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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  ενίσχυση  της  απασχόλησης  και  η  πρόληψη  και  αντιμετώπιση  της  ανεργίας 

αποτελούν σημαντικούς  στόχους  της  ελληνικής  και  ευρωπαϊκής  πολιτικής  για την 

αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα της ανεργίας αποτελεί παράλληλα 

ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Εκτός από την ποσοτική διάσταση του θέματος δηλαδή τη μείωση των ανέργων και 

την  αύξηση  των  απασχολουμένων,  ως  σημαντικότατα  θέματα  έχουν  αναδειχθεί 

ποιοτικά ζητήματα όπως η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, της πρόσβασης στην 

κατάρτιση  και  την  απασχόληση  για  όλες  τις  κοινωνικές  ομάδες  και  η  μείωση 

φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού σε διάφορες πτυχές της αγοράς εργασίας. Η 

ανάδειξη των ποιοτικών θεμάτων οδήγησε στην υιοθέτηση του όρου «ποιότητα στην 

εργασία» στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης και στη συνέχεια στις ελληνικές 

πολιτικές. Ο όρος «ποιότητα στην εργασία» εμπερικλείει μία σειρά από ζητούμενα 

για  την  αγορά  εργασίας  και  θα  μπορούσε  να  μεταφραστεί  ως  «περισσότερες  και 

καλύτερες δουλειές για όλους».

Το ζητούμενο της ποιότητας στην εργασίας αποτελεί πλέον το βασικό κριτήριο με το 

οποίο θα πρέπει να επιλέγονται οι παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας. Βέβαια εκτός 

από την επιλογή των στόχων πολιτικής και την πολιτική βούληση εξίσου σημαντική 

είναι η παροχή αναλυτικής πληροφόρησης για την υφιστάμενη κατάσταση ώστε να 

γίνουν  οι  κατάλληλες  επιλογές  παρέμβασης  με  συγκεκριμένες  πολιτικές  που 

στοχεύουν σε κλάδους, επαγγέλματα, κοινωνικές ομάδες ή την κοινωνία γενικότερα.

Οι αποκλίσεις της ισχύουσας κατάστασης στην αγορά εργασίας από τα επιθυμητά 

επίπεδα τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε σχέση με ποιοτικά χαρακτηριστικά 

οδηγούν στην παραδεκτή από όλους αναγκαιότητα πολιτικών παρεμβάσεων στο χώρο 

της αγοράς εργασίας με τη μορφή είτε ενεργειών που αφορούν το σύνολο της αγοράς 

εργασίας  είτε  περισσότερο στοχευμένων ενεργειών σε  συγκεκριμένα  τμήματα της 

αγοράς εργασίας.
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Μία από τις αναγκαίες συνθήκες για τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών για την 

αγορά εργασίας είναι η λεπτομερής γνώση των μεγεθών της αγοράς εργασίας καθώς 

και των προσδιοριστικών παραγόντων αυτών των μεγεθών. Τα θέματα της αγοράς 

εργασίας  επηρεάζονται  από  μία  σειρά  παραγόντων  συμπεριλαμβανομένων 

οικονομικών  παραγόντων  σε  επίπεδο  χώρας  και  ευρύτερα,  αλλά  και  διαφόρων 

θεσμικών  και  κοινωνικών  παραγόντων.  Επομένως  για  την  παροχή  χρήσιμης 

πληροφόρησης  προς  τους  φορείς  χάραξης και  υλοποίησης  πολιτικών απαιτείται  η 

λεπτομερής και συστηματική ανάλυση των θεμάτων της αγοράς εργασίας και των 

προσδιοριστικών τους παραγόντων.

Για τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα της τοπικής 

αγοράς της περιοχής μέσα στο τελευταίο δίμηνο έτσι ώστε να συλλεχθούν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία για την εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων. Κρίθηκε 

αναγκαία  η  επαφή  με  τους  κατοίκους  καθώς  και  τους  αρμόδιους  φορείς  της 

περιοχής οι  οποίοι  απάντησαν σε  επίκαιρα και δέουσας σημασίας ερωτήματα 

σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση,  τα προβλήματα και τις  αναπτυξιακές 

δυνατότητές της. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και 

των αναγκών της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Ζωγράφου-Καισαριανής, με σκοπό 

την ανάδειξη των ευκαιριών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης για την 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή.
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ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η όσο το δυνατόν ακριβέστερη αποτύπωση και 

καταγραφή των χαρακτηριστικών, τόσο του Δήμου Ζωγράφου, όσο και του Δήμου 

Καισαριανής  που  δύναται  να  επηρεάσουν  και  να  κατευθύνουν  τις  οποιεσδήποτε 

αναπτυξιακές  τακτικές  ακολουθηθούν.  Τα  χαρακτηριστικά  αυτά  αναφέρονται  στα 

δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά της στοιχεία, καθώς και στις υφιστάμενες 

υποδομές που μπορούν να αξιοποιηθούν για περαιτέρω ανάπτυξη. Παράλληλα, για να 

εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, είναι 

απαραίτητο να γίνει καταγραφή της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής και 

φυσικά της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο. Η ανάλυση των παραπάνω στοιχείων θα μας 

δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην εξαγωγή χρήσιμων σεναρίων, που θα 

αξιοποιηθούν  για  το  σχεδιασμό  των  δράσεων  αναφορικά  με  τις  αναπτυξιακές 

προοπτικές και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Η γενική εικόνα της περιοχής των Δήμων

Ιστορικά και Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Ο  Δήμος  Ζωγράφου βρίσκεται  στους  πρόποδες  του  Υμηττού,  σε  μια  λοφώδη 

περιοχή,  με  εξαιρετικά  απότομες  κλίσεις  και  φυσικά  ρέματα  που  σήμερα  έχουν 

μετατραπεί  σε  δρόμους  και  αποτελούν  τμήματα  του  βασικού  οδικού  δικτύου  της 

πόλης. Ο Υμηττός βρίσκεται στα ανατολικά και νοτιοδυτικά υπάρχουν τα ποτάμια του 

Ηριδανού και του Ιλισού. Η περιοχή εφάπτεται με κεντρικές γειτονιές του Δήμου της 

Αθήνας, Παγκράτι, Ιλίσια, Αμπελόκηποι. Ο Δήμος είναι σήμερα μια πόλη περίπου 

100.000 κατοίκων. Στις αρχές του 1900 ήταν μια αγροτική περιοχή με ωραίο κλίμα 

και πολύ κοντά στην Αθήνα. Σιγά - σιγά η κοινότητα Ζωγράφου μεγάλωσε και στα 

όρια της, εκτός από τις περιοχές Ζωγράφου και Γουδί, περιλαμβάνονταν τα Κουπόνια 

και η περιοχή του φυτωρίου του Υπουργείου Γεωργίας τα σημερινά «Άνω Ιλίσια». 

Στην περιοχή είχαν κτιστεί λόγω του καλού κλίματος πολλές ωραίες βίλες, ορισμένες 

από  τις  οποίες  σώζονται  μέχρι  σήμερα.  Η  βίλα  του  Κώστα  Ζωγράφου,  σήμερα 

παιδικός  σταθμός,  η  βίλα  Βοναπάρτη  που  στεγάζει  το  Συμβουλευτικό  Κέντρο 

5



ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οικογενειών του Δήμου,  η  βίλα  Βουτυρά,  σήμερα Πνευματικό Κέντρο.  Επίσης  η 

οικία του ζωγράφου Γ. Γουναρόπουλου έχει μετατραπεί σε Μουσείο και Πινακοθήκη. 

Το 1948 η κοινότητα Ζωγράφου έγινε  Δήμος και  σήμερα κατοικείται  από 70.060 

κατοίκους  (μόνιμος  πληθυσμός,  απογραφή  ΕΛ.ΣΤΑΤ.  2011).  Το  παρακάτω 

διάγραμμα, δείχνει την εξέλιξη του πληθυσμού από το 1940 μέχρι το 2011. Είναι 

φανερή η ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση, που μετέτρεψε την πόλη σε μια από τις πιο 

πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας.

Επειδή  τα  μόνα  διαθέσιμα  στατιστικά  στοιχεία  αφορούν  τον  μόνιμο  πληθυσμό 

(Δελτίο τύπου ΕΛ.ΣΤΑΤ., 22/07/2011, «Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 

απογραφής  πληθυσμού  2011»,  στον  πίνακα  που  ακολουθεί,  παρουσιάζονται  τα 

αντίστοιχα στοιχεία για τα έτη 2011, 2001 και 1991 και η κατανομή ανά φύλο την 

τελευταία δεκαετία.

Συμπέρασμα Α΄: Μεταξύ 1991 - 2001 ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου μειώθηκε 

κατά 1,4%, ενώ μεταξύ 2001 -2011 μειώθηκε κατά 14,1%. Ουσιαστικά την τελευταία 

εικοσαετία ο μόνιμος πληθυσμός μειώνεται.

Συμπέρασμα Β΄: Μέσα σε δέκα χρόνια (2001 - 2011) οι άνδρες μειώθηκαν κατά 

13,9%  και  οι  γυναίκες  κατά  14,1%.  Συνεπώς  το  πρότυπο  κατανομής  ανά  φύλο 

παραμένει το ίδιο.

Συμπέρασμα Γ΄: Ο νόμιμος πληθυσμός μέσα σε δέκα χρόνια μειώθηκε κατά 11%.
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Παρατήρηση: Η  διαφορά  μεταξύ  πραγματικού  και  μόνιμου  πληθυσμού  το  2001 

(76.115 – 81.435 = 5.320) αφορά τα μετακινούμενα άτομα την ημέρα της απογραφής.

Στατιστικοί ορισμοί:

Μόνιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους 

σε κάθε περιφέρεια,  νομό, δήμο και αυτοτελή οικισμό. Θεωρείται το μέγεθος που 

καταγράφει με ακρίβεια τον πληθυσμό μιας περιοχής.

Πραγματικός πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την 

ημέρα της απογραφής, σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο και αυτοτελή οικισμό.

Νόμιμος πληθυσμός κάθε δήμου είναι ο αριθμός των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, 

τα  οποία  κατά την ημέρα της  απογραφής  δήλωσαν ότι  είναι  καταχωρημένα στα 

αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη 

χώρα και απογράφηκαν ως παρόντα ή απουσίαζαν προσωρινά στο εξωτερικό.
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Η συνολική έκταση του  Δήμου Καισαριανής ανέρχεται σε 7.841 στρέμματα. Από 

αυτά,  τα  960  περιλαμβάνονται  στην  εντός  σχεδίου  περιοχή  και  τα  υπόλοιπα 

περιλαμβάνονται  στην  εκτός  σχεδίου  δασικό  χώρο  του  Υμηττού,  ο  οποίος 

προστατεύεται από το Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 544 Δ’/1978).

Στην απογραφή του 1920 η Καισαριανή καταγράφεται ως «οικισμός», με μόλις 11 

κατοίκους. Στην απογραφή του 1928, έξι μόλις χρόνια μετά την πρώτη εγκατάσταση 

των προσφύγων, ο πληθυσμός της περιοχής έφτασε στους 15.357 κατοίκους, δηλαδή 

σχεδόν το 60% του σημερινού. Το 1934 η Καισαριανή αναγνωρίστηκε επίσημα σαν 

ανεξάρτητος Δήμος, με απόσπαση από τον Δήμο Αθηναίων όπου και άνηκε ως τότε, 

έχοντας  2.700 εγγεγραμμένους  δημότες.  Στην απογραφή του 1981 καταγράφονται 

28.897  κάτοικοι  και  του  1991  καταγράφονται  26.803  κάτοικοι.  Το  2001 

καταγράφονται 26.419 κάτοικοι,  εκ των οποίων οι 2.242 είναι ξένοι (8,5%), στην 

πλειοψηφία τους Αλβανοί (72,9%). Ακόμη, στην απογραφή του 2001 καταγράφονται 

13.400  κατοικίες,  με  46.605  δωμάτια  συνολικά,  εκ  των  οποίων  τα  86 

χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς. Από αυτές τις κατοικίες, το 3,1% 

διαθέτουν ένα (1) δωμάτιο, το 14,1% δύο (2) δωμάτια, το 32,6% τρία (3) δωμάτια, το 

37,1% τέσσερα δωμάτια και το 13,1% πέντε (5) και άνω δωμάτια. 

Από στοιχεία  που προέρχονται  από τη ΔΕΗ,  προκύπτει  ότι  στην Καισαριανή τον 

Νοέμβριο του 2005 υπήρχαν 15.228 μετρητές κατανάλωσης ρεύματος για οικιακή 

χρήση (συμπεριλαμβανομένων και των κοινόχρηστων μετρητών κατανάλωσης των 

πολυκατοικιών), ενώ τον Νοέμβριο του 2006 υπήρχαν 15.475 μετρητές. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (2001) , στην Καισαριανή υπήρχαν 10.161 νοικοκυριά, από 

τα  οποία  το  28%  ήταν  μονομελή,  το  28,3%  διμελή,  το  20,5%  τριμελή,  18,2% 

τετραμελή, 3,6% πενταμελή και το 1,3% εξαμελή και άνω. 

Γεωγραφικά χαρακτηριστικά

Ο  Δήμος  Ζωγράφου λειτουργικά  εντάσσεται  στο  πολεοδομικό  συγκρότημα  της 

Αθήνας. Περικλείεται από τους Δήμους Παπάγου στο βορρά, Αθηναίων στα δυτικά, 

Καισαριανής  στα  νότια  και  το  όρος  Υμηττός  στα  ανατολικά.  Η  γεωγραφική  του 

έκταση ανέρχεται σε 8.517 στρέμματα, το 40% της οποίας, ανατολικά της δυτικής 
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περιφερειακής  λεωφόρου  Υμηττού,  εμπίπτει  στην  δασική  έκταση  του  βουνού.  Ο 

Δήμος Ζωγράφου στο οικιστικό δίκτυο του Ανατολικού Λεκανοπεδίου της Αθήνας, 

όπως προδιαγράφεται από το ισχύον Ρ.Σ.Α./1985, είναι αυτός του «δήμου - κέντρου» 

με υπερτοπική σημασία. Ο ρόλος αυτός δεν μεταβάλλεται από το σχέδιο του νέου 

Ρ.Σ.Α. που ήδη έχει τεθεί σε διαβούλευση. Η εγκατάσταση στο Δήμο Ζωγράφου των 

εγκαταστάσεων  των  ΑΕΙ  Πολυτεχνείου  και  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  τα 

Μητροπολιτικά  Πάρκα  Γουδή  και  Ιλισίων  αλλά  και  το  νεκροταφείο  Ζωγράφου, 

εξακολουθούν να προσδίδουν στο Δήμο την παραπάνω ιδιότητα. Οι κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις κυρίως με την επέκταση του ΜΕΤΡΟ, υποστηρίζουν λειτουργικά αυτόν το 

ρόλο, δημιουργώντας προοπτικές ποιοτικής βελτίωσης των παραμέτρων διαβίωσης 

στις συνοικίες του Δήμου.

Η  Καισαριανή  αναπτύχθηκε  στις  παρακάτω  χρονικές  περιόδους,  με  διαφορετικά 

χαρακτηριστικά η κάθε μία : 

 1925-1935  : πρώτη εγκατάσταση προσφύγων, στην κεντρική - βόρεια περιοχή, 

με μονώροφα και διώροφα κτίσματα.
 1930-1940  : ανάπτυξη του κεντρικού - νότιου τμήματος, με μονώροφες μικρές 

μονοκατοικίες προπολεμικού τύπου. 
 1935-1960  :  ανάπτυξη του ανατολικού τμήματος του Δήμου, με μονώροφες 

και διώροφες μονοκατοικίες ή διπλοκατοικίες. 
 Μετά  το  1960  ,  ανάπτυξη  της  περιοχής  προς  την  οδό  Φορμίωνος,  με 

πολυκατοικίες.

Επισημαίνεται ότι στη δεκαετία του ’20 εγκαταστάθηκε στο νοτιοανατολικό μέρος της  

περιοχής  του  Δήμου  το  Σκοπευτήριο,  όπου  με  τις  εκτελέσεις  των  αγωνιστών  της  

Εθνικής Αντίστασης κατά τη διάρκεια της Ιταλικής και της Γερμανικής κατοχής,  το  

Σκοπευτήριο Καισαριανής ταύτισε το όνομα του με τον Δήμο και τον έκανε γνωστό στο  

πανελλήνιο. 

Η Καισαριανή είναι ένας γραμμικός οικισμός, με βασικό άξονα στη μέση την πλατιά 

Λεωφόρο  Εθνικής  Αντίστασης.  Χαραγμένη  πάνω  στα  χνάρια  του  δρόμου  που 

παλαιότερα οδηγούσε στο μοναστήρι, η Λεωφόρος αυτή είναι εντελώς ευθύγραμμη 

και χωρίζει τον Δήμο σε δύο αν όχι συμμετρικά, τουλάχιστον ισοδύναμα μέρη.

Η Καισαριανή είναι μια από τις πιο προνομιούχες παρα-Υμήττιες συνοικίες διότι η 

διάταξη των χώρων πρασίνου είναι τέτοια (Δάσος Καισαριανής – Ηριδανός – πάρκο 
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Αλεξάνδρου  –  Σκοπευτήριο),  όπου  αγκαλιάζει  τον  οικιστικό  ιστό,  αλλά  και  το 

διασχίζει  με  τις  νησίδες  της  Λεωφ.  Πεντέλης  και  της  Λεωφ.  Εθν.  Αντίστασης.  Η 

τέτοιου  είδους  διάταξη  των  χώρων  πράσινου  σε  σχέση  με  τη  διάταξη  του 

πολεοδομικού ιστού σύμφωνα με μελέτες μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση 

στις  δυσάρεστες  συνθήκες  της  πόλης  όπως  π.χ.  Άμβλυνση  των  ακραίων 

θερμοκρασιών  του  αέρα,  αλλά  και  Φιλτράρισμα  του  αέρα  από  τους  ρύπους  και 

κατακράτηση της σκόνης. 

Μορφωτικό επίπεδο Κατοίκων

Η πληθυσμιακή διάρθρωση τους σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο ακολουθεί την 

αντίστοιχη  για  τη  Νομαρχία  Αθηνών,  με  τους  περισσότερους  κατοίκους  να  είναι 

επιπέδου  μέσης  εκπαίδευσης.  Σημειώνεται  εδώ  ότι  1  στους  5  κατοίκους  είναι 

επιπέδου δημοτικού σχολείου και οι αναλφάβητοι αποτελούν το 6% του πληθυσμού. 

Γράφημα: Μορφωτικό Επίπεδο κατοίκων

 

Ανεργία

Κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο Τύπου της Εθνικής 

Στατιστικής  Υπηρεσίας  Ελλάδας,  ο  αριθμός  των  απασχολούμενων  ανήλθε  σε 

4.079.286 άτομα και των ανέργων σε 878.266.  Το ποσοστό ανεργίας ήταν 17,7%, 

έναντι 16,3% του προηγούμενου τριμήνου και 12,4% του αντίστοιχου τριμήνου 2010. 

Υπολογίζεται ότι στην πραγματικότητα  η ανεργία έχει εκτιναχθεί σε ποσοστό-

ρεκόρ,  30%  για  το  2012, ποσοστό  που  μεταφράζεται  σε  περισσότερους  από 

1.000.000  ανέργους,  χωρίς  να  υπολογίζονται  οι  νέοι  που  αναζητούν  πρώτη  φορά 

δουλειά,  οι  ανασφάλιστοι  εργαζόμενοι,  οι  μισοάνεργοι  -  μισοεργαζόμενοι  που 

δουλεύουν με το κομμάτι.

Η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 

7,4% σε σχέση με το Γ΄ Τρίμηνο του 2010. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 

8,3% σε  σχέση  με  το  προηγούμενο  τρίμηνο  και  κατά  41,2% σε  σχέση  με  το  Γ΄ 
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Τρίμηνο  του  2010.  Το  ποσοστό ανεργίας  των  γυναικών  (21,5%) είναι  σημαντικά 

υψηλότερο από των ανδρών (15,0%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται 

στους νέους ηλικίας 15-29 ετών (35,3%), το οποίο στις  νέες γυναίκες φθάνει στο 

40,8%.

Aνεργία (%) κατά ομάδες ηλικιών. Γ΄ τρίμηνο 2011

Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: 

το  υψηλότερο  ποσοστό  ανεργίας  παρατηρείται  σε  όσους  δεν  έχουν πάει  καθόλου 

σχολείο  (25,1%).  Ακολουθούν  τα  άτομα  που  έχουν  τελειώσει  μερικές  τάξεις 

δημοτικού  (24,6%)  και  οι  απόφοιτοι  ανώτερης  Τεχνολογικής  Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης  (20,1%).  Τα  χαμηλότερα  ποσοστά  παρατηρούνται  σε  όσους  έχουν 

διδακτορικό  ή  μεταπτυχιακό  (9,5%)  και  στους  πτυχιούχους  της  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (13,9%).

Όσο  αναφορά  την  Αθήνα σύμφωνα  με  τα  επίσημα  στοιχεία  του  ΟΑΕΔ,  οι 

«εγγεγραμμένοι»  (υπάρχει  και  ανενεργός  πληθυσμός  που  δεν  προστρέχει  στον 

ΟΑΕΔ)  άνεργοι  σκαρφάλωσαν  στο  ποσοστό  του  18,4  %  ενώ  αναμένεται  το 

πραγματικό ποσοστό να είναι πολύ μεγαλύτερο.

Οικονομική δραστηριότητα

Αναφορικά  με  την  σύνθεση  του  Ακαθάριστου  Εθνικού  Εισοδήματος  (ΑΕΠ)  στην 

Αθήνα  κυριαρχεί  ο  τριτογενής  τομέας.  Η  διάρθρωση  του  ΑΕΠ  της  Αττικής 

παρουσιάζεται στο παρακάτω Διάγραμμα από το οποίο προκύπτει ότι ο τριτογενής 

τομέας  στην  Αθήνα  ανέρχεται  στο  79,8%  του  ΑΕΠ,  επομένως  η  οικονομία  της 

Αττικής  στηρίζεται  κυρίως  σε  δραστηριότητες  του  τριτογενή  τομέα.  Επιπλέον,  η 

σχετική βαρύτητα του δευτερογενή τομέα της Αθήνας είναι μεγαλύτερη από αυτή που 

έχει ο τομέας στο σύνολο της χώρας (18,8% έναντι 14,1%), που όμως υπολείπεται 

από  αυτή  του  έχει  ο  τομέας  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο(23,4%).Τέλος,  ο  πρωτογενής 

τομέας αφορά στο 1,4% του ΑΕΠ, είναι πολύ μικρότερος από άποψη βαρύτητας σε 
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σχέση με τον πρωτογενή τομέα στο σύνολο της χώρας, αλλά ακόμη και ως προς τον 

πρωτογενή τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι  απασχολούμενοι  εργάζονται  στην  πλειοψηφία  τους  στον  τριτογενή  τομέα  των 

υπηρεσιών,  γεγονός  μάλλον  αναμενόμενο,  αν  σκεφτεί  κάποιος  ότι  πρόκειται  για 

περιφέρεια  που  αποτελείται  ως  επί  το  πλείστον  από  την  πρωτεύουσα  και  την 

ευρύτερη περιοχή της,  ενώ ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας της μεταποίησης.  Η 

οικονομική κρίση φαίνεται ότι έχει πλήξει με ιδιαίτερη σφοδρότητα τον δευτερογενή 

τομέα, συμβάλλοντας έτσι στην αποβιομηχάνιση της περιοχής, ενώ έχει ευνοήσει τον 

πρωτογενή τομέα, ο οποίος εμφανίζει αύξηση της απασχόλησης στην τριετία κατά 

περίπου 4.000 θέσεις εργασίας ή κατά 26,9%. 

Ο κλάδος «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, «επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών»  απασχολεί  τους  περισσότερους  εργαζόμενους  το  2011  (περίπου 

327.000) και ακολουθεί ο κλάδος «Μεταποίηση» με 168.000 εργαζόμενους περίπου. 

Οι λιγότερο σημαντικοί κλάδοι στην περιοχή της Αθήνας αφορούν στα «Ορυχεία, 

λατομεία»  και  στις  «Δραστηριότητες  ετερόδικων  οργανισμών  και  φορέων».  Μια 

γρήγορη ματιά αποκαλύπτει ότι σημαντική μείωση των απασχολούμενων την τριετία 

2008-2011, προφανώς εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που συνεχίζει να πλήττει την 

ελληνική  οικονομία,  παρουσιάζεται  στους  κλάδους  «Μεταποίηση»  και 

«Κατασκευές».  Φαίνεται,  λοιπόν,  ότι  περίπου  ένας  στους  τέσσερις  εργαζόμενους 

(18,9%)  απασχολείται  στον  κλάδο  «Χονδρικό  και  λιανικό  εμπόριο.  Επισκευή 

μηχανοκίνητων  οχημάτων  και  μοτοσικλετών»,  ενώ  ένας  στους  δέκα  (9,7%) 

απασχολείται στον κλάδο «Μεταποίηση». Οι δύο αμέσως επόμενοι κλάδοι ως προς 

τον αριθμό των απασχολούμενων αφορούν κυρίως στο δημόσιο τομέα. Πρόκειται για 

τους κλάδους «Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση» και 

«Εκπαίδευση». Στο άλλο άκρο της κατανομής βρίσκονται οι κλάδοι «Δραστηριότητες 

ετερόδικων οργανισμών και φορέων» (0,1%) και «Ορυχεία και Λατομεία» (σχεδόν 

0%).  Ο  κλάδος  «Γεωργία,  Δασοκομία,  Αλιεία»  απασχολεί  μόλις  το  1,1%  του 

πληθυσμού και είναι από τους μικρότερους στην περιοχή με κριτήριο τον αριθμό των 

απασχολούμενων.
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Διάγραμμα 2: Διάρθρωση της απασχόλησης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας  

στην Αθήνα, 2011

Πηγή: Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ.

Η απασχόληση κατά επάγγελμα

Η απασχόληση κατά επάγγελμα παρουσιάζεται καταρχάς στο παρακάτω διάγραμμα, 

όπου είναι δυνατή μια πρώτη προσέγγιση της σπουδαιότητας του κάθε επαγγέλματος 

στην  περιοχή.  Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία,  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  πληθυσμού 

εργάζεται ως «Υπάλληλοι γραφείου» (201.305 άτομα ή 12,2% των απασχολούμενων 

το  2010)  και  ακολουθούν  σε  συχνότητα  οι  εργαζόμενοι  ως  «Διευθύνοντες 

επιχειρηματίες  και  προϊστάμενοι  μικρών  δημόσιων  και  ιδιωτικών  επιχειρήσεων» 

(114.385 άτομα ή 6,9% των απασχολούμενων), ως «Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα» (113.553 ή 6,9%) και ως «Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί 

κτλ.» (112.637 ή 6,8%). Από την άλλη πλευρά, ελάχιστοι είναι οι εργαζόμενοι ως 

«Δασοκόμοι,  υλοτόμοι  και  ασκούντες  συναφή  επαγγέλματα»  και  ως  «Μέλη 

βουλευομένων σωμάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσια διοίκησης και 

των οργανισμών ειδικών συμφερόντων». 
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Διάγραμμα: Ποσοστιαία συμμετοχή κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας στη συνολική  

απασχόληση στην Αθήνα, 2010

Πηγή: Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Η ανάλυση SWOT στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων

Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ως μεθοδολογικό 

εργαλείο, αποτελεί ένα υπόδειγμα καταγραφής των σημαντικότερων συμπερασμάτων 

που  προκύπτουν  από  την  ανάλυση  και  την  καταγραφή  του  εσωτερικού  και 

εξωτερικού  περιβάλλοντος  της  περιοχής  μελέτης.  Απώτερος  στόχος  είναι  ο 

εντοπισμός  των  ισχυρών  σημείων  στη  βάση  των  οποίων  μπορεί  να  στηριχθεί  η 

αναπτυξιακή  πορεία  της  περιοχής  αναφοράς  και  να  καθοριστούν  οι  στρατηγικές 

κατευθύνσεις  μιας  συνεκτικής  και  συνολικής  στρατηγικής  τοπικής  ανάπτυξης. 

Επίσης,  ο  εντοπισμός  και  η  καταγραφή  των  αδύνατων  σημείων  αποτελεί  την 

αναγκαία  βάση  για  εκείνες  τις  πολιτικές  και  δράσεις  που  θα  συνέβαλαν  στη 

αντιμετώπισή  τους.  Σε  ένα  δυναμικά  μεταβαλλόμενο  περιβάλλον  παρουσιάζονται 

ευκαιρίες και κίνδυνοι, που πρέπει να αξιολογούνται και να λαμβάνονται υπόψη κατά 

το σχεδιασμό των παρεμβάσεων πολιτικής υπέρ της περιοχής αναφοράς.

Οι  δύο  πρώτες  κατευθύνσεις  συνδέονται  με  την  ανάλυση  του  εσωτερικού 

περιβάλλοντος, δηλαδή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης και 

αφορούν αποκλειστικά  τον  προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων ή  μειονεκτημάτων 

που πηγάζουν από την υφιστάμενη υποδομή, τις χωρικές διαρθρώσεις και τα στοιχεία 

που  διαμορφώνουν  το  κοινωνικοοικονομικό  προφίλ  της  περιοχής.  Η  συλλογή, 

ανάλυση και επεξεργασία των φυσιογνωμικών, οικονομικών, κοινωνικών και λοιπών 

στοιχείων  που  έχει  προηγηθεί  επιτρέπει  την  αξιολόγηση  και  τη  σύνοψη  των 

συμπερασμάτων  σχετικά  με  τα  δυνατά  και  αδύνατα  σημεία  που  σκιαγραφούν  το 

χαρακτήρα της υπό μελέτη περιοχής.

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  στοιχεία  που  συγκροτούν  το  εσωτερικό  περιβάλλον  της 

περιοχής μελέτης, εντοπίζονται και εξειδικεύονται οι παράμετροι που συνιστούν τα 

δυνατά σημεία,  τα οποία πρέπει  να αναπτύξει  η παραγωγική δραστηριότητα στην 

περιοχή, καθώς και τα αδύνατα σημεία, τα οποία καλείται να περιορίσει, ώστε να μην 

αποτελούν  ανασταλτικό  παράγοντα  στην  ανάπτυξή  της.  Αντίστοιχα,  λαμβάνοντας 

υπόψη  τα  συμπεράσματα  από  την  ανάλυση  του  εξωτερικού  περιβάλλοντος, 
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προσδιορίζονται  τα  σημεία  εκείνα  που  διαφαίνεται  να  αποτελούν  ευκαιρίες  για 

ανάπτυξη  και  τα  οποία  θα  πρέπει  να  εκμεταλλευθεί  ο  στρατηγικός  αναπτυξιακός 

σχεδιασμός  της  περιοχής  μελέτης,  καθώς  και  οι  κίνδυνοι  που  ενδέχεται  να 

αντιμετωπίσει στο μέλλον η περιοχή αναφοράς.

Συνοψίζοντας,  η  μεθοδολογία  της  SWOT ανάλυσης  αποσκοπεί  στη  διαμόρφωση 

αναπτυξιακής στρατηγικής με βάση δύο καίριες κατευθύνσεις:

(α) την εξωτερική αξιολόγηση, όπως αποτυπώνεται από τους κινδύνους και τις  

ευκαιρίες  του  υπό  εξέταση  συστήματος  (περιοχής)  στο  περιβάλλον  που 

λειτουργεί και

(β) από την εσωτερική αξιολόγηση, όπως αποτυπώνεται από τις δυνάμεις και τις 

αδυναμίες μέσα στο υπό εξέταση σύστημα (περιοχή).

Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν και μπορούν να συναχθούν από τους τέσσερις 

αυτούς τομείς είναι οι ακόλουθες:

• Στήριξη στις δυνάμεις της περιοχής αναφοράς.
• Περιορισμός των αδυναμιών.
• Αξιοποίηση των ευκαιριών.
• Αντιμετώπιση των απειλών.

Ανάλυση SWOT για το Δήμο Ζωγράφου

Στο κεφάλαιο αυτό θα εντοπιστούν και θα καταγραφούν οι κίνδυνοι, οι περιορισμοί, 

οι  δυνατότητες  και  οι  ευκαιρίες  που  αντιμετωπίζει  ο  Δήμος  μέσω  της  ανάλυσης 

SWOT. Η SWOT ανάλυση βασίστηκε στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

της επιλέξιμης περιοχή. Στη συνέχεια παραθέτουμε με πίνακες την ανάλυσης SWOT 

για τον Δήμο Ζωγράφου ανά θεματικό Τομέα

Θεματικός τομέας : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Θέμα: Κοινόχρηστοι Χώροι Αστικό Πράσινο
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Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες

Προβλήματα
 Έλλειψη  Κτηματολογίου  που 

καθιστά  δυσχερή  την 
ταυτοποίηση  του 
ιδιοκτησιακού  καθεστώτος 
χώρων  που  βρίσκονται  εντός 
των  γεωγραφικών  ορίων  του 
Δήμου

 Υψηλοί  όροι  δόμησης 
(συντελεστής  δόμησης, 
κάλυψη)

 Υψηλοί  συντελεστές  δόμησης 
και αδυναμία εξασφάλισης των 
απαραίτητων  ελεύθερων 
χώρων  και  χώρων  για  την 
αναγκαία κοινωνική υποδομή.

 Μεγάλα  ελλείμματα  σε  γη 
λόγω  της  εκ  των  προτέρων 
κατάληψης  των  περιοχών  με 
αυθαίρετα  κτίσματα  και  του 
μικρού  μεγέθους  των 
ιδιοκτησιών.

  Περιορισμένη  έκταση 
κοινόχρηστων χώρων

  Μη  αξιοποίηση  ιδιωτικών 
ακαλύπτων  ως  χώρων 
πρασίνου  και  μετατροπή 
εγκαταλελειμμένων  ιδιωτικών 
οικοπέδων  και  κτιρίων  σε 
εστίες ρύπανσης και μόλυνσης

  Αυθαίρετες  παρεμβάσεις 
ιδιωτών  και  οργανισμών  του 
Δημοσίου  σε  κοινόχρηστους 
χώρους

  Σοβαρές ελλείψεις σε πράσινο 
σχεδόν  στο  σύνολο  των 
γεωγραφικών ορίων του Δήμου

  Ανοικοδόμηση  περιοχών 
αδόμητων ή με χαμηλή δόμηση

Δυνατότητες
 Διαμόρφωση  πολλών  νέων 

χώρων  πρασίνου,  η  κατασκευή 
και  ανακατασκευή  πάρκων, 
πλατειών και παιδικών χαρών, οι 
αισθητικές  και  εικαστικές 
παρεμβάσεις  σε  κοινόχρηστους 
χώρους,  ο  σύγχρονος  φωτισμός, 
τα  νέα  πεζοδρόμια  και  οι 
πεζοδρομήσεις  κατάλληλων 
σημείων,  αλλά  και  οι 
καινοτομικές  δράσεις  για  την 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος

 Συντήρηση  /ανάπλαση  των 
υπαρχόντων χώρων πρασίνου

  Προγράμματα  αύξησης  του 
πρασίνου  της  πόλης  (πράσινες 
ταράτσες, ενοποίηση ακαλύπτων)

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί
 Ανεπάρκεια  μέσων  και  πόρων 

για υλοποίηση μελετών
  Πιέσεις  για  οικοδομική 

εκμετάλλευση των χώρων.
  Οι  υποβαθμισμένες  περιοχές 

παραμένουν  εστίες 
υποβάθμισης,  με  αρνητικά 

Ευκαιρίες
 Δυνατότητα  ανάληψης  δράσεων 

για ενοποίηση ελεύθερων χώρων 
με αστικό πράσινο

  Μελέτες για δημιουργία δικτύων 
πεζοδρόμων-μεγάλων  χώρων 
πρασίνου
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αποτελέσματα στις υπάρχουσες 
οικονομικές  δραστηριότητες 
και  στο  περιβάλλον.  Κίνδυνος 
μη αξιοποίησης / αναβάθμισης 
της  περιοχής  (και  περαιτέρω 
επιδείνωσης  της  κατάστασης 
ορισμένων  τμημάτων  της)  αν 
δεν εφαρμοστεί ένας συνολικός 
σχεδιασμός.

  Υψηλό  κόστος  μετατροπής 
των  ελεύθερων  χώρων  σε 
κοινόχρηστους

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης

 Υλοποίηση  προγράμματος  παρεμβάσεων  αστικού  σχεδιασμού  σε 
κοινόχρηστους χώρους

 Αξιοποίηση πόρων από την 4η προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ)
 Αξιοποίηση του θεσμού των (ΣΔΙΤ) Συμπράξεις Δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα (Ν.3389/05)
 Εφαρμογή  του  σχεδιασμού  για  την  εξασφάλιση  των  απαιτούμενων 

κοινόχρηστων  χώρων,  χώρων  πρασίνου,  των  χώρων  κοινωνικής 
υποδομής και την οικιστική ανάπτυξη της περιοχή

Θεματικός τομέας : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Θέμα: Καθαριότητα και Αποκομιδή Απορριμμάτων
Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες

Προβλήματα
 Πολύ  μεγαλύτερες  ποσότητες 

απορριμμάτων  από  τις 
συνήθεις  για  κατοικίες  και 
εμπορικές  δραστηριότητες 
λόγω  ιδιαίτερων 
δραστηριοτήτων

 Μειωμένη  ευαισθητοποίηση 
των  κατοίκων  σε  ορισμένα 
θέματα διαχείρισης αποβλήτων 
(π.χ. μπάζα).

  Μειωμένη  εμπειρία  στα 
προγράμματα ανακύκλωσης.

  Οι δυσκολίες που προκύπτουν 
λόγω  του  οξυμένου 
κυκλοφοριακού  προβλήματος 
και της παράνομης
στάθμευσης

Δυνατότητες
 Οι  κάτοικοι  και  οι  φορείς  της 

πόλης  μπορούν  να  συμβάλλουν 
σημαντικά  στη  διατήρηση  της 
καθαριότητας  με  κατάλληλη 
ευαισθητοποίηση.

 Αξιοποίηση  του  ανθρώπινου 
δυναμικού,  συνεχής 
εκσυγχρονισμός  του  εξοπλισμού 
ενίσχυση  των  αντίστοιχων 
δαπανών.

 Η αυξητική τάση για ανακύκλωση 
υλικών  και  αστικών 
απορριμμάτων

  Σύστημα  επικοινωνίας, 
τηλεματικής  διαχείρισης  & 
προγραμματισμού  του 
μεταφορικού  έργου  της  Δ/νσης 
Καθαριότητας  του  Δήμου 
Αθηναίων

  ευρύ  πρόγραμμα  ανακύκλωσης 
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που απαρτίζεται από 4 επιμέρους 
συστήματα  για  τα  αστικά  και 
εμπορικά απορρίμματα

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί
 Ολόκληρη  η  Περιφέρεια 

Αττικής  αντιμετωπίζει 
προβλήματα εύρεσης επαρκών 
χώρων  διάθεσης  αποβλήτων, 
το κόστος διαχείρισης αυξάνει 
ως  αποτέλεσμα  του 
αυστηρότερου ευρωπαϊκού και 
εθνικού πλαισίου

Ευκαιρίες
 Οι πολιτικές του ΥΠΕΧΩΔΕ, του 

ΥΠΕΣΔΔΑ  και  της  ΕΕ, 
προώθησης  της  εναλλακτικής 
διαχείρισης  και  αξιοποίησης 
πολλών  ρευμάτων  αποβλήτων. 
Ειδικά  για  τα  μπάζα,  που 
αποτελούν  σημαντικό  πρόβλημα 
υποβάθμισης  του  τοπίου 
αναμένεται  άμεσα  σχετικό 
Προεδρικό Διάταγμα.

 Το  θεσμικό  πλαίσιο  απαιτεί  το 
πρόσθετο  κόστος  της 
εναλλακτικής  διαχείρισης  να 
καλυφθεί  από  τις  υπόχρεες 
εταιρείες που κατασκευάζουν και 
διακινούν αυτά τα προϊόντα.

  Η  αυξανόμενη  περιβαλλοντική 
ευαισθησία των κατοίκων

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης

 Η προώθηση της ανακύκλωσης και της αειφορικής διαχείρισης 
των ΑΣΑ

Θεματικός τομέας : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Θέμα: Αστική – Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες

Προβλήματα
 Ηχορρύπανση  λόγω 

αυξημένου  κυκλοφοριακού 
φόρου  των  μεγάλων  οδικών 
αξόνων,  αλλά  και  από  τη  μη 
τήρηση κανονισμών από άλλες 
δραστηριότητες  όπως 
φορτοεκφορτώσεις,  κέντρα 
διασκέδασης,  οικοδομικές 
εργασίες

 Έλλειψη  περιβαλλοντικής 
συνείδησης των κατοίκων

 Έλλειψη  περιβαλλοντικού 
σχεδιασμού

 Υψηλή  συγκέντρωση  αερίων 

Δυνατότητες
 Χρήση  του  φυσικού  αερίου  που 

θα  συμβάλλει  στη  μείωση  της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
δημοτών  σε  θέματα 
περιβάλλοντος

 Μεγάλη  ευαισθητοποίηση  της 
Δημοτικής  Αρχής  πάνω  σε 
περιβαλλοντικά θέματα
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ρύπων
 Ισχυρή  επιβάρυνση  της 

ατμοσφαιρικής  ρύπανσης 
λόγω της πυκνής δόμησης

 Υψηλές  θερμοκρασίες  το 
καλοκαίρι  μέσα  στην  πόλη 
(φαινόμενο  θερμικών 
νησίδων)  από  έλλειψη 
βιοκλιματικού  σχεδιασμού 
κτιρίων και υπαιθρίων χώρων

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί
 Αυξανόμενη  ατμοσφαιρική 

ρύπανση κυρίως λόγω χρήσης 
του αυτοκινήτου

 Αυξανόμενη  χρήση  κινητών 
τηλεφώνων

 Απουσία  συνεργασίας  με 
κρατικούς  φορείς  για 
συγκεκριμένα  θέματα  πχ 
εντατικοποίηση  των  ελέγχων 
για τη
χάρτα καυσαερίου

Ευκαιρίες
 Πολιτικές  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  και 

της ΕΕ για το περιβάλλον
 Αξιοποίηση  πόρων  από  την  4η 

προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ)
 Εθνικό  σχέδιο  δράσης  για  την 

επίτευξη των στόχων που τίθενται 
από  το  πρωτόκολλο  του  Κιότο 
για την κλιματική αλλαγή

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης
 Αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου και των εναλλακτικών μορφών 

ενέργειας
 Ολοκλήρωση της επέκτασης του μετρό που θα συντελέσει στην μείωση 

των οχημάτων στο κέντρο της πόλης

Θεματικός τομέας : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Θέμα: Κυκλοφορία - Στάθμευση
Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες

Προβλήματα
 Προβλήματα  αστικών 

συμφορήσεων  και 
μονολειτουργικότητας από την 
πύκνωση  των  κεντρικών 
λειτουργιών  κυρίως  στον 
ακτινωτό πολύποδα που ξεκινά 
από την κεντρική περιοχή της 
Αθήνας  προς  την  περίμετρο 
και  τα  παράκτια  μέτωπα  του 
ΠΣΠ.

  Χωρικές  δυσλειτουργίες  και 
συμφορήσεις  με  μείζονα 
προβλήματα  στην  παράνομη 

Δυνατότητες
 Ολοκλήρωση  του  μετρό  που 

αναμένεται  να  μειώσει  ακόμα 
περισσότερο  την  κίνηση 
οχημάτων  προς  το  κέντρο  της 
Αθήνας

  Αξιοποίηση  -  επέκταση  της 
εφαρμογής  των  Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

  Συνεργασία με Τροχαία
  Προσβασιμότητα
  Δημοτικοί χώροι στάθμευσης σε 

κομβικά  σημεία.  Υπάρχει 
δυνατότητα αξιοποίησης κάποιων 
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στάθμευση,  την  έλλειψη 
παρεμβάσεων  ανάπλασης  και 
κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  σε 
όλα τα βασικά κέντρα.

  Παρά  τις  προσπάθειες  του 
Δήμου  για  τη  διατήρηση  της 
καλής  κατάστασης  των 
οδοστρωμάτων  –πεζοδρομίων 
η  κακή  αποκατάσταση  των 
τομών  τους  από  τους  Ο.Κ.Ω. 
δημιουργεί προβλήματα.

 Μικρό  πλάτος  των 
πεζοδρομίων  (πλην  του 
εμπορικού  και  ιστορικού 
κέντρου)  άστοχη  τοποθέτηση 
του  αστικού  εξοπλισμού, 
κατάληψή  τους  από  διάφορες 
χρήσεις  και  από  στάθμευση 
οχημάτων  σε  συνδυασμό  με 
την έλλειψη αστυνόμευσης.

  Μείωση  της  κυκλοφοριακής 
ικανότητας  των  οδών  λόγω 
των  παρακείμενων  χρήσεων 
και  της  έλλειψης 
αστυνόμευσης

  Έλλειψη  κυκλοφοριακής 
αγωγής των πολιτών.

  Έλλειψη δικτύου πεζοδρόμων 
– ποδηλατοδρόμων

  Σημαντική  Κυκλοφοριακή 
επιβάρυνση  τόσο  σε  τοπικό, 
όσο & σε υπερτοπικό επίπεδο.

από τους ελεύθερους χώρους που 
γειτνιάζουν  με  τους  πόλους 
εμπορίου  και  αναψυχής  για 
υπόγεια parking.

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί
 Ισχυρή  κοινωνική  αντίσταση 

σε  κάθε  προσπάθεια 
απομάκρυνσης καταπατητών

 Συνεχής  αύξηση  της  χρήσης 
Ι.Χ.

 Αδυναμία συνεννόησης με τους
κοινωνικούς  εταίρους  σε 
θέματα  απεργιακών 
κινητοποιήσεων  που 
επιβαρύνουν  την 
κυκλοφοριακή  λειτουργία  της 
πόλης

 Περιορισμένη  χρηματοδότηση 
της  κατασκευής  υπόγειων 
χώρων  στάθμευσης  από  το 
ΥΠΕΧΩΔΕ

  Έλλειψη  οργανωμένης 

Ευκαιρίες
 Αξιοποίηση  πόρων  από  την  4η 

προγραμματική περίοδο(ΕΣΠΑ)
 Αξιοποίηση  του  θεσμού  των 

(ΣΔΙΤ) Συμπράξεις Δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα (Ν.3389/05)

 Σωστή  εφαρμογή  και  επέκταση 
του  συστήματος  ελεγχόμενης 
στάθμευσης
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ενημέρωσης  των  οδηγών  σε 
πραγματικό  χρόνο  για  τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες

 Γραφειοκρατικές 
καθυστερήσεις  στη  διαδικασία 
έκδοσης  αποφάσεων 
κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων 
λόγω  του  υφιστάμενου 
θεσμικού πλαισίου

 Ανάγκες  υποδομών  λόγω  των 
υπερτοπικών  πόλων  αναψυχής 
και  εμπορίου  όσον  αφορά  την 
εύκολη πρόσβαση & τις θέσεις 
στάθμευσης.

 Αναρμοδιότητα  του  Δήμου  για 
κρίσιμα  θέματα  ρύθμισης 
κυκλοφορίας  πχ   ωράριο 
φορτοεκφορτώσεων

 Τοπικές  αναπλάσεις  με  τη 
ρύθμιση  της  κυκλοφορίας  - 
στάθμευσης  και  την 
πεζοδρόμηση  οδών  όπου 
αναπτύχθηκαν  οι 
δραστηριότητες  του  εμπορίου 
και της αναψυχής

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης

  Βελτίωση εσωτερικού οδικού δικτύου
  Δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης
  Ανεπάρκεια χώρων στάθμευσης
  Κυκλοφοριακή αγωγή
  Συνεργασία με τους κρατικούς φορείς για αναπροσαρμογή μέτρων όπως 

πχ λεωφορειόδρομο
 Εφαρμογή  πρότυπων  προγραμμάτων  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στο 

κέντρο της πόλης

Θεματικός τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Θέμα:  Τεχνικές  Υποδομές  –  Πεζόδρομοι  –  Ηλεκτροφωτισμός  Κοινόχρηστων 
Χώρων
Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες

Προβλήματα
 Ανάγκη  βελτίωσης  του 

ηλεκτροφωτισμού καθώς μέσα 
από  αυτή  αυξάνεται  το 
αίσθημα  ασφάλειας  των 
πολιτών

Δυνατότητες
 Επέκταση  της  κατασκευής 

ραμπών  για  άτομα  με  ειδικές 
ανάγκες

 Προσπάθεια  ανάπλασης 
πεζοδρομίων  σε  κεντρικές 
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 Αυξανόμενες  ανάγκες  με 
σχετικά  υψηλό  κόστος  για 
συντήρηση και  ανακατασκευή 
πεζοδρομίων

 Παρεμπόδιση της κυκλοφορίας 
σε πεζόδρομους και πεζοδρόμια 
από  αυθαίρετες  ιδιωτικές 
χρήσεις.

περιοχές του Δήμου
 Σχετικά  καλό  επίπεδο 

ηλεκτροφωτισμού  της  πόλης  Η 
συμμετοχή  και  των  ιδιωτικών 
φορέων σε αυτό το επίπεδο

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί
 Υψηλό  κόστος  χρέωσης 

κατανάλωσης  ηλεκτρικής 
ενέργειας

 Μεγάλο κόστος συντηρήσεων

Ευκαιρίες
 Δυνατότητα  χρηματοδότησης 

δράσεων  διαχείρισης  ηλεκτρικού 
φορτίου  και  χρήσης  τεχνολογιών 
ΑΠΕ από το πρόγραμμα ΥΠΑΝ-
ΚΕΔΚΕ  στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ 
2007 -2013

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης

  Έργα βελτίωσης των υποδομών σε επίπεδο γειτονιάς σε όλα τα σημεία 
του Δήμου

Θεματικός  τομέας:  Τομέας:  Κοινωνική  Πολιτική,  Παιδεία,  Πολιτισμός, 
Αθλητισμός
Θέμα: Κοινωνική Πολιτική
Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες

Προβλήματα
 Η  αύξηση  της  γήρανσης  του 

πληθυσμού του Δήμου.
 Η  μείωση  της  οικογενειακής 

συνοχής,  η  αύξηση  των 
μονογονεικών  οικογενειών  και 
η  αύξηση  των  πολυμελών 
οικογενειών.

 Η  μείωση  του  αριθμού  των 
ομοδημοτών  και 
ετεροδημοτών  και  η 
παράλληλη  αύξηση  του 
αριθμού των αλλοδαπών.

 Η  αύξηση  των  χρηστών 
εξαρτησιογόνων ουσιών.

 Η  αύξηση  της 
εγκληματικότητας.

 Η  αύξηση  των  χρόνιων 
νοσημάτων  και  των 

Δυνατότητες
 Ύπαρξη φορέων και  προσωπικού 

του  Δήμου  στο  χώρο  της  υγείας 
και  κοινωνικής  αλληλεγγύης  που 
θα  μπορούσε  να  συμβάλλει 
σημαντικά  στην  λειτουργική 
αναβάθμιση  των  υφιστάμενων 
υπηρεσιών υγείας και  κοινωνικής 
αλληλεγγύης.

 Παρόλο  που  οι  υπάρχουσες 
υλικοτεχνικές  δομές  των 
υφιστάμενων  υπηρεσιών  υγείας 
και  κοινωνικής  αλληλεγγύης  δεν 
είναι  άριστες,  μπορούν  να 
αποτελέσουν  σημαντικό  εφόδιο 
για  την  ανασυγκρότηση  των 
υπαρχουσών  δομών  μειώνοντας 
σημαντικά το οικονομικό κόστος.

 Η νέα εποχή που σε επίπεδο πόλης 
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νοσημάτων φθοράς. 
 Απουσία  δράσεων  και 

ενεργειών  για  την 
καταπολέμηση  του 
‘κοινωνικού  στίγματος’ 
ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων 
(χρήστες  εξαρτησιογόνων 
ουσιών,  άτομα  με  ψυχικές 
διαταραχές,  αλλοδαποί,  άτομα 
με  ειδικές  ανάγκες,  γυναίκες, 
μονογονεικές  οικογένειες)  για 
την  αποφυγή  φαινομένων 
κοινωνικού  αποκλεισμού  που 
μπορούν  να  διαταράξουν  την 
συνοχή της τοπικής κοινωνίας 
του Δήμου.

 Έλλειψη  σχεδιασμού  και 
οργανωμένης δομής ανάπτυξης 
και  λειτουργίας  του 
εθελοντισμού  που  θα 
δημιουργήσει 
ευαισθητοποιημένους 
Αθηναίους πολίτες οι οποίοι θα 
στηρίξουν’ σημαντικά το  έργο 
των  υπηρεσιών  υγείας  και 
κοινωνικής  αλληλεγγύης  του 
Δήμου  συμβάλλοντας  στον 
περιορισμό  των  κοινωνικών 
προβλημάτων  και 
διασφαλίζοντας την συνοχή της 
τοπικής κοινωνίας.

 Απουσία  οργανωμένων 
δράσεων σε θέματα πρόληψης 
και αγωγής υγείας.

ορίζεται  από  πολυπολιτισμικές 
κοινωνίες,  δημιουργεί  νέες 
απαιτήσεις  σε  εθνικό  αλλά  και 
τοπικό  επίπεδο  αλλά  και  νέες 
δυνατότητες  αξιοποίησης 
ανθρώπινου δυναμικού. Ο Ο.Τ.Α. 
ως  εγγύτερη  στο  πολίτη  κρατική 
δομή μπορεί  να  εξασφαλίσει  την 
εφαρμογή  των  εθνικών 
στρατηγικών  για  την  αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού σε μια 
τοπική αναπτυξιακή πορεία και να 
δημιουργήσει  τις  απαραίτητες 
δομές  κοινωνικής  φροντίδας  για 
την ισότιμη κάλυψη των αναγκών 
όλων  των  δημοτών.  Το 
κυμαινόμενο  σε  ικανοποιητικά 
επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού 
της πόλης καθώς και η διατήρηση 
της  παραδοσιακής  οικογενειακής 
δομής  είναι  στοιχεία  που 
εγγυώνται  κοινωνική  συνοχή 
αλληλέγγυα  και  ευημερούσα 
κοινωνία.

 Οι  δυνατότητες  που 
διαμορφώνονται  με  τις  νέες 
μελέτες  σε  επίπεδο  Δήμου,  τις 
βελτιώσεις του οδικού δικτύου, τις 
ανακαινίσεις  και  επιδιορθώσεις 
κτιρίων  καθώς  και  δυνατότητες 
που παρέχουν οι ΤΠΕ μπορούν να 
συμβάλλουν  θεαματικά  στην 
προσβάσιμη πόλη από όλους τους 
πολίτες με την προϋπόθεση ότι θα 
υπάρξει  ένα  επιστημονικά 
τεκμηριωμένο  και  οργανωμένο 
σχέδιο  παρέμβασης  και 
ευαισθητοποίησης που θα παίρνει 
υπόψη  του  τους  εμποδιζόμενους 
πολίτες.

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί
 Μη  συντονισμένη  και 

οργανωμένη  συνεργασία  με 
άλλες  μονάδες  υγείας  και 
κοινωνικής  αλληλεγγύης 
μπορεί  να  οδηγήσει  σε 
άσκοπες’  αλλαγές  των 
υφιστάμενων  υπηρεσιών 
υγείας  και  κοινωνικής 
αλληλεγγύης του Δήμου.

Ευκαιρίες
 Αποτελεί  προτεραιότητα  της 

παρούσας  Δημοτικής  Αρχής  να 
βελτιώσει  την παροχή υπηρεσιών 
υγείας  και  κοινωνικής 
αλληλεγγύης

 Πολιτικές  τάσεις  σε  εθνικό  και 
ευρωπαϊκό  επίπεδο  για  ενίσχυση 
της  κοινωνικής  πολιτικής  σε 
τοπικό  επίπεδο  μέσω 
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 Το  υπάρχον  σύστημα  υγείας 
(ιδιωτικός  τομέας, 
ασφαλιστικά ταμεία) μπορεί να 
αποτελέσει  περιορισμό  στην 
ανάπτυξη  ενός  αποδοτικού 
συστήματος  υγείας  και 
κοινωνικής  αλληλεγγύης, 
δημιουργώντας 
ανταγωνιστικές  τάσεις  αν  δεν 
ορισθούν  τα  ακριβή  όρια 
λειτουργίας  των  νέων 
υπηρεσιών  του  δήμου  σε 
συνεργασία  με  τις  άλλες 
υπηρεσίες.

  Η μεταναστευτική ροή μπορεί 
να  δημιουργήσει  φαινόμενα 
κοινωνικού  διαχωρισμού  και 
πόλωσης.

 Οι δημογραφικές  αλλαγές  και 
μεταβολές  στη  δομή  των 
νοικοκυριών  και  εργασιακών 
σχέσεων.

 Ο  μη  εκσυγχρονισμός  της 
εκπαίδευσης  και  η 
αναντιστοιχία  των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων με 
τις ζητούμενες από την αγορά 
αυξάνει τον κίνδυνο μη ένταξης 
στο  εργατικό  δυναμικό  των 
γυναικών  ή  άλλων  ευάλωτων 
ομάδων  και  αυξάνει  την 
ανεργία.

 Η  μη  προσπελάσιμη  πόλη  σε 
όλους  τους  χώρους,  κτήρια, 
οδούς κλπ.,  περιθωριοποιεί  τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες από 
την  ένταξή  τους  στο 
παραγωγικά  ανθρώπινο 
δυναμικό  και  αποτρέπει 
επισκέπτες προς τη πόλη. Αυτά 
έχουν  ως  αποτέλεσμα  την  μη 
εισροή  πόρων  αφενός  και 
αφετέρου  στην  δημιουργία 
ανισοτήτων  μεταξύ  του 
πληθυσμού  ή  ομάδων 
πληθυσμού.

προγραμμάτων τις οποίες ο Δήμος 
θα  πρέπει  να  εκμεταλλευτεί 
εξασφαλίζοντας  χρηματοδοτήσεις 
που  θα  βοηθήσουν  στην 
αντιμετώπιση  προβλημάτων 
κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.

 Καθώς  μέγιστη  πολιτική 
προτεραιότητα  και  κατεύθυνση 
του ΕΣΠΑ (2007-2013) τίθεται  η 
καταπολέμηση  της  φτώχειας  και 
του  κοινωνικού  αποκλεισμού  σε 
όλο τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, η 
τοπική  διοίκηση  πρέπει  να 
αξιοποιήσει  όλες  τις  δράσεις  του 
Δ΄ΚΠΣ  που  θα  ενισχύσουν  τις 
υπάρχουσες  δομές  κοινωνικής 
στήριξης  ευάλωτων  κοινωνικών 
ομάδων  (Γραφεία  μεταναστών, 
προγράμματα και δομές φροντίδας 
παιδιών  και  ηλικιωμένων  και 
άλλα).

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 
Περιφέρειας  της  Αττικής  σε 
συνδυασμό  με  τα  Τομεακά 
Προγράμματα  Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου  Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
χρηματοδοτούν  δράσεις  για 
συνδυασμένες  ενέργειες  στην 
απασχόληση  και  κατάρτιση, 
καθώς και βελτίωση και επέκταση 
κοινωνικών  δομών  διευκόλυνσης 
της οικογένειας και της γυναίκας.

 Καθώς  μέγιστη  πολιτική 
προτεραιότητα  και  κατεύθυνση 
του ΕΣΠΑ (2007-2013) τίθεται  η 
καταπολέμηση  της  φτώχειας  και 
του  κοινωνικού  αποκλεισμού  σε 
όλο τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, η 
τοπική  διοίκηση  πρέπει  να 
αξιοποιήσει  όλες  τις  δράσεις  του 
Δ΄ΚΠΣ  που  θα  ενισχύσουν  τις 
υπάρχουσες  δομές  κοινωνικής 
στήριξης  ευάλωτων  κοινωνικών 
ομάδων  (Γραφεία  μεταναστών, 
προγράμματα και δομές φροντίδας 
παιδιών  και  ηλικιωμένων  και 
άλλα).

 Η  ψήφιση  του  Ν.3304/2005 
«Εφαρμογή  της  αρχής  της  ίσης 
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μεταχείρισης»  δημιουργεί  τη 
δυνατότητα  λήψης  μέτρων  και 
πολιτικών  για  την  ουσιαστική 
εφαρμογή του νόμου. Το Ε.Π. της 
Περιφέρειας  Αττικής  προβλέπει 
δράσεις  για  τη  βελτίωση  της 
ποιότητας ζωής και την ενίσχυση 
των  υποδομών  της 
προσπελασιμότητας.

 Οι  συντονισμένες  προσπάθειες 
του  εθνικού  στρατηγικού 
σχεδιασμού  και  της 
αυτοδιοίκησης  ως  εγγύτερη  προς 
το πολίτη αρχή, σε συνδυασμό με 
τις  υποδομές  που  η  περιοχή 
διαθέτει,  δίνουν την ευκαιρία για 
τη  διασφάλιση  της  παροχής 
υπηρεσιών υγείας και  κοινωνικής 
αλληλεγγύης  σε  όλους  τους 
πολίτες  ανεξάρτητα  από  το 
εισόδημα  και  την  επαγγελματική 
τους  κατάσταση.  Ο  Δήμος 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες και 
τις  ευκαιρίες  οφείλει  να  προάγει 
τη δημόσια υγεία στη κατεύθυνση 
της σύγχρονης αντίληψης για την 
υγεία,  που  υπερβαίνει  τα 
περιορισμένα  όρια  της  υγιεινής 
και  της  πρόληψης  και 
περιλαμβάνει  δράσεις  που 
αποσκοπούν  σε  παρεμβάσεις 
ελαχιστοποίησης  των 
προαναφερθέντων  κινδύνων, 
μετασχηματίζοντας  τον  τρόπο 
ζωής  και  τον  οικολογικό  και 
κοινωνικό περίγυρο.

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης

 Ανάγκη  για  λειτουργική  ανασυγκρότηση  του  συστήματος  παροχής 
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

 Υποστήριξη  της  ομαλής  κοινωνικής  ένταξης  νέων  πληθυσμιακών 
ομάδων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

 Στήριξη ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο «κοινωνικού αποκλεισμού» 
και φτώχειας.

 Ανάπτυξη  προληπτικών  δράσεων  για  την  αντιμετώπιση  της 
παραβατικότητας.

 Βελτίωση  του  εκπαιδευτικού  επιπέδου  και  των  επαγγελματικών 
προσόντων του εργατικού δυναμικού.

 Βελτίωση  του  εκπαιδευτικού  επιπέδου  και  των  επαγγελματικών 
δεξιοτήτων των γυναικών. 
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 Εξασφάλιση ενός ελαχίστου εγγυημένου επιπέδου παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών.

 Συνέχιση χρηματοδότησης των υπαρχόντων δομών.
 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την περιβαλλοντική επιβάρυνση – 

εφαρμογή μέτρων προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Θεματικός Τομέας: Κοινωνικά Χαρακτηριστικά
Θέμα: Κοινωνική Συνοχή
Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες

Προβλήματα
 Η  εγκατάσταση  νέων 

πληθυσμών  στο  Δήμο,  κατά 
κύριο  λόγο  οικονομικών 
μεταναστών,  όπως  και  σε  όλη 
τη  χώρα  άλλωστε,  είναι  μια 
πραγματικότητα  που  έχει 
εκτιμηθεί  θετικά  από  την 
πλευρά της οικονομίας και έχει 
πολύ συζητηθεί από την πλευρά 
της  διάρρηξης  του  κοινωνικού 
ιστού και των επιπτώσεων που 
συνοδεύουν  το  γεγονός  αυτό 
στην κοινωνική συνοχή και την 
ανάγκη  νέων  υποδομών  που 
χρειάζεται  η  πόλη  για  την 
ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των 
κατοίκων  σε  πολλά  και 
διαφορετικά πεδία.

 Η  ύπαρξη  σημαντικού 
ποσοστού  του  εργατικού 
δυναμικού  με  απαξιωμένες 
γνώσεις  και  δεξιότητες, 
(αλλαγή  οικονομικής 
δραστηριότητας  στη  περιοχή, 
εισαγωγή  των  ΤΠΕ  στη 
παραγωγική διαδικασία κλπ).

Δυνατότητες
 Η νέα εποχή που σε επίπεδο πόλις 

ορίζεται  από  πολυπολιτισμικές 
κοινωνίες,  δημιουργεί  νέες 
απαιτήσεις  σε  εθνικό  αλλά  και 
τοπικό  επίπεδο  αλλά  και  νέες 
δυνατότητες  αξιοποίησης 
ανθρώπινου δυναμικού. Ο Ο.Τ.Α. 
ως  εγγύτερη  στο  πολίτη  κρατική 
δομή μπορεί  να  εξασφαλίσει  την 
εφαρμογή  των  εθνικών 
στρατηγικών  για  την 
αξιοποίηση  του  ανθρώπινου 
δυναμικού  σε  μια  τοπική 
αναπτυξιακή  πορεία  και  να 
δημιουργήσει  τις  απαραίτητες 
δομές  κοινωνικής  φροντίδας  για 
την ισότιμη κάλυψη των αναγκών 
όλων  των  δημοτών.  Το 
κυμαινόμενο  σε  ικανοποιητικά 
επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού 
της πόλης καθώς και η διατήρηση 
της  παραδοσιακής  οικογενειακής 
δομής  είναι  στοιχεία  που 
εγγυώνται  κοινωνική  συνοχή 
αλληλέγγυα  και  ευημερούσα 
κοινωνία

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί
 Οι  δημογραφικές  αλλαγές  και 

μεταβολές  στη  δομή  των 
νοικοκυριών  και  εργασιακών 
σχέσεων.

 Ο  μη  εκσυγχρονισμός  της 
εκπαίδευσης  και  η 
αναντιστοιχία  των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων με 
τις  ζητούμενες  από  την  αγορά 
αυξάνει τον κίνδυνο μη ένταξης 

Ευκαιρίες
 Στη περίοδο αυτή πρέπει να λυθεί 

σε  επίπεδο δήμου το  ζήτημα της 
οργανωμένης  επιστημονικής 
παρέμβασης σε κοινωνικά θέματα. 
Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί από 
την  Κοινωνική  Υπηρεσία  στον 
ΟΤΑ σε  ένα  ελάχιστο  εγγυημένο 
επίπεδο  παροχής  κοινωνικών 
υπηρεσιών.

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 
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στο  εργατικό  δυναμικό  των 
γυναικών  ή  άλλων  ευάλωτων 
ομάδων ή αυξάνει την
ανεργία.

Περιφέρειας  της  Αττικής  σε 
συνδυασμό  με  τα  Τομεακά 
Προγράμματα  Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου  Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου μάθηση 
χρηματοδοτούν  δράσεις  για 
συνδυασμένες  ενέργειες  στην 
απασχόληση  και  κατάρτιση, 
καθώς και βελτίωση και επέκταση 
κοινωνικών  δομών  διευκόλυνσης 
της οικογένειας και της γυναίκας

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης

 Πρόληψη για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.
 Βελτίωση  του  εκπαιδευτικού  επιπέδου  και  των  επαγγελματικών 

προσόντων του ργατικού δυναμικού.
 Βελτίωση  του  εκπαιδευτικού  επιπέδου  και  των  επαγγελματικών 

δεξιοτήτων των γυναικών.
 Αντιμετώπιση μεμονωμένων διαρροών από τη στοιχειώδη εκπαίδευση.
 Εξασφάλιση  ενός  ελαχίστου  εγγυημένου  επιπέδου  παροχής  κοινωνικών 

υπηρεσιών. Κοινωνική υπηρεσία Δήμου.
 Συνέχιση χρηματοδότησης των υπαρχόντων δομών, συμπλήρωση δομών.

Θεματικός Τομέας: Κοινωνικά Χαρακτηριστικά
Θέμα: Προσπελασιμότητα, προσβάσιμη πόλη για όλους τους πολίτες
Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες

Προβλήματα
 Ο  εμποδισμός  των  ατόμων  με 

αναπηρία ή ειδικά προβλήματα, 
(ηλικιωμένοι,  έγγυες,  παιδιά 
κλπ.)  σε  όλα  τα  κοινωνικά 
αγαθά και  δικαιώματα ή  στην 
αυτόνομη  διαβίωση,  εξ  αιτίας 
της  ανυπαρξίας  ή  της 
κακοτεχνίας των υποδομών των 
κτηρίων  και  της  πόλης 
αποτελεί  σήμερα  βασικό 
πρόβλημα  στις  πόλεις  που 
επιθυμούν  να  έχουν  υψηλά 
standards  διαβίωσης  και  να 
αποτελούν
τουριστικά  επισκέψιμο 
προορισμό.

Δυνατότητες
 Οι  δυνατότητες  που 

διαμορφώνονται  με  τις  νέες 
μελέτες  σε  επίπεδο  Δήμου,  τις 
βελτιώσεις του οδικού δικτύου τις 
ανακαινίσεις  και  επιδιορθώσεις 
κτιρίων  καθώς  και  δυνατότητες 
που παρέχουν οι ΤΠΕ μπορούν να 
συμβάλλουν  θεαματικά  στην 
προσβάσιμη πόλη από όλους τους 
πολίτες με την προϋπόθεση ότι θα 
υπάρξει  ένα  επιστημονικά 
τεκμηριωμένο  και  οργανωμένο 
σχέδιο  παρέμβασης  και 
ευαισθητοποίησης που θα παίρνει 
υπόψη του τους
εμποδιζόμενους πολίτες
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Κίνδυνοι ή Περιορισμοί
 Η  μη  προσπαλάσιμη  πόλη  σε 

όλους  τους  χώρους,  κτήρια, 
οδούς  κλπ.,  περιθωριοποιεί 
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες από 
την  ένταξή  τους  στο 
παραγωγικά  ανθρώπινο 
δυναμικό  και  αποτρέπει 
επισκέπτες προς τη πόλη. Αυτά 
έχουν  ως  αποτέλεσμα  την  μη 
εισροή  πόρων  αφενός  και 
αφετέρου  στην  δημιουργία 
ανισοτήτων μεταξύ
του  πληθυσμού  ή  ομάδων 
πληθυσμού.

Ευκαιρίες
 Η  ψήφιση  του  Ν.3304/2005 

«Εφαρμογή  της  αρχής  της  ίσης 
μεταχείρισης» δημιουργεί τη

δυνατότητα λήψης μέτρων και πολιτικών 
για την ουσιαστική εφαρμογή του νόμου. 
Τα  Ε.Π  της  Περιφέρειας  Αττικής 
προβλέπει  δράσεις  για  τη  βελτίωση  της 
ποιότητα  ζωής  και  την  ενίσχυση  των 
υποδομών της προσπελασιμότητας.

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης

 Άρση των εμποδίων σε ΑμεΑ και άλλες ομάδες πληθυσμού, στην πλήρη 
προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους και κατ΄επέκταση σε κοινωνικά 
αγαθά.

Θεματικός τομέας: Τομέας: Τοπική Οικονομία – Απασχόληση
Θέμα: Απασχόληση
Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες

Προβλήματα
 Ιδιαίτερα αυξημένα τα ποσοστά 

ανεργίας  των  νέων  και  των 
γυναικών.  Ανάγκη  λήψης 
ενεργητικών  μέτρων  για  την 
καταπολέμηση  της  ανεργίας, 
ειδικά  αυτών  των  κοινωνικών 
ομάδων

 Ιδιαίτερα  αυξημένη  η  ανεργία 
που  συνοδεύεται  και  από 
αυξημένο  ποσοστό  της 
απασχόλησης  στο  δευτερογενή 
τομέα  (και  σχετικά  χαμηλά 
επίπεδα εκπαίδευσης)

 Η  ανεργία  πλήττει  ιδιαίτερα 
τους  πτυχιούχους  ανώτερης 
τεχνολογικής  επαγγελματικής 
εκπαίδευσης.

 Αδυναμία παρακολούθησης των 
αναγκών της αγοράς εργασίας

 Έλλειψη  δικτύωσης  με  τις 
τοπικές
επιχειρήσεις

Δυνατότητες
 Ικανοποιητικό μορφωτικό επίπεδο 

των
Κατοίκων

 Η ύπαρξη αξιόλογου ανθρώπινου 
δυναμικού  και  η  αυξανόμενη 
απασχόληση  στο  ν  τομέα  της 
έρευνας και τεχνολογίας

 Η  παρουσία  ΑΕΙ,  ΤΕΙ, 
Ερευνητικών  Ινστιτούτων  και 
Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ

 Πολυάριθμο  επιστημονικό  και 
τεχνικό δυναμικό

 Σημαντική  βελτίωση  του 
μορφωτικού  επιπέδου  κατά  τη 
δεκαετία 91-01.

 Ιδιαίτερα  αυξημένο  το  επίπεδο 
εκπαίδευσης  στην  περιοχή  του 
Δήμου σε σχέση με το σύνολο της 
χώρας αλλά και την Αττική.
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Κίνδυνοι ή Περιορισμοί
 Νέες  μορφές  φτώχειας  με 

αποτέλεσμα  τη  δημιουργία 
κοινωνικών φαινομένων

 Δυσχέρειες  στην  κοινωνική 
ένταξη  των  οικονομικών 
προσφύγων,  για  την 
καταπολέμηση  φαινομένων 
κοινωνικού  αποκλεισμού 
ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων 
(γυναίκες, νέοι, μετανάστες) και 
συγκεκριμένων  ζωνών 
(θυλάκων)  στην  περιοχή  του 
Δήμου

Ευκαιρίες
 Οι  αρμοδιότητες  της  Τ.Α.  σε 

θέματα
απασχόλησης σύμφωνα με το νέο Δ.Κ.Κ

 Έντονη  επενδυτική 
δραστηριότητα  ιδιαίτερα  στον 
τριτογενή τομέα που δίνει ώθηση 
ανάπτυξης στην περιοχή και νέες 
θέσεις εργασίας

 Αξιοποίηση  πόρων  από  την  4η 

προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ)

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης

 Η αυξημένη ανεργία ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών
 Στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων
 Αξιοποίηση αδρανών πόρων σε συνδυασμό με κοινωνική οικονομία και 

θερμοκοιτίδες εμπορίου και βιοτεχνίας.
 Επιχειρηματικότητα,  εμπόριο-  υπηρεσίες  (Εκπαίδευση,  στρατηγική, 

υποδομές)
 Τουρισμός, (Εκπαίδευση, στρατηγική, υποδομές)
 Συντονισμένη  λειτουργία  δομών  κατάρτισης,  δια  βίου  μάθησης  και 

προώθησης της απασχόλησης.
 Τόνωση  και  σχεδιασμένη  ανάπτυξη  της  επιχειρηματικότητας-διαρκής 

υποστήριξη
 Οι  κατευθύνσεις  της  Ευρωπαϊκής  Πολιτικής  για  την  εκπλήρωση  των 

στόχων της Λισσαβόνα οι  προτεραιότητες σχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2007 
-2013

Θεματικός τομέας: Τομέας: Τοπική Οικονομία – Απασχόληση
Θέμα: Οικονομικά Δραστηριότητα - Επιχειρηματικότητα
Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες

Προβλήματα
 Ανεπαρκής  εκπαίδευση  – 

κατάρτιση  του  ανθρώπινου 
δυναμικού  του  δευτερογενούς 
τομέα  –  Κίνδυνος  σημαντικής 
απώλειας θέσεων εργασίας στον 
βιομηχανικό - βιοτεχνικό τομέα, 
εάν  δεν  προσαρμοσθεί 
περαιτέρω  με  γρήγορους 
ρυθμούς.  Μικρές  δυνατότητες 
εξισορρόπησης  των  θέσεων 
εργασίας  που  θα  χάνονται  στο 
βιομηχανικό  τομέα  από  τις 

Δυνατότητες
 Η  στρατηγική  γεωγραφική  θέση 

του Δήμου.
 Ενδείξεις  βελτίωσης  των 

αναπτυξιακών  και  μακρο-
οικονομικών  μεγεθών  και  τάση 
σύγκλισης της Περιφέρειας με την 
Ε.Ε.,  με  βάση  τους  δείκτες  του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

 Κυρίαρχη  θέση  του  τριτογενή 
τομέα  της  Αθήνας  στην  εθνική 
οικονομία  και  συνεχής  ανάπτυξή 
του, λόγω της στρατηγικής θέσης 
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θέσεις  που  θα  δημιουργούνται 
στον ίδιο τομέα

 Συνύπαρξη  με  τις  σύγχρονες 
επιχειρήσεις  του  τριτογενή 
τομέα  ενός  εξαιρετικά 
αυξημένου  αριθμού  πολύ 
μικρών  επιχειρήσεων 
υπηρεσιών. Με τη συνέχιση της 
διεθνοποίησης  /  ευρωπαϊκής 
ενοποίησης  σε  συνάρτηση  με 
τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, 
θα  συνεχισθούν  οι  ήδη 
υπάρχουσες ισχυρές πιέσεις στη 
συνολική  απασχόληση  στην 
περιοχή

 Αδυναμία  ανάπτυξης 
εναλλακτικών  μορφών 
τουρισμού,  όπως  συνεδριακός, 
πολιτιστικός  κ.α.  λόγω  των 
σοβαρών  ελλείψεων  σε 
αντίστοιχες ειδικές υποδομές

 Σημαντική  υστέρηση  στην 
αξιοποίηση  των  ΤΠΕ  από  τις 
επιχειρήσεις,  με  ένα  μεγάλο 
αριθμό  επιχειρήσεων  μικρού 
και  μέσου  μεγέθους  σε 
φθίνοντες  βιομηχανικούς 
κλάδους  που  αδυνατούν  να 
αξιοποιήσουν  και  να 
ενσωματώσουν  την  έρευνα και 
τεχνολογία  στην  παραγωγική 
διαδικασία.

 Έλλειψη  ειδικών  τουριστικών 
υποδομών  μητροπολιτικής 
εμβέλειας, τόσο υλικών όσο και 
άυλων:  α.  Συστήματα 
πληροφόρησης  επισκεπτών,  e-
commerce  και  e-sales  β. 
Διασύνδεση μεταξύ των φορέων 
που  παρεμβαίνουν  στο 
τουριστικό  κύκλωμα,  γ.  brand 
name της Αθήνας κλπ.

 Ελλιπής  ανάδειξη  και 
διασύνδεση  των  τουριστικών 
πόρων

 Περιορισμένο  εύρος  της 
τουριστικής  περιόδου 
(συνδέεται και με το επόμενο)

 Έλλειψη  προσαρμοστικότητας, 
ελκυστικότητας

του Δήμου.
 Υψηλή  συγκέντρωση 

Ερευνητικών  ιδρυμάτων  και 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

 Συγκέντρωση  των 
δραστηριοτήτων Ε&Α

 Ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης  υψηλότερο  από  το 
μέσο όρο της χώρας

 Διείσδυση  ονόματος  Αθήνας 
παγκοσμίως

 Περιορισμός  ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης

 Λειτουργία  πόλης  και  υποδομών 
σε δωδεκάμηνη βάση

 Υψηλοί  ρυθμοί  οικονομικής 
ανάπτυξης

 Ευνοϊκή  παραγωγική  διάρθρωση 
με τα διεθνή δεδομένα

 Ευνοϊκή  κλαδική  κατανομή  του 
κεφαλαίου σε διάφορους τομείς

 Ύπαρξη νέων υποδομών
 Ευνοϊκή γεωγραφική θέση
 Η  σημαντική  συσσώρευση 

δημοσίου κεφαλαίου στην περιοχή
 Δημιουργία δικτύου μεταφορικών 

υποδομών
 Ύπαρξη μεγάλης αγοράς
 Καλό φυσικό περιβάλλον
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 Μακροοικονομικές 
ανισορροπίες  στο  δημόσιο 
χρέος και έλλειμμα

 Εκτεταμένη παραοικονομία
 Μικρό μέγεθος επιχειρήσεων
 Κλάδοι χαμηλής προστιθέμενης 

αξίας
 Ο  διοικητικός 

κατακερματισμός
 Οι  ελλείψεις  ενός 

ολοκληρωμένου  συστήματος 
στρατηγικού  σχεδιασμού 
ανάπτυξης του αστικού χώρου

 Ανισότητες στην κατανομή των 
υποδομών  εντός  του  αστικού 
συγκροτήματος

 Κοινωνικές ανισότητες
 Το υψηλό  κόστος  συμφόρησης 

που  οδηγεί  στην  ανάγκη  για 
διαρκείς επεκτάσεις

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί
 Στασιμότητα  του  τουρισμού 

λόγω  χαμηλής 
ανταγωνιστικότητας

 Επιβάρυνση του περιβάλλοντος 
ιδίως  της  παραλιακής  ζώνης 
λόγω  της  απρογραμμάτιστης 
ανάπτυξης του τουρισμού

 Υψηλή ανεργία
 Δημογραφική γήρανση
 Γεωγραφική  απόσταση  από 

μεγάλα αστικά κέντρα
 Η  δημοσιονομική  στενότητα 

και το ενδεχόμενο περιορισμού 
των πόρων
για την περιοχή

Ευκαιρίες
 Μεγέθυνση  τριτογενών  εν  γένει 

δραστηριοτήτων  που  ευνοούν  τη 
διεθνή  ανταγωνιστικότητα  της 
περιοχής  και  συντελούν  στην 
προσέλκυση  ιδιωτικών 
επενδύσεων.

 Εκσυγχρονισμός  του 
χρηματοπιστωτικού  τομέα,  των 
κλάδων παροχής υπηρεσιών προς 
τις  επιχειρήσεις  και  αρκετών 
άλλων  κλάδων  των  υπηρεσιών, 
ιδίως  όσον  αφορά  στις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

 Δυνατότητες  ανάπτυξης  διεθνούς 
ρόλου  σε  υπηρεσίες  προς  τις 
επιχειρήσεις, σε υπηρεσίες υγείας, 
εκπαίδευσης

 Δυνατότητες  ανάπτυξης  διεθνούς 
ρόλου σε υπηρεσίες τουρισμού – 
πολιτισμού

 Δυνατότητες  περαιτέρω 
αξιοποίησης  των  εξαιρετικά 
σημαντικών  πολιτιστικών  πόρων 
της περιοχής

 Αξιοποίηση  των  υποδομών  και 
εγκαταστάσεων των Ολ. Αγώνων

 Δυνατότητες  μακρινών 
προελεύσεων  (Ιαπωνία,  ΗΠΑ, 
Κίνα)
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 Διευκόλυνση  συνδυασμών  με 
πρωτεύουσες  ευρωζώνης  λόγω 
ενιαίου νομίσματος

 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης

 Υποστήριξη της επιχειρηματικής εξωστρέφειας
 Δικτύωση επιχειρήσεων με στόχο την ύπαρξη συνεργασιών και υιοθέτηση 

καινοτόμων  εφαρμογών  για  τη  βελτίωση  της  τοπικής 
ανταγωνιστικότητας

 Εφαρμογή ενιαίου σχεδίου αστικού τουρισμού

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Από τη χαρτογράφηση της τοπικής οικονομίας έγιναν εμφανείς τόσο οι κορεσμένες 

οικονομικές δραστηριότητες, όσο και οι περιοχές όπου η τοπική οικονομία εμφανίζει 

συγκριτικά  πλεονεκτήματα.  Στόχος  της  παρούσας  ενότητας  είναι  η  περαιτέρω 

εμβάθυνση  της  ανάλυσης  της  προηγούμενης  ενέργειας  στις  περιοχές  όπου 

εμφανίζονται  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα  για  την  τοπική  οικονομία  από  την 

άποψη  της  προώθησης  στην  απασχόληση,  είτε  με  τη  μορφή  της  εξαρτημένης 

εργασίας  είτε  με  τη  μορφή  της  αυτοαπασχόλησης.  Ειδική  μνεία  θα  δοθεί  σε 

καινοτόμα επαγγέλματα και δραστηριότητες,  καθώς και δραστηριότητες που είναι 

φιλικές προς το περιβάλλον, προωθώντας την προστασία του και την ορθολογική 

χρήση  των  φυσικών  πόρων («πράσινα  επαγγέλματα»  και  «πράσινη 

επιχειρηματικότητα»).

Ως  κεντρικός  λοιπόν  άξονας  –  κεντρική  ιδέα  των  προτεινόμενων  αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης θεωρείται η επιτάχυνση και διεύρυνση της 

διαδικασίας αναβάθμισης ως μια χωροταξική και κοινωνικο-οικονομική υπο-ενότητα 
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στο  ρόλο  της  σύγχρονης  μητροπολιτικής  Αθήνας.  Οι  βασικοί  πυλώνες  για  την 

ανάπτυξη των παραπάνω στόχων είναι:

• οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, 
• η αξιοποίηση των τοπικών πόρων,
• η ανάδειξη της θετικής τοπικής ταυτότητας,
• η επίτευξη της χωρικής και κοινωνικο-οικονομικής συνοχής.
•

Οι δυσκολίες για την υλοποίηση ενός τέτοιου στόχου είναι πολλές και σύνθετες. 

Η  οικονομική  ανάπτυξη  με  τα  απαιτούμενα  χαρακτηριστικά  απαιτεί  πόρους  και 

πρωτοβουλίες, η κοινωνική ανάπτυξη ενεργοποίηση των πολιτών σε συνδυασμό με 

κοινωνικές  παροχές  και  το  περιβάλλον  απαιτεί  πρωτεύουσα  θέση  σε  όλες  τις 

πολιτικές, τις παρεμβάσεις και τα έργα.

Πολιτικές  που  αφορούν  τις  μεταφορές,  την  ενέργεια,  τον  πολεοδομικό  και 

χωροταξικό σχεδιασμό, την μεταποίηση, τις υπηρεσίες, πρέπει να συνδέονται και να 

εξυπηρετούν τους στόχους περιορισμού της ρύπανσης, της προστασίας της υγείας του 

πληθυσμού,  της  οικολογικής  ισορροπίας,  της  ορθολογικής  διαχείρισης  φυσικών 

πόρων, της πρόληψης-περιορισμού των φυσικών καταστροφών.

Η βιώσιμη ανάπτυξη εν τέλει ως βασική συνιστώσα δύναται να αποτελέσει τον άξονα 

και την ιδιαίτερη ταυτότητα του Δήμου Αθηναίων με αδιαμφισβήτητη την αξιοποίηση 

των τοπικών πόρων, την συμμετοχή στις νέες αναπτυξιακές της «διαδρομές», τις νέες 

προοπτικές  και  δυνατότητες,  την  αξιοποίηση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  και 

ιδιαίτερα του  υφιστάμενου  παραγωγικού  δυναμικού  μέσα από μία  ανανέωση  των 

δεξιοτήτων του, την παροχή των απαραίτητων συνθηκών για τη διαβίωση σ’ ένα υγιές 

περιβάλλον, στο πλαίσιο της κοινωνικο-οικονομικής συνοχής.

Αναπτυξιακές δυνατότητες

Το  στρατηγικό  σχέδιο  για  την  υλοποίηση  του  δημοτικού  οράματος  βασίζεται  σε 

ορισμένες κατευθυντήριες αρχές που λειτουργούν και ως μέτρο για τις δράσεις 

που υλοποιούνται. Πρόκειται, ειδικότερα, για τις εξής αρχές: 

• Την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη του δήμου 
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• Την  μεγιστοποίηση  της  κοινωνικοοικονομικής  αποδοτικότητας  των 

διαθέσιμων πόρων για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
• Την αρμονική συνεργασία του δήμου με τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 

επιχειρηματικούς φορείς της περιοχής του
• Την χρηστή και διαφανή διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του 

δήμου
• Την έγκαιρη και συστηματική αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων 

της εποχής μας
• Την διαφύλαξη και προώθηση της κοινωνικής συνοχής 
• Την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των δημοτών στις τοπικές υποθέσεις 
• Την  αξιοποίηση  των  σύγχρονων  τεχνολογιών  και  των  ήπιων  μορφών 

ενέργειας (καθώς και την εξοικονόμησή της).

Η αναντιστοιχία του συστήματος της εκπαίδευσης με τα νέα  δεδομένα της αγοράς 

εργασίας  περιθωριοποιεί  εργαζόμενους  με  χαμηλή  κυρίως  εκπαίδευση  και 

εργαζόμενους  με  ξεπερασμένες  από  τη  τεχνολογία  ειδικεύσεις  και  προσόντα.  Η 

ανεργία εντοπίζεται στους νέους, στις γυναίκες, και σε κρίσιμες ηλικίες 45-64 ενώ 

ταυτόχρονα στις ομάδες αυτές παρατηρείται και έλλειψη σύγχρονων επαγγελματικών 

δεξιοτήτων.  Οι χαμηλές επαγγελματικές δεξιότητες στο ανθρώπινο δυναμικό αλλά 

και οι μη πιστοποιημένες, δημιουργούν δυσκολίες και αποκλεισμούς στην εργασιακή 

ένταξη ομάδων πληθυσμού. 

Οι Δυνατότητες που προσφέρονται:

• Βελτίωση  των  δεξιοτήτων  μέσω  των  προσφερόμενων  προγραμμάτων 

συνεχιζόμενης  επαγγελματικής  κατάρτισης  και  δυνατοτήτων  των  νέων 

τεχνολογιών.
• Οι  ευέλικτες  μορφές  απασχόλησης  διευκολύνουν  την  απασχόληση  των 

γυναικών και των νέων.
• Η  βελτίωση  των  κοινωνικών  υποδομών  που  ελευθερώνουν  εν  μέρει  τις 

γυναίκες από τη φροντίδα μελών των οικογενειών τους είναι παράγοντας που 

συμβάλει στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
• Οι  συντονισμένες  προσπάθειες  του  εθνικού  στρατηγικού  σχεδιασμού 

συμβάλλουν στη προώθηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και τη 

μετάβαση σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης των ανέργων.
• Οι δυνατότητες που παρέχονται μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης των 

ανέργων  ή  των  απειλούμενων  ατόμων  με  την  προϋπόθεση  της  ανάπτυξης 

τοπικών δομών ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.
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• Συντονισμένη   λειτουργία  δομών  κατάρτισης,  δια  βίου  μάθησης  και 

προώθησης της απασχόλησης.
• Στοχευμένες δράσεις αντιμετώπισης της ανεργίας των γυναικών (κοινωνικές 

υποδομές, εξατομικευμένη συμβουλευτική παρέμβαση)
• Σχεδιασμένη  ανάπτυξη  της  επιχειρηματικότητας  -  διαρκής  υποστήριξη  της 

τοπικής  αγοράς  για  τη  βιωσιμότητά  της  και  την  δημιουργία  νέων  θέσεων 

εργασίας

Από την παράθεση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην περιοχή 

παρέμβασης,  συνάγονται  σημαντικά  συμπεράσματα  που  αφορούν  τόσο  την 

υφιστάμενη  δομή  της  τοπικής  οικονομικής  βάσης,  όσο  και  την  αξιολόγηση  των 

τάσεων των διαφόρων κλάδων.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Τα  κοινωνικά  προβλήματα  της  ανεργίας  και  του  κοινωνικού  αποκλεισμού 

παραμένουν  σε  μεγάλο  βαθμό  προβλήματα  της  περιοχής  που  πρέπει  να 

αντιμετωπιστούν.  Το  μεγαλύτερο  κοινωνικό  πρόβλημα  είναι  αναμφισβήτητα  η 

ανεργία. Η στήριξη της απασχόλησης μέσω ενεργειών κατάρτισης, επανακατάρτισης, 

διαρκούς εκπαίδευσης, τόνωση της παραγωγικής φυσιογνωμίας των περιοχών αυτών 

και η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας παραμένουν σημαντικές προτεραιότητες.

Στόχος όλων αυτών είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση της τοπικής αγοράς της 

ευρύτερης  περιοχής  της  Αθήνας  και  κυρίως  του  Δήμου  Ζωγράφου  και 

Καισαριανής. Αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας οι οποίες 

θα  μπορούν  να  απορροφηθούν  από  τις  ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες  που 

αντιμετωπίζουν το έντονο πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού και δυσκολίας 

εύρεσης εργασίας. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
• Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
• Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
• Eurostat
• Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών 
• Στοιχεία τοπικών εργοδοτικών φορέων και Εργατικών Κέντρων
• ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

(ΣΤΑΚΟΔ) 
• Πηγές από το διαδίκτυο:  
• http://el.wikipedia.org
• http://www.cityofathens.gr
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