
4ο ΣΔΙΤ FORUM
Η ΑΝΟΔΟΣ 
ΤΩΝ ΣΔΙΤ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ

#Ο_Δήμος_Φυλής_αλλάζει

#Ο_Δήμος_Φυλής_σε_αναπτυξιακή_τροχία



ΓΙΑΤΙ ΣΔΙΤ? 
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΠΥΛΩΝΑΣ

 Αξιοποίηση της αποτελεσματικότητας και της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα με 

παράλληλο ισχυρό εποπτικό ρόλο του δημοσίου

 Κατασκευή ποιοτικών έργων υψηλού επιπέδου

 Ταχύτερη υλοποίηση



ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ:

 Η αναμόρφωση της ταυτότητας της πόλης μέσα από ένα 

συναινετικό πλέγμα ευρύτερων δημοσίων πολιτικών

 Ένας ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός που θα 

περιλαμβάνει συνεκτικές οικονομικές, κοινωνικές, 

αρχιτεκτονικές, περιβαλλοντικές, τεχνολογικές, πολιτιστικές 

πολιτικές

 Μια ολιστική πολιτική δημόσιας ασφάλειας. Ο ΔΗΜΟΣ 

ΦΥΛΗΣ να γίνει μια σύγχρονη και ευρωπαϊκή πόλη

 Η ταυτότητα της πόλης να αποτυπώνεται στην 

αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής των κατοίκων της και στην 

οικονομική ανάπτυξη



ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΣΔΙΤ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

CAMPUS

Ανέγερση φοιτητικών εστιών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) 

και του νέου διοικητικού κέντρου του 

Δήμου Φυλής στο Πάρκο Πόλης



Το Έργο συνίσταται σε 2 υποέργα:

Υποέργο 1: ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών όπως φοιτητικές εστίες, εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα σε ακίνητο της Δημοτικής

Ενότητας Άνω Λιοσίων στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνη (Πάρκο Πόλης Ε= 247.830 τ.μ.) που θα εισφέρει στο Έργο ο Δήμος Φυλής. Ο

σχεδιασμός των παρεμβάσεων επιχειρεί να διαμορφώσει ένα ‘ανοικτό’ στην πόλη Πανεπιστημιακό συγκρότημα για το ΠΑΔΑ που θα

περιλαμβάνει φοιτητικές εστίες δυναμικότητας 1100 μονόκλινων δωματίων φοιτητών με ατομικό WC και υποδομές ατομικής εστίασης,

εκπαιδευτικές, ερευνητικές και κοινωνικές δραστηριότητες και θα αποτελεί ένα πρότυπο χώρο ώσμωσης και δημιουργίας που θα συμβάλει στην

επίτευξη διακριτών στόχων:

• στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής υπέρ των οικονομικά αδύναμων φοιτητών

• στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και κοινωνικών υποδομών που προωθούν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, τη 

διεθνοποίηση και τη σύνδεση του ΠΑΔΑ και του Δήμου με την κοινωνία, 

• στην αποκέντρωση δραστηριοτήτων, αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση του αστικού ιστού της πόλης σε μια υποβαθμισμένη περιοχή, και

• στην αναβάθμιση μίας σαφώς υποβαθμισμένης περιοχής του Λεκανοπεδίου Αθηνών μέσω και της στέγασης σημαντικού αριθμού νέων 

φοιτητών, που θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Φυλής.



Υποέργο 2: ανάπτυξη νέου διοικητηρίου και χώρων πολιτισμού του Δήμου Φυλής σε ακίνητο της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων στην περιοχή 

Άνω και Κάτω Λίμνη (Πάρκο Πόλης Ε= 247.830 τ.μ.) που θα εισφέρει ο Δήμος. Ο σχεδιασμός αυτός επιχειρεί να συγκεντρώσει τις υπηρεσίες του 

Δήμου σε ένα κτίριο συνολικού εμβαδού περί τα 11.000,00 τ.μ. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 

των υπηρεσιών του. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η μείωση του λειτουργικού κόστους του Δήμου. Το πολιτιστικό κέντρο, συνολικού εμβαδού περί τα 

3.100,00 τ.μ. αναμένεται να στεγάσει πολιτισμικές και κοινωνικές δραστηριότητες και θα αποτελεί ένα πρότυπο χώρο πολιτισμού, εκδηλώσεων 

και δημιουργίας για τους πολίτες του Δήμου ενώ ταυτόχρονα η δραστηριότητα αυτή θα αναβαθμίσει σημαντικά την περιοχή.

• Το έργο αποτελεί μια μεγάλη παρέμβαση με εμβληματικό χαρακτήρα που θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρότυπο για αντίστοιχες 

παρεμβάσεις, καθώς επιτυγχάνει σημαντικά 

οφέλη σε τρία διαφορετικά επίπεδα πολιτικής: (α) την κοινωνική πολιτική, (β) την πολιτικής εκπαίδευσης και έρευνας και (γ) την πολιτική αστικής 

ανάπλασης και ανασυγκρότησης περιοχών σε υστέρηση ή βιομηχανική παρακμή.

• Τα κοινωνικά οφέλη του έργου είναι κυρίαρχα και ιδιαίτερα σημαντικά. Οι φοιτητικές εστίες θα δώσουν τη δυνατότητα στέγασης και κατά 

συνέπεια σπουδών σε φοιτητές με σοβαρές οικονομικές ανάγκες. Συνεπώς το έργο θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της κοινωνικής

συνοχής.

• Το έργο, τέλος, θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση και ποιοτική αναβάθμιση μιας ολόκληρης περιοχής στο Δήμο Φυλής και στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων εγκατάλειψης, ανομίας και παρακμής που σήμερα είναι ιδιαίτερα εμφανή.



Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου –

Πηγές χρηματοδότησης

 Εκτιμώμενο Κόστος Κατασκευής Υποέργου 1

42.739.010,00 (Φοιτητικές Εστίες)

 Εκτιμώμενο Κόστος Συντήρησης Υποέργου 1

2.873.030,67 (Φοιτητικές Εστίες)

 Εκτιμώμενο Κόστος Κατασκευής Υποέργου 2

17.735.414 (Δημαρχείο) + 6.166.050 (Πολιτιστικό Κέντρο)

 Εκτιμώμενο Κόστος Συντήρησης Υποέργου 2

1.243.412,43 (Δημαρχείο) + 465.423,53 (Πολιτιστικό Κέντρο)



ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ?

 Δημιουργία εσόδων για τον 
Δήμο Φυλής

 Νέες θέσεις εργασίας για τις 
τοπικές κοινωνίες

 Δημιουργία εισοδήματος για 
τις τοπικές κοινωνίες

 Μείωση ανεργίας

 Οικονομική και κοινωνική 
ευημερία

 Προσέλκυση επιχειρήσεων

 Ενίσχυση ασφαλείας



ΜΙΑ ΦΟΙΤΗΤΟΥΠΟΛΗ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

 Επενδύουμε στους ανθρώπους, στην επιστήμη και στη καινοτομία

 Υλοποιούμε δράσεις με κεντρικό άξονα την ενεργή συμμετοχή της νέας 
γενιάς

 Πρόκειται για έργο που θα εκτείνεται σε μια μεγάλη έκταση 240 
στρεμμάτων, δίπλα στον προαστιακό των Άνω Λιοσίων στο οποίο 
υπάρχει κολυμβητήριο, γυμναστήριο και χώρος πρασίνου

 Συμβάλει στην μείωση της υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού και 
δραστηριοτήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα και ενισχύει την 
περιφερειακή ανάπτυξη

 Μειώνει κοινωνικές ανισότητες

 Βοηθάει στην προώθηση μια ισορροπημένης οικονομικής, κοινωνικής 
και χωρικής ανάπτυξης

 Αλλαγή φυσιογνωμίας του Δήμου και επανατοποθέτηση του στο εθνικό 
και διεθνές γίγνεσθαι



ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 

‘’ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ’’ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΟΥΠΟΛΗ

Πρόταση στο ΠΑΔΑ για 

εγκατάσταση κάποιων 

σχολών ή τμημάτων του στο 

Δήμο Φυλής

Συνεργασία του Δήμου Φυλής με 

το ΠΑΔΑ και το Πολυτεχνείο 

Κρήτης για τη λειτουργία του 

προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών

Συνεργασία του Δήμου 

Φυλής με το ΠΑΔΑ για τη 

δημιουργία αγγλόφωνου 

προπτυχιακού 

προγράμματος logistics



ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: 
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

 Δημιουργία νέου Κέντρου Μεταφορών (Mega Logistics):

- Περιλαμβάνει την αξιοποίηση έκτασης περίπου 600 στρεμμάτων στη 

θέση «Σπηλιές» της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων

- Στόχος να αποτελέσει ένα σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, με 

αναβαθμισμένες υπηρεσίες και υποδομές για την οργανωμένη 

μετεγκατάσταση 500 μεταφορικών επιχειρήσεων

 Δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στα Άνω Λιόσια

- Τοποθεσία: Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου, Όρια ΒΙΟ.ΠΑ και συνοικίας 

Τσουκλιδίου

- Πράσινο φως από το Υπουργείο Ανάπτυξης

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


