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Η Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Πειραιά επιδιώκει στην ανασύνταξη της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας του
Πειραιά, και την ενίσχυση της μητροπολιτικότητας της Περιφέρεια Αττικής, αναδεικνύοντας τομείς και δραστηριότητες όπως οι χερσαίες και θαλάσσιες
μεταφορές, η οικονομία της γνώσης, οι νέες τεχνολογίες και η εφαρμογή τους στους κλάδους των μεταφορών, χερσαίων και θαλάσσιων, σε λιμενικές
υπηρεσίες, στην βελτίωση του περιβάλλοντος, το τρίπτυχο αθλητισμός, τουρισμός, πολιτισμός, αλλά και ειδικές μορφές μεταποίησης, ιδίως με τεχνολογικό
περιεχόμενο και κατεύθυνση ή/και με την αναβίωση παραδοσιακών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο της ΒΑΑ, αναπτύσσεται ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάδειξη της πόλης σε τουριστικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας με διακριτή φυσιογνωμία που μπορεί να αποτελέσει πόλο
έλξης μεγάλου αριθμού επισκεπτών από την προσδοκώμενη αύξηση αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, με την
ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών υποδομών, την ανάπτυξη και εμβάθυνση των τοπικών κοινωνικών εταιρικών σχέσεων και την κινητοποίηση του τοπικού
κοινωνικού κεφαλαίου της Πόλης του Πειραιά.

ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠ.1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας
● 1.1. Ενίσχυση της έρευνας κ καινοτομίας ● 1.2. Βελτίωση της εξωστρέφειας και
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕΕ μέσω αξιοποίησης ΤΠΕ ● 1.3 Εισαγωγή «ευφυών» υπηρεσιών στην καθημερινότητα
Πολιτών και Επισκεπτών ● 1.4 Υποστήριξη ίδρυσης Νεοφυών Επιχειρήσεων και Ενίσχυση Συνεργασιών ● 1.5: Ενίσχυση
Παραγωγικής Βάσης και Τοπικής Οικονομίας ● 1.6 Βελτίωση Ικανοτήτων και ενίσχυση Εξωστρέφειας Επιχειρήσεων ● 1.7
Βελτίωση εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΠ.2: Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση
● 2.1 Προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Εμβληματικά Δημόσια Κτίρια ● 2.2 Στοχευμένη ενημέρωση του Κοινού
ως προς τις επιπτώσεις στην κλιματική Αλλαγή στο Αστικό Περιβάλλον ● 2.3Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων ● 2.4
Ανάπτυξη και αανάδειξη Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων Μητροπολιτικής Εμβέλειας● 2.5 Ανάδειξη και Διασύνδεση
Αστικών Τοπόσημων

ΑΠ.3: : Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής
● 3.1 Βελτίωση των Κοινωνικών Υποδομών ● 3.2 Ενίσχυση της πρόσβασης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα
●3.3 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων ● 3.5 Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων ●3.6 . Ενίσχυση των Εκπαιδευτικών
Υποδομών
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