Το σχέδιο μας, για να πάμε
την Αττική Μπροστά
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Αγαπητοί συμπολίτες,
Ζούμε στην Περιφέρεια Αττικής. Έναν τόπο που κουβαλά τις μνήμες αιώνων και αντανακλά ολόκληρη την ιστορία της πατρίδας μας, τα προβλήματά της, αλλά και τις μεγάλες
προοπτικές που έχουμε μπροστά μας. Εδώ, στο μέρος που ευδοκίμησε το μέτρο και η λογική, καλούμαστε σήμερα να φέρουμε την αισιοδοξία ξανά στην καθημερινότητά μας. Με
αυτοπεποίθηση και πίστη στις ικανότητές μας.
Η σημερινή κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Με προβλήματα που χρονίζουν και πολιτικές
χωρίς αποτελέσματα. Η ανασφάλεια για το αύριο κυριεύει κάθε οικογένεια. Περιοχές ολόκληρες έχουν αφεθεί στην τύχη τους και άλλες δεν αξιοποιούν τις δυνατότητές τους. Η
τοπική αυτοδιοίκηση έχει σημαντικό ρόλο και πρέπει να τον ανακτήσει. Απαλλαγμένη από
ό,τι μας κράτησε πίσω, αλλά κυρίως από τις παθογένειες του χθες.
Η Περιφέρεια Αττικής χρειάζεται επανεκκίνηση. Για περισσότερο από μια δεκαετία χάθηκαν ευκαιρίες. Σπαταλήθηκαν χρήματα, χωρίς να επιλυθούν προβλήματα. Η πρόληψη ήταν
άγνωστη λέξη και ο σχεδιασμός απουσίαζε συνολικά. Συνηθίσαμε να βλέπουμε το ποτήρι
μισοάδειο και αποδεχθήκαμε τη μιζέρια ως κανονικότητα. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Να
κάνουμε μια νέα αρχή. Με όραμα, σχέδιο, υπερβάσεις, συνεργασίες. Με ανθρώπους έμπειρους και αφοσιωμένους.
Με γνωρίζετε πολύ καλά. Τα χρόνια που εκλέγομαι σε θέσεις ευθύνης έχω αποδείξει ότι
εργάζομαι σκληρά και φέρνω αποτελέσματα. Έχω την ικανότητα να ‘’χτίζω’’ καλές ομάδες,
να δημιουργώ συνέργειες και όλοι μαζί να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Αυτό έκανα
από όπου και αν πέρασα. Και αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή, ότι παντού, όπου αρχικά με
εμπιστεύθηκαν, στη συνέχεια με ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά επιβεβαίωσαν ξανά την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου.
Σε αυτές τις εκλογές θα είμαι υποψήφιος Περιφερειάρχης. Ζητώ να μου δώσετε την ευκαιρία να δουλέψω για την Αττική και τους κατοίκους της. Δεν υπόσχομαι περισσότερα
από όσα έχω τη δύναμη να υλοποιήσω. Δεσμεύομαι όμως ότι θα διεκδικήσω όλα όσα μπορώ, για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Και μπορούμε να το πετύχουμε. Σ’ αυτή την προσπάθεια, ζητώ τη στήριξή σας.
Γιώργος Πατούλης
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής
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Η αναβάθμιση της Περιφέρειας Αττικής,
Μέσω της Μεταρρύθμισης του Κράτους.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά, με το σημερινό γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό μοντέλο λειτουργίας του Κράτους. Όλη η Ευρώπη έχει τολμήσει αλλαγές,
με αποκέντρωση ρόλων, πόρων, αρμοδιοτήτων. Σε Δήμους και Περιφέρειες. Στην Ελλάδα
μείναμε πίσω.
Οι προηγούμενες Διοικήσεις της Περιφέρειας δεν διεκδίκησαν διευρυμένους ρόλους κι
αρμοδιότητες, ούτε τους απαραίτητους πόρους. Δεν προσέγγισαν τις τοπικές κοινωνίες.
Το ευρωπαϊκό τους προφίλ δεν είχε υπόβαθρο. Στηρίχθηκαν αποκλειστικά στο ρόλο του
«τροχονόμου» των ευρωπαικών κονδυλίων. Στο πως θα μοιράζουν με προσωπικά η κομματικά κριτήρια, χρήματα που ουσιαστικά ανήκαν στους πολίτες.

Προτεραιότητα η Αποκέντρωση.

Αποκέντρωση. Αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε για την Περιφέρεια Αττικής, από το Κεντρικό Κράτος. Μια ουσιαστική μεταρρύθμιση κι ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας,
ώστε ως θεσμός:
βασικός πυλώνας της αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της χώρας .
• ΝΝαα καταστεί
την κοινωνική συνοχή κι αλληλεγγύη.
• Να προωθεί
με διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, με διαρκή λογοδοσία στους πολίτες.
• Να διοικείται
γνωρίζει ο πολίτης που εμπλέκεται η Περιφέρεια και πως επηρεάζει την καθημερι• νότητά
του.
την ισότιμη και ειλικρινή συνεργασία και με τους 66 Δήμους της Αττικής.
• ΝΝαα διασφαλίζει
τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τους πόρους που έχουν οι Περιφέρειες σε
• όληέχει
την Ευρώπη, ώστε να μπορεί να είναι αποτελεσματική και χρήσιμη στους πολίτες.

Οι 3 άξονες της Νέας Περιφερειακής Διακυβέρνησης
1. Θέτουμε ψηλά στην ατζέντα των πολιτικών και των διεκδικήσεων μας, το ζήτημα της

αλλαγής του μοντέλου λειτουργίας του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης, με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, στη λογική του μοντέλου της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, αξιοποιώντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές.
2. Αναλαμβάνουμε οργανωμένα και με σχέδιο να «κτίσουμε» μια σχέση εμπιστοσύνης με
τις τοπικές κοινωνίες. Να ενημερώσουμε τους πολίτες για το ρόλο και τις αρμοδιότητές μας . Να δημιουργήσουμε ένα διαρκή, ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας μαζί τους, ώστε
να αντιληφθούν πως τους αφορά ο τρόπος με τον οποίο ασκούμε τις αρμοδιότητες μας.
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3. Θέτουμε ισχυρές βάσεις για μια ειλικρινή και ισότιμη σχέση συνεργασίας και με τους 66

Δήμους της Αττικής, ώστε απο κοινού να θέσουμε τις νέες προγραμματικές και πολιτικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής, για τα επόμενα χρόνια.

10 +4 Στρατηγικές Επιλογές,
για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της χώρας

Δεσμευόμαστε να διεκδικήσουμε και να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην υλοποίηση 10+4
Στρατηγικών Επιλογών, που συμφωνήθηκαν στο Κοινό Συνέδριο ΕΝΠΕ–ΚΕΔΕ τον Απρίλιο
του 2018, ως τις βασικές κατευθύνσεις της αναγκαίας Διοικητικής Μεταρρύθμισης στη
χώρα μας :

01. Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε

ένα νέο σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας, με βάση τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της επικουρικότητας και της εγγύτητας στους πολίτες. Εγκαθίδρυση μιας
νέας σχέσης Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και υπό την οπτική του αποτελεσματικού σχεδιασμού και
εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών.
02. Φορολογική αποκέντρωση με ενίσχυση της οικονομικής αυτοδυναμίας των αυτοδιοικητικών θεσμών, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων στους πολίτες, αλλά με ταυτόχρονη ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας προς αυτούς.
03. Διεύρυνση της συμμετοχής των Περιφερειών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
και στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων.
04. Διοικητική μεταφορά στην Αυτοδιοίκηση όλων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών
της Κεντρικής και της Αποκεντρωμένης Δημόσιας Διοίκησης που είναι χωροθετημένες σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο, στην αντίστοιχη Περιφέρεια ή στον αντίστοιχο Δήμο.
05. Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της Πολυεπίπεδης
Διακυβέρνησης και του Δημοκρατικού Προγραμματισμού και ενίσχυση της συμμετοχής
της στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων.
06. Θεσμοθέτηση συστήματος μητροπολιτικής διακυβέρνησης στις μητροπολιτικές περιφέρειες και ειδικές μορφές διοίκησης στις νησιωτικές Περιφέρειες και τους μικρούς
νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.
07. Οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Περιφερειών, που περιλαμβάνει :
00 την οργάνωση επιτελικών λειτουργιών,
00 την αναδιοργάνωση διοικητικών δομών,
00 τον εξορθολογισμό διοικητικών διαδικασιών,

•
•
•

4

•
•

00 τη βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων και
00 την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
08. Κατοχύρωση της διοικητικής αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης. Απλοποίηση και βελ-

τίωση της αποτελεσματικότητας του εξωτερικού ελέγχου και του συστήματος εποπτείας των ΟΤΑ, συγκρότηση εσωτερικού ελεγκτικού μηχανισμού και ενίσχυση των
λειτουργιών διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου.
09. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και των πολιτικών προσωπικού των Περιφερειών και της διοίκησης (management) του ανθρώπινου δυναμικού τους.
10. Ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών των Περιφερειών.
11. Διαπεριφερειακή, διαδημοτική και διαβαθμιδική συνεργασίας (μεταξύ των δύο βαθμών της Τ.Α.), με διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου και παροχή κινήτρων.
12. Επικαιροποίηση του Νόμου 1622/1986 για τον Δημοκρατικό Προγραμματισμό, με τη
νομοθέτηση μικτών συλλογικών οργάνων περιφερειακής ανάπτυξης τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στόχος ο προγραμματισμός και η υλοποίηση δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
13. Επαναπροσδιορισμός των ρόλων Κεντρικής Διοίκησης –Περιφερειών –Δήμων, με τη
θεσμοθέτηση οργάνων συνεργασίας των δυο βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
14. Συγκρότηση κοινής επιτροπής ΥΠΕΣ–ΕΝΠΕ–ΚΕΔΕ. για την αξιολόγηση της εφαρμογής του «Καλλικράτη» και του «Κλεισθένη», με στόχο την εκπόνηση ενός νέου ενιαίου
Κώδικα Περιφερειών και Δήμων, που θα βασίζεται στις παραπάνω 10+4 Στρατηγικές
Επιλογές.

Άσκηση Μητροπολιτικών Λειτουργιών: 4 προτεραιότητες

Η Περιφέρεια Αττικής έχει την ευθύνη της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αττικής. Για
το λόγο αυτό θα ζητήσουμε να αποκτήσει, στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
τα αναγκαία θεσμικά και προγραμματικά εργαλεία που θα της επιτρέψουν να συμμετέχει
ενεργά στην άσκηση των μητροπολιτικών λειτουργιών. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύουμε 4
προτεραιότητες :
01. Οι αρμοδιότητες των τεσσάρων (4) Μητροπολιτικών Επιτροπών (Περιβάλλοντος και
Ποιότητας Ζωής - Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικών Αναπλάσεων - Μεταφορών και Συγκοινωνιών - Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας του άρθρου 210 του Ν. 3852/2010)
πρέπει να διευρυνθούν και να αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα.
02. Την επανενεργοποίηση του Συμβουλίου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας–Αττικής
(του άρθρου 27 του Ν. 3889/2010), στο οποίο θα συμμετέχουν κατά πλειοψηφία εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων και της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Αττικής. Μόνον έτσι θα ουσιαστικοποιηθεί η αρμοδιότητα της Επιτροπής Χω-
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ρικού Σχεδιασμού και Αστικών Αναπλάσεων της Περιφέρειας Αττικής που αφορά «την
εξειδίκευση των στρατηγικών κατευθύνσεων για το χωροταξικό σχεδιασμό σε επίπεδο μητροπολιτικής περιφέρειας» (παρ. 1.Β.2, άρθρο 210 του Ν. 3852/2010).
03. Την εκπροσώπηση της Περιφέριας Αττικής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (του άρθρου 5 του Ν. 588/1977, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει), ώστε να ουσιαστικοποιηθεί η αρμοδιότητα της Επιτροπής Μεταφορών και
Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής που αφορά «τον συντονισμό των φορέων που
λειτουργούν σε επίπεδο μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης και παρέχουν συγκοινωνιακές
υπηρεσίες» (παρ. 1.Γ.3, άρθρο 210 του Ν.3852/ 2010).
04. Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο Αττικής της νέας προγραμματικής περιόδου
2021–2027 πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα έργα και οι δράσεις που θα υλοποιηθούν
στην Αττική και έχουν περιφερειακή ή τοπική σημασία. Επίσης, για τα έργα και τις
δράσεις εθνικής σημασίας που θα υλοποιηθούν στην Αττική, είναι αναγκαίο να προβλέπεται υποχρεωτικά η διατύπωση της γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
σχετικά με την χωροθέτησή τους και τους περιβαλλοντικούς όρους τους.

Με ποιους πόρους θα χρηματοδοτηθεί η Μεταρρύθμιση.

Για την υλοποίηση της προτεινόμενης Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι αναγκαίο ένα
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης το οποίο μπορεί να
χρηματοδοτηθεί από :
Τους πόρους από το ΕΣΠΑ 2014–2020 και το ΕΣΠΑ 2021–2027.
Το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το «Πράσινο Ταμείο».
Τη «νέα γενιά» παρακρατηθέντων πόρων, της περιόδου 2010-2016.
Την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Περιφερειών και Δήμων).

•
•
•
•
•
•

Βήματα μπροστά, στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση .

Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Περιφερειακής Διακυβέρνησης της Αττικής, προβλέπουμε τα εξής :
Τη δημιουργία Μόνιμης Επιτροπής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας
• Αττικής
και των 66 Δημάρχων του Λεκανοπεδίου, η οποία θα συνεδριάζει σε τακτά
χρονικά διαστήματα και θα χαράσσει στρατηγική για όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την Αττική.
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ην εκπόνηση Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τα νησιά του Αργοσαρωνικού,
• Τστο
οποίο θα προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που θα αφορούν
θέματα όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, η ακτοπλοϊκή διασύνδεση, η διασφάλιση
της ενεργειακής ασφάλειας, η υδροδότηση, η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και η
υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων.

Προτεραιότητα, η καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων

Αναδεικνύουμε σε προτεραιότητα, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις
επιχειρήσεις της Αττικής. Αυτό θα επιτευχθεί:
ε απλοποίηση των διαδικασιών, για λιγότερη ταλαιπωρία, πιο σύντομο χρόνο διεκπε• Μραίωσης
κι εξυπηρέτησης, χαμηλότερο κόστος, λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη
διαφάνεια.
ε ισονομία στη διαχείριση των αιτημάτων, χωρίς διακρίσεις. Προς όφελος της επιχει• Μρηματικότητας
και της τοπικής αναπτυξης, με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότητας όλων μας.
ε διαρκή αξιολόγηση των υπηρεσιών μας, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης κι όχι μόνον
• Μστους
εργαζομένους. Και διαρκή λογοδοσία στον πολίτη.
ε διεκδίκηση προς το Κεντρικό Κράτος για τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος νομοθε• Μτικού
πλαισίου, που βάζει εμπόδια στη ουσιαστική βελτίωση του μοντέλου λειτουργίας
της Περιφέρειας Αττικής.
αναβάθμιση υφιστάμενων θεσμών, όπως ο θεσμός του Περιφερειακού Συμπαραστά• Μτηετου
Πολίτη και της Επιχείρησης.
ε αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη• Μσης.
Με Παροχή υπηρεσιών 24 ώρες το 24 ωρο, πλήρη αξιοποίηση των Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών της Περιφέρειας σε όλα τα θέματα (ψηφιοποίηση εγγράφων, ασφαλής τήρηση αρχείων και αιτημάτων, εφαρμογέςυψηλής προστιθέμενης αξίας, παροχή πρόσθετων
χρηστικών πληροφοριών στους πολίτες, κλπ) . Η επίτευξη της πλήρους συμμόρφωσης
με το «Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακής Σύγκλησης» για την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (IDABC e-Government Observatory) είναι δέσμευση.
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υιοθέτηση μιας νέας αντίληψης διοίκησης, που στηρίζεται στο τρίπτυχο : Μία ερώτη• Μσηε(προσανατολισμού),
Μία τοποθεσία (κατεύθυνσης), Μία απάντηση (επίλυσης).
εργαζόμενους της Περιφέρειας στην «πρώτη γραμμή» της εξυπηρέτησης πολι• Μτώνε τους
και επιχειρήσεων. Δίπλα στα προβλήματά τους για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών. Με αξιοκρατία, διαρκή ανάλυση κι αξιολόγηση των προσόντων και των δεξιοτήτων
τους, ενθάρρυνση, κίνητρα, επιβράβευση αλλά και ορθές διοικητικές πρακτικές, ώστε να
δημιουργήσουμε το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον που θα δώσει ώθηση στην επίτευξη των στόχων της Περιφέρειας. Σε απόλυτη συνεργασία με τους εκπροσώπους τους,
αλλά και με τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά.

Περιφέρεια της Εξωστρέφειας
Αξιοποιούμε τη διεθνή εμπειρία

Όλα αυτά τα χρόνια πετύχαμε να δίνουμε ενεργά το παρόν στα ευρωπαικά αυτοδιοικητικά
όργανα. Για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εξωστρέφεια της Περιφέρειας Αττικής προγραμματίζουμε:
ην αξιοποίηση των διεθνών επαφών μας από τη συμμετοχή του Γιώργου Πατούλη στα
• Τευρωπαϊκά
όργανα από το 2015, από τη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Δήμων

•
•
•

και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR), όπου έχει αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο επαφών
με τους αξιωματούχους της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Την αναδιοργάνωση και ουσιαστική λειτουργία του Γραφείου που διατηρεί η Περιφέρεια
Αττικής στις Βρυξέλλες, ώστε να επιτύχουμε μια συνεχή ενημέρωση για όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους τρόπους και τις διαδικασίες αξιοποίησής τους, αλλά και να
ενημερωνόμαστε ταυτόχρονα σε τακτική βάση για εφαρμοσμένες ευρωπαϊκές πρακτικές, πάνω σε καθημερινά ζητήματα που αφορούν τους πολίτες της Αττικής .
Την διαρκή παρουσία της Περιφέρειας Αττικής στα Ευρωπαϊκά Όργανα, ώστε να λειτουργήσουν οι επαφές αυτές ως μοχλός διαβούλευσης για νευραλγικά ζητήματα της Περιφέρειας.
Επιπλέον, μέσα απο τη συμμετοχή μας στην «Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης»
και τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), θα επιδιώξουμε
την αποτύπωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των απόψεων αλλά και των αναγκών των περιφερειακών και τοπικών αρχών.
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«Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να διεκδικήσουμε σθεναρά, πιεστικά,
αποτελεσματικά, την αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας Κράτους και Αυτοδιοίκησης.
Είναι ώρα για αποκέντρωση. Είναι ώρα για μητροπολιτική διακυβέρνηση. Να συνεργαζόμαστε
αποτελεσματικά με το κεντρικό Κράτος, αλλά και να διεκδικούμε.
Να γίνουμε εξωστρεφείς, να εμπιστευτούμε τις δυνάμεις μας και να συμμετέχουμε ενεργά
και με αυτοπεποίθηση, στα Ευρωπαϊκά Κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων.
Η Αττική εκπέμπει SOS

Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε στην Αττική τα στερεά απόβλητα είναι ξεπερασμένος. Η
ανεπάρκεια και οι ιδεοληψίες των προηγούμενων Διοικήσεων της Περιφέρειας έχουν ως
αποτέλεσμα σήμερα:
Το 90% των απορριμμάτων που παράγεται κάθε χρόνο, να θάβεται χωρίς επεξεργασία
στον ΧΥΤΑ Φυλής.
Τα επίπεδα της ανακύκλωσης είναι κάτω του 10%, όταν ο ευρωπαϊκός στόχος για το 2020
είναι 50%.
Να μην εκτρέπεται απο την ταφή το 65% των οργανικών αποβλήτων, όπως προβλέπουν
οι ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά να θάβονται χωρίς επεξεργασία, εκτός ελαχίστων ποσοστήτων που γίνεται η επεξεργασία τους στο ΕΜΑΚ .
Ο ΧΥΤΑ της Φυλής, η μεγαλύτερη ανοικτή χωματερή της Ευρώπης, να εξαντλεί τη δυνατότητα του να δέχεται άλλα απορρίμματα ως τις αρχές του 2020, χωρίς να έχει δρομολογηθεί καμία εναλλακτική λύση. Ενώ παράλληλα η λειτουργία του απειλεί σοβαρά η
δημόσια υγεία όλης της Δυτικής Αττικής.
Σήμερα η Αττική εκπέμπει SOS.Το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο, που ξεπερνά τις δυνατότητες της Περιφέρειας να το διαχειρισθεί. Παύει να είναι πρόβλημα περιφερειακό και
γίνεται πρόβλημα εθνικό.

•
•
•
•

Οι άξονες του σχεδίου μας

Απο την ανεπάρκεια κι ατολμία του χθες, πρέπει να περάσουμε σε άμεσες δράσεις. Σε ένα
νέο σχέδιο, που θα στηρίζεται σε συγκεκριμένους άξονες.
Προωθεί την αλλαγή φιλοσοφίας στη διαχείριση των απορριμμάτων. Με υλοποίηση
άμεσων μέτρων, ώστε η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή με την εφαρμογή της αρχής
«Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» να γίνει η βασική μέθοδος διαχείρισης. Αλλά και μεσοπρόθεσμων μέτρων για τη μετάβαση στη κυκλική Οικονομία.

•
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στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης, που έχουν εκπονήσει οι Δήμοι της Αττικής.
• ΒΠασίζεται
ροβλέπει τον επανασχεδιασμό από μηδενική βάση του υφιστάμενου περιφερειακού
• σχεδιασμού,
χωρίς να θέτει σε αμφισβήτηση τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους.
ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, για να πάψει η Φυλή να είναι ΧΥΤΑ.
• ΑΔναζητά
ίνει βάρος στην Πρόληψη με σκοπό να μειωθεί η παραγωγή του αποβλήτου, με έμφαση
• στην
ελαχιστοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση.
ροωθεί δυναμικά την ανακύκλωση, μέσα από την εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και
• Πενεργοποίηση
των πολιτών. Με έμφαση στα σχολεία και στις νέες ηλικίες.
ναδεικνύει το σημαντικό ρόλο των Δήμων, παροτρύνοντας και επιβραβεύοντας την
• Αμέγιστη
ανακύκλωση στην πηγή. Προβλέπει την ενίσχυση τους με πρόσθετη χρηματοδό-

•
•
•

τηση για την απόκτηση εξοπλισμού, κάδων και την απασχόληση πρόσθετου προσωπικού,
προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα τέσσερα ρεύματα διαλογής και τις αρχές
της κυκλικής οικονομίας.
Καθιστά υποχρεωτική τη συνεργασία και την ανάληψη συγκεκριμένων νομοθετικών
πρωτοβουλιών από πλευράς Κεντρικού Κράτους, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα
στους Δήμους να χωροθετήσουν με fast track διαδικασίες τα «πράσινα σημεία».
Προωθεί την «πράσινη επιχειρηματικότητα», τις συνέργειες με επαγγελματικούς φορείς, αλλά και τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων.
Βλέπει θετικά την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και μοντέλων διαχείρισης, που δεν θα
επιβαρύνουν οικονομικά Δήμους και πολίτες και θα σέβονται το περιβάλλον.

Τα 16 βασικά σημεία του σχεδίου μας

Η πρότασή μας προβλέπει 16 σημεία, τα οποία αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του
νέου σχεδίου διαχείρισης, που θα υπηρετεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
01. Επανασχεδιασμός του υφιστάμενου Περιφερειακού Σχεδιασμού, χωρίς να αμφισβητούνται οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί στόχοι, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες που θα τεθούν σε ισχύ απο το 2023.
02. Εντατικά χρονοδιαγράμματα . Η όποια απόφαση, θα ληφθεί το αργότερο σε έξι μήνες
από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης στην Περιφέρεια.
03. Ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους Δήμους, προκειμένου η όποια λύση αποφασισθεί, να έχει ληφθεί μετά από διάλογο
04. Υποστήριξη δράσεων για την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων και κίνητρα για την
επαναχρησιμοποίηση. Παροχή κινήτρων κι αντικινήτρων, προκειμένου να εφαρμόζεται η ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων
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05. Ενίσχυση της Ανακύκλωσης, μέσα από πολλαπλασιασμό των σχετικών μέτρων και δη-

μιουργία κινήτρων για την μεγιστοποίηση της διαλογής στην πηγή.
06. Άμεση καθιέρωση του «καφέ» κάδου για τη χωριστή συλλογή του προδιαλεγμένου
οργανικού με έμφαση στη συνεργασία και παροχή κινήτρων στους μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων, όπως είναι οι χώροι μαζικής εστίασης, τα ξενοδοχεία, οι λαϊκές
αγορές, κ.α.
07. Ανάπτυξη της οικιακής κομποστοποίησης. Ξεκινώντας από τα ίδια μας τα σπίτια, με
νέα νοοτροπία, μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.
08. Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής για γυαλί, χαρτί και ανακυκλώσιμα και τεσσάρων ρευμάτων στις γωνιές ανακύκλωσης.
09. Ανάπτυξη «Πρασίνων Σημείων» σε όλη την Αττική.
10. Ανάπτυξη σημείων για την κεντρική συλλογή και εμπορία των ανακυκλώσιμων.
11. Επεξεργασία του υπολείμματος από την Διαλογή στην Πηγή για την παραγωγή επιπλέον ανακυκλώσιμων υλικών και την ανάκτηση ενέργειας.
12. Σταδιακή ελαχιστοποίηση του υπολείμματος προς ταφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της Οδηγίας για την Κυκλική Οικονομία
13. Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και Χώρων Υγειονομικής Ταφής
των ελαχιστοποιημένων Υπολειμμάτων, που πρέπει άμεσα να αντικαταστήσουν την
μη επιτρεπτή ταφή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
14. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, που θα ξεκινούν από τα σχολεία και θα φτάνουν στις τοπικές κοινωνίες, τους
μεγάλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς κ.ο.κ.
15. Παροχή Αντισταθμιστικών Μέτρων προς όφελος των Δήμων που θα φιλοξενούν μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και μέτρα επιβράβευσης σε Δήμους που επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά Ανακύκλωσης στην Πηγή.
16. Κατασκευή υποδομών για την ασφαλή διαχείριση και διάθεση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων.

Πως θα χρηματοδοτήσουμε το νέο σχέδιο.

Το σχέδιο μας είναι ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και κοστολογημένο. Στόχος μας είναι να μην
επιβαρύνουμε τους πολίτες της Αττικής, αλλά να αξιοποιήσουμε άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως:
οι πόροι του ΕΣΠΑ που δεν έχουν απορροφηθεί (150 εκ. ευρώ εκχωρημένα στο ΠΕΠ
Αττικής)
οι πόροι που θα διεκδικήσουμε από το Κεντρικό Κράτος

•
•
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ι πρόσθετοι πόροι που θα αναζητήσουμε απο την Ευρωπαική Επιτροπή, αλλά και την
• οΕυρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων
ι πόροι που θα προκύψουν απο τη συνεργασία μας με την επιχειρηματικότητα, η οποία
• ομπορει
να συνεισφέρει με τεχνογνωσία και κεφάλαια στην επίτευξη των στόχων μας,

•

δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό «πράσινες θέσεις» εργασίας.
οι πόροι που θα προκύψουν από την καθιέρωση οικονομικών εργαλείων με κίνητρα και
αντικίνητρα για την διαχείριση των απορριμμάτων, σύμφωνα με την εφαρμογή της αρχής
«Ο Ρυπαίνων Πληρώνει».

Η υλοποίηση ενός σύγχρονου και βιώσιμου σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων στην
Αττική θα επιτευχθεί :
μέσα από την επίτευξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Στόχων,
μέσα από την σύμπραξη του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό τομέα με στόχο την βελτίωση του
περιβάλλοντος,
με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων
στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

•
•
•

«Εδώ και 17 χρόνια, στο Λεκανοπέδιο λειτουργεί η μεγαλύτερη ανοιχτή χωματερή
της Ευρώπης. Είναι ντροπή. Η ευθύνη βαραίνει όσους άσκησαν στη Νομαρχία και την
Περιφέρεια αυτά τα χρόνια. Αν δεν επέμβουμε άμεσα, θα γεμίσει η Αττική σκουπίδια.
Κι αυτό θα είναι καταστροφή για τη δημόσια υγεία, για την καθημερινότητά μας,
για τη λειτουργία της πόλης, για τον τουρισμό, για την οικονομία μας.
Εθνική καταστροφή. Πρέπει να δώσουμε άμεσα λύση. Με σχέδιο και υπευθυνότητα.»

Περιφέρεια Αττικής, πρωταγωνιστής στην Ανάπτυξη
Η Αττική έχει μεγάλες δυνατότητες

Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό της αναπτυξιακής επανεκκίνησης της χώρας. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται όραμα, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός κι
ένα συγκροτημένο στρατηγικό αναπτυξιακό πλάνο, με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.
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Τα βάρη του παρελθόντος

Αυτό το σχέδιο δυστυχώς δεν υπήρξε ποτέ τα προηγούμενα χρόνια απο τις διοικήσεις που
πέρασαν απο την Περιφέρεια Αττικής. Αντίθετα:
εν υπήρχε μια ενιαία στρατηγική αντίληψη, που θα λειτουργούσε ως «ομπρέλα» για την
• Δεκτέλεση
των έργων που υλοποιούνταν με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
ινόταν βάρος μόνον στη δημοπράτηση των έργων όσο υπήρχαν χρήματα . Όμως στη συ• Δνέχεια
κανένας δεν ασχολείτο, ούτε αν επιτυγχάνονται οι στόχοι απο την υλοποίηση των

•
•
•

έργων. Αλλά ούτε και πως θα συντηρηθούν τα έργα αυτά σε βάθος χρόνου.
Ξοδεύτηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χωρίς να έχουμε καταφέρει να επιλύσουμε κρίσιμης σημασίας ζητήματα για την Αττική όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, η
αντιπλημμυρική θωράκιση, η διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας των πολιτών απο
φυσικές καταστροφές, η αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, η προστασία
του περιβάλλοντος, κλπ το αποδεικνύει.
Σήμερα η Περιφέρεια Αττικής είναι ουραγός στην απορρόφηση κονδυλίων. Η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ στις 31/12/2018 ήταν μόλις 25,2%.
Το αναπτυξιακό μέλλον της Περιφέρειας Αττικής υπονομεύεται από το σχεδιασμό της
σημερινής Διοίκησης. Έχει καταρτιστεί ένα πρόγραμμα έργων, με προϋπολογισμό 2,1 δισ.
ευρώ, νομικές δεσμεύσεις - συμβάσεις ύψους 1,85 δισ. ευρώ και διαθέσιμες πιστώσεις
για το 2019 μόλις 234 εκ. ευρώ.

Οι 7 άξονες του αναπτυξιακού μας σχεδίου

Το σχέδιο μας για την ανάπτυξη της Αττικής, στηρίζεται σε 7 συγκεκριμένους άξονες .
01. Αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της Περιφέρειας Αττικής,
μέσα απο έγκυρους ελεγκτές, για να γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι οι πραγματικές
οικονομικές μας δυνατότητες.
02. Διεκδίκηση νέων κι αξιοποίηση, με αύξηση των ρυθμών απορροφητικότητας, των
υπαρχόντων ευρωπαϊκών κονδυλίων.
03. Συνεργασία με την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και διεκδίκηση για εκτέλεση με πόρους
του Κεντρικού Κράτους μεγάλων έργων και παρεμβάσεων στην Αττική. Έργων που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, καλύτερα εισοδήματα, να αυξήσουν
την αξία της περιουσίας των πολιτών, να κάνουν καλυτερη την καθημερινότητά όλων
μας. Τέτοια έργα είναι η βελτίωση του δικτύου αστικών μετακινήσεων και μεταφορών,
με επέκταση του Μετρό και του προαστιακού. Οι επεκτάσεις των οδικών αξόνων. Η
αναβάθμιση των λιμανιών της Αττικής. Η δημιουργία logistics centers. Η ενίσχυση της
ενεργειακής ασφάλειας. Κλπ
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04. Σύνδεση του προγράμματος έργων της Περιφέρειας, με τα έργα που εκτελεί το Κρά-

τος, ώστε να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για την Αττική και τους πολίτες.
05. Παροχή διευκολύνσεων και κινήτρων σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην Αττική. Θεωρούμε αδιανόητο εμβληματικές επενδύσεις, όπως αυτή του Ελληνικού, που θα
αλλάξουν την εικόνα και τις προοπτικές της Αττικής, να μην στηρίζονται με κάθε μέσο
απο τη Διοίκηση της Περιφέρειας.
06. Ανάληψη πρωτοβουλιών για εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, που
προκαλεί προβλήματα με την επικάλυψη αρμοδιοτήτων κι ευθυνών μεταξύ των διαφόρων βαθμών διοίκησης του Κράτους, κι αφορά κυρίως την ευθύνη συντήρησης των
υποδομών της Αττικής
07. Θέλουμε να δημιουργηθούν μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια πάνω απο 100.000 νέες
θέσεις εργασίας στην Αττική. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί αν πέραν των έργων που
θα εκτελεστούν, αναπτύξουμε ως Περιφέρεια συνέργειες με τις δυνάμεις της ιδιωτικής οικονομίας κι επενδύσουμε σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο θεματικός τουρισμός,
η υγεία και ευεξία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός.

Περιφέρεια των έργων, με στοχοθετημένο πρόγραμμα

Προωθούμε ένα πρόγραμμα έργων, υπερτοπικού και τοπικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με
τους Δήμους της Αττικής, που στόχο έχουν να:
αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών
του Λεκανοπεδίου
ενισχύουν την ασφάλεια της ζωής και των περιουσιών τους
συνδράμουν στην ανάπτυξη, στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στη βελτίωση
των εισοδημάτων.
αναδείξουν κι αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αττικής.
Τα έργα αφορούν τόσο τις υποδομές της Περιφέρειας όσο και τα μεγάλα έργα που θα αναβαθμίσουν συνολικά την Αττική. Διακρίνονται σε έργα συντήρησης και αναβάθμισης της
υπάρχουσας κατάστασης και σε νέα έργα.

•
•
•
•

18 εμβληματικές παρεμβάσεις, που αλλάζουν την Αττική

Προτεραιότητές μας μεταξύ άλλων είναι :
01. Η κατασκευή και λειτουργία νέων μονάδων επεξεργασίας και διαχείρισης αστικών
αποβλήτων, στη βάση του αναθεωρημένου περιφερειακού σχεδιασμού.
02. Η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής, για να μην θρηνήσουμε ξανά απώλειες ζωών και περιουσιών.
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03. Η ολοκλήρωση των μελετών και της διαδικασίας οριοθέτησης και διευθέτησης των

ρεμάτων της Αττικής, που αποτελεί αναγκάια προυπόθεση για την αποτελεσματική
λειτουργία των αντιπλημμυρικών έργων.
04. Η υλοποίηση προγράμματος ανάδειξης των ποταμών και των χειμάρρων της Αττικής,
στη λογική του σύγχρονου αστικού σχεδιασμού που δεν θέλουν τα ποτάμια σκεπασμένα με τσιμέντο, τουλάχιστον όχι στο σύνολό τους.
05. Η ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών logistics, αξιοποιώντας τις λιμενικές υποδομές της Αττικής κι αναπτύσσοντας υποδομές ελαφριάς μεταποίησης και
logistics, έτσι ώστε να παράγονται νέα προϊόντα στην Αττική και να δημιουργηθούν
χιλιάδες θέσεις εργασίας.
06. Η ολοκλήρωση και εφαρμογή του σχεδιασμού του παράκτιου Μετώπου της Αττικής
και των Νήσων, βάσει των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης, του Γαλάζιου Τουρισμού
και της Κυκλικής Οικονομίας, για την ανάδειξη του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού
Πλούτου της Περιφέρειας.
07. Η ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Αττικής, με την εκτέλεση των έργων επιδομής κι ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου και
τη διασφάλιση της συντήρησης του.
08. Η ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού και η σύνδεσή της με τη Λεωφόρο
Βουλιαγμένης μέσω της αστικής σήραγγας Ηλιούπολης.
09. Η αναβάθμιση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης (από τη σύνδεση με Δυτική Περιφερειακή
έως το πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού), σε λεωφόρο ελεύθερης ροής
10. Η σύνδεση της περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου - τροποποίηση υφιστάμενων κόμβων Σχιστού, Σκαραμαγκά, Ναυπηγείων.
11. Η επέκταση και ολοκλήρωση της Λεωφόρου Κύμης προς Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας.
12. Η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος αναδάσωσης και δασοπροστασίας με
τη φύτευση και στη συνέχεια συντήρηση τουλάχιστον 500.000 δέντρων σε όλη την
Αττική, με στόχο να πρασινίσουν ξανά οι ορεινοί όγκοι και οι αστικοί χώροι του Λεκανοπεδίου.
13. Η αναβάθμιση των λιμανιών Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας.
14. Η δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων (Τεχνολογικό Πάρκο - HUB) φιλοξενίας κι ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων νέων (start ups), ώστε να αναπτύξουν εκεί τις δημιουργικές τους δυνάμεις, με σταθερά ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που θα διεκδικήσουμε από τη Πολιτεία.
15. Η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής, για την ολοκληρωμένη υποστήριξη συνανθρώπων μας που έχουν βιώσει έκτακτα γεγονότα (πλημμύρες, φωτιές, σεισμοί κ.ά.), η
οποία θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες των logistics, προκειμένου να ανακουφίζει
οργανωμένα, συντονισμένα και με αξιοπρέπεια όλους αυτούς που έχουν ανάγκη.
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16. H αξιοποίηση των Εγκαταστάσεων που φιλοξένησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το

2004, μέσα απο τη δημιουργία μηχανισμών διεξαγωγής αγώνων και mega events.
17. Η ανάπτυξη δικτύου συγκοινωνίας με υδροπλάνα στα όρια της Περιφέρειας (Αττική
με τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα Κύθηρα – Αντικύθηρα).
18. Η κατασκευή και λειτουργία ενός Νέου Γενικού Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική.

«Τόσα χρόνια, κατασπαταλήθηκαν πόροι χωρίς σχέδιο, χωρίς όραμα, χωρίς να λυθούν βασικά
προβλήματα του Λεκανοπεδίου. Ήρθε η ώρα αυτό να αλλάξει. Να εφαρμόσουμε
ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο και να υλοποιήσουμε έργα όχι με ρουσφετολογικά
και μικροκομματικά κριτήρια, αλλά σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες.
Πεποίθησή μας είναι ότι η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή
για την ανάπτυξη όλης της χώρας»

Πολιτική Προστασία και Ασφάλεια
Τα λάθη του χθες, οδηγός για το μέλλον

Τα τραγικά γεγονότα στη Μάνδρα και το Μάτι, με την απώλεια της ζωής δεκάδων συνανθρώπων μας, αλλά και το σοβαρό περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης στη Σαλαμίνα, που επιβάρυνε περιβαλλοντικά όλη την παράκτια ζώνη της «Αττικής Ριβιέρας», δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για εξωραϊσμό της σημερινής κατάστασης.
Αντίθετα, κατέστησαν σαφές πώς δεν υπήρχε ποτέ τα τελευταία χρόνια κανένα ρεαλιστικό
σχέδιο για την πολιτική προστασία και τη διαχείριση έκτακτων αναγκών. Αναδείχθηκε η
σύγχυση ευθυνών και αρμοδιοτήτων των αρμόδιων φορέων, καθώς και έλλειψη συντονισμού. Οι προηγούμενες διοικήσεις της Περιφέρειας Αττικής, έχουν δοκιμαστεί στην πράξη
κι έχουν αποτύχει. Έχουν ταυτιστεί με καταστροφικές στιγμές της Αττικής. Όλα αυτά τα
χρόνια, δεν δημιουργήθηκε ποτέ ένας αξιόπιστος μηχανισμός πολιτικής προστασίας και διαχείρισης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, που να δίνει προτεραιότητα στην
πρόληψη, την αξιοποίηση του εθελοντικού κινήματος, στην εκπαίδευση των πολιτών.
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Νέο μοντέλο, με έμφαση στην πρόληψη
Η βασική προϋπόθεση για να κάνουμε μια νέα αρχή, στον τομέα της πολιτικής προστασίας,
είναι να δώσουμε βάρος στην πρόληψη.
Πρόληψη, προσεκτικός σχεδιασμός, αλλά και εκτέλεση των απαραίτητων έργων, για να
μην νιώσει ποτέ ξανά κανένας κάτοικος της Αττικής ανασφάλεια. Για να περιορίσουμε τον
κίνδυνο να κινδυνέψει ξανά η ζωή και η περιουσία τους. Για να μην ξαναζήσουμε τραγωδίες.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας
Απαιτείται συνεκτικό σχέδιο για την πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί και πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο
στην κατάρτιση του σχεδίου αυτού, καθώς και στην υλοποίηση του, ιδιαίτερα στη φάση της
πρόληψης, όπου απαιτείται διαρκής εποπτεία των μηχανισμών και διαδικασιών και δυνατότητα άμεσης παρέμβασης όπου αυτό χρειαστεί.
Το σχέδιό μας για την πολιτική προστασία βασίζεται :
στην έγκαιρη εκτίμηση και ανάλυση των κινδύνων, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων
επιστημονικών μεθοδολογιών και μέσων .
στη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας για το σύνολο της Αττικής.
στη διαρκή επιμόρφωση των στελεχών της Αυτοδιοίκησης,σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών.
στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης στα σχολεία και τις τοπικές κοινωνίες.
στην άμεση αντιμετώπιση των κινδύνων, με την εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης της Περιφέρειας και των Δήμων που επηρεάζονται, ώστε να αντιδρούν άμεσα και αποτελεσματικά σε έκτακτες καταστάσεις
στη λειτουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των κατοίκων, με αποστολή μηνυμάτων SMS και με οδηγίες για το πώς θα πρέπει να δράσουν για να προστατευθούν
στην ενσωμάτωση των καλύτερων διεθνών πρακτικών κατά τη διάρκεια της εκπόνησης
του
στην ουσιαστική εμπλοκή της αυτοδιοίκησης στην πολιτική προστασία, με ξεκάθαρους
ρόλους, ευθύνες, αρμοδιότητες, καθώς και με τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους.

•
•
•
•
•
•
•
•

17

Τι διεκδικούμε απο το Κεντρικό Κράτος

Η υλοποίηση των δράσεων της πολιτικής προστασίας ανήκει κατά κύριο λόγο στην Αυτοδιοίκηση, Α’ και Β’ Βαθμού. Αυτό απαιτεί συντονισμό μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας.
Όλα αυτά θέτουν το περιεχόμενο ενός πλαισίου διεκδίκησης απο το Κεντρικό Κράτος, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ευθύνη αυτή, στο οποίο περιλαμβάνεται:
Η εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων και η δίκαιη κατανομή τους σε Περιφέρειες και Δήμους, λαμβάνοντας υπόψη γεωλογικά, χωροταξικά και μορφολογικά κριτήρια.
Η αναβάθμιση του ρόλου των Συνδέσμων ώστε να μπορούν να αποτελέσουν φορείς στήριξης και έκφρασης της Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο του Α’ βαθμού Αυτοδιοίκησης και να παίξουν σημαντικό ρόλο, σε διαδημοτικό επίπεδο.
Να τεθεί ως δομική προτεραιότητα, στα πλαίσια εξειδίκευσης του ΕΣΠΑ 2021-2027, η
διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφών, η περιβαλλοντική προστασία, οι επιπτώσεις του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής καθώς και η
καινοτομία στα θέματα προστασίας των πολιτών. Με εξειδικεύσεις σε όσο το δυνατόν
περισσότερες προσκλήσεις προς τους ΟΤΑ, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τις αυξημένες ανάγκες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων.
Η ανάληψη ευθύνης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής εκστρατείας για την ενημέρωση των πολιτών της Αττικής για τον Ευρωπαϊκό
Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, τα πλεονεκτήματα, τον τρόπο και τη φιλοσοφία λειτουργίας του.
Ο ριζικός ανασχεδιασμός της οργάνωσης και της λειτουργίας, τόσο των επιμέρους Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των Δήμων όσο και των Συντονιστικών Οργάνων
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας (ΣΟΠΠ) σε μια πιο ευέλικτη, αποδοτική και λειτουργική δομή.
Η σύσταση και λειτουργία υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Μόνιμης Επιτροπής Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, στην οποία να ενταχθούν τα ΣΟΠΠ.
Η ενίσχυση και αξιοποίηση του εθελοντικού κινήματος.
Η πρόβλεψη στα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και κοινωφελούς εργασίας,
να υπάρχει μία διακριτή κατηγορία με δικαιούχους τους Δήμους και τους Συνδέσμους για
τη κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας σε αναδασώσεις, καθαρισμούς ρεμάτων, την
υποβοήθηση του έργου του αποχιονισμού και μία σειρά άλλων περιπτώσεων υποστήριξης, του υφιστάμενου μηχανισμού πολιτικής προστασίας των Δήμων.

•
•
•

•
•
•
•
•

10+3 Προτάσεις για την Πολιτική Προστασία

Το σχέδιο μας προϋποθέτει καταρχήν την υλοποίηση κατά προτεραιότητα όλων των αναγκαίων έργων για την αντιπλημμυρική θωράκιση, όλων των Δήμων της Αττικής, σε συνεργασία με τον κάθε Δήμο ξεχωριστά.
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Επίσης, τη στενή, καθημερινή μας συνεργασία ως Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, με
την εκάστοτε Κυβέρνηση, προκειμένου να υλοποιηθούν μεγάλα έργα αλλά και πολιτικές,
που συμβάλλουν στην ενίσχυση της προσπάθειας για έγκαιρη αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές αλλά και την κλιματική αλλαγή.
Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για την Πολιτική Προστασία το οποίο περιλαμβάνει 10+3
βασικές θέσεις .
01. Εκτίμηση και Ανάλυση Κινδύνων με εκπόνηση τεχνικών μελετών διακινδύνευσης και
διαχείρισης κινδύνων ανά περιοχή, με τη χρήση καινοτόμων επιστημονικών μεθοδολογιών και μέσων.
02. Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, με Μητροπολιτικό χαρακτήρα σε όλη την Αττική.
03. Δημιουργία βάσης δεδομένων με επιστημονικά, τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα
για όλη την Αττική, αλλά και τις καλές πρακτικές που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε αυτήν.
04. Συστήματα επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, έτσι ώστε να υπάρχει
άμεσος και ταχύτατος συντονισμός.
05. Διαρκής επιμόρφωση στελεχών της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, για θέματα που αφορούν στη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών.
06. Ειδική εκπαίδευση πολιτικής προστασίας, με προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης στα σχολεία, καθώς και εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών.
07. Ασκήσεις ετοιμότητας σε κάθε Δήμο χωριστά και στην Περιφέρεια συνολικά, με ρεαλιστικές προσομοιώσεις καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, στις οποίες θα συμμετέχουν εκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς και εθελοντικές οργανώσεις και πολίτες.
08. Αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων και τεχνολογιών, με εγκατάσταση συστημάτων
έγκαιρης προειδοποίησης, με αποδέκτες την Περιφέρεια και τους Δήμους, έτσι ώστε
να αντιδρούν άμεσα σε έκτακτες ανάγκη.
09. Έγκαιρη προειδοποίηση προστασίας κατοίκων από επερχόμενο κίνδυνο στην Αττική,
με την διαδικασία αποστολής SMS στους πολίτες.
10. Εξασφάλιση πόρων, με αξιοποίηση εθνικών αλλά και ευρωπαικών κονδυλίων, για τη
στήριξη των επιχειρησιακών σχεδίων, την αγορά σύγχρονων συστημάτων αντιμετώπισης αλλά και εξοπλισμού.
11. Δημιουργία ειδικής επιστημονικής ομάδας, η οποία θα αναλάβει να μελετήσει τις διεθνώς πιο επιτυχημένες πρακτικές που ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά της Αττικής,
προκειμένου να τις υιοθετήσουμε ώστε να έχουμε την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δράση.
12. Απόλυτη προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων, για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής.
13. Ολιστική προσέγγιση της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, τόσο ως προς την πρόληψη,
όσο και ως προς την αντιμετώπισή τους.
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5+1 Προτάσεις για την Προστασία απο Τεχνολογικές Καταστροφές

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών που προκαλούν ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον της Αττικής και προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες στον τουρισμό, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής, καταθέτουμε 6 συγκεκριμένες προτάσεις
01. Δημιουργία τριάντα (30) ιδιόκτητων Αντιρρυπαντικών Σταθμών, πλήρως εξοπλισμένων με ειδικό εξοπλισμό προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος (πλωτά φράγματα,
συστήματα άντλησης & ανάκτησης πετρελαιοειδών, απορροφητικά υλικά), στρατηγικά χωροθετημένων ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλου του παραλιακού μετώπου
της Αττικής. Ο κεντρικός Αντιρρυπαντικός Σταθμός κάθε Τομέα θα ενισχυθεί με ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος, το οποίο θα επιτηρεί τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του και
θα είναι σε διαρκή ετοιμότητα.
02. Ενέργειες Πρόληψης & Αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης: η προσομοίωση περιστατικών ρύπανσης και η συνεπακόλουθη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ευνοεί τη
διαπίστωση τυχόν δυσλειτουργιών, τον καθορισμό των ρόλων και καθηκόντων όλων
των εμπλεκομένων φορέων και τη προδιαγραφή και αναθεώρηση των αναλυτικών διαδικασιών Αντιμετώπισης Ρύπανσης.
03. Διενέργεια Κοινών Ασκήσεων Ετοιμότητας όλων των εμπλεκομένων φορέων: Με
ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής θα διενεργείται μία φορά το χρόνο μεγάλης κλίμακας Άσκηση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης, με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων (Λιμενικό Σώμα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμοί Λιμένων & Λιμενικά Ταμεία, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, εξειδικευμένες εταιρείες
αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, κ.α.). Ο σκοπός της κοινής Άσκησης Ετοιμότητας
είναι ο συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων και η βελτιστοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών από περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης.
04. Σύσταση Ομάδων Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ρύπανσης: Οι κατά τόπους Ομάδες θα
εκπαιδεύονται από εκπαιδευτές πιστοποιημένους από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας (International Maritime Organization IMO), θα διενεργούν τακτικές ασκήσεις αντιρρύπανσης αυξανόμενου βαθμού δυσκολίας, θα συντηρούν τον εξοπλισμό των
Αντιρρυπαντικών Σταθμών, θα επιτηρούν τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης τους ενώ κατά
τη διάρκεια του περιστατικού θα αναλαμβάνουν την άμεση και αποτελεσματική πρώτη
ανταπόκριση (“First response”).
05. Σύσταση Επιτροπής Αντιμετώπισης Ατυχηματικής Ρύπανσης: Η Επιτροπή θα αποτελείται από στελέχη με γνώμονα την εξειδίκευση, την εμπειρία και την αποτελεσματικότητά τους σε περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης. Σκοπός της είναι η ανάλυση των
κινδύνων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο συγκεκριμένο γεωγραφικό και κλιματολογικό περιβάλλον. Θα κάνει συχνές ασκήσεις επί χάρτου, θα επιβλέπει τις Ομάδες
Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ρύπανσης και θα αξιολογεί τα πορίσματα των Ασκήσεων
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Ετοιμότητας προτείνοντας βελτιωτικά μέτρα, όπως η αναθεώρηση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης. Τέλος, θα διενεργεί περιοδικούς ελέγχους ετοιμότητας και διαθεσιμότητας των αντιρρυπαντικών μέσων και εξοπλισμού με τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων
και αιφνιδιαστικών ασκήσεων.
06. Σύσταση Γραφείου Ενημέρωσης & Υποστήριξης: Σε κάθε περιστατικό ατυχηματικής
ρύπανσης κατά το οποίο πλήττονται επαγγελματίες της περιοχής, θα δημιουργείται
γραφείο που θα παρέχει στους κατά τόπους επαγγελματίες δωρεάν ενημέρωση και νομικές συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματα και τον τρόπο διεκδίκησης αποζημιώσεων
έναντι του ρυπαίνοντα.

6+1 προτάσεις για τη θωράκιση της Αττικής από φυσικές καταστροφές

Στις συνέπειες των φυσικών καταστροφών, της κλιματικής αλλαγής και τους αυξανόμενους κινδύνους που προκαλούν, απαντάμε με ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκειμένες προτάσεις.
01. Επίμονη διεκδίκηση για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, για να αντιμετωπιστεί το χάος
των αρμοδιοτήτων και συναρμοδιοτήτων, που πληρώνουμε ακριβά και λειτουργεί ως
άλλοθι για την απραξία όλων αυτών των ετών.
02. Χρηματοδότηση απο την Περιφέρεια Αττικής των μελετών οριοθέτησης και των
έργων διευθέτησης ρεμάτων (με ίδιους πόρους, με πόρους του ΕΣΠΑ, αλλά και της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων), αφού αξιολογηθεί σε συνεργασία με την Ειδική
Γραμματεία Υδάτων, η επικινδυνότητα και οι προτεραιότητες.
03. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και τη μείωση των συνεπειών τους, που θα λειτουργεί συνδυαστικά με το σχέδιο
πολιτικής προστασίας και ασφάλειας.
04. Υλοποίηση των αναγκαίων έργων (αντιπλημμυρικών, αντιπυρικών και αντισεισμικών),
με εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης και την Περιφέρεια να έχει κεντρικό ρόλο
στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και στο συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων.
05. Μακροσκοπική χαρτογράφηση των ρεμάτων, ώστε να επισημανθούν τα κρίσιμα σημεία και οι αναγκαίες άμεσες παρεμβάσεις όπως πχ η έγκαιρη αποχωμάτωση των πυθμένων τους, ο καθαρισμός τους από τα απορρίμματα κλπ.
06. Λειτουργία των ρεμάτων ως «Ανοιχτά Ρέματα», για να αποτελούν πνεύμονες πρασίνου,
διάδρομους ανανέωσης του αέρα της πόλης και χώρους αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό
οριοθετούνται και επιτηρούνται ώστε να αποφεύγονται οι καταπατήσεις και να προστατεύεται η υγεία των κατοίκων των παραρεμάτιων περιοχών.
07. Στο Πλαίσιο του Προληπτικού Σχεδιασμού θα διαμορφωθεί και θα υλοποιηθεί το Σχέδιο Προετοιμασίας για την Αντιμετώπιση των Πλημμυρών που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενεργειών:

21

αυτοδύναμης ομάδας μελέτης και δράσης (task force),
• ττηη δημιουργία
συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται,
• τηνσυστηματική
όλων των στοιχείων, μελετών και έργων που υπάρχουν και υλοποιούνται,
• την αξιοποίηση
υλοποίηση του σχεδίου προετοιμασίας (Οριοθέτηση ρεμάτων, εντοπισμός κρίσιμων
• σημείων,
ιεράρχηση επεμβάσεων, εκπόνηση μελετών για πολλά μικρά έργα μεγάλης απο-

•

τελεσματικότητας, κ.α.),
τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών για τον πλημμυρικό κίνδυνο.

Ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών

Η Ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών αποτελεί βασική ευθύνη και λειτουργία του Κράτους. Είναι δικαίωμα αλλά και πυλώνας Δημοκρατίας. Προϋπόθεση ανάπτυξης και ευημερίας.
Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει, στο πλαίσιο των θεσμικών της αρμοδιοτήτων αλλά και του
πολιτικού της ρόλου, να αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα σε περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά της όρια και εμφανίζουν υψηλά ποσοστά
παραβατικότητας. Πρωτοβουλίες όπως:
Η προώθηση συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ της Περιφέρειας, των Δήμων και της
Κοινωνίας των Πολιτών, σε εστιασμένες καλές πρακτικές.
Η έμπρακτη στήριξη του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε μέσα και εξοπλισμό.
Η χρηματοδότηση έργων στους Δήμους, για τη βελτίωση των δημοτικών υποδομών δημόσιου φωτισμού.

•
•
•

«Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ότι η Περιφέρεια Αττικής διαδραματίζει
καίριο ρόλο για την πολιτική προστασία και την ασφάλεια όλων μας. Πράξεις ή παραλείψεις
της μπορούν να κάνουν τη διαφορά για να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή. Είναι χρέος μας
να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να νιώθουν όλοι οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου
προστατευμένοι και ασφαλείς. Να δουλέψουμε συστηματικά για την πρόληψη
καταστροφών, αλλά και για την ψύχραιμη εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου
Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε την κρίσιμη ώρα να ξέρουμε όλοι μας ποιος
πρέπει να κάνει κάτι. Ποτέ ξανά ανασφάλεια. Ποτέ ξανά τραγωδίες.»
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Περιφέρεια Αττικής: Περιφέρεια της Υγείας
Προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής, η πρόληψη, προαγωγή
και διατήρηση της Υγείας.

Τα ζητήματα που αφορούν την Υγεία, τα αναδεικνύουμε σε στρατηγική προτεραιότητα για
την Περιφέρεια Αττικής . Θα κινηθούμε σε πέντε άξονες:

01. Αντιμετώπιση των ανεπαρκειών του κρατικού μηχανισμού στην υποστήριξη του πολίτη μέσα στο Σύστημα Υγείας.
02. Υλοποίηση εκτεταμένων Προγραμμάτων Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας, σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής.
03. Ανάληψη αναπτυξιακών δράσεων, με στόχο την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας και την
προώθηση της Αττικής ως τουριστικού προορισμού Υγείας κι Ευεξίας.
04. Συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε προγράμματα ενημέρωσης πληθυσμού για πρόληψη και προαγωγή της υγείας, με στόχο την
ένταξή μας στο Δίκτυο Υγιών Περιφερειών του Π.Ο.Υ., στο οποίο συμμετέχουν σήμερα
55 μεγάλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.
05. Υιοθέτηση των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, που αναδεικνύουν την Υγεία ως Κεντρικό Στόχο.

8 πολιτικές για υγιείς πολίτες, σε μια Περιφέρεια Υγείας.

Βασικός στρατηγικός στόχος της πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, είναι η βελτίωση
της υγείας όλων των πολιτών και η μείωση των ανισοτήτων στο συγκεκριμένο τομέα.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε:
01. Πολιτικές για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας: Προγράμματα επιδημιολογικής επαγρύπνησης, έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης πληθυσμού, έγκαιρη και αποτελεσματική
εντομολογική επιτήρηση, παρακολούθηση ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης.
02. Μέτρα Πρόληψης για την Υγεία: προγράμματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, αλλαγών συμπεριφοράς και συνηθειών βλαβερών για την Υγεία. Ενίσχυση
των δομών πρόληψης (πχ. ΚΕΠ Υγείας, υπηρεσίες πρόληψης εξαρτήσεων, κλπ) όλων
των Δήμων της Αττικής.
03. Στρατηγική για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, σε συνεργασία με τους Δήμους
αλλά και τους κρατικούς φορείς: Καθολική κάλυψη της πρωτοβάθμιας υγείας με δικτύωση των υπαρχόντων υπηρεσιών Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Συνεργασία με
τον ΕΟΠΥΥ για αναβάθμιση και ταχύτερη παροχή των υπηρεσιών υγείας. Διασφάλιση
του δικαιώματος κάθε πολίτη της Περιφέρειας Αττικής για ισότιμη πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας, όπου κι αν κατοικεί.
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04. Εφαρμογή Θεματικών Πολιτικών Υγείας. Με επεξεργασμένα σχέδια εφαρμογής σε

τοπικό επίπεδο, πολιτικών για την Υγεία, όπως π.χ. για την Ψυχική Υγεία, την διατροφή,
την Φυσική άσκηση, την πρόληψη ατυχημάτων και πολλά ακόμη
05. Προώθηση πολιτικών Υγιεινής διατροφής και προγράμματα παραγωγής υγιών τροφίμων. Σε συνεργασία με τους Δήμους, τους συλλόγους των παραγωγών, των κτηνοτρόφων, των παρασκευαστών και των εμπόρων θα συν-διαμορφώσουμε ένα εκτεταμένο
πρόγραμμα για την βελτίωση της ποιότητας της τροφής μας.
06. Υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης για την καταπολέμηση του καπνίσματος, την
προώθηση πολιτικών και μέτρων για τη διατήρηση της στοματικής υγείας, προώθηση
του μαζικού αθλητισμού.
07. Υλοποίηση προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου σε τακτική βάση, σε όλους
τους πολίτες της Αττικής, στις 7 βασικές ασθένειες που αποτελούν την κύρια αιτία
θανάτου, με εγκατάσταση συστημάτων επαγρύπνησης και έγκαιρης διάγνωσης μέσα
από τα διεθνή πρωτόκολλα πρόληψης.
08. Προβολή της Αττικής ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού υγείας και ευεξίας, με
στόχο την προσέλκυση επισκεπτών και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και
καλύτερων εισοδημάτων, σε έναν ιδιάιτερα δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο, μέσα απο
την αξιοποίηση των σύγχρονων υποδομών, του υψηλού επιπέδου επιστημονικού προσωπικού, αλλά και του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής.

Πολιτική για τα αδέσποτα και τα ζώα συντροφιάς

Η Περιφέρεια των Υγιών Πόλεων, δεν μπορεί να στερείται πολιτικής για τα αδέσποτα ζώα
και για τα ζώα συντροφιάς. Στο πλαίσιο αυτό.
Σε συνεργασία με τις εθελοντικές φιλοζωικές οργανώσεις, θα καταρτίσουμε ένα συ• νολικό
σχέδιο για το ζήτημα.
Θα ενισχύσουμε τα υπάρχοντα ενδιαιτήματα φιλοξενίας αδέσποτων ζώων των εθελο• ντικών
οργανώσεων και θα χωροθετηθούν νέα, ώστε να καλύπτονται οι μεγάλες ανά-

•
•

γκες που υπάρχουν. Για τη χωροθέτηση θα υπάρξει διαβούλευση με τους Δήμους και
συνεχής ενίσχυση των προσπαθειών τους καθώς και κίνητρα κάθε είδους.
Θα επιδιώξουμε σε συνεργασία με τους Δήμους, τον καταγεγραμμένο εμβολιασμό όλων
των ζώων, αδέσποτων και οικόσιτων, ώστε να έχουμε πλήρη και επικαιροποιημένη
εικόνα.
Θα ενθαρρύνουμε δράσεις που θα συμβάλλουν στην υιοθεσία των αδέσποτων ζώων.
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«Η Ιατρική έχει βάση της την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Έγινα γιατρός γιατί ήθελα να προσφέρω στο συνάνθρωπο μου.
Σε όλη μου τη ζωή, υπηρετώ την Υγεία. Ξέρω καλά ότι η Περιφέρεια Αττικής
μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τη δημόσια υγεία.
Και αυτό ακριβώς είμαι αποφασισμένος να κάνουμε.»

Αναζωογόνηση της Αττικής
με την Περιφέρεια Μπροστά
Οι στόχοι που θέτουμε,
για να διασφαλίσουμε ότι θα ζούμε σε ανθρώπινες πόλεις
Θέτουμε ως προτεραιότητα, η Περιφέρεια Αττικής να ανακτήσει το ρόλο της, ως επιτελικός φορέας άσκησης Αστικής και Χωροταξικής Πολιτικής, στο Λεκανοπέδιο.
Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι των χωρικών παρεμβάσεων μας θα εστιαστούν στην:
ημιουργία μηχανισμού συνδρομής των Δήμων για την ωρίμανση των πολεοδομικών
• δτους
μελετών, που δεν προχωρούν για οικονομικούς κυρίως λόγους
ελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και επισκεπτών.
• βενίσχυση
των συνισταμένων εκείνων, που συγκροτούν την οικονομική, κοινωνική και
• εδαφική συνοχή.
ροώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας.
• πδημιουργία
συνθηκών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
• περιβαλλοντική
προστασία και προαγωγή της αειφορίας.
• προστασία, ανάδειξη
• φυσικών πόρων. και αξιοποίηση του μοναδικού πολιτισμικού αποθέματος και των
ντιμετώπιση νέων προκλήσεων, στην κορυφή των οποίων βρίσκονται η βιώσιμη κινητι• ακότητα,
η κλιματική αλλαγή και ασφάλεια από ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα.
μφαση στην άμβλυνση και επίλυση κρίσιμων χωροταξικών ζητημάτων, όπως οι συγκρού• έσεις
χρήσεων γης, η δραματική υποβάθμιση ολόκληρων περιοχών, αλλά και συνοικιών
και η συνεπακόλουθη περιθωριοποίηση τους, οι χωρικές και κοινωνικές και οικονομικές
ανισορροπίες του πολεοδομικού συγκροτήματος.
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10+1 άμεσες ενέργειες πολιτικής
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Περιφέρεια Αττικής θα προχωρήσει στην:

01. Αναθεώρηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής που λήγει το 2021, σε συνερ-

γασία με τους Δήμους της Αττικής, με συναρμόδιους φορείς και Υπουργεία.
02. Εδραίωση θεσμικού χαρακτήρα συνεργασίας, με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
03. Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με περιφερειακά δίκτυα σχεδιασμού/ προγραμματισμού και εφαρμογών, στους τομείς της αστικής κινητικότητας, στην ανάκτηση και
διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης των πόλεων, στο περιβάλλον, στις αστικές καινοτομίες, στο περιβάλλον.
04. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο σχεδιασμό και διαχείριση των κοινοτικών
πόρων, διευρύνοντας τις δυνατότητες που προσφέρει η ΕΕ.
05. Σύσταση ad hoc διοικητικού μηχανισμού, εντός της Περιφέρειας, με αντικείμενο τις
σύγχρονες τεχνικές χρηματοδότησης Αστικών Υποδομών και Σχεδίων, Δημοσίου/ Ιδιωτικού Τομέα.
06. Προώθηση πολεοδομικών παρεμβάσεων Μητροπολιτικής κλίμακας, με την Περιφέρεια ως Επισπεύδουσα Αρχή και σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, ΟΤΑ και
Υπουργεία.
07. Ένταξη της Περιφέρειας Αττικής στους στόχους άμεσης προτεραιότητας κοινοτικών
ενισχύσεων, στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, μετά το 2021
08. Διεκδίκηση αλλαγών του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για απλούστευση και
σύντμηση των διαδικασιών και του χρόνου που απαιτείται, για την ωρίμανση των μελετών και την υλοποίηση έργων που εκτελεί ή χρηματοδοτεί η Περιφέρεια, για λογαριασμό Δήμων.
09. Ψηφιοποίηση όλων των χωροταξικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών κ.α., πληροφοριών που αφορούν την Αττική και διάθεσή τους σε εύχρηστους ψηφιακούς χάρτες
δωρεάν προς όλους.
10. Δημιουργία Παρατηρητηρίου της Περιφέρειας που με βάση τους συγκεκριμένους ηλεκτρονικούς χάρτες παρακολουθεί, σε πραγματικό χρόνο, όλες τις αλλαγές που συντελούνται στην δόμηση, στις μεταφορικές ροές, στην βιομηχανία, στον τουρισμό, στην
κίνηση, στο αστικό και φυσικό περιβάλλον.
11. Αξοποίηση των δεδομένων του Παρατηρητηρίου ώστε να μπορεί η Περιφέρεια να αξιολογεί, τροποποιεί και σχεδιάζει το σύνολο των πολιτικών της, πριν δημιουργηθούν
«νέας γενιάς» προβλήματα .
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O ρόλος του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής.
Οι αδυναμίες του παρελθόντος.

Η Περιφέρεια Αττικής μέχρι σήμερα έχει, δυστυχώς, περιορισμένη παρουσία στο θέμα της
κατασκευής υπερτοπικών έργων οικιστικών αναπτύξεων αλλά και στις υποδομές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
α έργα που υλοποιούνται από την Περιφέρεια, δεν γίνονται στην βάση ενός ολοκληρω• Τμένου
σχεδιασμού που βλέπει την Περιφέρεια σαν σύνολο.
κόμη και οι κατευθύνσεις που δίνονται ρητά από τον Νόμο του Ρυθμιστικού Σχεδίου της
• ΑΑττικής
δεν υλοποιούνται.
εν έχει προωθηθεί καμία αστική υπερτοπική ανάπλαση, κανένα επιχειρηματικό ή τεχνο• Δλογικό
πάρκο.
ο Ρ.Σ.Α. αποτελεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο ολόκληρου του Νομού Αττικής. Για να οδη• Τγήσει
όμως την Αττική στη βιώσιμη ανάπτυξη, απαιτείται πρώτα απ’ όλα η σύζευξη του

•
•
•

φυσικού και του οικονομικού-αναπτυξιακού σχεδιασμού. Δεν είναι δυνατόν το φυσικό
σχεδιασμό να υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον αναπτυξιακό το Υπουργείο
Ανάπτυξης, χωρίς να υπάρχει σύγκλιση μεταξύ τους.
Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια –μετά την ψήφιση του νέου ρυθμιστικού το 2014- καταργήθηκε ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής και οι ουσιαστικές αρμοδιότητές
του μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε ένα τμήμα στελεχωμένο με ελάχιστους υπαλλήλους.
Ο κρίσιμος τομέας των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) που σχετίζεται με τις χρήσεις γης (και με τις επενδύσεις) υπολειτουργεί.
Είναι δεκάδες οι Δήμοι που περιμένουν πολλά χρόνια την έγκριση των ΓΠΣ τους από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι μεγάλες αυτές καθυστερήσεις, αποτελούν τον πιο σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα, για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και για την εκτέλεση έργων που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Βάζουμε τέλος στον παραλογισμό, με 4+2 παρεμβάσεις .

Στο σχέδιο μας προβλέπουμε να κινηθούμε στους παρακάτω άξονες:
01. Θα αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής συντονιστικό και ουσιαστικό ρόλο, τόσο στον τομέα της υλοποίησης του νέου ΡΣΑ και της αξιολόγησης της πορείας του, όσο και στην
επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων.
02. Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούμε τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και δημιουργούμε την απαραίτητη δομή στην Περιφέρεια .
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03. Σε στενή και άμεση συνεργασία με τους οικείους ΟΤΑ, θα εξειδικεύσουμε και θα υλοποιήσουμε μεγάλο αριθμό διαφοροποιημένων πολεοδομικών παρεμβάσεων διαδημοτικού και υπερτοπικού χαρακτήρα, αλλά και τοπικού χαρακτήρα όπως η αναβάθμιση ολόκληρων συνοικιών βάσει κεντρικού Περιφερειακού συντονισμού.
04. Επιπλέον, θα αναπτύξουμε ενεργό ρόλο στον καθορισμό της αποστολής και της χωροθέτησης Επιχειρηματικών και Βιοτεχνικών Πάρκων που τόσο ανάγκη έχει η Αττική.
05. Θα αξιοποιήσουμε τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς (Ο.Σ.), οι οποίοι κατέχουν πολύ
μεγάλες εκτάσεις, εντός και εκτός σχεδίου. Οι εκτάσεις αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν και να καλύψουν και τους τρείς στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, με μέτρα και
παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της ένταξής τους στον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό.
06. Απαραίτητο βήμα, η δημιουργία δομής διερεύνησης και υποστήριξης με σκοπό να αντιμετωπίσει συνολικά τα ζητήματα των Ο.Σ. της Περιφέρειας Αττικής, με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των ενδιαφερομένων πλευρών ώστε να καθορισθούν οι άξονες της
σύγχρονης περιβαλλοντικής, ενεργειακής και επενδυτικής κατεύθυνσης για τους Ο.Σ..
Καθώς και να διερευνηθούν τρόποι αξιοποίησης των εκτάσεων με πρότυπες αναπτυξιακές επενδύσεις, με νέες καινοτόμες τεχνολογίες και με αυστηρά κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας και ενεργειακής επάρκειας στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης.

Δίκτυο Μεταφορών και Συγκοινωνιών

Διεκδικούμε ρόλους κι αρμοδιότητες, προς όφελος των πολιτών.
Η καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των μεταφορών και των συγκοινωνιών στην Αττική, θα έχει ευεργετικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην
καθημερινότητα των πολιτών. Οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να διευρυνθούν και σε ζητήματα πολεοδομικού, μεταφορικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού
σε μητροπολιτικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό :
Διεκδικούμε την άμεση ανάληψη όλων των απαραίτητων αρμοδιοτήτων και ευθυνών,
ώστε η Περιφέρεια Αττικής να συντονίζει όλους τους επιμέρους φορείς και να έχει ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση των μεταφορικών και συγκοινωνιακών υποδομών της Πρωτεύουσας.
Με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων, προχωράμε στην εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες στην Αττική, με προτεραιότητες τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας στα οδικά δίκτυα της Αττικής, τη διευκόλυνση
των μετακινήσεων και μεταφορών, τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την
αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

•

•
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Θέτουμε στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας την προώθηση της αειφόρου κινητικότη• τας.
Με στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κινητικότητας, τη μείωση της

•
•
•
•
•
•

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης.
Προωθούμε τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, αλλά και άλλων μη-μηχανοκίνητων τρόπων μετακίνησης όπως το ποδήλατο, με κατασκευή ποδηλατοδρόμων και με
την ανάλογη σήμανση σε κάθε περιοχή της Αττικής όπου είναι εφικτό (π.χ. παραλιακό
μέτωπο).
Προγραμματίζουμε σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής παρεμβάσεις αναδιαμόρφωσης του δημόσιου χώρου (πεζοδρόμια, πεζογέφυρες, διαβάσεις πεζών, ποδηλατόδρομοι κ.α.) ώστε να ενισχύονται συνολικά η κινητικότητα και η προσβασιμότητα.
Μελετάμε τη χρήση ευφυών συστημάτων μεταφορών, ώστε η κυκλοφορία εντός της Αττικής να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο και τα προβλήματα που παρατηρούνται
να αντιμετωπίζονται άμεσα.
Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στη διασφάλιση της Προσβασιμότητας για όλους. Με
ράμπες στα πεζοδρόμια, στα δημόσια κτίρια, στα μνημεία και στις παραλίες. Με ενίσχυση
μέσω ΕΣΠΑ του ιδιωτικού τομέα, για παρεμβάσεις διευκόλυνσης της προσβασιμότητας
σε μαγαζιά και επιχειρήσεις.
Αξιοποιούμε τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, για να προωθήσουμε την πολιτική της αστικής βιώσιμης κινητικότητας.
Αναβαθμίζουμε σε συνεργασία με τους Δήμους το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας και
ταυτόχρονα δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην αναβάθμιση των θαλάσσιων συγκοινωνιών,
καθώς και στη προώθηση και ενίσχυση των εναέριων συνδέσεων με υδροπλάνα.

«Οι πολίτες της Αττικής δεν μπορούν να δεχτούνε την παράταση της σημερινής παρακμής.
Κανείς μας δεν συμβιβάζεται πλέον με την υποβάθμιση της καθημερινότητάς μας.
Η απάντηση στα προβλήματα του σήμερα, δεν είναι οι λύσεις του χθες.
Η Περιφέρεια μπορεί να γίνει η δύναμη αλλαγής που χρειάζεται η Αττική.
Συγκροτημένα, με σχέδιο και σκληρή δουλειά.»

Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Γνώσης

Στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση του brain drain.
Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει στα όριά της τα μεγαλύτερα ΑΕΙ της χώρας. Τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα, αλλά και τις περισσότερες εκπαιδευτικές
δομές και μονάδες στις τρεις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, στη μεταλυκειακή
και επαγγελματική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.
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Διεκδικούμε ενεργό ρόλο, στην Εκπαίδευση και τη Δια βίου Μάθηση
Η Περιφέρεια Αττικής χρειάζεται να αναλάβει ενεργό ρόλο στο χώρο της εκπαίδευσης και
της δια βίου μάθησης. Κι αυτό μπορεί να γίνει :
Mε την ίδρυση και λειτουργία του Πρώτου Περιφερειακού Πανεπιστημίου της Αττικής.
Στόχος μας είναι το Περιφερειακό Πανεπιστήμιο Αττικής να αποτελέσει εργαλείο διασύνδεσης της γνώσης με την τοπική οικονομία, να προσελκύσει νέους επιστήμονες από
όλο τον κόσμο, να συμβάλει στην αντιμετώπιση του brain drain.
Διευκολύνοντας τις συνέργειες και δικτυώσεις μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και
ερευνητικών κέντρων και φορέων.
Δημιουργώντας προϋποθέσεις διασύνδεσης της εκπαίδευσης και της έρευνας με την
τοπική οικονομία, αναδεικνύοντας πρακτικές του είδους αυτού με σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του
brain drain.
Αναλαμβάνοντας συντονιστικό ρόλο στις δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης
και δια βίου μάθησης, ειδικότερα για μακροχρόνια ανέργους και ευαίσθητες κοινωνικές
ομάδες
Αξιοποιώντας, σε συνεργασία με τους Δήμους, τις υποδομές των σχολείων, τα οποία
μπορούν να μετατραπούν σε Ολοήμερα Κέντρα Νεότητας και σημεία αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Mε παροχή υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Αττικής, μέσα
από συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

•
•
•
•
•
•

Πολιτισμός,
αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της Περιφέρειας Αττικής
Ο Πολιτισμός, διαρθρωμένος πάνω στους άξονες Πολιτιστική Κληρονομιά και Σύγχρονος
Πολιτισμός, αποτελεί ένα αναμφισβήτητο και εξαιρετικά ισχυρό αξιακό μέγεθος, άμεσα
συνδεδεμένο με την ταυτότητα και την ιστορία της Αττικής.
Το σχέδιο μας καθιστά τον Πολιτισμό αποτελεί πυλώνα, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό:
Κρίνουμε αναγκαία τη σύσταση Υπηρεσίας Ενοποίησης των Αρχαιολογικών και Ιστορικών Χώρων της Μητροπολιτικής Αθήνας, με συμμετοχή της Περιφέρειας και των εμπλεκομένων ΟΤΑ, στα διοικητικά όρια της.

•
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πενδύουμε στον πολιτισμό ως στρατηγική επιλογή κι αξιοποιούμε τους πόρους απο το
• ΕΠΕΠ
Αττικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Παράλληλα, αναζητού-

•
•
•
•
•
•

με πρόσθετους πόρους μέσω χρηματοδότησης από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά
και ιδιωτικές χορηγίες.
Προγραμματίζουμε την υλοποίηση μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων, για να αναδείξουμε
την ξεχωριστή ταυτότητά της Αττικής, ως κέντρου πολιτιστικής ακτινοβολίας σε παγκόσμια κλίμακα.
Βάζουμε σε πρώτο πλάνο την ενίσχυση της περιφερειακής πολιτισμικής δημιουργίας,
μέσα από δράσεις προγραμμάτων όπως το «Ελευσίνα- Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021».
Προωθούμε τη σύνδεση των τριών σημείων ισχυρού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος:
Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο, με κοινό σημείο την κλασική Αθήνα.
Προωθούμε έργα προστασίας και Ανάδειξης των Αστικών Ιστορικών Κέντρων και Κτιρίων της Αθήνας, του Πειραιά, της Κηφισιάς, του Λαυρίου, της Ελευσίνας, με διάσπαρτα
μνημεία και χώρους και με τους κύριους ιστορικούς άξονες της Αθήνας, των Μεγάρων,
της Αίγινας.
Σχεδιάζουμε πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης παραδοσιακών ιστών και οικισμών
της Περιφέρειας, σύμφωνα με το ισχύον Ρυθμιστικό Σχέδιο.
Προωθούμε την υλοποίηση των Πολιτιστικών Περιηγητικών Διαδρομών και Αξόνων, σε
εφαρμογή του Ρυθμιστικού Σχεδίου, στην κορυφή των οποίων βρίσκονται:

01. Η σύνδεση του Μουσείου Ακροπόλεως με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, μέσω της

οδού Πανεπιστημίου
02. Η σύνδεση του Ιστορικού Κέντρου Αθήνας-Κεραμεικού με τον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας, μέσω της Ιεράς Ορού.
03. Η ανάδειξη της Ιεράς Οδού σε ιστορικό άξονα σε όλο το μήκος της από τον Κεραμεικό
ως την Ελευσίνα.
04. Η σύνδεση του Κεραμεικού με την Ακαδημία Πλάτωνος και το Λόφο Ιππείου Κολωνού.
05. Τη σύνδεση Ολυμπιείου – Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Φιξ – Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών – Νέας Λυρικής Σκηνής – Νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης, μέσω λεωφόρου Συγγρού
και επέκταση στον Φαληρικό Όρμο.
06. Τη σύνδεση του Ιστορικού Κέντρου και κεντρικών αρχαιολογικών χώρων του Πειραιά.
07. Την ενοποίηση της ιστορικής διαδρομής και των ιχνών της Ιεράς Οδού εντός της Ελευσίνας, από τη γέφυρα του Ανδριανού, στην είσοδο της πόλης, μέχρι και τον αρχαιολογικό χώρο.

31

08. Τη σύνδεση του Ιστορικού κέντρου του Λαυρίου με το Μητροπολιτικό Πάρκο Αρχαίων

Μεταλλείων Λαυρίου, τον αρχαιολογικό χώρο Θορικού και τον αρχαιολογικό χώρο του
Σουνίου.
09. Παρεμβάσεις ενοποιήσεων και διασύνδεσης με μνημεία στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα
και στις Αχαρνές.
10. Την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Ακαδημίας του Πλάτωνος, με αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου και σύνδεση του με τους άλλους εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας
11. Την ένταξη στον αστικό ιστό της Μαραθώνιας διαδρομής και προώθηση σχετικών μέτρων.

Περιφέρεια Αττικής: στην «πρώτη γραμμή»
Αθλητισμός – Πολιτισμός - Τουρισμός.
Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα αξιοποιεί
τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τη μοναδική πολιτιστική και αθλητική της κληρονομιά. Η τεράστια ιστορία της, ο πολιτισμός, η παράδοση, οι φυσικές ομορφιές οι δημιουργικοί άνθρωποι και οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, μπορούν να καταστήσουν την
Αττική ελκυστικό τουριστικό προορισμό δώδεκα μήνες το χρόνο.
Με συγκεκριμένο σχέδιο, μπαίνουμε στην «πρώτη γραμμή» και υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θέτει ως στόχους
Την προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδημάτων, 12 μήνες το χρόνο.
Την ανάδειξη αι προβολή όλων των σημειών ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τους 66
Δήμους.
Την οργανωμένη γεωγραφική διάχυση των επισκεπτών της Αττικής, σε όλες τις περιοχές ενδιαφέροντος.
Την παροχή κινήτρων για προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού.
Την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού (υγείας, ευεξίας, θρησκευτικός, αθλητικός,
συνεδριακός, πολιτιστικός, κα)
Την υποστήριξη και ανάπτυξη δράσεων τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς
και οργανωμένες εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την προώθηση της τουριστικής συνείδησης και επαγγελματισμού.

•
•
•
•
•
•
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Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού αναπτύσσουμε συγκεκριμένες δράσεις

1. Στον τομέα του Πολιτισμού
ναδεικνύουμε τα εμβληματικά μνημεία και σημεία της Αττικής, που αποτελούν ήδη
• Αελκυστικό
προορισμό για τους επισκέπτες.
ροβάλλουμε εναλλακτικούς προορισμούς της Αττικής με πολιτιστικό ενδιαφέρον
• Π(π.χ.
Θέατρο Θορικού) και μεταφέρουμε εκεί πολιτιστικές δράσεις, με στόχο τη διάχυση

•
•
•

των επισκεπτών και τη χρονική παράταση της παραμονής τους στην περιοχή μας σε σημεία της Αττικής.
Συνεργαζόμαστε με τους Δήμους, τους επαγγελματίες τουρισμού και τους tour operators,
για να εμπλουτίσουμε τις πολιτιστικές υποδομές και υπηρεσίες μας.
Δίνουμε χώρους στους νέους καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν και να εκφραστούν.
Συνεργαζόμαστε με την Εκκλησία για να αναδείξουμε την παράδοση και ιστορία μας του
πολιτισμού μας.

2. Στον τομέα του Αθλητισμού
ε συνεργασία με τους Δήμους, δημιουργούμε νέες αθλητικές υποδομές σε κάθε γωνιά
• Στης
Αττικής.
κπονούμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένο σχέδιο για την αξιοποίηση των Ολυμπιακών
• ΕΕγκαταστάσεων,
που βρίσκονται στα όρια όλης της Αττικής.
ημιουργούμε μια νέα δομή στο μηχανισμό της Περιφέρειας, που θα αναλάβει το συντο• Δνισμό
όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων που θα διεξάγονται με την υποστήριξη της

•
•
•
•
•

Περιφέρειας, τη διοργάνωση των μεγάλων αθλητικών events, καθώς και την αναζήτηση
χορηγών για την υλοποίηση τους.
Διενεργούμε ελέγχους στις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, για να διασφαλίσουμε συνθήκες ασφαλούς άθλησης για τους νέους μας.
Προωθούμε προγράμματα μαζικού αθλητισμού.
Στηρίζουμε στο όριο των δυνατοτήτων μας, τα αθλητικά σωματεία της Αττικής.
Δίνουμε κίνητρα για την ανάπτυξη νέων μορφών αθλητικών δραστηριοτήτων.
Στηρίζουμε τη διοργάνωση μεγάλων διεθνών αθλητικών γεγονότων, που αναδεικνύουν
την Αττική.
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3. Στον τομέα του Τουρισμού
χεδιάζουμε την νέα ενιαία τουριστική ταυτότητα της Αττικής, την οποία στη συνέχεια
• Σπροβάλλουμε
συστηματικά, με σχέδιο κι ενιαίο συντονισμό δράσεων, σε όλες τις αγορές

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

του εξωτερικού.
Προτείνουμε τη δημιουργία ενός Ενιαίου Οργανισμού Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, που θα προγραμματίζει και θα συντονίζει όλες τις δράσεις. Σε αυτόν τον φορέα θα
συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι αλλά και οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων.
Προχωράμε σε συνεργασία και διαβούλευση με τους 66 Δήμους της Αττικής σε μια Χωροταξική Κατανομή του Τουριστικού Σχεδιασμού, με στόχο να ενθαρρύνουμε πολλαπλές
επισκέψεις με διαφορετική κάθε φορά στόχευση.
Διαχειριζόμαστε με διάλογο μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, των επαγγελματιών του
τουρισμού και των πολιτών, τις συνέπειες στην τουριστική και οικιστική αγορά του φαινομένου Airbnb.
Δημιουργούμε υποδομές που διευκολύνουν τους επισκέπτες της Αττικής στις μετακινήσεις τους, με προτεραιότητα στα άτομα με κινητικές δυσκολίες.
Αναδεικνύουμε περιοχές της Αττικής που παραμένουν μέχρι σήμερα τουριστικά αναξιοποίητες.
Καθιερώνουμε έναν μόνιμο και διαρκή δίαυλο επικοινωνίας με τους θεσμικούς εκπροσώπους των ξενοδόχων, των επαγγελματιών, των τοπικών επιχειρήσεων και των tour
operators, προκειμένου να λαμβάνουμε απο κοινού αποφάσεις που ενισχύουν την ελκυστικότητα της Αττικής.
Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού υψηλής οικονομικής απόδοσης, όπως ο τουρισμός υγείας κι ευεξίας, ο καταδυτικός τουρισμός, ο τουρισμός γαστρονομίας, που προσελκύουν επισκέπτες υψηλών εισοδημάτων κι αξιοποιούν τις υποδομές
και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει η Αττική, αλλά και τα τοπικά μας προιόντα.
Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Αττικής αλλά και τις μεγάλες επιχειρήσεις που
φιλοξενούνται στα όρια μας, προωθούμε συστηματικά την ανάπτυξη του Συνεδριακού
Τουρισμού.
Προωθούμε τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις.
Προγραμματίζουμε τη δημιουργία διαδικυακού τηλεοπτικού σταθμού, μέσω του οποίου
θα προβάλλουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αττικής, τα
διεθνή αθλητικά και πολιτιστικά events, θα φιλοξενούμε προσωπικότητες κύρους και θα
αναδεικνύουμε ειδήσεις που θα αναδεικνύουν το ισχυρό brand name της μεγαλύτερης
Περιφέρειας της χώρας.
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Προτεραιότητα η προσέλκυση επενδύσεων
Αποτελεί προτεραιότητα για την Αττική η προσέλκυση νέων επενδύσεων. Η Περιφέρεια
Αττικής μπορεί να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στη δημιουργία φιλικού
επενδυτικού κλίματος
ε την στήριξη της σε κάθε μεγάλο επενδυτικό project που εκτελείται ή πρόκειται να
• Μεκτελεστεί
στην Αττική, εφόσον βέβαια η επένδυση γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα

•
•

νομοθεσία
Αναδεικνύοντας τον κομβικό της ρόλο, μέσα από τις αρμοδιότητες Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης που ήδη κατέχει.
Διεκδικώντας απο το Κεντρικό Κράτος τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που παράγει μόνο γραφειοκρατία και ταλαιπωρία, στο πλαίσιο της αναγκαίας μεταρρύθμισης.

6 +1 μέτρα για την διευκόλυνση των επενδύσεων
01. Δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Χωροθετήσεις και αδειοδοτήσεις,

αλλαγές χρήσης, ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την επιχείρηση, καινοτόμοι θεσμοί διαμεσολάβησης, ευελιξία στις διαπεριφερειακές μεταφορές και συγκοινωνίες, αποτελεσματική διαχείριση δημόσιων κτηρίων και υποδομών τοπικής και περιφερειακής
σημασίας, μαρίνων και παράκτιων εγκαταστάσεων, ειδική ενίσχυση της γυναικείας και
της νεανικής επιχειρηματικότητας, συνδρομή στη δικτύωση των μικρών επιχειρήσεων και στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητάς τους και μια σειρά από ανάλογα εργαλεία θα αξιοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των επενδυτών.
02. Δημιουργία «Κόμβου Υποστήριξης Επενδυτικών Πρωτοβουλιών». Με σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας με διεπιστημονική σύνθεση προσωπικού, η οποία θα παρέχει
έγκυρες πληροφορίες (Regional Profile) για όλες τις παραμέτρους που συμβάλλουν
στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων που θα υποστηρίζει τους υποψηφίους επενδυτές
στη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών. Η γενικότερη δραστηριότητα της ομάδας εργασίας αυτής θα ενταχθεί στη σχεδιαζόμενη «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
03. Άμεση ενεργοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
04. Παροχή κινήτρων για την κινητοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και των
Επιχειρήσεων που επιθυμούν, να προσφέρουν στις τοπικές τους κοινότητες.
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05. Διεκδίκηση για προώθηση αλλαγών στο υφιστάμενο νομικό καθεστώς ώστε να μπορούμε να υλοποιούμε αυτοματοποιημένα την ηλεκτρονική αδειοδοτική διαδικασία,
που θα μηδενίζει τους χρόνους έναρξης της επιχειρηματικότητας.
06. Στον τομέα του ελέγχου, εφαρμογή ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος, με αισθητήρες και μετρητές ώστε να ελέγχουμε σε πραγματικό χρόνο, χωρίς την παρουσία
υπαλλήλων, εκατοντάδες περιβαλλοντικούς, υγειονομικούς, ενεργειακούς και άλλους
δείκτες χιλιάδων επιχειρήσεων, από ένα κεντρικό παρατηρητήριο.
07. Δημιουργία Clusters που θα συνδέσουν την επιχειρηματικότητα, θα αναπτύξουν επωφελείς συνεργασίες μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων, θα προωθήσουν την περιφέρεια
και τις επιχειρήσεις ως σύνολο. Προτεραιότητά μας η δημιουργία ενός ναυτιλιακού
Cluster, με κέντρο τον Πειραιά (Piraeus Maritime Cluster), όπως γίνεται στο επιτυχημένο διαχρονικά πρότυπο του Λονδίνου.

Προστασία, ανάδειξη κι αξιοποίηση
του παράκτιου μετώπου και των νησιών
Η Αττική έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Διαθέτει ένα εκτεταμένο παράκτιο μέτωπο,
αλλά και πολλά νησιά και νησίδες. Το μεγαλύτερο μέρος της παράκτιας οικιστικής ανάπτυξης και της λιμενικής-ναυτιλιακής κίνησης της Ελλάδας, γίνεται στην Αττική και μάλιστα
με αυξανόμενους ρυθμούς.

Οι στόχοι μας
Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που θα υπηρετεί
τους παρακάτω στόχους:
προστασία του παράκτιου μετώπου.
• ΤΤην
ην υλοποίηση λιμενικών και παράκτιων έργων, που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω
• αξιοποίηση
της παράκτιας οικιστικής ανάπτυξης και της λιμενικής κίνησης που ήδη συ-

•
•

ντελείται, αμβλύνοντας ταυτόχρονα τις όποιες δυσμενείς επιπτώσεις.
Την προστασία της ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής, καθώς και του υποθαλάσσιου πλούτου.
Την προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής εικόνας και του ιδιαίτερου χαρακτήρα
των νησιών της Αττικής.
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12+1 πολιτικές για το παράκτιο μέτωπο
και τα νησιά της Αττικής
01. Εκτέλεση έργων και δημιουργία υποδομών, που θα προστατεύσουν τις ακτές από τις

διαβρώσεις.
02. Παρεμβάσεις για την προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής εικόνας και του ιδιαίτερου χαρακτήρα των νησιών (π.χ. υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας κ.ο.κ.) καθώς και χρηματοδότηση έργων εξωραισμού απο δομικές παρεμβάσεις,
που αλλοιώνουν το τοπίο.
03. Ενίσχυση της ποιοτικής νησιωτικής αγροτικής παραγωγής και δράσεις προβολής των
προιόντων.
04. Αναβάθμιση των δομών και υποδομών υγείας κι εκπαίδευσης των νησιών.
05. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και δράσεις για την προώθηση του καταδυτικού τουρισμού και του τουρισμού σκαφών αναψυχής.
06. Υλοποίηση έργων για την προστασία των υδάτων απο τη διάχυση υγρών αποβλήτών.
07. Ολοκλήρωση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων που θα εξασφαλίσουν την
αντιπλημμυρική προστασία των παράκτιων περιοχών με τον υψηλότερο δείκτη τρωτότητας.
08. Ολοκλήρωση του δικτύου και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, στις παράκτιες περιοχές της Αττικής που δεν διαθέτουν .
09. Χρήση εναλλακτικών μεθόδων για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του υπόγειου
υδροφόρου ορίζοντα, της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των ρύπων (π.χ. επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για την ικανοποίηση των αναγκών της άρδευσης)
10. Σχεδιασμός και εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ρύπων στη στήλη του νερού και των ιζημάτων (καλλιέργεια μυδιού, Ποσειδωνία)
11. Οργάνωση Δράσεων και ενημέρωση για την ρύπανση των ακτών που προέρχεται από
στερεά απόβλητα και οφείλεται κυρίως στην ανθρωπογενή Δραστηριότητα.
12. Ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των αιγιαλών με σκοπό τον σαφή προσδιορισμό της
θέσης της ακτογραμμής
13. Σχεδιασμός θεσμικού πλαισίου, καθορισμός προδιαγραφών και πίεση προς την εφαρμογή του ήδη υπάρχοντος μηχανισμού (ΠΔ 254/01.03.2004 και οι μετέπειτα τροποποιήσεις – ΣΤΕ 2137/2016, 2133/2016) περί καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων
Γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής.
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Προστασία και Ανάδειξη Ορεινών Όγκων
Στην Αττική υπάρχουν πέντε ορεινοί όγκοι (Πάρνηθα, Πεντέλη, Υμηττός, Αιγάλεω και Ποικίλο Όρος). Η γεωμορφολογία και η δασοκάλυψη των πέντε αυτών ορεινών όγκων έχουν
τεράστια σημασία
στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
στη συγκράτηση των νερών και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων
στη φυσική προστασία της πανίδας
στην ανάπτυξη αγροτικής, κτηνοτροφικής και τουριστικής δραστηριότητας
στην αναψυχή των κατοίκων της Αττικής.

•
•
•
•
•

4+1 παρεμβάσεις για τα βουνά της Αττικής
01. Εκτεταμένο πρόγραμμα αναδάσωσης και δασοπροστασίας, για τα επόμενα 4 χρόνια,
που θα δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις απασχόλησης στους κλάδους της δασοπονίας, δασοπροστασίας κι ανακύκλωσης (δημιουργία κομπόστ) και θα αλλάξει ριζικά
το τοπίο .
02. Εκτέλεση των απαραίτητων τεχικών έργων για την αποφυγή των διαβρώσεων και των
πλημμυρών.
03. Προώθηση και προβολή του ορεινού τουρισμού και των ορεινών αθλημάτων.
04. Κατασκευή των απαραίτητων υποδομών πυρόσβεσης κι αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, για την άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιών
05. Μέτρα στήριξης των παραγωγών που ασχολούνται με παραδοσιακούς κλάδους της
Αττικής παραγωγής (αττική και κυθηραϊκή μελισσουργία).

«Η Περιφέρεια μπορεί να αναλάβει το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό
για την ανάδειξη όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αττικής.
Οι υποδομές εκπαίδευσης, τα μνημεία, οι φυσικές ομορφιές μας, οι πολιτιστικές
και αθλητικές μας υποδομές, η τοπική παραγωγή, αν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν
να συμβάλλουν δημιουργικά στην αύξηση των εισοδημάτων και τη δημιουργία χιλιάδων
νέων θέσεων εργασίας. Αξιοποιώντας τα καλύτερα μυαλά μας, επενδύοντας στη γνώση,
με σχέδιο και σκληρή δουλειά, η Αττική μπορεί να καταστεί ελκυστικός τουριστικός,
αθλητικός και πολιτιστικός προορισμός, 12 μήνες το χρόνο. »
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Κεφάλαιο για την Αττική,
ο πρωτογενής τομέας παραγωγής
Ο πρωτογενής τομέας στην Αττική διαφέρει με τον τρόπο και με τις διαδικασίες που εφαρμόζεται η αγροτική παραγωγή στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Αττική έχουμε την «Περιαστική» Πρωτογενή Παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, κλπ) , που δεν μπορεί
να στηριχτεί και να ενισχυθεί, με βάση τις κοινές πολιτικές που εφαρμόζει το Υπουργείο
Γεωργίας για όλη την χώρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα :
συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής στην Αττική.
• TΤηηνσυνεχή
ενασχόληση με τον αγροτικό τομέα.
• Την περιστασιακή
• αποθάρρυνση των νέων να μπουν στο επάγγελμα του αγρότη.
υποβάθμιση του περίφημου «Αττικού Τοπίου».
• ΤΤην
παραδοσιακών κλάδων (αμπελουργία, μελισσοκομία, αλιεία).
• Τηηνσυρρίκνωση
• ποιοτική υποβάθμιση των παραγώμενων προιόντων

5+1 πολιτικές για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα
Για την ανάπτυξη αυτού του σημαντικού για την Περιφέρεια Αττικής τομέα προγραμματίζουμε:

01. Υλοποίηση προγραμμάτων, με εξειδικευμένες χρηματοδοτήσεις στην έρευνα, την κα-

τάρτιση των νέων αγροτών, τα agro-logistics, κλπ.
02. Παροχή κινήτρων για την υιοθέτηση των τεχνολογιών της «έξυπνης» γεωργίας, την
βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής και την εγκατάσταση συστημάτων ποιοτικού
ελέγχου και πιστοποίησης των προιόντων που παράγονται.
03. Ενέργειες συστηματικής προβολής και προώθησης στις αγορές του εξωτερικού, των
προιόντων που παράγονται στην Αττική Γη.
04. Σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον Τουρισμό. Στο τομέα της οινοποιίας (οινοτουρισμός) με δημιουργία «δρόμων του κρασιού», σήμανση των οινοποιείων σε ψηφιακή
πλατφόρμα και με ταμπέλες στους κύριους δρόμους. Ανάπτυξη ερευνητικών καινοτόμων προγραμμάτων (π.χ. Σαββατιανό, Ρετσίνα Μεσογείων, γλυκό κρασί βραστό κλπ).
05. Δημιουργία Δικτύου επισκέψιμων αγροκτημάτων, με ανάπτυξη θεματικών πάρκων
στην Αττική (city farms), που θα φέρουν σε άμεση επαφή τους τουρίστες με τον αγρότη.
06. Δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων στην ύπαιθρο της Αττικής, που θα λειτουργούν
ως πιλοτικοί τουριστικοί προορισμοί για γαστρονομικό τουρισμό, αλλά και ως χώροι
εκπαίδευσης νέων κτηνοτρόφων.
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Αναβάθμιση των λαικών αγορών

Η αναβάθμιση της λειτουργίας των λαικών αγορών, προς όφελος των επαγγελματιών αλλά
και των καταναλωτών, αποτελεί ζήτημα αιχμής. Σε συνεργασία με τους Δήμους αλλά και
τους επαγγελματίες θα βελτιώσουμε τις συνθήκες για τους πωλητές και κυρίως, τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες.

Νέο μοντέλο λειτουργίας, με 6+1 αλλαγές

Προγραμματίζουμε τη σύσταση των κατάλληλων υπηρεσιών και υποδομών προκειμένου,
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών και η προστασία της υγείας των πολιτών. Ειδικότερα η πρότασή μας αφορά τα εξής:
01. Αναχωροθέτηση. Όπου είναι αναγκαίο θα χωροθετηθούν εκ νέου οι λαϊκές αγορές,
προκειμένου να εξυπηρετούν καλύτερα το καταναλωτικό κοινό.
02. Ανατοποθέτηση. Οι θέσεις των πωλητών θα ταξινομηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια
που προβλέπει ο νόμος, ώστε να μην γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης διαφόρων
επιτηδείων.
03. Σύγχρονες Υποδομές . Οι λαϊκές μας αγορές, από τα έσοδα που δίνουν, θα χρηματοδοτήσουν σειρά έργων, ώστε να εξασφαλίσουμε βέλτιστες συνθήκες εργασίας για τους
επαγγελματίες αλλά και υψηλά στάνταρ υγιεινής τόσο για τα διαθέσιμα προϊόντα όσο
και για την παραμονή των πελατών.
04. Φύλαξη. Θα παρθούν μέτρα για την καλύτερη φύλαξη τους για την προστασία των πωλητών και του κοινού.
05. Ωράριο Λειτουργίας. Θα επανεξεταστεί το ωράριο λειτουργίας όλων των λαϊκών αγορών με στόχο να εισαχθεί και η απογευματινή λαϊκή αγορά, που θα δώσει την ευκαιρία
σε χιλιάδες νοικοκυριά να τις επισκέπτονται κατά τις εργάσιμες μέρες - κάτι που σήμερα δεν είναι εφικτό.
06. Αγορές Βιολογικών Προϊόντων. Εντάσουμε τις αγορές βιολογικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, ως διακριτό τμήμα τους.
07. Οικολογικές αγορές. Μέσω των λαϊκών αγορών προωθούμε πολιτικές ενίσχυσης της
οικολογικής συνείδηση και της περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας. Αντιγράφοντας μέτρα από καλές πρακτικές του εξωτερικού (ανακύκλωση, κατάργηση πλαστικής σακούλας κ.λπ.) αλλά και ενθαρρύνοντας προτάσεις και πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν
θα ανεβάσουμε το επίπεδο των λαϊκών μας αγορών ιδιαίτερα ψηλά.

Περιφέρεια Κοινωνικής Συνοχής κι Αλληλεγγύης

Η Αττική είναι η πολυπληθέστερη περιοχή της χώρας, με μεγάλη ανομοιογένεια σε σύνθεση και προβλήματα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενεργο παρουσία της Περιφέρειας
Αττικής, για τη μείωση των ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή.
Αποτελεί προτεραιότητα, η υλοποίηση μιας πολυδιάστατης κοινωνικής πολιτικής, που θα
αναδεικνύει σε προτεραιότητα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής κι αλληλεγγύης.
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Οι άξονες της νέας περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής

Βασικοί άξονες αυτής της κοινωνικής πολιτικής θα είναι :
Η στήριξη του θεσμού της οικογένειας, ως προυπόθεση κοινωνικής συνοχής.
Η ορθολογική και διαφανής αξιοποίηση των πόρων της Περιφέρειας, με συγκεκριμένες
και στοχοθετημένες δράσεις, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διατιθέμενων
πόρων και να ωφελούνται αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη.
Ο καθορισμός των ευπαθών ομάδων που χρήζουν πραγματικά της στήριξης των δομών
και υπηρεσιών της Περιφέρειας, ώστε να τους διασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση.
Η συνεργασία και συνέργεια με τους 66 Δήμους της Αττικής.
Η κινητοποίηση κι ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, με την ενεργό συμμετοχή
τους σε ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, λειτουργώντας συμπληρωματικά με την Περιφέρεια και τους Δήμους, με σκοπό τη διαρκή προληπτική δράση για την
άμεση αντιμετώπιση της φτώχειας και των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.
Η υλοποίηση κοινωνικών πολιτικών που θα θέτουν ως προτεραιότητα τη σταδιακή επαναφορά των δικαιούχων στη δημιουργική κανονικότητα κι όχι να τους καθιστούν δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων, σε μόνιμη βάση.
Η υιοθέτηση και ενσωμάτωση στο σχέδιο μας των Στρατηγικών που έχουν ήδη υιοθετήσει μεγάλοι Διεθνείς Οργανισμοί (Υγεία για Όλους και Υγεία 2020- Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ευρώπη 2020 και Στρατηγική της Λισαβώνας – Ευρωπαική Ένωση, Leaving
no one behind- Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης –
Ηνωμένα Έθνη).

•
•

•
•
•
•
•

15 μέτρα πολιτικής για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Προωθούμε άμεσα 15 πολιτικές και δράσεις, που υπηρετούν τη νέα φιλοσοφία της Περιφέρειας Αττικής
01. Άμεση λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων και στελέχωσή του, με Διεπιστημονική Ομάδα.
02. Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε όλη την Περιφέρεια της Αττικής, για κάθε
πληθυσμιακή ομάδα ξεχωριστά.
03. Συνεργασία με τους 66 Δήμους της Αττικής για τον εντοπισμό αναγκών, υποδομών,
υφιστάμενων προγραμμάτων και αξιολόγηση.
04. Σχεδιασμός νέας στοχευμένης πολιτικής σε συνεργασία με τους Δήμους και διαβούλευση με όλους τους Συλλογικούς φορείς, που εκπροσωπούν την κάθε Ομάδα
05. Διατομεακή Συνεργασία μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών και ειδικοτήτων για την χάραξη
ολιστικής πολιτικής και την λήψη συνολικών μέτρων.
06. Εξεύρεση πρόσθετων πόρων γα χρηματοδότηση των δράσεων της Περιφέρειας κι αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ.
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07. Λήψη μέτρων για την υποβοήθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης

των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας,
σε συνεργασία με τους Δήμους.
08. Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, για την ένταξη των Ευπαθών Ομάδων στην αγορά εργασίας.
09. Δημιουργία νέων και επέκταση, βελτίωση, ενίσχυση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, με παράλληλη βελτίωση και προαγωγή της προσβασιμότητας των ευπαθών ομάδων σε αυτές.
10. Θεσμοθέτηση “Κοινωνικών Συμπράξεων” στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης και της
καταπολέμησης της φτώχειας
11. Σχεδιασμός πολιτικών για την προαγωγή της υγείας των ευπαθών ομάδων.
12. Επενδύσεις στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση των ευπαθών
ομάδων, με αξιοποίηση ευρωπαικών κονδυλίων.
13. Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
14. Βελτίωση της πρόσβασης και εξυπηρέτησης σε όλες της υπηρεσίες της Περιφέρειας.
15. Βελτίωση και ενίσχυση των υποδομών και υπηρεσιών υγείας σε όλους τους Δήμους
της Περιφέρειας και προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες
υγείας/πρόνοιας/κοινωνικής φροντίδας.

Ειδικά Μέτρα και Παρεμβάσεις
για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων

Τα Γενικά μέτρα και οι Δράσεις, θέτουν το Γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα
ειδικά μέτρα που θα αφορούν τις ευπαθείς Ομάδες και κινούνται στους άξονες πολιτικής
που αφορούν:
Την Υγεία, Σωματική και Ψυχική (Προαγωγή, Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, πρόληψη,
εξυπηρέτηση, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας) όλων των ευπαθών ομάδων
Την Εκπαίδευση, δια βίου μάθηση και επαγγελματική κατάρτιση όλων των ευπαθών ομάδων.
Την οικονομική ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αφορούν τόσο στο σύνολο του πληθυσμού, όσο και στην υποστήριξη ειδικά των ευπαθών
πληθυσμιακών ομάδων
Το περιβάλλον και τον χώρο διαμονής και στέγασης τόσο γενικά όσο και ειδικά ευπαθών
ομάδων βάσει των αναγκών τους,
Τις συγκοινωνίες και τον τρόπο μεταφορών και επικοινωνιών, ανάλογα με τις ανάγκες
τους,
Την Κοινωνική βοήθεια και υποστήριξη μέσω κοινωνικών δομών και παροχών, όλων των
ομάδων, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

•
•
•
•
•
•
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και τον τρόπο ζωής, του πληθυσμού των ευπαθών ομάδων.
• ΤΤιςηνσυνήθειες
αξιοποίηση και χρήση των νέων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών
• τόσοανάπτυξη,
από πλευράς υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους όσο αφορά

•

τις ευπαθείς ομάδες, όσο και τις ίδιες τις ευπαθείς ομάδες.
Την ανάπτυξη ενός οργανωμένου συστήματος εθελοντισμού

Εξειδίκευση μέτρων ανά ομάδα

Ειδικότερα, για κάθε επί μέρους κατηγορία των ευπαθών ομάδων, τα παραπάνω μέτρα θα
εξειδικευθούν περαιτέρω ανά κατηγορία, μέσα από την διαβούλευση και την συνεργασία με
τους Δήμους και τους συλλογικούς φορείς, κυρίως όμως μετά από μελέτη πραγματικών
αναγκών και αξιολόγηση των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορούμε να αναφέρουμε:

Περιφέρεια Φιλική στην Οικογένεια

χεδιασμός μέτρων και πολιτικών, σε συνεργασία με το Κεντρικό Κράτος και την Αυτοδι• Σοίκηση
Α’ Βαθμού, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.
λοποίηση προγράμματος, σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής, κατασκευής νέων
• Υβρεφονηπιακών
σταθμών, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών φύλαξηςτων παι-

•
•
•
•

διών των εργαζόμενων οικογενειών.
Αξιοποίηση ακινήτων για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών νέων ζευγαριών
που παντρεύονται σε ηλικία κάτω των 30 ετών, προκειμένου να υποστηριχθεί ο θεσμός
της δημιουργία οικογένειας από μικρότερες ηλικίες.
Γενναία μείωση των τελών, εισφορών και δικαιωμάτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας
για γονείς με 3 ή περισσότερα παιδιά, αναλογικά με το πλήθος των παιδιών.
Βράβευση των αριστούχων μαθητών – παιδιών πολυμελών οικογενειών που κατοικούν
στο Νομό Αττικής, καθώς και όσων εισάγονται ή αποφοιτούν από τα ΑΕΙ/ΤΕΙ, με χορήγηση χρηματικού επάθλου, σε ετήσια βάση.
Διεθνείς συνεργασίες με άλλες Περιφέρειες της Ευρώπης, που έχουν εφαρμόσει πετυχημένες πρακτικές και μέτρα στον τομέα της πολιτικής για την οικογένεια.

Πολύτεκνες Οικογένειες

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αλλά και μέσα από τη πολιτική μας δέσμευση για διεκδίκηση από την Πολιτεία μέτρων στο μείζον ζήτημα της ενίσχυσης των πολύτεκνων οικογενειών, έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με τις ακόλουθες δράσεις, επεξεργασμένες σε
αυτό το χρονικό σημείο:
Θέσπιση ενός εφάπαξ επιδόματος στη μητέρα που αποκτά το 4ο και κάθε επιπλέον παιδί
της, στο πλαίσιο της «Γιορτής της Μητέρας», κάθε Μάιο, την οποία θα διοργανώνει η
Περιφέρεια.

•
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δρυση και θεσμοθέτηση μιας νέας δομής κοινωνικής στήριξης «Βοηθός Πολύτεκνης
• Ίμητέρας»
με σαφώς αναπτυξιακή κατεύθυνση, για ολιγόωρη εργασία ως Βοηθοί Πολύτε-

•
•

κνων Οικογενειών.
Συνεργασία της Περιφέρειας με τους Συλλόγους Πολυτέκνων για διανομή τροφίμων και
ειδών πρώτης ανάγκης.
Πλήρως επιδοτούμενα προγράμματα δια βίου μάθησης για τηλε-εργασία ώστε να έχουν
τη δυνατότητα οι πολύτεκνοι γονείς να εργάζονται από το σπίτι .

Μετανάστες

Λήψη μέτρων για την προώθηση της ομαλής ενσωμάτωσης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και την αγορά εργασίας, όπως:
παροχή πληροφόρησης-ενημέρωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που αφορούν την
ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.
Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
Πιστοποίηση αποκτηθεισών γνώσεων.

•
•
•

ΑμεΑ

Βασική προτεραιότητα είναι η δημιουργία προσβάσιμων υποδομών σε όλους τους δημόσιους χώρους, είτε ανοιχτούς (πεζοδρόμια, παραλίες, μεταφορικά μέσα, χώροι πολιτισμού,
αθλητισμού κλπ) είτε κλειστούς (δημόσια κτίρια, υπηρεσίες, σχολεία και πανεπιστήμια, νοσοκομεία και κέντρα υγείας).
Επιπλέον, για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία προωθούμε τα παρακάτω μέτρα και πολιτικές :
Σχεδιασμός ολοκληρωμένης πολιτικής για την εκπαίδευση και κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ΑμεΑ.
Υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και στήριξης των οικογενειών
των ΑμεΑ, για την καταπολέμηση ανισοτήτων και διακρίσεων
Πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ μέσω οργάνωσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σε συνεργασία με τους Δήμους ή άλλους συλλογικούς φορείς.
Κατασκηνωτικά προγράμματα ΑμεΑ, με φιλοξενία Ελληνοπαίδων του εξωτερικού
Εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω των Κέντρων Δημιουργικής απασχόλησης ΑμεΑ.
Ανταλλαγές σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στελεχών των δομών ΑμεΑ σε επίπεδο
περιφέρειας για εκπαίδευση, ανταλλαγή καλών πρακτικών, κλπ
Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία.
Ξενώνες και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑμεΑ

•
•
•
•
•
•
•
•
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Τσιγγάνοι (ROMA)

ρογράμματα στέγασης πληθυσμού που διαβιεί υπό συνθήκες εξαθλίωσης, συνέχιση
• Πυπαρχόντων,
βελτίωση υφισταμένων οικισμών με έργα υποδομών, σε συνεργασία με

•
•
•
•

τους Δήμους,
Προγράμματα πρόληψης και Αγωγής Υγείας.
Εκπαίδευση (ένταξη στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών) και δια βίου μάθηση
και κατάρτιση ενηλίκων,
Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης
Συμβουλευτική υποστήριξη οικογένειας

Άστεγοι

τέγαση, κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης, ένταξη στην αγορά εργασίας, ψυχοκοινωνική
• Συποστήριξη,
συμβουλευτική και διασύνδεση με υπηρεσίες
ίκτυο στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης φορέων του Δημοσίου, ΝΠΙΔ, Σωματείων,
• ΔΜΚΟ.
Ενθάρρυνση των Δήμων στη συμμετοχή
κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων.
• ΛΛειτουργία
ειτουργία one stop shops / Κέντρων Κοινότητας περιθωριοποιημένων κοινοτήτων
• (άστεγοι,
Ρομά, μετανάστες) με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες.
χώρων Υγιεινής (Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων).
• ΛΠειτουργία
ρογράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και σε ενήλικες μετανάστες και Ρομά
• εκτός
δομών εκπαίδευσης.
ρογράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την ενίσχυση της πρόσβασης
• Πστην
απασχόληση.

Άνεργοι

ραφείο Εύρεσης Εργασίας, υποβοήθησης στην εξεύρεση εργασίας, (προκηρύξεις, βιο• Γγραφικό,
τεχνικές αναζήτησης, Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Χρόνιοι Πάσχοντες (σοβαρά παθολογικά προβλήματα και ψυχικές ασθένειες)

ειτουργία Κέντρων Ημέρας με διαδημοτικές συνεργασίες όμορων Δήμων, για ανοϊκούς
• Λασθενείς.
και μελέτη των χρόνια ψυχικά πασχόντων στην κάθε περιοχή.
• ΚΔαταγραφή
ημιουργία δομών σχετικών με τους χρόνια ψυχικά πάσχοντες σε τοπικό επίπεδο. Λει• τουργία
Κέντρων Ημέρας σε κάθε Δήμο, για ενήλικες με προβλήματα ψυχικής υγείας.
των νέων τεχνολογιών σε προγράμματα υποστήριξης ψυχικά ασθενών.
• ΑΠξιοποίηση
αρεμβάσεις στην σχολική κοινότητα για την έγκαιρη διάγνωση διαταραχών, δημιουργία
• ομάδων
γονέων, εφήβων και εκπαιδευτικών.

45

« Στην Περιφέρεια Αττικής κανένας συμπολίτης μας
που έχει πραγματική ανάγκη
απο στήριξη και βοήθεια, δεν θα είναι μόνος του.
Αυτό αποτελεί δέσμευσή μας» .

