίο της παραγωγικής ζωής. Στον τομέα
της εκπαίδευσης και της σύνδεσης με την παραγωγή, το T. E. I. Πειραιά, πέραν της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει, απευθύνεται και υποστηρίζει με διάφορες
δράσεις τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
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- Δημιουργεί και υλοποιεί ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για
τους φορείς της εκπαίδευσης καθώς και για τις επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα
λειτουργίας τους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.
- Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενο (μηχανογράφηση τεχνικές πληροφορίες, πραγματογνωμοσύνες κ. λ. π. )
- Συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια, διεθνείς συνεργασίες που έχουν σχέση με
την εκπαίδευση, τις τεχνολογικές επιστήμες, την οικονομία, και την προστασία του
περιβάλλοντος.
- Μελετά, σχεδιάζει και παράγει εποπτικά μέσα διδασκαλίας και εφαρμόζει
σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους.
- Συμμετέχει σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.
- Εκπονεί έρευνες - μελέτες σε γενικά και ειδικά θέματα στο χώρο των
ενδιαφερόντων του.
Ειδικότερα, το T. E. I. Πειραιά έχει υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων
κατάρτισης - εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας
και το κέντρο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης τα οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία
του.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα
- Το 1992 έγιναν 8 σεμινάρια ανέργων με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού
κοινωνικού ταμείου ύψους 100. 000. 000 δρχ.
- Το 1993 έγιναν 28 σεμινάρια ανέργων με τη χρηματοδότηση του Ε. K. Τ.
ύψους 300. 000. 000 δρχ.
- Λειτουργία γραφείου διασύνδεσης Τ. E. I. Πειραιά πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ (140.
000. 000 δρχ. ) Σκοπός του γραφείου είναι η ανάπτυξη σχέσεων με τις επιχειρήσεις
της περιοχής και η λειτουργία δικτύου ηλεκτρονικής πληροφόρησης για την
καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων σε θέματα απασχόλησης και τη σχετική
ενημέρωση των σπουδαστών και αποφοίτων.
- Δικτύωση γραφείων διασύνδεσης των Τ. E. I. / A. E. I. (οριζόντια δράση)
πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ (150. 000. 000 δρχ. ) Με το δίκτυο αυτό δίνεται η δυνατότητα
αμφίδρομης επικοινωνίας στους αποφοίτους και τις επιχειρήσεις σε θέματα ζήτησης
και προσφοράς εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
- Συμμετοχή στο πρόγραμμα LEONARDO. Το Τ. E. I. , σε συνεργασία με
ιδρύματα και επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει σε 5 προγράμματα
που αφορούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή για
ευέλικτη και αυτόνομη εκπαίδευση των στελεχών των Μ. Μ. Ε. σε νέες ειδικότητες.
- Συμμετοχή στο πρόγραμμα ADAPT με δύο προγράμματα συνολικού
προϋπολογισμού 98. 000. 000 δρχ. που αφορούν τη ανάπτυξη εκπαιδευτικών
εργαλείων για ευέλικτη και αυτόνομη εκπαίδευση των στελεχών των Μ. Μ. Ε. σε νέες
ειδικότητες, αφενός και την αναβάθμιση προσόντων του προσωπικού των
επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας - ένδυσης, αφετέρου.
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- Πρόγραμμα TEMPUS - TACIS. Συμμετοχή σε 5 προγράμματα που αφορούν
την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημίων UZBEKISTAN
Γεωργίας, Αλβανίας καθώς και την τοποθέτηση σπουδαστών από χώρες της Αν.
Ευρώπης σε Ελληνικές επιχειρήσεις.
- Στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής,
υλοποιείται πρόγραμμα ύψους 1,1 δις που αφορά τη ν εγκατάσταση και λειτουργία
υπολογιστικού κέντρου και δικτύου υψηλής ταχύτητας στο χώρο του Τ. E. I. Το
δίκτυο θα προσφέρει τη δυνατότητα και σε φορείς / επιχειρήσεις της περιοχής για
ταχεία πρόσβαση σε δίκτυα ευρείας ζώνης (INTERNET) με χαμηλό κόστος.
Αναμένεται η λειτουργία εντός του 1998.
- Συνεργασία και διασύνδεση με τις δημοτικές βιβλιοθήκες της περιοχής.
Επίσης, στον τομέα των μεταπτυχιακών σπουδών στο Τ. E. I. Πειραιά
λειτουργούν τμήματα επιπέδου Masters στους κάτωθι τομείς
α) Βιομηχανική Παραγωγική - Διαχείριση και Τεχνολογία (σε συνεργασία με το
Open University της Αγγλίας)
β) European Textile Engineering
γ) Management in European Construction.
Είναι εξάλλου χαρακτηριστικές, ορισμένες ειδικές μεσοπρόθεσμες δράσεις τις
οποίες ανέπτυξε το Τ. E. I. Πειραιά όπως
- Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής προστασίας, σε
συνεργασία με το δήμο Αιγάλεω.
- Η προώθηση της ανάπτυξης προγράμματος σπουδών με αντικείμενο το
περιβάλλον.
Η παραπάνω αναφορά στις δραστηριότητες του Τ. E. I. Πειραιά είναι, βεβαίως
ενδεικτική. Πέρα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, η συμβολή και η συμμετοχή
του Τ. E. I. Πειραιά στην ανάπτυξη της Δ Αθήνας οφείλει να είναι και είναι μία
διαρκής μέριμνα. Η μέριμνα αυτή πηγάζει από την αντίληψη ευθύνης όπως αρμόζει
σε κάθε ζωντανό φορέα ενταγμένο στο παρόν και το μέλλον της περιοχής του.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η φυσιογνωμία της περιοχής της Δυτικής Αθήνας, η σύσταση και η πυκνότητα
του πληθυσμού, η κατάσταση του περιβάλλοντος, όπως είναι φυσικό δημιούργησαν
μια σειρά προτεραιοτήτων που ο ΑΣΔΑ υιοθέτησε στους στόχους του. Βασικούς
στόχους του συνδέσμου αποτέλεσαν:
-Η προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας και η συνεχής διεύρυνση της.
-Η συνεργασία με κρατικούς φορείς, ο συντονισμός και η υποστήριξη της
συνεργασίας των εκπαιδευτικών, επαγγελματικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών φορέων της περιοχής.
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-Η συνολική ανάπλαση της Δυτικής Αθήνας (χωροταξική, πολεοδομική,
περιβαλλοντική) σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
-Η σταθερή και μόνιμη συνεργασία τοπικών αρχών και παραγωγικής βάσης με
στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της παραγωγικότητας.
-Η συμμετοχή σε διευρωπαϊκά δίκτυα.
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε ότι βασικό στόχο
του ΑΣΔΑ αποτέλεσε η κινητοποίηση και εκμετάλλευση του δυναμικού της περιοχής
με τελικό αποτέλεσμα την ενδογενή της ανάπτυξη. Θα λέγαμε ότι ο ΑΣΔΑ βρίσκεται
στη σωστή κατεύθυνση και έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την υπερτοπικη
αναπτυξιακή προσπάθεια. Αυτό τουλάχιστον μπορούμε να το συμπεράνουμε μέσα
από τους στόχους τους οποίους έχει αναπτύξει ο σύνδεσμος αλλά και από τα έργα
τα οποία έχει υλοποιήσει ως τώρα.
Ωστόσο θα πρέπει ο διαδημοτικός ρόλος του ΑΣΔΑ να αναγνωριστεί στην
πράξη από όλους τους δήμους -μέλη αλλά και να στηριχτεί από την κεντρική
διοίκηση με την ενίσχυση του με εθνικές και κοινοτικές χρηματοδοτήσεις.
Επίσης ο ΑΣΔΑ έχει κάνει μια σημαντική παρέμβαση στον τομέα των
προγραμμάτων της Ε. Ε καταθέτοντας μια σειρά από τεκμηριωμένες προτάσεις σε
διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την κοινότητα. Οι άξονες
παρέμβασης είναι:
-Αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού
-Προώθηση των ίσων ευκαιριών
-Στήριξη των Μικρομεσαίων
-Αναβάθμιση του περιβάλλοντος
-Ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής
-Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δυτικής Αθήνας
-Προώθηση της συνεργασίας της T. A σε ελληνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο
-Μεταφορά νέων τεχνολογιών στη Δ. A και στήριξη της τοπικής οικονομίας.
Παρόλα αυτά για την προώθηση του γενικού στόχου της αναβάθμισης του
ρόλου της Δ. A στο παραγωγικό σύστημα της πρωτεύουσας δεν φτάνουν μόνο τα
ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης είναι αναγκαίο
1. Να αναδεικνύονται και να αξιοποιούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι
δυνατότητες της περιοχής
2. Να προωθείται η γενική κινητοποίηση και αξιοποίηση όλου του διαθέσιμου
δυναμικού.
Παρόλα αυτά στα 9 και πλέον χρόνια λειτουργίας του ΑΣΔΑ έγιναν αξιόλογες
προσπάθειες. Ο ΑΣΔΑ απέδειξε την χρησιμότητα του κυρίως σε 3 πεδία
-Τη σύνταξη ποικίλων μελετών
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-Την εκτέλεση μεγάλων έργων διαδημοτικής εμβέλειας και την υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
-Την εισροή χρημάτων στην Δυτική Αθήνα που χωρίς αυτόν δύσκολα θα
εισέρεαν.
Ο ΑΣΔΑ δεν αντικαθιστά ούτε υποκαθιστά τους δήμους στις αρμοδιότητες τους.
Ο ΑΣΔΑ δρα συμπληρωματικά προς τους Δήμους, ασχολούμενος με θέματα που
δεν μπορούν να λυθούν στο επίπεδο ενός μόνου δήμου. Αποτελεί το πολύτιμο
εργαλείο προκειμένου να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης της
Δ. Α.
Επίσης, ο ΑΣΔΑ είναι προσαρμοσμένος στα ομοειδή προβλήματα και τις
ανάγκες μιας περιοχής, σε αντίθεση με την διοικητική διαίρεση του Λεκανοπεδίου
όπου ισοπεδώνονται τα προβλήματα και αγνοούνται οι ιδιαιτερότητες των περιοχών
με την δημιουργία μεγάλων ενοτήτων σε νομαρχιακό επίπεδο.
Ο συντονισμός και η ανάπτυξη μιας περιοχής διοικητικά διαχωρισμένης σε
αρμονία με την κοινωνική και πολεοδομική πραγματικότητα είναι σίγουρα
επιτυχέστερος από οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαίρεση.
Με το παρόν καθεστώς διοικητικής διαίρεσης η ενίσχυση σε επίπεδο διοικητικό
και οικονομικό ομάδων δήμων διαφαίνεται ως το πλέον εφικτό μέτρο. Μεσώ αυτής
της ενίσχυσης η ομάδα των δήμων της Δ. A του ΑΣΔΑ (γεωγραφική θέση,
πολεοδομικά ενδιαφέροντα, κοινωνικά, εμπορικά η περιβαλλοντικά προβλήματα) θα
μπορούσαν να αναπτυχθούν ταχύτερα βελτιώνοντας ταυτόχρονα την συνολική
ανάπτυξη του μητροπολιτικού κέντρου.
Οι δήμοι που έχουν σαν κέντρο βάρους τους το πάρκο περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης πύργου βασιλίσσης θα μπορούσαν επίσης να επωμισθούν την
εξεύρεση λύσεων για την εκμετάλλευση του πάρκου, την προστασία του και την
αξιοποίηση του (ως κοινός φορέας γιατί δεν έχει γίνει ακόμη από την μεριά του
ΥΠΕΧΩΔΕ η του οργανισμού της Αθήνας).
Ακόμα και για το έργο του Ποικίλου Όρους, θα μπορούσαν αντίστοιχα οι όμοροι
με Αυτό δήμοι να αναλάβουν την αξιοποίηση του με τον τρόπο που εκείνοι θεωρούν
τον πλέον αποδοτικό.
Η σύνδεση των υπερτοπικών κέντρων των δήμων Αιγάλεω, Περιστεριού και Αγ.
Αναργύρων Επίσης σε μια προσπάθεια αναπτυξιακή, εμπορική αυτών των
περιοχών θα μπορούσε να είναι ένας λόγος διοικητικής και οικονομικής ενίσχυσης
ομάδας δήμων μέσα στον ΑΣΔΑ.
Σε Αυτό το σημείο επισημαίνουμε ότι ο ΑΣΔΑ μπορεί να συντονίσει αυτές τις
επιμέρους ειδικές σχέσεις των παραπάνω ομάδων αναδεικνύοντας τες και
υποστηρίζοντας τες τεχνικοεπιστημονικά.
Η Ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι ο συντονισμός όλων των λειτουργιών από την
μητροπολιτική αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα βήμα αποφασιστικής σημασίας για την
οργάνωση των μητροπολιτικών περιοχών, με αποτέλεσμα οικονομίες κλίμακας και
καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Επιπλέον υπόσχεται μια βιώσιμη ανθρώπινη
ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος Μεσώ της ικανότητας να δώσει σε
ομάδες πληθυσμού τη στήριξη που απαιτείται για τέτοιες ενέργειες.
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Τέλος, η έξυπνη διαχείριση, η συνειδητοποίηση των προϋποθέσεων για την
βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ταυτόχρονη προώθηση των οποίων λύσεων
μπορεί να επιτευχθεί με έναν συνεχή εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των
εκπροσώπων της επιστήμης, της T. A και της Κεντρικής Διοίκησης.
Η μητροπολιτική αυτοδιοίκηση φαίνεται να είναι ο τρόπος αντιμετώπισης της
πρόκλησης των προβλημάτων που δημιουργούνται από το “αστικό όνειρο” το οποίο
ζει Ακόμα.

ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Το παρόν αποτελεί την εξειδίκευση του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος
της Δυτικής Αθήνας που εκπονήθηκε το 1989 - 1990. Αυτό που προσπαθήθηκε
να επιτευχθεί με την παρούσα μελέτη και που θα λέγαμε ότι επιτεύχθηκε σε
ικανοποιητικό βαθμό ήταν:
1. Να επικαιροποιήσουμε, όπου μπορούμε τα στοιχεία του τοπικού
αναπτυξιακού
προγράμματος, τροποποιώντας όπου χρειάζεται
και τα
συμπεράσματά του.

2. Να προτείνουμε, σε συνεργασία με τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, τους
βασικούς άξονες ανάπτυξης της περιοχής.
3. Να δείξουμε το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης της Δυτικής Αθήνας στην
ανάπτυξη της περιοχής.
4. Στην πορεία του κειμένου προσπαθήσαμε να θίξουμε, περισσότερο ή
λιγότερο επιτυχημένα μια σειρά ερωτήματα όπως:

- Ποια ακριβώς είναι η θέση της Δυτικής Αθήνας στο πολεοδομικό συγκρότημα
πρωτεύουσας αλλά και στη χώρα;
- Η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα μπορεί να είναι ουσιαστικός συμμέτοχος στην
διαδικασία ανάπτυξης και αν ναι πώς;
- Ποιες είναι οι επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στη Δυτική Αθήνα;
- Η τοπική αυτοδιοίκηση της Δυτικής Αθήνας είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στα
νέα κελεύσματα;
- Ποιοι είναι οι φορείς και οι θεσμοί εκείνοι που θα στηρίζουν την ανάπτυξη της
Δυτικής Αθήνας;
- Από που θα προέλθουν οι πόροι για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της
Δυτικής Αθήνας;
Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι:
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1 . Το αναπτυξιακό πρόγραμμα είναι ένα μακροχρόνιο πλαίσιο δράσης που έχει
σαν στόχο την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων μιας περιοχής.

2. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα δεν δίνει απάντηση σε κάθε πρόβλημα που
απασχολεί μια περιοχή. Αντίθετα, ιεραρχεί προβλήματα και καθορίζει
προτεραιότητες. Έτσι γίνεται δυνατή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
3. Σημαντική είναι η συμβολή ενός Α. Π στον συντονισμό διαφόρων φορέων για
την επίλυσή τους.
4. Το Α. Π δεν εξαντλείται στη σύνταξη μιας αναπτυξιακής μελέτης.
Περιλαμβάνει τόσο τη φάση της διάγνωσης και του σχεδιασμού όσο και τη φάση της
υλοποίησης και της αξιοποίησης. Είναι ένα σύνολο διαδικασιών τεχνικών, πολιτικών
και θέτει σε λειτουργία μηχανισμούς λήψης απόφασης και αξιοποίησης του τοπικού
ανθρώπινου δυναμικού.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ Α. Π:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για οποιαδήποτε ενότητα (γεωγραφική,
οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική κ. λ. π) όσο μικρή ή μεγάλη και να είναι μπορεί να
εκπονηθεί Α. Π. Το όποιο Α. Π θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του της προτάσεις κατευθύνσεις - συμπεράσματα των Α. Π που έχουν εκπονηθεί είτε για τις αμέσως
μεγαλύτερες είτε για τις αμέσως μικρότερες μονάδες, είτε για επιμέρους θέματα.
Όσον αφορά τον ΑΣΔΑ θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα εξής:
1. Ο ΑΣΔΑ δεν είναι ούτε πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε
δευτεροβάθμια. Είναι μια ομάδα Δήμων που έχουν κοινά οικονομικά, κοινωνικά,
πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και ιστορικά χαρακτηριστικά, καθώς και κοινά
γεωγραφικά όρια. Έχουν κοινά προβλήματα, ενδιαφέροντα και ίσως επιδιώκουν
κοινά αποδεκτές λύσεις. Δεν ισχυριζόμαστε βέβαια ότι δεν υπάρχουν αντιθέσεις και
σημαντικές διαφορές, σε διάφορα επίπεδα, ανάμεσα στους Δήμους της Δυτικής
Αθήνας, όπως εξάλλου και μέσα στους ίδιους τους Δήμους ανάμεσα στις διάφορες
γειτονιές. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι, σε σχέση με τον ευρύτερο χώρο
του πολεοδομικού συγκροτήματος πρωτεύουσας, που εντάσσεται ο ΑΣΔΑ, οι Δήμοι
των ΑΣΔΑ αποτελούν μια διακριτή μονάδα με δικές της δυναμικές, προβλήματα και
δυνατότητες και σαν τέτοια την αντιμετωπίζουμε

2. Τα απόλυτα μεγέθη του ΑΣΔΑ (πληθυσμιακό, οικονομικό, γεωγραφικό κ. λ.
π)επιτρέπουν τον σχεδίασμά - υλοποίηση του Α. Π, στα πλαίσια πάντα της περιοχής
ένταξης του, με καλύτερα αποτελέσματα απ’ ότι αν η προσπάθεια ξεκίναγε και
σταμάταγε σε επίπεδο Δήμου.
3. Το Α. Π του ΑΣΔΑ θα πρέπει να παίρνει υπόψη του από την μία τις
αναπτυξιακές στρατηγικές - προτάσεις - ανάγκες των Δήμων και από την άλλη τις
κατευθύνσεις και προοπτικές όχι μόνο σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αλλά και
σε ευρωπαϊκό. Ο ρόλος που μπορεί να παίξει η Δυτική Αθήνα δεν περιορίζεται μόνο
σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Πρέπει και μπορεί να αξιοποιήσει τα θετικά της
πορείας προς την ευρωπαϊκή ενότητα, καταβάλλοντας σοβαρές προσπάθειες να
μειώσει τα αρνητικά.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η Δυτική Αθήνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολεοδομικού
συγκροτήματος πρωτεύουσας. Ταυτόχρονα για ιστορικούς, γεωγραφικούς,
πολεοδομικούς, οικονομικούς και άλλους λόγους, έχει τις δικές τις δυνατότητες.

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ποσότητα των κατοικιών ουσιαστικά καλύπτει τις σημερινές ανάγκες.
Σε αυτό βέβαια έπαιξε ουσιαστικό ρόλο η διαδικασία της αυτοστέγασης και οι
διαδοχικές εντάξεις εκτός σχεδίων περιοχών στο σχέδιο πόλεων.
Από άποψη ποιότητας:
- Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των κατοικιών παρουσιάζει ικανοποιητική
πληρότητα ανέσεων και εξοπλισμού. Επίσης είναι σύγχρονες (κτισμένες την
τελευταία δεκαπενταετία)
- Η αισθητική των κτιρίων είναι κακή.
- Το πολεοδομικό περιβάλλον της κατοικίας είναι κακό, γεγονός που οφείλεται
στην έλλειψη σχεδιασμού κατά την παραγωγή του κτισμένου περιβάλλοντος και
στην έλλειψη ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων.
Αν εξαιρεθεί το πολεοδομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσεται η κατοικία
δεν μπορούμε να αποδώσουμε την υποβάθμιση της περιοχής ούτε ποσοτικά, ούτε
ποιοτικά στη κατοικία.
Όσον αφορά το συγκοινωνιακό - κυκλοφοριακό μπορούμε να επισημάνουμε τα
εξής:
- Η ιδιαίτερη υποβάθμιση στη Δυτική Αθήνα δεν οφείλεται στην ακαταλληλότητα
του κυκλοφοριακού συστήματος αλλά αντίθετα
- Η ακαταλληλότητα του κυκλοφοριακού δικτύου προκλήθηκε από την ιδιαίτερη
υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας.
Συγκεκριμένα: η έλλειψη επαρκών και κατάλληλων θέσεων εργασίας και
δευτεροβάθμιου κοινωνικού εξοπλισμού οδηγεί τους κατοίκους αντίστοιχων
εξυπηρετήσεων στο κέντρο της Αθήνας, με όλα τα επακόλουθα αρνητικά
αποτελέσματα (κυκλοφοριακή ασφυξία, αύξηση νέφους, απώλεια εκατοντάδων
χιλιάδων εργατοωρών από την παραγωγική διαδικασία ή τον ελεύθερο χρόνο,
μεγάλη ζημιά και την εθνική οικονομία, καμιά συμβολή στην κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας).
Η συμβολή, στην αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων θα προκύψει
από την δημιουργία των αναγκαίων διαδημοτικών κοινωνικών και οικονομικών
λειτουργιών στην κατάλληλη θέση μέσα στην γεωγραφική ενότητα, ώστε να
βελτιωθεί αποφασιστικά και η κυκλοφοριακή κατάσταση.
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Επίσης, από σχετικά πρόσφατη έρευνα του ΕΚΚΕ προκύπτει ότι στην Δυτική
Αθήνα το ποσοστό ανεργίας (15,31%) είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό
στην πρωτεύουσα ολόκληρη (12,76%). Γενικά το πρόβλημα της ανεργίας και
υποαπασχόλησης εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας
και οξύνεται ολοένα περισσότερο. Σοβαρό παρουσιάζεται και το πρόβλημα της
παροχής εξειδικευμένης εργασίας.
Είναι φανερό ότι απαιτείται τόνωση και ενίσχυση των δραστηριοτήτων του
τριτογενή τομέα, επιμόρφωση των εργαζομένων και γενικότερα δημιουργία πολλών
χιλιάδων νέων κατάλληλων (βελτιωμένων) θέσεων εργασίας μέσα στη γεωγραφική
περιοχή.
Ακόμη, η αποφασιστική έλξη που εξασκεί το μητροπολιτικό κέντρο της
πρωτεύουσας (Ομόνοια - Σύνταγμα) για το συντριπτικό ποσοστό των μετακινήσεων
των 500.000 κατοίκων για δευτεροβάθμια - υπερδημοτική εξυπηρέτηση,
προσδιορίζει και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ιδιαίτερη υποβάθμιση της Δυτικής
Αθήνας.
Το περιβάλλον:

- Από τη μια μεριά ευθύνεται σε όχι μικρό βαθμό για την υποβάθμιση της Δ. Α.
- Ενώ από την άλλη μεριά, υπάρχει μεγάλη ελπίδα να βελτιωθεί σημαντικότατα
και να αποκατασταθεί κατά το δυνατόν κάποια οικολογική ισορροπία.
Σαν γενικότερο συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι, η υποβάθμιση της Δ. A
δεν οφείλεται:
- στην κατοικία
- στο οδικό δίκτυο
- στην τεχνική υποδομή
- στον πρωτοβάθμιο κοινωνικό εξοπλισμό.
Η ιδιαίτερη υποβάθμιση της Δ. A οφείλεται:
- στη πλήρη έλλειψη σχεδιασμού ή προγραμματισμού
- στην αντιμετώπιση των λεωφορειακών γραμμών
- στις ασυμβίβαστες χρήσεις
- στην κακή κατάσταση του περιβάλλοντος
- στις θέσεις εργασίας
- στη δομή της Δ. A
- στην εξάρτηση από το κέντρο της Αθήνας
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ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Στην περιοχή της Δ. A έβρισκαν αποκούμπι τα φτωχά λαϊκά στρώματα που
συνέρεαν στην Αττική την εποχή της μεγάλης εσωτερικής μετανάστευσης και
αποτελούσαν το φτηνό εργατικό δυναμικό. Με την εξέλιξη του περιφερειακού
σχεδίου πρωτευούσης ο ρόλος της Δ. A δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά. Η Δ. A
εξακολουθεί να είναι μαζί με τις περιοχές του Πειραιά, ο φτωχός συγγενής του
λεκανοπεδίου.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Στην περίοδο 1961 - 1991 ο πληθυσμός των 9 Δήμων της γεωγραφικής
ενότητας του ΑΣΔΑ αυξήθηκε κατά 101,4%. Το αντίστοιχο ποσοστό για την
περιφέρεια πρωτευούσης ήταν 67% περίπου. Η γεωγραφική ενότητα ΑΣΔΑ
υπερέχει έναντι της Π. Π ως προς την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της αφού:
1. Οι παραγωγικές ηλικίες ( 1 5 - 6 4 ετών) συμμετέχουν κατά το ίδιο περίπου
ποσοστό στον πληθυσμό τους.
2. Η ομάδα των νεότερων ηλικιών ( 0 - 1 4 ετών) υπεραντιπροσωπεύεται στη
γεωγραφική ενότητα ΑΣΔΑ έναντι της Π. Π και
3. Οι υπερήλικες υπεραντιπροσωπεύονται στην γεωγραφική ενότητα ΑΣΔΑ
έναντι της Π. Π.
Έτσι, για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ο πληθυσμιακός δυναμισμός της Δ. A
και ειδικότερα της γεωγραφικής ενότητας ΑΣΔΑ.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Το χαμηλό επίπεδο των κατοίκων της Δ. Α, η ανεργία, η υποβάθμιση του
περιβάλλοντος και η ανεπάρκεια οικονομικής και κοινωνικής υποδομής αναγκάζει
μεγάλο αριθμό κατοίκων να μετακινείται σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της
Αττικής και κύρια στη ΒΑ και ΝΑ με σκοπό την αναζήτηση απασχόλησης και
καλύτερων περιβαλλοντικών συνθηκών.
Η αύξηση του πληθυσμού της Δ. A οφείλεται κατά κύριο λόγο στην
μετεγκατάσταση πληθυσμού από τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας
που πρωτοεγκαθιστανται στην Δ. A για αναζήτηση απασχόλησης σε ολόκληρο το
χώρο της Αττικής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Στη Δ. A έχουμε μεγαλύτερους δείκτες ανεργίας, χαμηλότερο επίπεδο
εκπαίδευσης των κατοίκων και φυσικά χαμηλά εισοδήματα. Η ανάπτυξη της Δ. A
στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση. Το κατά κεφαλήν εισόδημα στη Δ. A
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είναι κατά πολύ χαμηλότερο της περιφέρειας πρωτεύουσας και σε μερικούς Δήμους
είναι χαμηλότερο από το μέσο της χώρας.
Όπως σε κάθε άλλη αστική περιοχή της χώρας, έτσι και στην ΓΕΑΣΔΑ ο
πρωτογενής τομέας δεν αποτελεί βασική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.
Στον τομέα των υπηρεσιών της ΓΕΑΣΔΑ, ο αριθμός καταστημάτων είναι ίδιος
με εκείνον του τομέα μεταποίησης αλλά ο αριθμός των απασχολούμενων είναι
αναλογικά κατά πολύ μικρότερος (17,4%) λόγω του μικρότερου μεγέθους των
καταστημάτων.
Ο τουρισμός δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος διότι η παραμονή τουριστών
στην Δ. A είναι πολύ μικρή. Ο τριτογενής τομέας στη ΓΕΑΣΔΑ θεωρείται βασικής
σημασίας οικονομική δραστηριότητα κυρίως για την απασχόληση των κατοίκων και
ιδιαίτερα του γυναικείου εργατικού δυναμικού.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(MME) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Οι MME συμβάλλουν κατά 80% στην απασχόληση. Επίσης, παίζουν έναν
σημαντικό ρόλο κατά τις περιόδους οικονομικής ύφεσης σε ότι αφορά τη δημιουργία
θέσεων εργασίας. Μεταξύ 1986 - 1989 η απασχόληση στις MME αυξήθηκε κατά
16950 άτομα, ενώ η απασχόληση στις μεγάλες μεταποιητικές επιχειρήσεις
μειώθηκαν κατά 9372 άτομα.
Οι MME θα έχουν στο εγγύς μέλλον να ανταγωνιστούν μεγαλύτερου μεγέθους
επιχειρήσεις. Η επιβίωσή τους και η ανάπτυξη τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
την προσαρμοστική τους ικανότητα. Και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις
λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Ε. Ε.

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α Χ Α Ρ Α Κ ΤΗ Ρ ΙΣΤΙΚ Α Δ Υ ΤΙΚ Η Σ ΑΘΗΝΑΣ

Τα ποσοστά ανεργίας στην Δ. A είναι από τα υψηλότερα στην χώρα. Η ανεργία
πλήττει κυρίως τους νέους και τις γυναίκες. Επίσης, περίπου το 50% του εργατικού
δυναμικού είναι απόφοιτοι δημοτικού και πολύ μικρός είναι ο αριθμός εκείνων με
πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε αντίθεση με την περιφέρεια πρωτεύουσας, όπου οι
αριθμοί ατόμων με πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι κατά πολύ υψηλότεροι. Αυτό
αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων και τον
εκσυγχρονισμό της παραγωγικής τους διαδικασίας και κατεπέκταση, την δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και την κάλυψη πολλών από τις ήδη υπάρχουσες από το
ντόπιο εργατικό δυναμικό.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΔΑ - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

Ο σύνδεσμος και οι Δήμοι μέλη του, επειδή έχουν κατανοήσει την
αποφασιστική σημασία της εκπαίδευσης - κατάρτισης των κατοίκων για την
ανάπτυξη της Δ. A έχουν προγραμματίσει συγκεκριμένες ενέργειες για τον χώρο της
εκπαίδευσης:
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α) Όσον αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο ΑΣΔΑ σε
συνεργασία με τους 9 Δήμους έχει προγραμματίσει τα εξής:

- Αναλυτική καταγραφή κατά δήμο των ελλείψεων σε αίθουσες διδασκαλίας,
εκπαιδευτικό προσωπικό, βιβλιοθήκες, γυμναστήρια.
- Εκπόνηση ειδικών ερευνών για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
-
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- Άσκηση πίεσης στους κρατικούς φορείς για την αύξηση των κονδυλίων και των
έργων υποδομής που σχετίζονται με την εκπαίδευση στη γεωγραφική ενότητα.
β) Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η λειτουργία των T. E. I
(Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) της Αθήνας και του Πειραιά στην περιοχή
του ΑΣΔΑ, έδωσε την ευκαιρία στον Σύνδεσμο να δρομολογήσει τη συνεργασία τους
με τα T. E. I, αφού θεωρεί ότι η επιτυχημένη συνεργασία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στους σπουδαστές και
στην κοινωνία της Δυτικής Αθήνας.
γ) Όσον αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση προβλέπονται τα εξής:

- Δημιουργία διαδημοτικού δικτύου κέντρων
καταρτίζονται άνεργοι, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες

κατάρτισης.

Στα

κέντρα

- Συχνή διεξαγωγή ερευνών για τις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας
στη Δυτική Αθήνα.
- Προώθηση της συνεργασίας τοπικών αρχών και παραγωγικής βάσης
(εκπροσώπων των εργοδοτών της περιοχής, των συνδικαλιστικών οργάνων
των εργαζομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων). Μόνο με την εμπλοκή
όλων των ενδιαφερομένων φορείων θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα από τα
προγράμματα κατάρτισης που παρέχουν οι Ο. Y. Α.
- Δημιουργία συνεδριακού κέντρου για την διερεύνηση και προώθηση θεμάτων
που σχετίζονται με την επιστήμη την παραγωγή και τις τέχνες.
Στους 9 Δήμους του ΑΣΔΑ, αν και χωρικά βρίσκονται πολύ κοντά στο κέντρο
της Αθήνας (Πολιτιστικό Κέντρο της Ελλάδας), σημειώνεται πολιτιστική υποβάθμιση
Παρόλα αυτά, θα λέγαμε ότι η παιδεία των κατοίκων μιας περιοχής ή ενός
κράτους εξαρτάται και καθορίζεται από πλήθος παραγόντων, προϋποθέσεων και
δράσεων. Γι’ αυτό και οι πρωτοβουλίες που έχουν αποφασισθεί να αναλάβουν ο
ΑΣΔΑ και οι 9 Δήμοι, στην επόμενη πενταετία θα επηρεάσουν άμεσα και έμμεσα
βραχυχρόνια και μακροχρόνια αλλά σίγουρα θετικά την εκπαίδευση των κατοίκων
της Δυτικής Αθήνας.

ΠΟΛΕΟΛΟΜ1ΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σε όλη τη γεωγραφική ενότητα της Δυτικής Αθήνας η κυριαρχία της κατοικίας
μέσα στην πόλη είναι απόλυτη και πραγματοποιείται σε βάρος οποιοσδήποτε άλλης
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ανάπτυξης. Οι χώροι όπου είναι εγκατεστημένες χρήσεις εμπορίου, διοίκησης,
υπηρεσιών,
αναψυχής,
παραγωγικών
δραστηριοτήτων
είναι
ουσιαστικά
ενσωματωμένη στον ιστό της κατοικίας (σε ισόγεια, με κατοικία από πάνω).
Εκτός από τις ασυμβίβαστες χρήσεις οι οποίες παρατηρούνται, συνυπήρχαν
επίσης η αυθαίρετη δομική καθώς και η συνεχής πολεοδομική επέκταση χωρίς
προγραμματισμό. Τα τρία αυτά στοιχεία συντελούν στην υποβάθμιση της περιοχής.
Επίσης, στα υφιστάμενα κέντρα που καλύπτουν τοπικές (επίπεδο Δήμου)
ανάγκες, τόσο η έκταση τους όσο και ο τρόπος ανάπτυξής τους, σε συνδυασμό με
την κυκλοφοριακή τους εξυπηρέτηση, τα καθιστά υποβαθμισμένα, μικρής εμβέλειας
και πολύ μικρής επιρροής.
Η αναβάθμιση και ανάπτυξη των κέντρων των Δήμων Δυτικής Αθήνας είναι
οπωσδήποτε απαραίτητη.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ
ΟΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Το οικοσύστημα του όρους Αιγάλεω έχει ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα,
σημασία που αγκαλιάζει όλους τους τομείς της ζωής και της δράσης. Έχει έκταση
44. 525στρ. Αρχίζει από το Δήμο Καματερού και προχωρεί Ν. Δ σε μήκος περίπου
15km, μέχρι τους Δήμους Κερατσινίου και Περάματος.
Σαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μπορούν να αναφερθούν η οικολογική
περιβαλλοντική υποβάθμιση του με κύρια αιτία την ανθρωπογενή δραστηριότητα
(βοσκή, πυρκαγιές, εκχερσώσεις, επεκτάσεις), την έλλειψη
προστασίας και ανάπτυξης του όρους, καθώς επίσης την έλλειψη νερού.

πολιτικής

Η ανάγκη της οικολογικής - περιβαλλοντικής ανόρθωσης του οικολογικού
συστήματος απορρέει από την πολλαπλή σημασία τους όρους για την βελτίωση της
ποιότητας της ζωής των κατοίκων (δασική αναψυχή, ορεινός αθλητισμός), την
επίδραση στη κατεύθυνση της άμβλυνσης των συνεπειών από τους αέριους ρύπους
και τη βελτίωση των βιοκλιματικών συνθηκών.
Επίσης σε τμήμα του όρους Αιγάλεω, το Ποικίλο Όρος, ο ΑΣΔΑ έχει εκπονήσει
από το 1990 ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδάσωσης, που βρίσκεται σήμερα σε
ενέργεια. Αξίζει να επισημάνουμε ότι το Ποικίλο Όρος αποτελεί το φράγμα ανάμεσα
στο Θριάσιο Πεδίο, με τις πολλές ρυπογόνες βιομηχανικές δραστηριότητες, θα
μπορούσε να σταματά στους ρύπους. Λόγω όμως της ζυμυότητας του διαδραματίζει
τον ακριβώς αντίθετο ρόλο.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

Η Δυτική Αθήνα είναι από τις πιο φορτισμένες περιοχές του λεκανοπεδίου όσον
αφορά στη ρύπανση:
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- η συγκέντρωση της βιομηχανίας
- η κυκλοφοριακή φόρτιση από υπεραστική και προαστικές συγκοινωνίες και
μεταφορές
- η γειτνίαση με τις ιδιαίτερες ρυπασμένες περιοχές του Σκαραμαγκά, του
Ασπροπύργου και της Ελευσίνας

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ο μακροχρόνιος προγραμματισμός της κοινωνικής πολιτικής των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτος έως στοιχειώδης στην
καλύτερη περίπτωση. Η συμμετοχή των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον
δημοτικό προγραμματισμό και στον σχεδίασμά της περιφερειακής ανάπτυξης
προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, στην πράξη όμως η συμμετοχή αυτή είναι
ανύπαρκτη.
Ωστόσο η
υποχρέωσε τους
στον κοινωνικό
τελευταία χρόνια
ένα μικρό βέβαια

Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνέβαλε με διαφόρους τρόπους
φορείς ανάπτυξης στην χώρα να σχεδιάζουν τις δράσεις τους
τομέα, τουλάχιστον αυτές που η κοινότητα χρηματοδοτεί.
οι Δήμοι και οι Σύνδεσμοι τους άρχισαν να προγραμματίζουν,
βαθμό, την κοινωνική τους πολιτική.

και
και
Τα
σε

Η Δυτική Αθήνα αποτελεί σε επίπεδο εθνικό και κοινοτικό περιοχή με
καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Παρ’ όλη την επιτακτική ανάγκη για ολοκληρωμένο,
αναπτυξιακό σχεδίασμά των κοινωνικών υπηρεσιών στην μελετούμενη περιοχή.
Ειδικότερα για τον προγραμματισμό της κοινωνικής πολιτικής των Δήμων της
ενότητας, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι αυτός ήταν ευκαιριακός, αποσπασματικός
χωρίς σύνδεση με τις άλλες ενέργειες των Δήμων, βραχυχρόνιος και ελλιπείς.
Στοιχείο που επηρέασε και επηρεάζει αρνητικά τον επιτυχή προγραμματισμό
της κοινωνικής δράσης των Ο. T. Α, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Δυτικής
Αθήνας, είναι η αδυναμία πρόβλεψης από την πλευρά τους των ακριβών
οικονομικών πόρων που θα έχουν στην διάθεση τους ακόμα και τον επόμενο χρόνο.
Η οικονομική εξάρτηση των Ο. T. A από τις εκάστοτε κυβερνήσεις είναι άκρως
περιοριστική και δεν τους αφήνει περιθώρια ελευθερίας και ανεξάρτητων κινήσεων.
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος έως σήμερα έχει συνεισφέρει αποτελεσματικά
στην κάλυψη κάποιων κενών.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ο ακριβής εντοπισμός των κοινωνικών αναγκών είναι πρωταρχικής σημασίας
προϋπόθεση για τον επιτυχή προγραμματισμό και την αποτελεσματικότητα των
ενεργειών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Α. σύνδεσμος και οι 9 Δήμοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όσον
αφορά τις σημερινές δυνατότητες τους για τον εντοπισμό των κοινωνικών
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προβλημάτων με αντικειμενικά, σύγχρονα, επιστημονικά κριτήρια. Δεν έχει
κατορθώσει ακόμα να δομηθεί μόνιμη συνεργασία και συνεχής ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών του Συνδέσμου και των Δήμων. Το
ειδικευμένο προσωπικό της T. Α, στην κοινωνική πολιτική της T. A σχεδόν
απουσιάζει εντελώς.

ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ
Σημαντικός ρόλος της Y. A εκτός από την υλοποίηση μελετών, ερευνών και
έργων σχετικών με την κοινωνική πολιτική, είναι να θέτει τις προτεραιότητες, να
συντονίζει τις ενέργειες, να κινητοποιεί την λαϊκή βάση, τους αρμόδιου φορείς. Στην
περίπτωση της μελετούμενης περιοχής τον ρόλο, αυτό έχει να αναλάβει ο
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος. Ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι εάν την επόμενη περίοδο
1994 - 1999 ο Y. A στη Δυτική Αθήνα δεν αναλάβει δυναμικές πρωτοβουλίες
προς αυτή την κατεύθυνση, τότε οι πιθανότητες για αξιόλογα οφέλη του πληθυσμού
θα είναι ελάχιστες, ενώ αντίθετα οι πιθανότητες να μην καταφέρει η περιοχή να
ακολουθήσει ρυθμούς ανάπτυξης των αναβαθμισμένων περιοχών στην Ελλάδα και
στη Ευρώπη θα είναι πολύ μεγάλες.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ο ακριβής εντοπισμός των αναγκών της περιοχής του πληθυσμού της, όπως
ήδη αναφέρθηκε είναι με τις παρούσες συνθήκες δύσκολος. Ο έντονος όμως
βαθμός τους λειτουργεί ενισχυτικά και διευκολύνει την καταγραφή.
Ωστόσο μια αναφορά στην κοινωνική διαστρωμάτωση, στην ύπαρξη ομάδων
σε κοινωνικό αποκλεισμό, στην εκπαίδευση και εξειδίκευση στην ανεργία και σε
άλλους δείκτες θα διαφωτίσει σε ένα βαθμό την κρισιμότητα της κατάστασης.
Η κοινωνική διαστρωυάτωση από μόνη της δηλώνει τα «υποβαθμισμένα»
χαρακτηριστικά του πληθυσμού και την αδυναμία των περισσοτέρων να βελτιώσουν
οι ίδιοι την ποιότητα της ζωής τους. Το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων της
ενότητας είναι εσωτερικοί μετανάστες ή απόγονοί τους. Τις ανάγκες της Δυτικής
Αθήνας στον κοινωνικό τομέα, επιτείνει το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισυού
οιιάδων του πληθυσμού. Σε κοινωνικό αποκλεισμό βρίσκονται άτομα τα οποία
εξαιτίας ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των θρησκευτικών, πολιτιστικών, κοινωνικών,
οικονομικών, σωματικών ή άλλων αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης με
αποτέλεσμα περιθωριοποίησή τους. Στην Δυτική Αθήνα τέτοιες ομάδες είναι: Οι
Παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι Τσιγγάνοι, τα άτομα με ειδικές
ανάγκες, πρώην χρήστες ναρκωτικών. Μικρότερες σε αριθμό μελών αμάδες αλλά με
συνεχή τάση αύξησης είναι οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι σε αποκλεισμό και οι
οικονομικοί μετανάστες από Αλβανία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Ωστόσο, κύρια ανάγκη των κατοίκων αποτελεί και το επίπεδο εκπαίδευσης
στην περιοχή. Επίσης, η περιοχή ταλαιπωρείται και από την ανεπάρκεια των
υποδομών της παιδείας Ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, το χαμηλό ποσοστό
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επιτυχίας των μαθητών στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι
η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης δεν είναι η καλύτερη δυνατή
Ακόμη, η επαννελυατική εξειδίκευση είναι χαμηλή. Τα σεμινάρια που έχουν
ήδη γίνει, στην επαγγελματική κατάρτιση σε νέους κλάδους και τεχνολογίες και την
εξειδίκευση σε τομείς υπηρεσιών που έχουν ζήτηση στη αγορά εργασίας, είναι
περιορισμένα.
Η ανερνία επίσης αποτελεί πρόβλημα στη Δυτική Αθήνα. Ο χαμηλός βαθμός
εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού, οι μειωμένες επενδύσεις στην περιοχή, η
ανεπάρκεια στις υποδομές και ο χαμηλός βαθμός ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων δημιουργούν ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον για τους κατοίκους
Δηλωτικό στοιχείο της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων είναι οι
υψηλοί δείκτες θνησιυότηταρ Η υψηλότερη θνησιμότητα παρατηρείται στους Δήμους
Αιγάλεω, Ν. Λιόσια, Αγ. Βαρβάρα, Χαϊδάρι και Πετρούπολη. Σαν αιτίες εντοπίζονται
οι άσχημες συνθήκες ζωής, κατοικίας και εργασίας, τα χαμηλά εισοδήματα και η
ανεπαρκείς υγειονομική κάλυψη της περιοχής
Ο βαθμός ανάπτυξης και επάρκειας των κοινωνικών υποδουών σε μία
περιφέρεια είναι καθοριστικός για τις δυνατότητες ανάπτυξης και την ποιότητα ζωής
των κατοίκων. Είναι απαράδεκτο από όλους ότι η έλλειψη υποδομών αναδεικνύεται
σαν σημαντικό πρόβλημα και σαν αρνητικός δείκτης κοινωνικής οργάνωσης της
περιοχής.
Η πολιτιστική δραστηριότητα στην περιοχή θεωρείται μη ικανοποιητική. Η
ανεπάρκεια των κατάλληλων υποδομών, οι ελάχιστες δράσεις των Δήμων, σε
συνδυασμό με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού αναιρούν κάθε
δυνατότητα ανάπτυξης του ατόμου.
Η συσσώρευση προβληυάτων όπως το βεβαρημένο περιβάλλον, ο
κυκλοφοριακός φόρτος, η έλλειψη ελεύθερων χώρων και πρασίνου, η πολεοδομική
αναρχία έχουν ήδη δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση για τον πληθυσμό της
Δυτικής Αθήνας.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι δράσεις των τοπικών αρχών στην Δυτική Αθήνα επεκτείνονται και αφορούν
πολλούς τομείς της κοινωνικής πολιτικής. Επιγραμματικά σημειώνουμε:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: Τα έργα κατασκευάζονται με ίδιους πόρους των
Δήμων, κρατικά κονδύλια και κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Όμως η αυξημένες
ανάγκες της περιοχής δεν θα καλυφθούν ούτε μετά το πέρας των τρεχουσών
εργασιών
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Τα σεμινάρια απευθύνονται σε
νέους άνεργους, γυναίκες, προσωπικό των Ο. T. A και ΑΣΔΑ. Η χρηματοδότηση
προέρχεται από τους Δήμους ΑΣΔΑ και το ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΚΑΙ
ΟΜΑΔΕΟ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ: Οι
παρεμβάσεις γίνονται κυρίως με την συμμετοχή του αναπτυξιακού συνδέσμου στις
κοινοτικές πρωτοβουλίες NOW, HORIZON, EUROFARM. Ομάδες - στόχος είναι
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αντίστοιχα οι γυναίκες, οι ομογενείς αττό την πρώην Σοβιετική Ένωση, άτομα με
ειδικές ανάγκες, άνεργοι ή απειλούμενη από ανεργία. Επίσης προβλέπονται και
υλοποιούνται μέσα από το NOW μια σειρά από παρεμβάσεις για την υποστήριξη
της απασχόλησης των γυναικών. Έχει αποφασισθεί η ίδρυση και λειτουργία του
«Κέντρου Νέων Ευκαιριών» και υποστήριξης γυναικών Δυτικής Αθήνας με τη μορφή
διαδημοτικής επιχείρησης. Στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν οι ΑΣΔΑ και όλοι οι
Δήμοι μέλη του εκτός από τους Δήμους Καματερού και Πετρούπολης. Οι
παρεμβάσεις περιλαμβάνουν και τη λειτουργία παιδικού σταθμού ο οποίος θα
συστεγάζεται στο κέντρο.

ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ
Ο ΑΣΔΑ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιαστικών και Δορυφορικών
Πόλεων. Αντικείμενο εργασίας του δικτύου αποτελούν: η κοινωνική ένταση
μειονεκτουσών ομάδων, η οικονομική ανάπτυξη των περιαστικών πόλεων, η
διατήρηση της ταυτότητάς τους, η υποστήριξη της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Το T. E. I Αθήνας και ειδικότερα η σχολή κοινωνικής εργασίας
συνεργάζεται με Δήμους Δυτικής Αθήνας στις πρακτικές ασκήσεις των σπουδαστών.
Με τη σχολή κλωστοϋφαντουργίας του T. E. I Πειραιά υπάρχει συνεργασία με τον
ΑΣΔΑ σε ένα από τα σεμινάρια για άνεργες γυναίκες.
Κλείνοντας υπογραμμίζουμε ότι παρεμβάσεις της Τ.Α της Δυτικής Αθήνας σε
θέματα κοινωνικής πολιτικής παρά τις δυσκολίες είναι στην τρέχουσα περίοδο
περισσότερο από ποτέ άλλοτε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ - ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ
Το σύνολο του οδικού δικτύου της Δυτικής Αθήνας είναι ασφαλτοστρωμένο με
εξαίρεση τμήματα του δικτύου στο Δήμο Καματερού. Το οδόστρωμα στις ταχείες
λεωφόρους είναι σε καλή έως σε πολύ καλή κατάσταση. Επίσης σε όλη τη Δυτική
Αθήνα ελάχιστοι δρόμοι έχουν μετατραπεί και λειτουργούν σαν πεζόδρομοι. Η
σηματοδότηση είναι ανεπαρκής και σε πολλά σημεία η ρύθμιση δεν είναι καλή, με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι ατυχημάτων και μπλοκαρίσματα στην
κυκλοφορία. Βασικοί οδικοί άξονες είναι: η Λεωφόρος Αθηνών, η Λεωφόρος
Κηφισού, η Ιερά Οδός, η Θηβών, η Χασιάς, η Λένορμαν και η Δημοκρατίας.
Ακόμη, μέσα στη Δυτική Αθήνα υπάρχουν ήδη πολλοί δρόμοι αρκετά
περισσότεροι απ’ όσους χρειάζονται για να λειτουργήσει και εξυπηρετηθεί η
περιοχή. Στους περισσότερους Δήμους η έκταση οδικού δικτύου ξεπερνά το 30%
της συνολικής επιφάνειας, με αποτέλεσμα να έχουμε σπατάλη και κακή χρήση
δημόσιου χώρου. Αυτό είναι σήμερα από τα κυριότερα προβλήματα της ρυμοτομίας
στην περιοχή και ταυτόχρονα ένα από τα κρίσιμα σημεία παρέμβασης για την
ποιοτική βελτίωση της σημερινής πόλης.

61

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Οι λεωφορειακές γραμμές των Δήμων της Δυτικής Αθήνας συνδέουν το Δήμο ή
τη γειτονιά με το κέντρο της Αθήνας εκτός από ορισμένες γραμμές που συνδέουν με
τον Πειραιά. Η σύνδεση μεταξύ ανατολικής και δυτικής Αθήνας είναι ανύπαρκτη.
Εκτός από τους Δήμους Χαϊδαρίου και Περιστεριού, που οι λεωφορειακές
γραμμές εξυπηρετούνται από οδικούς άξονες που έχουν κατά κάποιο τρόπο τη
δυνατότητα να ανταποκριθούν στο κυκλοφοριακό φόρτο που δέχονται οι υπόλοιποι
Δήμου αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα εξυπηρέτησης ειδικά τις ώρες αιχμής.
ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΟΛΕΪ
Στη Δυτική Αθήνα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία η γραμμή που συνδέει την
Αθήνα με το Περιστέρι
ΜΕΤΡΟ
Γραμμή 2: Τμήμα της είναι η γραμμή Αττική Περιστέρι με 3 σταθμούς Σεπόλια,
Περιστέρι, Θηβών
Γραμμή 3: Τμήμα της είναι η γραμμή Κεραμικού - Αιγάλεω με 4 σταθμούς
Κεραμικός, Βοτανικός, Αγ. Σάββας, Αιγάλεω
ΟΣΕ
Υπάρχει οριστική μελέτη που προβλέπει τη δημιουργία του Συγκοινωνιακού
κέντρου Μενιδίου, που θα περιλαμβάνει τους κεντρικούς υπεραστικούς σταθμούς Ο.
Σ. Ε. Παράλληλα προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος δικτύου.
Προτείνονται να αξιοποιηθεί για δημιουργία προαστειακού σιδηρόδρομου
(περιφερειακού μετρό) από Μενίδι προς Πειραιά και παράλληλα με την Σταύρου
Ελευσίνας προς Ελευσίνα - Μέγαρα, Ασπρόπυργο - Σπάτα - Λαύριο, με πυκνά
δρομολόγια και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Στην Δυτική Αθήνα το δίκτυο αποχέτευσης των ακαθάρτων έχει ολοκληρωθεί ή
βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, κύρια σε περιοχές που πρόσφατα
εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Στη Δυτική Αθήνα δεν έχουν εντοπιστεί βιομηχανίες που να διοχετεύουν
παράνομα τα απόβλητα τους στο δίκτυο. Σαν πρόβλημα αναφέρεται η διοχέτευση
σε ανοικτά ρεύματα στην περιοχή Ρέντη βιομηχανικών αποβλήτων που
επιβαρύνουν τις παρακηφίσιες περιοχές της ενότητας.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
Υπάρχει σοβαρή έλλειψη αγωγών αποχέτευσης όμβριων. Το υπάρχον δίκτυο
δεν καλύπτει την περιοχή, ούτε μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Στη περιοχή
υπάρχουν ακόμη ακάλυπτα και μη διευθετημένα ρέματα. Ορισμένα από αυτά στις
βροχοπτώσεις απειλούν τις γειτονικές κατοικίες μη πλημμύρες ενώ το υπόλοιπο
διάστημα αποτελούν εστία μόλυνσης για την περιοχή.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ υπάρχουν οριστικές μελέτες για την
αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιφέρειας της Δυτικής Αθήνας. Η
υλοποίησή τους γίνεται ιεραρχικά και με βάση τα κονδύλια που διατίθεται γι’ αυτό το
σκοπό από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
ΥΔΡΕΥΣΗ
Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην περιοχή στον τομέα της ύδρευσης
είναι:
α) Παλαιότητα του δικτύου, κύρια στο κέντρο των Δήμων Αιγάλεω και
Περιστεριού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται διαρροές νερού και κίνδυνοι για την
υγεία των κατοίκων,
β) Η θέση των μετρητών είναι επισφαλής σε πολλά πεζοδρόμια που είναι
αδιαμόρφωτα. Έτσι λόγω καταπονήσεων, παρουσιάζονται διαρροές

γ) Η υδροδότηση πολλών ακινήτων γίνεται με ιδιωτική σύνδεση μέσης
απόστασης 80 - 150 μ, πρόβλημα που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με επέκταση
του υπάρχοντος δικτύου της ΕΥΔΑΠ.
δ) Παρατηρείται σε ορισμένες συνοικίες τις ώρες αιχμής, κύρια τους
καλοκαιρινούς μήνες, πρόβλημα στην υδροδότηση. Από την πλευρά της ΕΥΔΑΠ
δρομολογεί λύσεις σε ορισμένα από τα προβλήματα της περιοχής.

- Ήδη αντικαθίστανται το παλαιό δίκτυο εκεί όπου υπάρχει. Παραμένει μικρό
τμήμα στο Αιγάλεω και Περιστέρι που σύντομα θα ολοκληρωθεί.
-Όσον αφορά την δαπάνη επέκτασης του δικτύου, η ΕΥΔΑΠ ισχυρίζεται ότι δεν
είναι δικό της αντικείμενο, με αποτέλεσμα όπου αντιμετωπίζεται να γίνεται με
δαπάνες των κατοίκων.
- Προχωρεί η κατασκευή του δικτύου στο Ανω Χαϊδάρι. Ο αργός ρυθμός
ολοκλήρωσης οφείλεται στην ύπαρξη βραχωδών εδαφών που επιβαρύνουν το
κόστος.
ΑΡΔΕΥΣΗ
Το 1990, ο ΑΣΔΑ, με χρηματοδότηση από το ΕΑΠΤΑ, ανέθεσε Υδρογεωλογική
μελέτη. Αντικείμενο της Υδρογεωλογικής Μελέτης είναι η ασφαλής υπόληψη νερού
από υπόγειους υδροφορείς της περιοχής Ποικίλου Όρους και την νοτιότερων αυτού
περιοχών του Αιγάλεω Όρους (τμήματα Δήμων Αγ. Βαρβάρας και Χαϊδαρίου), με
σκοπό την άρδευση για αναδάσωση.
Παρόλο αυτά το σύνολο των ποσοτήτων νερού που μπορούν να αποληφθούν
με αντλήσεις από τον υδροφορέα Αιγάλεω Όρους, θεωρείται ικανοποιητικό αφού
καλύπτει τις ανάγκες άρδευσης του Όρους Αιγάλεω.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Όλη η περιοχή της Δυτικής Αθήνας ηλεκτροδοτείται με επάρκεια, εκτός από
ορισμένους δρόμους και κοινόχρηστους χώρους στις νεονταχθείσες στο σχέδιο
πόλης περιοχές των Δήμων. Ήδη υπάρχουν μελέτες για την κάλυψη και των
περιοχών αυτών.
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ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Οι δήμοι της περιοχής εξυπηρετούνται από τα τερματικά κέντρα Ν. Λιοσίων,
Περιστεριού και Αιγάλεω. Επίσης, στην περιοχή έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή νέων
ψηφιακών κέντρων και από τον Ιούνιο του 1990, άρχισε η ικανοποίηση των
αιτήσεων που εκκρεμούν αρχικά και στη συνέχεια θα περάσουν και οι παλιοί
συνδρομητές στα νέα ψηφιακά κέντρα.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Από την περιοχή (μέσω της Λ. Αθηνών) έχει κατασκευαστεί αγωγός της ΔΕΦΑ
για την παροχή Φυσικού Αερίου. Θα χρησιμοποιηθεί για τρεις χρήσεις:
α) Βιομηχανικό

β) Εμπορικό
γ) Οικιακό

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δυτική Αθήνα, αντιμετωπίζοντας τα οξύτατα
προβλήματα της περιοχής αλλά και μέσα από την προώθηση της διαδημοτικής
συνεργασίας σε επίπεδο αναπτυξιακού προγραμματισμού αλλά και πολιτικό διοικητικού συντονισμού σε κοινές δράσεις, έχει συνειδητοποιήσει και προβάλλει, την
ανάγκη θεσμοθέτησης της T. Α, στο επίπεδο της ουσιαστικής συμμετοχής στις
διαδικασίες του αναπτυξιακού προγραμματισμού σε νομαρχιακή και περιφερειακή
βάση
ΔΟΜΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Τα βασικά προβλήματα από τα θεσμοθετημένα πολιτικά όργανα: Δημοτικό
Συμβούλιο, Δήμαρχος, Δημαρχιακή Επιτροπή, Πρόεδροι και Επιτροπές Διοικητικού
Συμβουλίου. Χωρίς αμφιβολία και σε τοπικό επίπεδο αρχίζουν να γίνονται εμφανή τα
σημάδια της γενικότερης κρίσης του πολιτικού συστήματος. Για την T. Α συνολικά
και στη Δυτική Αθήνα ειδικότερα προκύπτει η ανάγκη:
- Αναβάθμισης των συλλογικών οργάνων λήψης αποφάσεων.
- Προώθησης θεσμών δημοτικής αποκέντρωσης και συμμετοχής
- Ενθάρρυνσης και ενίσχυσης των διαδικασιών κοινωνικού ελέγχου και
διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της δημοτικής διοίκησης και διαχείρισης.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η δομή των Υπηρεσιών αντιστοιχεί στον παραδοσιακό τρόπο συγκρότησης
των υπηρεσιών των Δήμων με την ομαδοποίηση των λειτουργιών σε:
- Διοικητικές
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- Οικονομικές
- Τεχνικές
- Γραφείο Δημάρχου
Σε συνεργασίες και συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με αιρετά και
υπηρεσιακά στελέχη των δήμων εντοπίστηκαν ορισμένα καίριας σημασίας
οργανωτικά προβλήματα:
- Έλλειψη σαφήνειας και κατανομή αρμοδιοτήτων και στη συγκεκριμενοποίηση
των ευθυνών.
- Η λειτουργία των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από έλλειψη συντονισμού και
συνεργασίας.
- Οι τεχνικές υπηρεσίες δεν έχουν συγκροτηθεί με βάση τις σύγχρονες ανάγκες
παραγωγής έργου. Στους μεγάλους Δήμους υπάρχει ανάγκη αποκέντρωσης τόσο
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο και στην εκτέλεση του τεχνικού έργου.
- Η σύνταξη των υπαρχόντων Ο.Ε.Υ επηρεάστηκε από προσωπικές επιλογές
και επιδιώξεις με αποτέλεσμα να μην κυριαρχούν στη διάρθρωση των υπηρεσιών τα
λειτουργικά κριτήρια.
- Τέλος στους μεγαλύτερους Δήμους έχει προκύψει η ανάγκη δημιουργίας
Γενικής Διεύθυνσης των εσωτερικών υπηρεσιών και διοικητικής μονάδας
προγραμματισμού και ελέγχου του δημοτικού έργου για να αντιμετωπισθεί η ανάγκα
ελάφρυνσης της δραστηριότητας του Δημάρχου και των οργάνων του Δημοτικού
Συμβουλίου από τις τρέχουσες διαχειριστικές υποθέσεις καθώς και η ανάγκη
ενίσχυσης των διαδικασιών συντονισμού μεταξύ των επιμέρους υπηρεσιών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Στον τομέα των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών των Δήμων
παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα. Οι Δήμοι και οι θυγατρική φορείς τους δεν
δραστηριοποιούνται επαρκώς ή και καθόλου σε θέματα:
- προγραμματισμού και ανάπτυξης
- κοινωνικής προστασίας του περιβάλλοντος
- κοινωνικής πολιτικής
- προστασίας ιστορικών χώρων και μνημείων
Όσον αφορά στις υπάρχουσες λειτουργίες εντοπίζονται σοβαρές ανεπάρκειες
σε τομείς:
- επιστημονικής/τεχνικής υποστήριξης των πολιτικών οργάνων και ενημέρωσης
των αιρετών
- δημοσιότητας και επικοινωνίας με τους δημότες και τους κοινωνικούς φορείς
- προμηθειών και διαχείρισης της δημοτικής περιούσιας
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παρεμβάσεις σε πολεοδομικά, κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά προβλήματα
Βασικές αιτίες των αδυναμιών αυτών είναι:
- το ασφυκτικό θεσμικό - πολιτικό πλαίσιο λειτουργίας των Ο.Τ.Α, η πλήρης
εξάρτηση από το κεντρικό κράτος ως προς τις προσλήψεις προσωπικού και τα
οικονομικά μέσα.
- οι γραφειοκρατικές τάσεις και η μη αποτελεσματική οργάνωση της λειτουργίας
και της δραστηριότητας των Δήμων, με αποτέλεσμα τη λειψή απόδοση του
δημοτικού έργου και το χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών των δημοτών.
- η μη πλήρης και ορθολογική αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης
τεχνολογίας και ειδικότερα της πληροφορικής
- πιο οξυμένα τα προβλήματα των λειτουργιών εμφανίζονται στους μικρότερους
δήμους όπου οι ελλείψεις σε προσωπικό, εξειδικευμένα στελέχη αλλά και
διαδικασίες ενημέρωσης και προγραμματισμού του έργου είναι κατά πολύ
μεγαλύτερες
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Στην προοπτική των αυξανόμενων αναγκών των Δήμων το προσωπικό δεν
επαρκεί ούτε ποιοτικά ούτε ποσοτικά. Οι αιτίες αυτής της κατάστασης εστιάζονται:
- στον τρόπο πρόσληψης και στις διαδικασίες μονιμοποίησης του προσωπικού
- στη γενικότερη πολιτική που υποβαθμίζει το προσωπικό του δημόσιου τομέα
και των Ο.Τ.Α.
- στη έλλειψη στρατηγικής και από την πλευρά της T. A στον τομέα της
στελέχωσης και της ολόπλευρης αναβάθμισης των εργαζομένων
- στο χαμηλό επίπεδο συνεργασίας δημοτικών αρχών και συνδικαλιστών
οργανώσεων των εργαζομένων.
Όπως προκύπτει από τις απόψεις και τις προτάσεις που έχουν διατυπώσει
πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων στο πλαίσιο λειτουργίας του πολίτικο διοικητικό δικτύου συνεργασίας ΑΣΔΑ - Δήμων και ειδικότερα στο σεμινάριο
επιμόρφωσης των τεχνικών των Δήμων είναι δυνατόν, να διαμορφωθεί μια πολιτική
προσωπικού που:
- Θα πιέζει προς το κεντρικό κράτος για βελτιώσεις στο πολιτικό-θεσμικό
πλαίσιο των προσλήψεων, των μισθολογίων κ. λ. π
- Θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις πλήρους αξιοποίησης του υπάρχοντος
δυναμικού μέσα και από διαδικασίες επιμόρφωσης / ενημέρωσης
- Θα βελτιώνει το κλίμα και τη συνεργασία μεταξύ δημοτικών αρχών και
εργαζομένων αντιμετωπίζοντας αρνητικές νοοτροπίες και συμπεριφορές
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
Οι Δήμοι αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας με:
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- τοπικούς φορείς και μαζικές οργανώσεις
- με άλλους φορείς Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- τους γειτονικούς δήμους στο πλαίσιο του ΑΣΔΑ
- ευρωπαϊκούς δήμους στο πλαίσιο δικτύων συνεργασίας και αδελφοποιήσεων
- κρατικούς και κοινοτικούς φορείς
Το σύνολο αυτών των συνεργασιών, είναι ανάγκη να οργανωθεί και να
αξιοποιείται συστηματικά και από κάθε Δήμο ξεχωριστά και στο επίπεδο της
διαδημοτικής συνεργασίας από τον ΑΣΔΑ.

Ο ΑΣΔΑ
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν
20676/31. 11. 1988 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής και αποτελεί τη
θεσμοθετημένη μορφή διαδημοτικής συνεργασίας των Δήμων της Δυτικής Αθήνας,
μιας περιοχής με οξύτατα οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά προβλήματα που η
αντιμετώπιση τους απαιτεί την προώθηση της συνεργασίας και της κοινής δράσης
των Ο. T. A της περιοχής.
Με την έννοια αυτή ο ΑΣΔΑ:
- Προωθεί το σχεδίασμά, τη μελέτη και τη διαχείριση προγραμμάτων
υπερτοπικής σημασίας στους τομείς της Τοπικής Ανάπτυξης, του πολεοδομικού
σχεδιασμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της επιμόρφωσης - κατάρτισης
του ανθρώπινου δυναμικού των Ο. T. A και της περιοχής και που χρηματοδοτούνται
από το Π. ΕΠ Αττικής, το ΕΑΠΤΑ και το Ε. K. Τ
Συμμετέχει
στις
διαδικασίες
Νομαρχιακού
και
Περιφερειακού
Προγραμματισμού, προβάλλοντας τα υπερτοπικής σημασίας προβλήματα της
περιοχής του, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή πολιτική - διοικητική και οικονομική
υποστήριξη των αναγκαίων έργων
- Συντονίζει τις προσπάθειες των Δήμων της Δυτικής Αθήνας σε διαδικασίες
Τοπικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και της
λειτουργίας του
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ Ο. T. A
Σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία των Ο. T. A θα λέγαμε ότι τα συνολικά έσοδα
των Δήμων Δυτικής Αθήνας είναι καθηλωμένα. Η στασιμότητα των εσόδων των
Δήμων οφείλεται:
- στη γενικότερη οικονομική πολιτική της λιτότητας
- στο χαμηλό επίπεδο των επιχορηγήσεων από το κεντρικό κράτος
- στη αδυναμία βεβαίωσης και είσπραξης του συνόλου τελών και των
δικαιωμάτων
- στην έλλειψη αξιόλογων και δυναμικών ιδίων πόρων
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Οι αυξανόμενες ανάγκες των Δήμων της Δυτικής Αθήνας σε συνδυασμό με τα
περιορισμένα έσοδα των Δήμων δημιουργούν τις αιτίες των μόνιμων ελλειμμάτων
που ταλανίζουν τις δημοτικές αρχές.
Οι Δήμοι χρειάζονται να σχεδιάσουν την οικονομική τους πολιτική με τρόπο
που:
- να διευρύνει τα έσοδά τους από κρατικούς και κοινοτικούς πόρους και
- να βελτιώνει την οικονομική διαχείριση που ασκούν
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1989 - 1993
Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1989- 1993
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας μας αξιοποίησε όσο (π. χ για το ΕΑΠΤΑ σε
επίπεδο Αττικής ανέρχεται σε 69% ενώ τα ποσοστά είναι πολύ υψηλότερα στο
ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
- Παρουσιάστηκε μεγάλη δραστηριότητα στα κοινοτικά προγράμματα υπέρ των
νέων και των μακροχρόνιων ανέργων
- Δημιουργήθηκε μια βασική υποδομή για μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές
προσπάθειες
- Αξιοποιήθηκαν οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (NOW, HORIZON, EUROFORM)
μέχρι κάποιο βαθμό
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί και η ποικιλία των δραστηριοτήτων στην οποία
στράφηκαν οι Ο. T. A (περιβάλλον, πολιτισμός, αναπλάσεις, υποδομή, ανθρώπινοι
πόροι). Ακόμη, τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου αποτέλεσαν
την πιο εύκολη διέξοδο αφενός γιατί το πρόβλημα της ανεργίας αλλά και της
ανάγκης για κατάρτιση των εργαζομένων (κυρίως στις νέες τεχνολογίες) είναι
ιδιαίτερα έντονο στη Δυτική Αθήνα και αγκαλιάζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αφ’
ετέρου γιατί οι προτάσεις των Δήμων ήταν εύκολο να εκπονηθούν και να
κατατεθούν.
Ένα γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι η δραστηριοποίηση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Δυτικής Αθήνας στο προηγούμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
ήταν σημαντική και έφερε, σε σημαντικό βαθμό, κάποια ορατά αποτελέσματα. Ο
κοινός προγραμματισμός, η συντονισμένη δράση των 9 Δήμων είναι πλέον το
επόμενο βήμα για την υποδοχή του νέου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο ρόλος της Δυτικής Αθήνας δεν καθορίζεται μόνο από τις δικές της
δυνατότητες / δυναμικές, αλλά και από τα τεκταινόμενα στον ευρύτερο εθνικό και
ευρωπαϊκό χώρο.
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ΕΑΡ 14_ 14.SAM/07/15/94-28-1 '

Η σημερινή κατάσταση της Δυτικής Αθήνας (οικονομική, κοινωνική,
δημογραφική κ. λ. ττ), αν δεν υπάρξουν ριζικές αλλαγές στην αναπτυξιακή λογική για
την περιοχή, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο αποφάσεων όσο και στις κατευθύνσεις
της αυτοδιοίκησης, δεν της επιτρέπει να προσεγγίσει ποιοτικούς και ποσοτικούς
δείκτες τέτοιους, ώστε να πλησιάσει το επίπεδο ζωής, που διεθνώς αλλά και στη
χώρα μας, θεωρείται αναγκαίο στις σύγχρονες συνθήκες και ειδικότερα στην
Ευρώπη.
Ο ρόλος που επιφυλάσσονται μέχρι σήμερα στη Δυτική Αθήνα απ’ όλες τις
κυβερνήσεις είναι γνωστές: χώρος συσσώρευσης φτηνού εργατικού δυναμικού,
φτηνός αστικός χώρος αυτοστέγασης εσωτερικών και εξωτερικών μεταναστών χωρίς
στοιχειώσεις τεχνικές - κοινωνικές υποδομές. Δεν πρόκειται για τυχαία, αλλά για
συνειδητή επιλογή, που εντάσσονταν στο πλαίσιο της ταξικής διαστρωμάτωσης στο
Λεκανοπέδιο Αττικής και των πολιτικών που την αναπαράγουν
Η Δυτική Αθήνα ωστόσο αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές περιοχές του
Λεκανοπεδίου, τόσο από δημογραφική όσο και από οικονομική άποψη. Ο ρυθμός
αύξησης του πληθυσμού είναι μεγαλύτερος από άλλες περιοχές. Το ποσοστό
συμμετοχής των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας στο A. Ε. Π είναι υψηλότερο από τις
άλλες περιοχές της χώρας. Βλέπουμε λοιπόν ότι Δυτική Αθήνα μπορεί να
αποτελέσει σημαντικό ρόλο ανάπτυξης.
ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ
Αποτελεί κοινό τόπο πλέον η διαπίστωση ότι τα προβλήματα της Δυτικής
Αθήνας αποτελούν έκφραση του μεταπολεμικού μοντέλου ανάπτυξης της Αττικής
και της χώρας συνολικά. Η Δυτική Αθήνα αποτέλεσε αποδεκτή της αστικής
συγκέντρωσης, της βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριοποίησης και παράλληλα
το πεδίο σύγκρουσης όλων των χρήσεων γης.
Ο φαύλος κύκλος υπανάπτυξης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα
τα τελευταία 15χρόνια διαιωνίζεται. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, παρουσιάζονται
και στη Δυτική Αθήνα ορισμένα τυπικά χαρακτηριστικά της οικονομικής παρακμής
παλαιών
βιομηχανικών κέντρων (συρρίκνωση
βιομηχανικής/ βιοτεχνικής
δραστηριότητας σε παραδοσιακούς κλάδους με αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση της
ανεργίας) σε συνδυασμό με αλλαγές στις λειτουργίες των μητροπολιτικών κέντρων
και με την εμφάνιση περιοχών που αναλαμβάνουν νέες λειτουργίες (δημιουργία
μεγάλων εμπορικών καταστημάτων κατά μήκος των μεγάλων οδικών αξόνων της
περιοχής).
Η ανεπάρκεια της κοινωνικής και της τεχνικής υποδομής αλλά και το σχετικά
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας δυσχεραίνει την
ανάπτυξη σύγχρονων παραγωγικών δραστηριοτήτων με έμφαση στη νέα
τεχνολογία, αλλά και στον εκσυγχρονισμό των τομέων εκείνων της παραδοσιακής
οικονομικής βάσης της περιοχής που είναι δυνατόν να επιβιώσουν και να
αναπτυχθούν. Το αποτέλεσμα είναι να αναπαράγεται το δίπολο υπανάπτυξη περιβαλλοντική υποβάθμιση, να υστερεί η περιοχή σε επίπεδο θέσεων εργασίας και
εισοδήματος και έτσι να εμφανίζονται τάσεις εγκατάλειψης της Δυτικής Αθήνας από
κατοίκους προς άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου και προς την επαρχία.
Ωστόσο, η μέχρι σήμερα πολιτική των κυβερνήσεων δεν έχει παρά μικρή
συμβολή στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και σχεδόν καμία
στην αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της περιοχής.
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Η πολιτική διακρίσεων σε βάρος της Δυτικής Αθήνας, παντελής έλλειψη μιας
συγκροτημένης και αποκεντρωμένης πολιτικής και δράσης δημιουργούν ήδη τους
όρους διαιώνισης της σημερινής κατάστασης
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Από την ανάλυση των δημογραφικών, οικονομικών, πολεοδομικών και
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης, εντοπίστηκαν μια σειρά
προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στη
γεωγραφική ενότητα. Τα προβλήματα αυτά, που σήμερα είναι οι κύριοι ανασταλτικοί
παράγοντες κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας, αφορούν:
- την αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού των νέων παραγωγικών ηλικιών,
που από την μία θα οξύνει το υπάρχον πρόβλημα ανεργίας, από την άλλη όμως θα
δημιουργήσει σημαντική δυνατότητα παρέμβασης στην παραγωγική βάση του
πληθυσμού
- τη μείωση της απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα που αν και συνοδεύεται
από μερική αντίστοιχη αύξηση του τριτογενή ωστόσο δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα
ανεργίας στην περιοχή λόγω της αλλαγής των αιτήσεων σε ειδικεύσεις.
Η ανεργία αυτή πλήττει κυρίως το γυναικείο πληθυσμό.
- το χαμηλό εισόδημα των κατοίκων της γεωγραφικής ενότητας που
υποδηλώνεται από τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης στην κατηγορία των εργατών.
- το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων, που δρα ανατολικά σε κάθε
προσπάθεια οικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης
- τις ιδιαίτερα ψηλές πυκνότητες στις κεντρικές περιοχές γεωγραφικής ενότητας
(Πετρούπολη, Περιστέρι, Αιγάλεω)
- την έλλειψη πρασίνου μέσα στον οικιστικό ιστό, που, σε συνδυασμό με την
έλλειψη με την έλλειψη κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές
κ. λ. π) οξύνει την εικόνα υποβάθμισης
- τις σοβαρές ελλείψεις κοινωνικής υποδομής, που χαρακτηρίζουν την
γεωγραφική ενότητα στο σύνολο της. Στο τομέα της παιδείας, οι ελλείψεις αυτές, σε
συνδυασμό με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και εισόδημα των κατοίκων,
εμποδίζουν την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες οικονομικές
συνθήκες, που απαιτούν πρόσθετες γνώσεις και ειδίκευση σε νέους τομείς. Στον
τομέα της υγείας εντοπίζεται η έλλειψη νοσοκομειακής υποδομής, παράλληλα με την
πλήρη εξάρτηση της ενότητας από το κέντρο της Αθήνας
- την ανεπάρκεια και κακή οργάνωση του κυκλοφοριακού δικτύου στην ενότητα,
που έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην οικονομία της περιοχής και στο περιβάλλον
- την έλλειψη συγκοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ των Δήμων της ενότητας καθώς
και τη χρονοβόρα σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας. Καθημερινά χάνονται χιλιάδες
ανθρωπο-ώρες σε μετακινήσεις για εργασία, αγορές και ψυχαγωγία προς το κέντρο,
ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούνται οι δυνατότητες για ανάπτυξη ισχυρών τοπικών
κέντρων
- την ατμοσφαιρική ρύπανση που αποτελεί ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα, που
σχετίζεται άμεσα με:
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- την κυκλοφορία (κυκλοφοριακή υποδομή, οργάνωση οδικού δικτύου)
- την βιομηχανία / βιοτεχνία (ρυπογόνες μονάδες)
- την θέρμανση των κτιρίων (καυστήρες)
- την πλήρη υποβάθμιση του Όρους Αιγάλεω / Ποικίλο, που θα μπορούσε να
αποτελέσει όχι μόνο χώρο περιαστικού πρασίνου της ενότητας, αλλά και πεδίο
άσκησης δυναμικής περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο Λεκανοπεδίου
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Είναι δυνατόν στη Δυτική Αθήνα να καθοριστούν τα παρακάτω αντικείμενα για
ένα ολοκληρωμένο μακροχρόνιο αναπτυξιακό πρόγραμμα:
- Ανάπτυξη του τοπικού οικονομικού δυναμικού
- Μείωση των ανισοτήτων
- Βελτίωση των συνθηκών ζωής στις υποβαθμισμένες περιοχές
- Προστασία του περιβάλλοντος
- Ενίσχυση της παραγωγικής υποδομής
- Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων
- Συγκράτηση πληθυσμού
- Προσέλευση επενδύσεων
- Βελτίωση ευκαιριών εκπαίδευσης και εργασίας.
διαμορφωθούν οι εξής κατευθύνσεις ανάπτυξης:

Μπορούν ακόμη να

1. Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης, με
προτεραιότητα στις υποδομές που θα βγάλουν τη Δυτική Αθήνα από το καθεστώς
διακρίσεων και υποβάθμισης και που εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδίασμά
εξυπηρέτησης της παραγωγικής διαδικασίας και της ανάκαμψης της οικονομικής
δραστηριότητας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την κάλυψη των
κοινωνικών αναγκών. Στη κατεύθυνση αυτή βασικές αιχμές είναι:
- η δημιουργία υποδομών για τη χωροθέτηση και λειτουργία του τριτογενούς
τομέα, τόσο σε τοπικό/δημοτικό, όσο και σε υπερτοπικό/διαδημοτικό επίπεδο.
- η δημιουργία υπερτοπικών εξυπηρετήσεων του τριτογενούς τομέα, ιδιαίτερα
των υπηρεσιών
- η δημιουργία υποδομών για την ορθολογική χωροθέτηση και τη λειτουργία
των βιοτεχνικών-βιομηχανικών δραστηριοτήτων με περιβαλλοντικούς όρους, στον
οικιστικό ιστό της περιοχής
- η δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(MME) για την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας
με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας
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- η μεταφορά τεχνολογίας και επιστημονικής γνώσης από τα πανεπιστημιακά
ιδρύματα στην παραγωγική διαδικασία και στους χώρους εκπαίδευσης και τη
σύνδεσή του επιστημονικού έργου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την παραγωγή
2. Μορφωτική - πολιτιστική ανάπτυξη του εργατικού και γενικά του
ανθρώπινου δυναμικού Στόχος είναι η αναμόρφωση της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα
της επαγγελματικής με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των υπαρχουσών και τη
δημιουργία νέων δομών εκπαίδευσης για την αποτελεσματική αρχική και συνεχή
κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Στην κατεύθυνση αυτή να αξιοποιούνται τα
κονδύλια του Ε.Κ.Τ με διαδικασίες κοινωνικά ελεγχόμενες και που θα
ελαχιστοποιούν τα όποια φαινόμενα αδιαφάνειας και σπατάλης.
Παράλληλα είναι αναγκαία μια προγραμματισμένη παρέμβαση στον πολιτιστικό
τομέα, που θα αντιμετωπίζει, εν μέρει, την ελλιπή " παιδεία " καθώς και φαινόμενα
της όπως η αποξένωση και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Θα δημιουργεί
ακόμα τις προθέσεις για την διαμόρφωση πολιτιστικής και πνευματικής ζωής και
δραστηριότητας συνδεδεμένης με την αναβάθμιση της κοινωνικής ζωής και του
τρόπου ζωής του πληθυσμού. Ο προγραμματισμός πρέπει να στοχεύει στη
δημιουργία ενός δικτύου πολιτιστικών κέντρων για την πολιτιστική απασχόληση των
κατοίκων με στόχο όχι μόνο την ""κατανάλωση " αλλά κυρίως την " παραγωγή
"πολιτιστικών αγαθών.
3. Αναβάθμιση του περιβάλλοντος, εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη των
λειτουργιών του αστικού ιστού. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
αποτελεί ουσιαστική και αναπόσπαστη πλευρά όλων των αναπτυξιακών
παρεμβάσεων. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν προτάσεις σε
ειδικότερα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής σε τομείς όπως: ανάπλαση φυσικού
περιβάλλοντος, διαχείριση απορριμμάτων, μείωση ρύπανσης (θαλάσσιας και
ατμοσφαιρικής) κ. λ. π. Είναι ανάγκη ο αστικός ιστός να μπορέσει να εξυπηρετήσει
τις σημερινές αλλά και αυριανές ανάγκες των κατοίκων και των παραγωγικών
τάξεων της περιοχής. Στην κατεύθυνση αυτή βασικές αιχμές για τη βελτίωση των
λειτουργιών του αστικού ιστού είναι:
- η αναδιάρθρωση των δρόμων της Δυτικής Αθήνας
- η αναδιάρθρωση του κυκλοφοριακού - συγκοινωνιακού δικτύου της Δυτικής
Αθήνας
- η συμπλήρωση των κοινωνικών / τεχνικών υποδομών
- η απομάκρυνση ασυμβίβαστων με το περιβάλλον δράσεων
- η απεξάρτηση από το κέντρο της Αθήνας
4. Προνοαυιιατισμός κοινωνικής πολιτικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της με προτεραιότητα μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού (γυναίκες, νέοι, γέροι,
μειονότητες, ανάπηροι). Συγκρότηση πληθυσμού με βελτίωση των όρων κατοίκησης
Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των Ο. T. Α, η αναβάθμιση της
διαδημοτικής συνεργασίας και η θεσμοθέτηση δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης,
αποτελούν βασική προϋπόθεση για να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τις
πρωτοβουλίες και τις ευθύνες που της αναλογούν σε μια αναπτυξιακή δυναμική.
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ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1994 - 1999

Σημαντικό τμήμα επενδύσεων στη Δυτική Αθήνα στα προηγούμενα χρόνια
προήλθε από το πρώτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ). Είναι φανερό ότι και για
το διάστημα 1994 - 1999 θα ισχύει σε σημαντικό βαθμό το ίδιο.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Κ. Π. Σ 1994 1999 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα έργα τα οποία προτείνεται να ενταχθούν στο
νέο Κ. Π. Σ
- Περιφερειακό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής
- Αναδιευθέτηση Κηφισού
- Διάνοιξη Λ. Θηβών από τη Λ. Καβάλας έως τη Λ. Φυλής
- Σύνδεση Περιφ. Λεωφ. Αιγάλεω με τα εκατέρωθεν εθνικά δίκτυα
- Οδική σύνδεση της Λ. Θηβών με τις τρεις γέφυρες και διαμόρφωση οδού επί
της καλύψεως του ρεύματος Νυμφαίων
- Οδικός άξονας ΣΤΑΥΡΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ από Ε. Ο Αθηνών - Κορίνθου μέχρι
το αεροδρόμιο Σπάτων μήκους 2,6χλμ
- Πολεοδομική ανάπλαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση Ελαιώνα Αττικής
- Ρέμματα: Μιχέλη, Λιοσίων, Καναπιτσέρη, Αν. Ρωμαλιάς, Σφακίων,
Ευπειρίδων, Ελαίων, Αγ. Γεωργίου, Σούρες και αντιπλημμυρική προστασία κατά το
μήκος του βουνού της Πετρούπολης
- Δυτική Πύλη Ποικίλου Όρους
Τα έργα αυτά που προτείνονται, δεν έρχονται να καλύψουν ολοκληρωμένα τις
τοπικές ανάγκες ενώ υπάρχουν σοβαρές παραλείψεις.
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο ΑΣΔΑ παρουσίασε ολοκληρωμένη πρόταση όπου φιλοδοξεί να διαμορφώσει
τα πλαίσια παρέμβασης της Τ.Α της Δυτικής Αθήνας τόσο στα εθνικής σημασίας
έργα και προγράμματα όσο και στα έργα του Π.Ε.Π Αττικής με δεδομένο ότι η Τ.Α με
την πρότασή της για συμμετοχή στο ΚΠΣ 1994 - 1997 δεν διεκδικεί απλώς την
αύξηση των οικονομικών πόρων, αλλά επιδιώκει να αναλάβει το δικό της μερίδιο στη
αναπτυξιακή διαδικασία και στην εξέλιξη των φάσεων της Ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.
Με βάση τα στοιχεία από μέχρι τώρα μελέτες και το έργο του ΑΣΔΑ μέχρι
σήμερα, καθώς και από την εμπειρία από τη δράση της T. A στη περιοχή, κατέληξε
στους παρακάτω βασικούς άξονες στη στρατηγική του για την ανάπτυξη της Δυτικής
Αθήνας:
περιβαλλοντική αναβάθμιση, πολεοδομική - χωροταξική επέμβαση ανάπλαση
του αστικού ιστού, ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης και δευτεροβάθμια/
διαδημοτική κοινωνική και τεχνική υποδομή.
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Ο ΑΣΔΑ και οι εννέα Δήμοι ττρότειναν και προώθησαν το παρακάτω
ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας για χρηματοδότηση από
το νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης:

Πίνακας 3. 1 Έργα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ΚΠΣ 94 - 97

Υπερτοπικοί πόλοι (Πύργος Βασίλισσας, Ποικίλο Όρος)

3. 500

Δίκτυο φυσικού αερίου

2.000

Δίκτυο αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων

4.000

Διαδημοτικό δίκτυο στάθμευσης

3.000

Διαδημοτικό δίκτυο πεζών - ποδηλάτων
Διαδημοτικό μέσο Μέσης Μαζικής Μεταφοράς Σταθερής Τροχιάς
Ολοκλήρωση διαδημοτικού οδικού δικτύου
Συμπλήρωση δικτύου ύδρευσης - άρδευσης - αξιοποίησης γεωτρήσεων
Διαδημοτικό πρόγραμμα για τα στερεά απόβλητα (μηχανική αποκομιδή,

1. 000
1. 000
3.000
1. 500
1. 000

διαλογή στη πηγή, εργοστάσιο ανακύκλωσης) Δυτικής Αθήνας
Διαδημοτικό δίκτυο Αστικών Κέντρων Δυτικής Αθήνας
Διαδημοτικό δίκτυο Βρεφονηπιακών Σταθμών Δυτικής Αθήνας
Αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών Δυτικής Αθήνας
Αντιπλημμυρικά έργα Δυτικής Αθήνας

1. 000
3. 000
5.000
1. 000

Αναδασώσεις Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω

2.000

Ανάπλαση Δικτύου Κέντρων Δήμων Δυτικής Αθήνας

5.500

Πάρκο Νέων Τεχνολογιών Δυτικής Αθήνας

1. 500

ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ, Βιοτεχνικά Κτίρια Δυτικής Αθήνας

2.000

Μυθούπολη Δυτικής Αθήνας

2.500

Συνεδριακό Κέντρο Δυτικής Αθήνας

3.500

Κέντρο ανάδειξης και διατήρησης των εθίμων και της κουλτούρας του

500

τσιγγάνικου και ποντικού στοιχείου
Δίκτυο πολιτιστικών υποδομών & διαδημοτικός φορέας πολιτισμού και
αναψυχής

2. 000
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Δίκτυο βασικών αθλητικών υποδομών Δυτικής Αθήνας

2. 000

Διαδημοτικό δίκτυο κέντρων κατάρτισης Δυτικής Αθήνας
000

2.

Πρότυπο κέντρο Νέων Τεχνολογιών και Επιμόρφωσης Δυτικής Αθήνας
ΣΥΝΟΛΟ

1. 500
55. 000

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η υλοποίηση των στόχων του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος Δυτικής
Αθήνας προϋποθέτει την ύπαρξη πολιτικής βούλησης φορέα (ων) υλοποίησης και
χρηματοδότησης των έργων / ενεργειών. Όμως το πιο δύσκολο δεν είναι η εξεύρεση
των πόρων, αλλά η ύπαρξη πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση του
προβλήματος και προώθησης των δυνατών λύσεων.
Η δημιουργία του ΑΣΔΑ αποτέλεσε σημαντικό βήμα μέχρι σήμερα δεν
συνάντησε στήριξη τόσο από την κεντρική διοίκηση όσο και από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι Δήμοι είναι ασυνεπείς
όσον αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι του, με αποτέλεσμα, ενώ
διαθέτει κονδύλια για την εκτέλεση έργων, να αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες και
κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών.
Η γνώμη μας είναι ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη ενιαίου αναπτυξιακού φορέα
της αυτοδιοίκησης, που θα έχει την αρμοδιότητα να έρχεται σε επαφή με τους
λοιπούς κοινοτικούς φορείς και εταίρους και θα μπορεί να εκτείνει τη δράση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα έχει την αρμοδιότητα να έρχεται σε επαφή με τους
λοιπούς κοινωνικούς φορείς και εταίρους και θα μπορεί να εκτείνει, τη δράση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε υπερτοπικό επίπεδο. Στη Δυτική Αθήνα ο φορέας αυτός
υπάρχει ήδη και είναι ο ΑΣΔΑ
Για να μπορέσει όμως να παίξει το ρόλο του θα πρέπει να γίνουν πολλά
βήματα
- αναγνώριση από τους Δήμους - μέλη του ΑΣΔΑ του διαδημοτικού του ρόλου
- διαμόρφωση και υλοποίηση από πλευράς ΑΣΔΑ
προγραμμάτων αντιμετώπισης των υπερτοπικών προβλημάτων

Επιχειρησιακών

- προσέλκυση εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων για την αναβάθμιση
του προγραμματισμού και της λειτουργίας του ΑΣΔΑ και των εννέα Δήμων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
Τα προγράμματα δράσης που προτείνονται στο ΕΑΠΔΑ αφορούν σε
διαδημοτικά προγράμματα και θεωρούνται υλοποιήσιμα σε σχετικά σύντομο χρονικό
διάστημα. Ωστόσο, οι προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί δεν έχουν την φιλοσοφία
της αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων της Δυτικής Αθήνας, ούτε στοχεύουν να
αποκαταστήσουν την επιμέρους δράση των Δήμων. Έχουν την λογική της
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παρέμβασης σε κρίσιμα προβλήματα, που η επίλυσή τους δημιουργεί προϋποθέσεις
για την αντιμετώπιση άλλων.
Αυτό που κύρια επιδιώκεται είναι η δημιουργία θεσμών κοινωνικού
προσανατολισμού και ελέγχου και η ανάδειξη της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ρόλο
ενός αξιόπιστου φορέα επίλυσης η τουλάχιστον προώθησης της επίλυσης των
αναπτυξιακών προβλημάτων της περιοχής.
Τα προγράμματα δράσης που προτείνονται κινούνται στους εξής τομείς
-Παραγωγική βάση
-Τεχνικός τομέας
-Κοινωνικός τομέας
-Ανθρώπινοι πόροι
-Περιβάλλον
-Οργανωτικός τομέας.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΑΠΔΑ (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Αθήνας) ΤΙ;
Το ΕΑΠΔΑ τόσο στο σχεδίασμά όσο και κατά τη φάση υλοποίησης του δεν
αποτέλεσε απλά και μόνο μια οικονομική και τεχνική μελέτη της γεωγραφικής
ενότητας του ΑΣΔΑ. Σημαντικό τμήμα της όλης διαδικασίας σύνταξης του ΕΑΠΔΑ
και διατύπωσης των προτάσεων και των κατευθύνσεων του αποτέλεσε:
-Η υποστήριξη του ΑΣΔΑ στη διαμόρφωση και προώθηση του επιχειρησιακού
του προγράμματος
-Η λειτουργία πολιτικού -διοικητικού δικτύου συνεργασίας των 9 δήμων με τον
ΑΣΔΑ.
-Η ανάλυση των συμπερασμάτων του ΕΑΠΔΑ στα πολιτικά -διοικητικά όργανα
του ΑΣΔΑ και των 9 δήμων.
-Η παρουσίαση των προτάσεων του ΕΑΠΔΑ σε εκπροσώπους όλων των
βαθμιδών της κρατικής και της κοινοτικής Διοίκησης.
-Η προβολή και δημοσιοποίηση των θέσεων του ΑΣΔΑ και των 9 δήμων όπως
αυτές τεκμηριώνονται στο ΕΑΠΔΑ.
Πιο συγκεκριμένα:
α. Σημαντικό τμήμα της εκπόνησης του ΕΑΠΔΑ αποτέλεσε η έγκαιρη
επεξεργασία και διατύπωση του ΑΣΔΑ και των 9 δήμων για το ΣΠΑ 1994-99.
Η προετοιμασία και διαμόρφωση των προτάσεων του ΑΣΔΑ και των 9 δήμων
για το ΣΠΑ 1994-99 υλοποιήθηκε σε συνδυασμό με την πρώτη φάση του ΕΑΠΔΑ. Η
ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης του ΑΣΔΑ και των 9 δήμων κατά την φάση
προετοιμασίας του ΣΠΑ και του ΚΠΣ επέβαλε την δημοσιοποίηση των προτάσεων
για το ΣΠΑ πριν ολοκληρωθεί η εκπόνηση του ΕΑΠΔΑ. κατά την τελική φάση
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εκπόνησης του ΕΑΠΔΑ με βάση τα πορίσματα και τις προτάσεις που διαμορφώθηκε
η πρόταση του ΑΣΔΑ και των 9 δήμων για το ΕΑΠΤΑ.
β. Η εκπόνησης του ΕΑΠΔΑ καθώς και η σύνταξη των προτάσεων για το ΣΠΑ
Δυτικής Αθήνας και το ΕΑΠΤΑ στηρίχτηκε σε σημαντικό βαθμό σε διαδικασίες που
διασφάλισαν την συμμετοχή των 9 δήμων και τη συνεργασία τους με τον ΑΣΔΑ:
-Αναπτύχθηκε η συνεργασία μεταξύ πολιτικής ηγεσίας ΑΣΔΑ και δημοτικών
αρχών στο σχεδίασμά στη διαμόρφωση και στην προώθηση των προτάσεων του
ΣΠΑ και του ΕΑΠΤΑ για τη Δυτική Αθήνα. Η συνεργασία αυτή στηρίχτηκε και στην
κοινή εργασία των τεχνικών στελεχών των δήμων και του ΑΣΔΑ που
απασχολήθηκαν για την εκπόνηση των προτάσεων του ΣΠΑ. Η λειτουργία του
πολιτικοδιοικητικου
δικτύου
συνεργασίας
δήμων-ΑΣΔΑ
αποτελεί
βασική
προϋπόθεση για την αναβάθμιση του ρόλου της ΤΑ της Δυτικής Αθήνας και την
προετοιμασία για την ουσιαστική λειτουργία θεσμών δευτεροβάθμιας ΤΑ και
ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας.
-Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρέμβασης των δήμων στις κοινές
πρωτοβουλίες για την Δυτική Αθήνα και της λειτουργίας του πολιτικοδιοικητικου
δικτύου συνεργασίας υπήρξε προετοιμασία και σύγκλιση ειδικών συνεδριάσεων των
δημοτικών συμβουλίων των 9 δήμων στις οποίες, με την παρουσία του προέδρου
του ΑΣΔΑ και επιστημονικών στελεχών πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση
και συζήτηση των πορισμάτων του ΕΑΠΔΑ και των προτάσεων για τη Δυτική Αθήνα.
Η συμμετοχή των 9 Δήμων στις διαδικασίες εκπόνησης του ΕΑΠΔΑ
ενεργοποίησε το ενδιαφέρον τους για τον εμπλουτισμό και τη συμπλήρωση
αντίστοιχων αναπτυξιακών μελετών των δήμων (ΤΑΠ κλπ) καθώς και το ενδιαφέρον
ορισμένων δήμων να εκπονήσουν, στο πλαίσιο των κοινών προτάσεων της ΤΑ της
Δυτικής και τις ιδιαίτερες προτάσεις τους για το ΣΠΑ και το ΕΑΠΤΑ.
γ. Η εκπόνηση του ΕΑΠΔΑ σε όλες τις φάσεις της συνδυάσθηκε με διαδικασίες
δημοσιοποίησης των συμπερασμάτων και των προτάσεων του.
δ. Οι διαδικασίες εκπόνησης του ΕΑΠΔΑ και σύνταξης των προτάσεων του
ΑΣΔΑ για το ΣΠΑ 1994-99 και το ΕΑΠΤΑ -2 συνέβαλαν χωρίς αμφιβολία, στην
ενίσχυση της διαδημοτικής συνεργασίας στην γεωγραφική ενότητα της Δυτικής
Αθήνας, στην διαμόρφωση κοινών στόχων και στην επιλογή κοινής στρατηγικής για
την υλοποίηση τους. Η όλη λειτουργία και δραστηριότητα του ΑΣΔΑ και ειδικότερα η
ενιαία προώθηση του στόχου της ΤΑ της Δυτικής Αθήνας στο πλαίσιο του νέου ΚΠΣ
και του ΕΑΠΤΑ -2 επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα ενίσχυσης της διαδημοτικής
συνεργασίας ιδιαίτερα στον τομέα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε ευρύτερες
γεωγραφικές ενότητες και αναδεικνύουν με έμφαση την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης
και λειτουργίας ΤΑ δεύτερου βαθμού η οποία θα έχει την ευθύνη αναπτυξιακού
προγραμματισμού σε νομαρχιακό επίπεδο.
Η εμπειρία από την κοινή επεξεργασία αναπτυξιακών στόχων και την ενιαία
προβολή και διεκδίκηση τους υπογραμμίζει την ανάγκη της ουσιαστικής
προετοιμασίας της ΤΑ της Δυτικής Αθήνας για την παρέμβαση της στην προοπτική
θεσμοθέτησης και λειτουργίας δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης. Η επιτυχία των
οποιονδήποτε θεσμών αυτοδιοίκησης δεν πρόκειται να διασφαλιστεί μόνο με την
θεσμική κατοχύρωση τους και με την “από τα πάνω “προώθηση τους. Απαιτείται
ταυτότητα η πιο συνειδητή και προγραμματισμένη παρέμβαση των αιρετών
οργάνων της πρωτοβάθμιας ΤΑ και ειδικότερα των φορέων διαδημοτικής
/διακοινοτικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο Αυτό η εκπόνηση του ΕΑΠΔΑ και
ειδικότερα η επεξεργασία κοινών προτάσεων της ΤΑ της Δ. Αθήνας στο νέο ΚΠΣ και
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στον ΕΑΠΤΑ-2 αποτελεί μια σημαντική πρόοδο στην κατεύθυνση εκπόνησης και
υλοποίησης αναπτυξιακού προγράμματος και στο επίπεδο Δυτικής Αττικής και τις
εντάξεις τους, ως υποπρογράμματος στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα
(ΠΕΠ) Αττικής.
Η επιστημονική ομάδα που εργάστηκε για την εκπόνηση του ΕΑΠΔΑ στο
πλαίσιο των πιο πάνω διαδικασιών, αφιέρωσε ένα πολύ σημαντικό μέρος της
εργασίας και της δραστηριότητας της για
-την επεξεργασία και τεκμηρίωση των προτάσεων του ΑΣΔΑ και των 9 δήμων
προς τις εθνικές και κοινοτικές αρχές.
-την επεξεργασία υλικών δημοσιότητας των θέσεων και των προτάσεων του
ΑΣΔΑ.
-την υποστήριξη των διαδικασιών πολιτικής και διοικητικής συνεργασίας των
δήμων με τον ΑΣΔΑ.
-την υποβοήθηση των συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων των δήμων
και του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣΔΑ που εξέτασαν τους στόχους και τις
μεθοδολογίες του ΕΑΠΔΑ καθώς και τις προτάσεις για το νέο Κ. Π. Σ.
Στην πραγματικότητα η ομάδα που εργάστηκε για την εκπόνηση του ΕΑΠΔΑ
λειτούργησε ταυτόχρονα ως ομάδα επιστημονικής τεχνικής υποστήριξης του ΑΣΔΑ
και των πρωτοβουλιών διαδημοτικής συνεργασίας
Το ΕΑΠΔΑ στο βαθμό που θα υπάρξει “πολιτική βούληση “μπορεί να
αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την δραστηριότητα του ΑΣΔΑ και των δήμων
στην επόμενη δημοτική περίοδο.
-Η ανάλυση και οι άξονες ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας αποτελεί χρήσιμο
υλικό για την προβολή των προβλημάτων και των προοπτικών ανάπτυξης της
Δυτικής Αθήνας, για την τεκμηρίωση των θέσεων της T. A και των διεκδικήσεων του
μαζικού κινήματος και των φορέων της περιοχής.
-Οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στο ΕΑΠΔΑ και το ΕΑΠΤΑ-2 συνιστούν
ένα πλαίσιο συστηματικής της T. A της Δυτικής Αθήνας προς την νομαρχία, την
περιφέρεια τις άλλες εθνικές και κοινοτικές αρχές με στόχο την μεταφορά
μεγαλύτερου ύψους οικονομικών πόρων και επενδύσεων (δημόσιων και ιδιωτικών)
προς την Δυτική Αθήνα.
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