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Το Πρόγραμμά μας
«ΑΤΤΙΚΗ 2020 - 2030»
σε 6 Άξονες
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Η ολοκληρωμένη έκδοση του προγράμματός μας είναι αναρτημένη
στην ιστοσελίδα: www.gsgouros.gr

Την περίοδο που μας πέρασε έγινε αντιληπτό περισσότερο από κάθε άλλη φορά ότι η επιλογή
περιφερειάρχη είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, που δεν πρέπει να παίρνουμε αψήφιστα και
πολύ περισσότερο δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε με κριτήρια κομματικά.
Το παράδειγμα της απερχόμενης διοίκησης, που προεκλογικά υποσχέθηκε στους πάντες τα
πάντα είναι το πλέον χαρακτηριστικό, αφού μετεκλογικά όχι μόνο δεν κατάφερε να πάει την
Αττική ένα βήμα μπροστά, αλλά με τις εμμονές, τις ιδεοληψίες, την ανεπάρκειά της έστειλε την
περιφέρεια Αττικής πολλά χρόνια πίσω.
Πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλους πειραματισμούς.
Η Αττική δεν χρειάζεται άλλους μαθητευόμενους μάγους, αλλά μια ηγεσία που να έχει να
επιδείξει μετρήσιμο έργο, διάρκεια και συνέπεια στον θεσμό, όπως η παράταξή μας.
Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη οραματική προσέγγιση
για την απαραίτητη πορεία προς το μέλλον.
Το Πρόγραμμά μας για την Αττική 2020-2030, βάζει τέλος στον ερασιτεχνισμό, στον κομματισμό και στην ευνοιοκρατία.
Αποτελεί ένα σχέδιο με ολιστική προσέγγιση, όχι με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές, αλλά την
επόμενη 10ετία, ώστε να λυθούν τα βασικά προβλήματα υποδομών σε κάθε γωνιά της Αττικής.
Διότι η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο.

Σε αυτή την προσπάθεια σας καλώ να γίνετε συμμέτοχοι.
Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να δώσουμε ένα τέλος στην ισοπέδωση και στην παραίτηση στη μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιφέρεια της χώρας.

Γιάννης Σγουρός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ

ΕΚΛΟΓΈΣ 2019

1

ΑΞΟΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ

Ζω Ασφαλώς

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ
Χωροταξική οργάνωση σημαίνει ασφάλεια. Σημαίνει άνετοι δρόμοι, διέξοδοι διαφυγής. Συνδράμουμε τους δήμους να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό που σε πολλές περιοχές εκκρεμεί.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΉ ΘΩΡΆΚΙΣΗ
Θωρακίζουμε αντιπλημμυρικά την Αττική σε 3 βήματα:
1ον	Εκπονούμε διαχειριστικές μελέτες για τους ορεινούς όγκους
με τα δασαρχεία.
ον
2 Οριοθετούμε, διευθετούμε, προστατεύουμε τα ρέματα.
3ον Εκτελούμε έργα δικτύων ομβρίων στις πόλεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
	Δημιουργούμε χάρτες εκτίμησης κινδύνων από διαφορετικούς τύπους κινδύνων και φυσικών καταστροφών.
	Χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνολογίες drone και sms για
την έγκαιρη ειδοποίηση των πολιτών.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΈΣ
Διεκδικούμε την επαναφορά του θεσμού του Αστυνομικού της
Γειτονιάς. Κύριος στόχος η πρόληψη και η εδραίωση αισθήματος
ασφάλειας στις πόλεις.

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ
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ΑΞΟΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ

Ζω Ποιοτικώς

Επαναξιολόγηση Περιφερειακού Σχεδιασμού στο τέλος του 2019.
Εκπόνηση μελέτης από ΑΕΙ για νέες χωροθετήσεις.
Ισχυρά κίνητρα στους δήμους για προγράμματα διαλογής στην πηγή.
Προγράμματα επιβράβευσης στους συνεπείς πολίτες.
Προτεραιοποίηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης.
Εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία.

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΥΓΡΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ
	Ανάπτυξη δικτύων ακαθάρτων σε κάθε συμπαγή οικιστικό ιστό
στην Περιφέρεια Αττικής
	Αξιοποίηση και επανάχρηση επεξεργασμένου νερού.
	
Κατασκευή δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου ακαθάρτων
στην Ανατολική Αττική στο Θριάσιο πεδίο, αλλά και στη Σαλαμίνα.

ΝΕΡΌ – ΠΗΓΉ ΖΩΉΣ
	Μαζί με την ΕΥΔΑΠ κάλυψη όλων των περιοχών με δίκτυα ύδρευσης.
	Αντιμετώπιση της διείσδυσης του θαλασσινού νερού στον υπόγειο
υδροφόρο ορίζοντα.
	Ανάπτυξη δράσεων Αφαλάτωσης στα νησιά.
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ΑΞΟΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ

Ζω Εντός

ΑΤΤΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
	Δημιουργία και προστασία αστικών πάρκων και χώρων υψηλού πρασίνου.
	Ανάδειξη του Πεδίου του Άρεως ως τοπόσημο της πρωτεύουσας, με παραχώρηση στον Δήμο Αθηναίων.
	Έργα προστασίας και αποκατάστασης των υγροβιοτόπων,
των εθνικών πάρκων και δρυμών.
	Διάδοση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

ΑΣΤΙΚΈΣ ΑΝΑΠΛΆΣΕΙΣ
	Ακτινωτές πράσινες διαδρομές προς τον αστικό περίγυρο
από τον Υμηττό και το Όρος Αιγάλεω.
	Αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας και του άξονα της οδού Πειραιώς.
	Ανάπλαση ελεύθερων χώρων και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων για νέες υποδομές (Δικαστήρια Πειραιά).
	Διαδημοτικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων.
	
Αναβάθμιση ηπειρωτικών και νησιωτικών λιμενικών υποδομών.

ΟΔΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
	Συντήρηση του οδικού δικτύου ευθύνης της περιφέρειας Αττικής μήκους 1.569 χλμ.
	Προληπτικό έλεγχο και συντήρηση όλων των γεφυρών καθώς και κάθε υποδομής για να είναι ασφαλής.
	Σχεδίαση νέων σημαντικών οδικών αξόνων σε Δυτική και
Ανατολική Αττική.

ΑΤΤΙΚΉ ΦΙΛΙΚΉ ΣΤΑ ΖΏΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΆΣ
	Συνεργασία με τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ και τους Συνδέσμους τους για τον περιορισμό, τη νοσηλεία και περίθαλψη
αδέσποτων και την παροχή φροντίδας σε δεσποζόμενα ζώα.

Η ολοκληρωμένη έκδοση
του προγράμματός μας
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα
www.gsgouros.gr
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ΑΞΟΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ

Σημαίνει Φως

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
	Ανάδειξη Αττικής της σε ελκυστικό city break προορισμό, 12
μήνες τον χρόνο.
	Αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού: Συνεδριακός,
γαστρονομικός, εκκλησιαστικός, ιατρικός και ευεξίας κ.λπ.
	Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου και άμβλυνση της εποχικότητας του τουριστικού επαγγέλματος .

ΈΡΓΑ ΤΈΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ
	Δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών, Ενθάρρυνση, υποστήριξη
νέων καλλιτεχνών και κάθε μορφής τέχνης.
	Ανάδειξη της συμπλήρωσης 2.500 χρόνων από τη Ναυμαχία
της Σαλαμίνας (2020).

ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ
	Νέες αθλητικές υποδομές εκεί που παρουσιάζονται ελλείψεις
ώστε όλα τα παιδιά να αθλούνται με ασφάλεια.
	Συντήρηση των ελεύθερων χώρων και των χώρων αθλοπαιδιών ώστε να αποτελούν ασφαλές καταφύγιο για τη νεολαία.
	Υποστηρίζουμε τον κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών με σκοπό
να προβληθούν ο πολιτισμός της πατρίδας μας, αλλά και
κάθε αθλητική διοργάνωση τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα (π.χ. Spetses Marathon).

ΠΑΙΔΕΊΑ
	Κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης με έμφαση στις περιοχές
που υπάρχουν ελλείψεις.
	
Προγράμματα συντήρησης και βελτίωσης των σχολικών
υποδομών και των αύλειων χώρων.
	Πρωτοβουλίες για την εξάλειψη ενδοσχολικών φαινομένων
όπως ο σχολικός εκφοβισμός, η πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου, η ξενοφοβία κ.λπ.
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ΑΞΟΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ
«από τα Προσεχώς»

ΑΤΤΙΚΉ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΜΗΤΡΌΠΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ
	Χρηματοδότηση προγραμμάτων για τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών μέσω αριστείας.
	Προώθηση συμμετοχής των ΜΜΕ σε διεθνή δίκτυα έρευνας
για την ενσωμάτωση καινοτομίας και τεχνογνωσίας.
	Υποστήριξη επιχειρηματικότητας στις καινοτόμες εφαρμογές
mobile-apps.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΉΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΉΣ ΤΟΜΈΑΣ
	Προβολή τοπικών προϊόντων μέσα από τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις.
	
Σύνδεση πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με την
αγροτική επιχειρηματικότητα.
	Προώθηση παραγωγής προϊόντων ελληνικής προέλευσης,
με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ & ΕΞΩΣΤΡΈΦΕΙΑ
	Χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη της έξυπνης εξειδίκευσης
σε τομείς όπως η γαλάζια και η δημιουργική οικονομία.
	Ίδρυση εκκολαπτηρίων και θερμοκοιτίδων εντός των ΑΕΙ.

ΔΡΆΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ
	Καταπολέμηση της παγίδευσης των οικογενειών και των παιδιών σε συνθήκες μόνιμης φτώχειας.
	Αναβάθμιση των κέντρων υποδοχής αστέγων.
	Υποστήριξη των ξενώνων φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Περιφερειακές κινητές μονάδες για την υποστήριξη ηλικιωμένων ατόμων. Ιατρικές υπηρεσίες με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Στενή συνεργασία με την Εκκλησία.
	Μέτρα στήριξης των ΑμεΑ.

ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΓΕΊΑ
	Ενίσχυση εξοπλισμού, συντήρηση υποδομών κατασκευή νέων δομών
υγείας σε περιοχές με ελλείψεις, όπως στην Ανατολική Αττική.
	Ψεκασμοί κουνουπιών για προστασία των πολιτών από νοσήματα όπως
ο ιός του Δυτικού Νείλου.
	Προγράμματα προληπτικής ιατρικής και δωρεάν εξετάσεων σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
	Προγράμματα χρηματοδότησης προς τον ΟΑΕΔ για απασχόληση νέων
ανέργων.
	Συνεργασία με Επαγγελματικούς Φορείς και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για
την ανάσχεση του φαινομένου του brain drain.

6

6

ΑΞΟΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ

Αρωγός
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ΤΑ ΕΧΈΓΓΥΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΌΣ ΜΑΣ
Την περίοδο 2011-2014 κατορθώσαμε η Περιφέρεια
Αττικής να σταθεί οικονομικά όρθια.
Την υλοποίηση του προγράμματός μας εγγυώνται:
	Η υλοποίηση περισσοτέρων από 1000 έργων 3,5
δις ευρώ και η επιστροφή στο κράτος 800 εκ. €
ΦΠΑ.
	
Η συστηματική αξιοποίηση του ΠΕΠ Αττικής
2007-2013 με αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού απορροφητικότητας κατά 400 % και τη δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας.
	Η διασφάλιση αποθεματικού στην περιφέρεια Αττικής ύψους 350 εκ. € όταν η Ελλάδα χρεοκοπούσε.
	Η σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας που έχουμε αναπτύξει με τους πολίτες.
	Η παρουσία του Γιάννη Σγουρού στο τιμόνι της
παράταξής μας, ενός έμπειρου, έντιμου και αποτελεσματικού στελέχους της Αυτοδιοίκησης και της
ομάδας των έμπειρων και ικανών στελεχών που
τον πλαισιώνουν.

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΈΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ
Η υλοποίηση του προγράμματός μας στηρίζεται στις τρεις βασικές πηγές χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής. Τα ίδια
έσοδα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ. Επιταχύνουμε άμεσα τις
διαδικασίες απορρόφησης του ΕΣΠΑ που
σήμερα είναι στο 25% και σχεδιάζουμε το
νέο πρόγραμμα 2021-2027 προσαρμοσμένο στις ανάγκες των πολιτών. Αξιοποιούμε
κάθε δυνατό χρηματοδοτικό εργαλείο και
πόρο όπως το Πακέτο Yuncker για την χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων.

Οι αρχές μας
Οι Αρχές μας πάνω στις οποίες δεσμευόμαστε να
πορευτούμε είναι οι παρακάτω:

Ακηδεμόνευτη και αδέσμευτη
Αυτοδιοίκηση σημαίνει διοίκηση χωρίς εξάρτηση.
Σημαίνει αποφάσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το κοινό καλό. Σημαίνει να είσαι έτοιμος
να συγκρουστείς μέχρις εσχάτων για να υπερασπιστείς τον πολίτη.

Ανοικτή και Συμμετοχική
Αυτοδιοίκηση σημαίνει διοίκηση με σεβασμό στην
γνώμη του άλλου. Με σεβασμό στην ελεύθερη
συμμετοχή, στη διαφορετικότητα, στον πλουραλισμό, στην πολυφωνία.

Αποδοτική και αξιοκρατική

Η ολοκληρωμένη έκδοση του προγράμματός μας είναι αναρτημένη
στην ιστοσελίδα: www.gsgouros.gr

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ

Στο παρελθόν τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς και οι αλόγιστες οικονομικές πολιτικές οδήγησαν την χώρα σε πολυετή μνημόνια και την κοινωνία σε αφαίμαξη και απόγνωση. Οι αυτοδιοικητικοί
θεσμοί οφείλουν να χαράσσουν διαφορετική πορεία. Να μην στέλνουν τον λογαριασμό στους επόμενους. Να αξιοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο και
να επιβραβεύουν τους άριστους και όχι τους αρεστούς.
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Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) & Δήμοι Περιφέρειας Αττικής
Ο εκλογικός χάρτης της
Περιφέρειας Αττικής

Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

Π.Ε.
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

Π.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
Ν. ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ν. ΑΙΓΙΝΑ

Ν. ΠΟΡΟΣ

Τροιζήνα

Η ολοκληρωμένη έκδοση του
προγράμματός μας είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα:
www.gsgouros.gr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έκταση:

3.809 km2
Πληθυσμός:

3.828.434 άτομα

Ν. ΚΥΘΗΡΑ

(απογραφή 2011)
Ν. Υ∆ΡΑ

Ν. ΣΠΕΤΣΕΣ

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

