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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ / ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 

Α.1 - ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

«Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της 
ΟΧΕ/ΒΑΑ»: Πρόταση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, 
Άγιων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ίλιου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου και του 
Αναπτυξιακού Συνδέσμου της Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) με πεδίο εφαρμογής τη Δυτική Αθήνα, με 
αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤΤ050 
της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρεια Αττικής.  

 

Α.2 - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

(Συνοπτική αναφορά στην ονομασία περιοχή παρέμβασης – τοπωνύμιο / γεωγραφικός προσδιορισμός) 

Ως «Περιοχή Παρέμβασης» της Στρατηγικής ΒΑΑ ορίζεται το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας 
της Δυτικής Αθήνας που απαρτίζεται από τους Δήμους που αναφέρονται στο πεδίο Α.3 της 
παρούσας πρότασης και χαρακτηρίζονται ως υποβαθμισμένες περιοχές  

 

Α.3 - ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ 

(Ο Δήμος ή οι Δήμοι στα διοικητικά όρια των οποίων εμπίπτει η περιοχή παρέμβασης) 

Δήμος Αγίας Βαρβάρας 

Δήμος Αγίων Αναργύρων 

Δήμος Αιγάλεω 

Δήμος Ιλίου 

Δήμος Περιστερίου 

Δήμος Πετρούπολης 

Δήμος Χαϊδαρίου 

 

Α.4 - ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

(Αναφορά στους συμμετέχοντες στην Αστική Αρχή, π.χ. ΟΤΑ, Εταιρικά σχήματα και στον επικεφαλής εταίρο) 

Ως «Αστική Αρχή» αρμόδια για την κατάρτιση, την υποβολή της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη καθώς και για την υλοποίησή της ορίζεται ο «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος της Δυτικής 
Αθήνας (ΑΣΔΑ) στην οποία συμμετέχουν οι ανωτέρω Δήμοι. 

Α.5 - ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

(Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας) 
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Ανδρέας Π. Παχατουρίδης 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΣΔΑ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12134 

ΤΗΛ. 2105745826 

ΦΑΞ: 2105759547 

e-mail: info@asda.gr 

Α.6 - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

(Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας) 

Μόσχος Διαμαντόπουλος 

Γενικός Διευθυντής ΑΣΔΑ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12134 

ΤΗΛ. 2105745826 

ΦΑΞ: 2105759547 

e-mail:moskospd@asda.gr 
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Γενικές παρατηρήσεις συμπλήρωσης του Εντύπου Υποβολής Πρότασης Στρατηγικής Β.Α.Α. 

Το έντυπο υποβολής που θα υποβληθεί, μπορεί να συνοδεύεται από χάρτες, διαγράμματα κ.λπ. εφόσον αυτό κρίνεται 
αναγκαίο από την υποψήφια Α.Α. για την καλύτερη τεκμηρίωση-υποστήριξη των επιμέρους πεδίων της πρότασης. Το υλικό 
αυτό θα υποβληθεί στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση του πεδίου του εντύπου υποβολής στο οποίο 
αναφέρεται. 

Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ή άλλων δημόσιων φορέων και ΔΕΚΟ, για το 
χωρικό επίπεδο της περιοχής παρέμβασης τότε γίνονται αποδεκτά για το αμέσως ανώτερο χωρικό επίπεδο όπου 
υφίστανται. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται χρήση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων επίσημων στατιστικών στοιχείων της 
ΕΛΣΤΑΤ ή άλλων δημόσιων φορέων και ΔΕΚΟ. 

Κατά τη φάση της αξιολόγησης των στρατηγικών, η ΕΥΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις ή 
πρόσβαση σε πηγές τέτοιου είδους στοιχείων που αξιοποιούνται από τις υπό αξιολόγηση στρατηγικές.  

Τέλος μαζί με το έντυπο υποβολής μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε εγκεκριμένη μελέτη ολοκληρωμένης αστικής 
ανάπτυξης όπως ΣΟΑΠ κ.α. διαθέτει η υποψήφια Α.Α. και η οποία αποτελεί ουσιαστικά τη βάση σύνταξης του εντύπου 
υποβολής. Στην περίπτωση αυτή θα ήταν επιθυμητό στα επιμέρους πεδία του εντύπου υποβολής να σημειώνεται με 
παραπομπή σε κεφάλαιο – σελίδα/ες, το αντίστοιχο μέρος της μελέτης που τεκμηριώνει τα αναφερόμενα στο πεδίο αυτό.  
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Β. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Β.1 - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ/ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Αναφορά στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό στον οποίο περιλαμβάνονται πλέον του μόνιμου πληθυσμού και επισκέπτες, 
διερχόμενοι, εργαζόμενοι κάτοικοι άλλων δήμων κλπ. Ζητείται τεκμηρίωση με αναφορά σε επίσημα στοιχεία, εγκεκριμένες 
μελέτες, έρευνες κλπ. σχετικό απόσπασμα των οποίων να επισυναφθεί στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη 
αρίθμηση 

O εξυπηρετούμενος πληθυσμός της Δυτικής Αθήνας (Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας) 
προκύπτει από την αλληλεπίδραση μιας σειράς «ροών» μετακινήσεων, οι οποίες απορρέουν τόσο 
από το πληθυσμό που διαμένει στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας, τις καθημερινές δραστηριότητες, 
τις εισροές άλλων εργαζομένων στην περιοχή, την «εξωτερική» επισκεψιμότητα που δέχεται η 
περιοχή, καθώς και τις λοιπές διαμπερείς ροές μετακινήσεων. 

Οι εκτιμήσεις υπολογισμού των ροών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού σε ετήσια βάση αποτελούν 
συνδυασμό εμπειρικών και στατιστικών μεγεθών, ανέρχονται δε σε 1.754.652 άτομα (Πίνακας 3). Οι 
εμπειρικές εκτιμήσεις βασίζονται επίσης στις μελέτες που έχει εκπονήσει ο ΑΣΔΑ και μνημονεύονται 
στην Ενότητα Β.3 του παρόντος, επισυνάπτονται δε σε ηλεκτρονική μορφή στον Φάκελο της 
Πρότασης (ντοσιέ 2). 

O εξυπηρετούμενος πληθυσμός της Δυτικής Αθήνας (Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας) 
προκύπτει από την ακόλουθη κατανομή: 

• Μόνιμος Πληθυσμός, 
• Διαμπερείς Ετήσιες Ροές, 
• Εισροές και ροές Επισκεψιμότητας (αθλητισμός, κοινωνικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αγορές, 

αναψυχή), 
• Εισροές και Ροές Πρόσβασης σε Κοινωνικές, Ιατρικές και Λοιπές Υπηρεσίες, καθώς και σε 

υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (ισοδ. Πληθ.), 
• Εισροές και Ροές Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Διοίκησης, Εκπαίδευσης κλπ. 

(ισοδ. Πληθ.), 
• Ροές Υπηρεσιών Μεταφορών/ΜΜΜ, 
• Εισροές Εργαζομένων, 
• Εκροές Εργαζομένων, 
• Εσωτερικές Ροές Εργαζομένων στην Περιοχή Παρέμβασης. 

Παρακάτω (Πίνακας 1), αποτυπώνονται οι εισροές και ροές εργαζόμενων στον Δυτικό Τομέα Αθηνών 
από τους Δήμους - Εταίρους και τους υπόλοιπους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Από το σύνολο 
των εργαζομένων που κατοικούν στους Δήμους – Εταίρους του Δυτικού Τομέα Αθηνών, το 37,9% 
(δηλαδή οι 69.166) απασχολείται εντός των ορίων τους. Αντίθετα το 62,1% του συνόλου των 182.497 
εργαζόμενων απασχολείται σε άλλους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής και σε λοιπές περιοχές της 
ελληνικής επικράτειας). Συγκριμένα, το 30% απασχολείται στον Πειραιά, το 20,5% στην Αθήνα, το 
6,6% δεν έχει μόνιμο μέρος απασχόλησης ενώ το υπόλοιπο 2,1% απασχολείται σε άλλες περιοχές της 
ελληνικής επικράτειας.  

Σε αντίθεση με τα παραπάνω δεδομένα, το ποσοστό του εργαζόμενου πληθυσμού των υπόλοιπων 
Δήμων της Περιφέρειας Αττικής που απασχολούνται εντός των Δήμων του Δυτικού Τομέα Αθηνών 
είναι αναλογικά μικρό. Συγκεκριμένα, μόλις το 2,26% των εργαζόμενων που διαμένουν σε άλλους 
Δήμους (δηλαδή συνολικά 32.480 άτομα) εργάζονται εντός των ορίων των Δήμων-Εταίρων 
(συνολικά) ενώ το 17,5% εργάζεται στην Αθήνα (254.862), το 4,1% στον Πειραιά, το 5,6% δεν έχει 
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μόνιμο μέρος εργασίας και το 68,37% (992.871 εργαζόμενοι) απασχολείται στα όρια κάποιου άλλου 
Δήμου της Περιφέρειας Αττικής.  

Οι περισσότεροι κάτοικοι που εργάζονται εντός του Δυτικού Τομέα Αθηνών προέρχονται από το Δήμο 
Περιστερίου (21.511) και από το Δήμο Αιγάλεω (12.124), ενώ οι λιγότεροι από το Δήμο Αγίας 
Βαρβάρας (2.617), γεγονός σε αναλογία με το πληθυσμιακό μέγεθος του καθενός.  

Παρακάτω (Πίνακας 2) φαίνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολούμενων κατά τόπο διαμονής 
και τόπο εργασίας στη Δυτική Αθήνα. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας και ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – 
Καματερού είναι αυτοί που έχουν και τη μεγαλύτερη «εργασιακή διαρροή» καθώς από το σύνολο 
των εργαζόμενων αυτοί που παραμένουν εντός των ορίων του Δυτικού Τομέα Αθηνών είναι το 30,8% 
και το 32,1% αντίστοιχα. Το 8,1% των εργαζόμενων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (688 άτομα) και το 
8,2% του Δήμου Ιλίου (1957 άτομα) δεν έχουν μόνιμο μέρος εργασίας. Όσον αφορά την Αθήνα, το 
22,8% των εργαζόμενων του Δήμου Πετρούπολης (5.370 εργαζόμενοι) εργάζονται εντός των ορίων 
αυτής ενώ το 6,7%των εργαζόμενων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (570 άτομα) απασχολείται στον 
Πειραιά.  

Στους «Χάρτες Ειδικής Αναφοράς» (Χ.Ε.Α.) 1 και 2 του Παραρτήματος της παρούσας Πρότασης 
αποτυπώνονται οι πληθυσμιακές πυκνότητες σε επίπεδο Δήμου και ΜΟΧΑΠ (επεξεργασία στοιχείων 
ΕΛΣΤΑΤ απογραφής 2011) από την Αστική Αρχή). 

Πίνακας 1. Εισροές και Ροές Εργαζόμενων στον Δυτικό Τομέα Αθηνών από τους Δήμους - 
Εταίρους και τους υπόλοιπους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής 

ΔΗΜΟΙ - 
ΕΤΑΙΡΟΙ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΑΣ 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
- 

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΔΗΜΟΣ 
ΙΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

Αγίας 
Βαρβάρας 1.528 12 542 44 225 13 253 2.617 

Αγίων 
Αναργύρων - 
Καματερού 

21 5.019 303 1.093 793 286 157 7.672 

Αιγάλεω 271 92 6.748 157 984 55 921 9.228 

Ιλίου 50 781 429 7.801 2.085 623 355 12.124 

Περιστερίου 153 348 1.420 780 17.195 454 1.161 21.511 

Πετρούπολης 29 460 459 1.116 2.060 4.276 365 8.765 

Χαϊδαρίου 219 67 1.155 90 895 35 4.788 7.249 
Δυτική 
Αθήνα 2.271 6.779 11.056 11.081 24.237 5.742 8.000 69.166 

ΛΟΙΠΟΙ 
ΔΗΜΟΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

887 3.192 8.002 3.488 11.044 828 5.039 32.480 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2011, επεξεργασία ΑΣΔΑ 
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Πίνακας 2. Ποσοστό Απασχολούμενων κατά τόπο διαμονής και τόπο εργασίας στη Δυτική 
Αθήνα 

ΔΗΜΟΙ - ΕΤΑΙΡΟΙ Σε μη μόνιμο 
μέρος Αθήνα Πειραιάς Δυτική 

Αθήνα 
Λοιπή 
Αττική Βοιωτία Κορινθία Λοιπή 

Χώρα ΣΥΝΟΛΟ 

Αγίας Βαρβάρας 8,1% 17,4% 6,7% 30,8% 34,9% 0,6% 0,2% 1,4% 100,0 % 
Αγίων Αναργύρων - 

Καματερού 7,7% 20,2% 1,9% 32,1% 36,0% 0,8% 0,1% 1,0% 100,0 % 

Αιγάλεω 5,4% 19,7% 4,5% 37,2% 31,0% 0,7% 0,2% 1,3% 100,0 % 

Ιλίου 8,2% 19,9% 2,1% 38,2% 29,6% 0,7% 0,1% 1,1% 100,0 % 

Περιστερίου 6,8% 21,1% 2,5% 41,1% 26,4% 0,7% 0,1% 1,2% 100,0 % 

Πετρούπολης 5,7% 22,8% 2,5% 37,2% 29,8% 0,7% 0,1% 1,2% 100,0 % 

Χαϊδαρίου 4,1% 19,1% 4,1% 40,9% 29,7% 0,5% 0,2% 1,3% 100,0 % 

Δυτική Αθήνα 6,6% 20,5% 3,0% 37,9% 30,0% 0,7% 0,2% 1,2% 100,0 % 
ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
5,56% 17,55% 4,06% 2,26% 68,37% 0,61% 0,13% 1,46% 5,56% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2011 

Πίνακας 3. Εκτίμηση Εξυπηρετούμενου Πληθυσμού της Περιοχής Παρέμβασης 

Α/Α Κατηγορίες  Εξυπηρετούμενος 
Πληθυσμός 

1 Μόνιμος Πληθυσμός 489.675 

2 Διαμπερείς Ετήσιες Ροές 300.000 

3 
Εισροές και ροές Επισκεψιμότητας 

(αθλητισμός, κοινωνικές, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, αγορές, αναψυχή) 

200.000 

4 

Εισροές και Ροές Πρόσβασης σε Κοινωνικές, 
Ιατρικές και Λοιπές Υπηρεσίες, καθώς και σε 

υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και 
Αλληλεγγύης 
(ισοδ. Πληθ.) 

150.000 

5 
Εισροές και Ροές Πρόσβαση σε Υπηρεσίες 

Διοίκησης, Εκπαίδευσης κλπ. 
(ισοδ. Πληθ.) 

200.000 

6 Ροές Υπηρεσιών Μεταφορών/ΜΜΜ 200.000 

7 Εισροές Εργαζομένων 32.480 

8 Εκροές Εργαζομένων 113.331 

9 Εσωτερικές Ροές Εργαζομένων στην Περιοχή 
Παρέμβασης 69.166 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.754.652 

Πηγή: Συνδυασμός Στατιστικών Δεδομένων και Εμπειρικών Εκτιμήσεων της Αστικής Αρχής 
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Β.2 - ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΧΕ 

Να αναφερθούν οι Δήμοι στα όρια των οποίων ανήκει η Περιοχή Παρέμβασης και οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα 
των επιλέξιμων περιοχών για τον σχεδιασμό ΟΧΕ του κεφ. 2.2.1 των Γενικών κατευθύνσεων για τη διαμόρφωση της 
Στρατηγικής του Οδηγού Εφαρμογής . 

Ο Δυτικός Τομέας Αθηνών αποτελείται από τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων – 
Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.  

Η Δυτική Αθήνα πριν τον Πόλεμο κατοικήθηκε κυρίως από λαϊκά στρώματα που εγκαταστάθηκαν 
στην περιοχή με σκοπό την αναζήτηση εργασίας στις κάθε είδους παραγωγικές και μεταποιητικές 
μονάδες που κατασκευάστηκαν στην περιοχή του Κηφισού ή σε μεγάλες υπηρεσίες υγείας που 
χωροθετήθηκαν στην περιοχή (Ψυχιατρεία στο Χαϊδάρι). 

Κατά τη διαδικασία της εσωτερικής μετανάστευσης μετά τον Πόλεμο και τον Εμφύλιο, η περιοχή 
γνώρισε έντονη μαζικοποίηση, καθώς αποτελούσε φτηνό τόπο γης και κατοικίας. Οικοδομήθηκε με 
τη διαδικασία της λαϊκής αυτοστέγασης (αυθαίρετη δόμηση), με χωροθέτηση εργατικών 
πολυκατοικιών και με το κύμα της αντιπαροχής, ιδίως κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ‘70. Σαν 
αποτέλεσμα δεν υπήρχε συνολικός σχεδιασμός της ανάπτυξης του αστικού ιστού, σταδιακά 
αναλώθηκαν σχεδόν όλοι οι ελεύθεροι χώροι, παρουσιάστηκαν κενά στις κοινωφελείς υποδομές και 
στα δίκτυα και, εντέλει, διαμορφώθηκε μια συνολική εικόνα αστικής και κοινωνικής υποβάθμισης.  

Τη δεκαετία του 80 σημειώθηκαν δυο βασικές εξελίξεις. Από τη μια πλευρά, με πρωτοβουλία κυρίως 
της Αυτοδιοίκησης, υλοποιήθηκαν έργα και παρεμβάσεις αναβάθμισης της περιοχής, ιδιαίτερα στον 
τομέα των τεχνικών υποδομών, με αποτέλεσμα περίπου στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 να έχει 
καλυφθεί ένα μέρος της «απόστασης» ανάμεσα στην περιοχή και σε άλλους γεωγραφικούς τομείς 
του Λεκανοπεδίου. Από την άλλη η μεταφορά βιομηχανικών δραστηριοτήτων εκτός του αστικού 
ιστού μετά το σχετικό ΠΔ του 1980 λειτούργησε αρνητικά για τις μεταποιητικές δραστηριότητες που 
είχαν εγκατασταθεί στην Δυτική Αθήνα. Οι θέσεις απασχόλησης που χάθηκαν αναπληρώθηκαν με 
την απασχόληση στην οικοδομή, τις κατασκευές και τις συμπληρωματικές δραστηριότητες, με την 
άνθηση του μικροεμπορίου και των δραστηριοτήτων αναψυχής και εστίασης σε ζώνες της περιοχής 
και με προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.  

Προς τα τέλη της δεκαετίας του ‘90 η χωροθέτηση των Ολυμπιακών Έργων άφησε έξω την Δυτική 
Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή έμεινε εκτός και των μεγάλων αστικών έργων και αναπλάσεων 
που εκτελέστηκαν εκείνα τα χρόνια στην Αττική. Το «χάσμα» στην ποιότητα του αστικού 
περιβάλλοντος με άλλες περιοχές της Αττικής διευρύνθηκε ξανά.  

Αυτή τη φορά, η συγκριτική υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας είχε σοβαρές συνέπειες και στην 
κοινωνική διαστρωμάτωση της. Οι νέες οικογένειες από τα μεσαία στρώματα επιδίωκαν την 
απομάκρυνση τους προς άλλες ζώνες κατοικίας που αναπτύσσονταν, κυρίως στα βόρεια, νότια και 
ανατολικά προάστια. Τη θέση τους, λόγω της συγκριτικά φτηνότερης κατοικίας, έπαιρναν φτωχότερα 
στρώματα και μετανάστες. Η εξέλιξη αυτή αποδυνάμωσε τις τοπικές αγορές στα κέντρα των Δήμων 
της Δυτικής Αθήνας, δημιουργώντας ένα σπειροειδές φαινόμενο συνεχούς αποδυνάμωσης της 
οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, περαιτέρω μείωσης της κοινωνικής διαφοροποίησης, 
νέας πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας κοκ. Σε συγκεκριμένες συνοικίες δημιουργήθηκαν 
μεγάλοι ομοιογενείς πυρήνες μεταναστών (όπως οι Ιρακινοί στον Άγιο Σπυρίδωνα Αιγάλεω).  
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Σημαντικό ρόλο στην τάση φυγής εύπορων στρωμάτων από τη Δυτική Αθήνα έπαιξαν και παίζουν 
ακόμη οι μεγάλες οχλούσες δραστηριότητες που έχουν χωροθετηθεί στην περιοχή ή/και στις 
παρυφές της. Η χωματερή της Φυλής που επηρεάζει την ατμόσφαιρα μέχρι το βόρειο Περιστέρι, τα 
διυλιστήρια στον Ασπρόπυργο που ανάλογα με τους ανέμους επηρεάζουν Χαϊδάρι και Αιγάλεω. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Δυτική Αθήνα είχε εισέλθει σε τροχιά σχετικής οικονομικής 
παρακμής, δημιουργίας ζωνών αποβιομηχάνισης και χωρικής απομόνωσης (χωρίς ωστόσο αυτές να 
συνδέονται με φαινόμενα «γκετοποίησης»), ήδη πριν την οικονομική κρίση της τελευταίας 6ετίας. 
Για παράδειγμα η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Παραγωγής (ΑΠΑ) στη Δυτική Αθήνα παραμένει 
από το 2000 σταθερή σε ένα εύρος της τάξης του 6,5%-7,5% ως ποσοστό της αντίστοιχης 
Περιφερειακής, ενώ σε απόλυτες τιμές λαμβάνει την υψηλότερη τιμή το 2008 και από το 2009 
σημειώνει συνεχείς μειώσεις (ΕΛΣΤΑΤ, 2015). 

Από την απογραφή του 1991 (απογραφή Πραγματικού Πληθυσμού) έως και αυτήν του 2011 
(απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού) και με τις μέχρι τώρα αναθεωρήσεις της τελευταίας ο Δήμος 
Περιστερίου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση (137.288 το 1991, 146.743 το 2001 και 
139.891 το 2011) ενώ οι λιγότεροι κάτοικοι βρίσκονται στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας (28.706 το 1991, 
31.354 το 2001 και 26.550 το 2011). Στους Δήμους του Δυτικού Τομέα Αθηνών βρίσκεται το 4,53% 
του συνολικού πληθυσμού της χώρας και το 12,79% του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής 
(Απογραφή 2011) ), που είναι συνολικά 489.675 κάτοικοι (Πίνακας 4). 

Όσον αφορά τη διακύμανση του πληθυσμού από το 1991 (Πίνακας 5), παρατηρείται ότι στο Δήμο 
Αιγάλεω ο πληθυσμός έχει μειωθεί κατά 8.617 κατοίκους (-0,12% σε επίπεδο χώρας και -0,40% σε 
επίπεδο Περιφέρειας). Αντίθετα στο Δήμο Πετρούπολης και στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού 
οι κάτοικοι έχουν αυξηθεί κατά 20.701 (+0,17% σε επίπεδο χώρας και +0,45% σε επίπεδο 
Περιφέρειας) και 14.380 (+0,11% σε επίπεδο χώρας και +0,27% σε επίπεδο Περιφέρειας) αντίστοιχα. 
Σε ποσοστιαία βάση ο πληθυσμός του Δήμου Ιλίου παρουσιάζει τη μικρότερη διακύμανση, +0,02 σε 
επίπεδο χώρας και -0,01% σε επίπεδο Περιφέρειας (Σχήμα 1).  

Από το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) της Δυτικής Αθήνας 
(http://home.asda.gr/soap.html), επισημαίνεται η διαχρονικότητα της «..διαίρεσης του χώρου στο 
Πολεοδομικό Συγκρότημα (Π.Σ.) της Αθήνας, μεταξύ δυτικού και ανατολικού τμήματος του 
Λεκανοπεδίου, με το πρώτο να περιλαμβάνει τάξεις, στρώματα και ομάδες με χαμηλότερη θέση στην 
κοινωνική διαστρωμάτωση και στα εισοδήματα..». Από τη διαδικασία αυτή, αναδύθηκε μια 
κοινωνική διαίρεση του χώρου της Πρωτεύουσας, που παγιώθηκε στη συνέχεια στη μεταπολεμική 
περίοδο, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.  

Η σημερινή εθνική δημοσιονομική, οικονομική και κοινωνική κρίση, δεν είναι συνεπώς η αιτία της 
δημιουργίας της κρίσης της Δυτικής Αθήνας. Ωστόσο, την επέτεινε, τις προσέθεσε νέες παραμέτρους, 
και έκανε πιο δύσκολη την αντιμετώπισή της, που δεν είχε επιδιωχθεί με κάποια αποτελεσματική 
στρατηγική στις προγενέστερες δεκαετίες (παρά το ότι είχε εντοπιστεί από πολλαπλά επίσημα 
προγραμματικά κείμενα, από το ΡΣΑ του 1985 μέχρι τα διαδοχικά ΠΕΠ Αττικής).  

Στο μακροεπίπεδο, δηλαδή ως προς τη συνολική οργάνωση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, αν 
υπήρξε κάποια χωρική διαφοροποίηση της τομής δυτικό/ανατολικό τμήμα ήταν κάποια μετατόπιση 
προς τα ανατολικά, με την σταδιακή διαίρεση και του κεντρικού τμήματός του κέντρου της πόλης και 
την εμφάνιση προβλημάτων στο δυτικότερο τμήμα του. Η βασική διαίρεση μεταξύ δυτικού και 
ανατολικού τμήματος με το πρώτο να παρουσιάζει τα δυσμενέστερα χαρακτηριστικά δεν παύει 

http://home.asda.gr/soap.html
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ωστόσο να παραμένει ενεργή, και η Δυτική Αθήνα εξακολουθεί να είναι, με ακόμα πιο έντονο τρόπο, 
το πιο υποβαθμισμένο τμήμα του Π.Σ. 

Στο πλαίσιο του «Κοινωνικού Άτλαντα της Αθήνας» (www.athenssocialatlas.gr), οι Π. Πανταζής και Γ. 
Ψυχάρης επιχειρούν την χαρτογράφηση του δηλωθέντος εισοδήματος στον ευρύτερο μητροπολιτικό 
χώρο της Αθήνας, η οποία απεικονίζεται στο Χάρτη που ακολουθεί (Χάρτης 1). Σύμφωνα με τους 
παραπάνω συγγραφείς, «..ο αναγνωρίσιμος –από προηγούμενες μελέτες (Μαλούτας 2001, 
Καλογήρου 2011)– άξονας στεγαστικού διαχωρισμού Ανατολής-Δύσης, και κέντρου-περιφέρειας με 
τοπικές διαφοροποιήσεις βορρά–νότου, ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής, 
αποτυπώνεται με σαφήνεια..». Η Δυτική Αθήνα περιλαμβάνει χαμηλές τιμές δηλωθέντων 
εισοδημάτων και σε αρκετές περιπτώσεις ακραία χαμηλές.  

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στις δύο πρόσφατες απογραφές πληθυσμού, η Δυτική Αθήνα εμφανίζει τη 
μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση μετά τον Κεντρικό Τομέα (κατά βάση, το Δήμο Αθηναίων), ενώ οι 
Δήμοι Αιγάλεω και Περιστερίου εμφανίζουν τις μεγαλύτερες μειώσεις σε επίπεδο των Δήμων της 
Αττικής. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμος Πετρούπολης εμφανίζει μία ελαφρά αύξηση. 

Ο συνδυασμός αστικής υποβάθμισης, εγκατάλειψης παραγωγικών μονάδων, οικονομικής 
δυσπραγίας σε επιχειρηματικό και οικογενειακό επίπεδο και φαινομένων ακραίας φτώχειας 
αναδεικνύει στη Δυτική Αθήνα την ύπαρξη μιας σειράς «θυλάκων» αρνητικών κοινωνικών 
φαινομένων, στους οποίους απαιτείται ένα μίγμα παρεμβάσεων για την αντιστροφή της παγίδευσης 
των περιοχών αυτών σε μια μόνιμη παρακμή και τη μετάβαση σε αναπτυξιακές επιδόσεις και 
διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Οι «Θύλακες» αυτοί παρουσιάζονται και αναλύονται στην 
επόμενη ενότητα του Εντύπου. 

Στους «Χάρτες Ειδικής Αναφοράς» 6 και 7 του Παραρτήματος της παρούσας Πρότασης 
αποτυπώνονται οι πληθυσμιακές μεταβολές σε επίπεδο Δήμου και ΜΟΧΑΠ (επεξεργασία στοιχείων 
ΕΛΣΤΑΤ απογραφών 2001 και 2011) από την Αστική Αρχή). 

Πίνακας 4. Εξέλιξη του Πληθυσμού των Δήμων του Δυτικού Τομέα Αθηνών 1991-2001-2011 
ΔΗΜΟΙ - ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1991 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 28.706 31.354 26.550 

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 48.149 58.244 62.529 

ΑΙΓΑΛΕΩ 78.563 77.917 69.946 
ΙΛΙΟΥ 78.326 85.572 84.793 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 137.288 146.743 139.981 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 38.278 51.559 58.979 

ΧΑΊΔΑΡΙΟΥ 47.437 48.494 46.897 
Δυτική Αθήνα 456.747 499.883 489.675 

Περιφέρεια Αττικής 3.523.407 3.894.573 3.828.434 
Ελλάδας 10.259.900 10.934.097 10.816.286 

Πηγή: Απογραφές 1991, 2001 2011 (ΕΛΣΤΑΤ) 
  

http://www.athenssocialatlas.gr/
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Πίνακας 5. Εκτίμηση της «Βαρύτητας» του Πληθυσμού των Δήμων του Δυτικού Τομέα Αθηνών 
ως προς τον το πληθυσμό της Περιφέρειας Αττικής και συνολικό πληθυσμό της Χώρας 1991-

2001-2011 

Δήμοι-Εταίροι 

% Πληθυσμού 1991 % Πληθυσμού 2001 % Πληθυσμού 2011 

% Χώρας 
% 

Περιφέρειας 
Αττικής 

% Χώρας 
% 

Περιφέρειας 
Αττικής 

% Χώρας 
% 

Περιφέρειας 
Αττικής 

ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ 0,28% 0,81% 0,29% 0,81% 0,25% 0,69% 

ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

0,47% 1,37% 0,53% 1,50% 0,58% 1,63% 

ΑΙΓΑΛΕΩ 0,77% 2,23% 0,71% 2,00% 0,65% 1,83% 
ΙΛΙΟΥ 0,76% 2,22% 0,78% 2,20% 0,78% 2,21% 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1,34% 3,90% 1,34% 3,77% 1,29% 3,66% 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0,37% 1,09% 0,47% 1,32% 0,55% 1,54% 

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 0,46% 1,35% 0,44% 1,25% 0,43% 1,22% 
Δυτική Αθήνα 4,45% 12,96% 4,57% 12,84% 4,53% 12,79% 
Περιφέρεια 

Αττικής 34,34% 100,00% 35,62% 100,00% 35,40% 100,00% 

Ελλάδας 100,00%  100,00%  100,00%  

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων Πίνακα 2 από την Αστική Αρχή 

Σχήμα 1. Πληθυσμιακή και ποσοστιαία διακύμανση των Δήμων – Εταίρων του Δυτικού Τομέα 
Αθηνών 
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Χάρτης 1. Συγκριτική Αποτύπωση των Εισοδηματικών Ανισοτήτων στην Μητροπολιτική Αθήνα 
2003-2013 (σταθ. Τιμές 2005)1 

 
  

                                                           
1 Π Πανταζής, Γ Ψυχάρης: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, 01/2016 

http://www.athenssocialatlas.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BC
%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/ 

http://www.athenssocialatlas.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/
http://www.athenssocialatlas.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/
http://www.athenssocialatlas.gr/wp-content/uploads/tx15_m11.jpg


Έντυπο υποβολής πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

13 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β.3 - ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΟΑΠ Η ΑΛΛΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Να αναφερθεί εάν η Περιοχή Παρέμβασης καλύπτεται από Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης ή ισοδύναμα 
σχέδια στρατηγικού σχεδιασμού, κατά την κείμενη ελληνική νομοθεσία και έχουν εγκριθεί ή έχουν εκπονηθεί και 
παραδοθεί στον αρμόδιο φορέα και βρίσκονται σε φάση έγκρισης. Προτεραιότητα έχουν τα Σχέδια Ολοκληρωμένων 
Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.) του άρθρου 12 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207Α/1999) αλλά και πολεοδομικές μελέτες (Γενικά 
Πολεοδομικά Σχέδια, Μελέτες Επέκτασης – Αναθεώρησης, Μελέτες ανάπλασης κ.ο.κ.) καθώς και Επιχειρησιακά Σχέδια των 
Δήμων του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) εφόσον βρίσκονται σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι μόνο η ύπαρξη ΓΠΣ δεν αποτελεί 
ικανή τεκμηρίωση, εάν αυτό δεν συνοδεύεται τουλάχιστον από την ύπαρξη Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου το οποίο να 
βρίσκεται σε ισχύ. 

Να αναφερθούν ποια από τα ανωτέρω Σχέδια – μελέτες καλύπτουν την περιοχή παρέμβασης με την αντίστοιχη ημερομηνία 
έγκρισης ή/και παράδοσής τους. 

1. Στρατηγική και Περιεχόμενο του ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας 

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά πλεονεκτήματα από την ύπαρξη ΣΟΑΠ, τόσο πραγματικά 
(αντιμετώπιση του είδους των προβλημάτων που χαρακτηρίζουν μεγάλο μέρος των Δήμων της 
περιοχής ευθύνης του ΑΣΔΑ), όσο και χρηματοδοτικά (ΕΣΠΑ), ο ΑΣΔΑ πήρε την πρωτοβουλία για 
σύναψη από 14/11/2013 Προγραμματικής Σύμβασης με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και 
Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (αρμόδιο φορέα του ΥΠΕΚΑ για τα ΣΟΑΠ της Αττικής) με θέμα τη 
«Διερεύνηση πιλοτικής εφαρμογής ΣΟΑΠ στη Δυτική Αθήνα».  

Παράλληλα, άρχισε η εκπόνηση του ΣΟΑΠ της Δυτικής Αθήνας με προγραμματική σύμβαση του ΑΣΔΑ 
με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του 
Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), που είχε σχετική 
εμπειρία δεδομένου ότι εκπόνησε και το πρώτο ΣΟΑΠ για το Κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο της 
εκπόνησης του ΣΟΑΠ της Δυτικής Αθήνας έγιναν συναντήσεις με όλους τους Δήμους της περιοχής 
του ΑΣΔΑ, για να προσδιοριστούν προκαταρκτικές κατάλληλες ζώνες εστίασης του ΣΟΑΠ, ενώ 
παράλληλα αξιοποιήθηκε το σημαντικό μελετητικό και ερευνητικό έργο που έχει ήδη προωθήσει ο 
ΑΣΔΑ στο παρελθόν, και το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία, αναλύσεις και προτάσεις εξαιρετικά 
χρήσιμα για την τροφοδότηση του ΣΟΑΠ. Στις ζώνες του ΣΟΑΠ εστιάστηκαν διάφορες αναγκαίες 
δράσεις, κοινωνικού, αναπτυξιακού, πολεοδομικού, συγκοινωνιακού, και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε ζώνης. Επίσης, εντοπίστηκαν προβλήματα του 
υφιστάμενου πολεοδομικού σχεδιασμού (ΓΠΣ κλπ.) δεδομένου ότι το ΣΟΑΠ υπέρκειται του ΓΠΣ και 
μπορεί να προωθήσει θεσμικά την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων. 

Μεθοδολογικά το πρόγραμμα βασίστηκε στη διερεύνηση ολοκληρωμένης παρέμβασης στην 
γεωγραφική ενότητα της Δυτικής Αθήνας, που περιλαμβάνει τους Δήμους μέλη του ΑΣΔΑ, ενόψει 
των κρίσιμων και επειγόντων προβλημάτων της περιοχής αυτής, που έχουν οξυνθεί ιδιαίτερα και από 
την τρέχουσα κρίση. Το «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» θα 
λειτουργήσει ως πιλοτική εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης όπως έχουν 
προβλεφθεί από το Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 12 αυτού, για την προώθηση ολοκληρωμένων 
στρατηγικών αστικού σχεδιασμού σε πόλεις ή τμήματά τους καθώς και σε ευρύτερες αστικές 
περιοχές που παρουσιάζουν κρίσιμα και σύνθετα προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής 
και οικονομικής συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας ζωής, αλλά δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος. Επιπροσθέτως 
ελήφθησαν υπόψη οι εγκριθείσες προδιαγραφές των ΣΟΑΠ (ΦΕΚ 1341Β, 24/06/2012) που η 
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εφαρμογή τους και μάλιστα σε μία δύσκολη περιοχή όπως είναι οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας, 
επιβάλλει την επίλυση σύνθετων ζητημάτων μεθοδολογικού και πραγματολογικού χαρακτήρα.  

Με την από 08/09/2014 ανάρτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://home.asda.gr/soap/intro.html, γνωστοποιήθηκε στο κοινό η έναρξη της διαδικασίας δημόσιας 
διαβούλευσης επί του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης για τη Δυτική Αθήνα. Με βάση 
την προεργασία που έγινε διατυπώθηκαν απόψεις στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας 
διαβούλευσης επί του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης για τη Δυτική Αθήνα. Οι Δήμοι 
μέλη του ΑΣΔΑ όπως και η Περιφέρεια Αττικής συμμετείχαν στην τελική διαμόρφωση της πρότασης 
ζώνης εστίασης του ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας με τις παρακάτω γνωμοδοτήσεις: 

⇒ Την υπ’ αριθμ. 1/2015από 24-02-2015 γνωμοδότηση του ΑΣΔΑ. 
⇒ Την υπ’ αριθμ. 146/2015 από 14-05-2015 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Αττικής. 
⇒ Την υπ’ αριθμ. 13/2015 από 11-02-2015 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
⇒ Την υπ’ αριθμ. 471/2014 από 23-12-2014 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού 
⇒ Την υπ’ αριθμ. 287/2014 από 30-12-2014 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αιγάλεω 
⇒ Την υπ’ αριθμ. 5/2015 από 29-01-2015 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ιλίου 
⇒ Την υπ’ αριθμ. 3/2015 από 03-02-2015 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Περιστερίου 
⇒ Την υπ’ αριθμ. 1/2015 από 20-01-2015 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Πετρούπολης 
⇒ Την υπ’ αριθμ. 400/2014 30-12-2014 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Φυλής 
⇒ Την υπ’ αριθμ. 7/2015 28-01-2015 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Χαϊδαρίου 

Το κείμενο του σχεδίου ΚΥΑ διαβιβάστηκε από τον ΑΣΔΑ στο ΥΠΑΠΕΝ Διεύθυνση Σχεδιασμού 
Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών (ΑΠ 10396/110/06.03.15) για διορθώσεις 
τεχνικού και θεσμικού χαρακτήρα. Τη σχετική ΚΥΑ πρόκειται να συνυπογράψουν οι Υπουργοί 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Στην παρούσα φάση, το σχέδιο της ΚΥΑ για το ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας βρίσκεται για γνωμοδότηση στο 
Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού. 

Στο ΣΟΑΠ περιλαμβάνονται οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας και ο Δήμος Φυλής, δεδομένου ότι η χωρική 
παρέμβαση από διοικητική άποψη εμπεριέχει τους Δήμους-Μέλη του ΑΣΔΑ, ενώ από λειτουργική 
άποψη, η χωρική ενότητα από την Πέτρου Ράλλη και τον Ελαιώνα μέχρι την Αττική οδό θεωρείται 
λειτουργικά ενιαία και ομοιογενής. 

http://home.asda.gr/soap/intro.html


Έντυπο υποβολής πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

15 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η Δυτική Αθήνα βρίσκεται υπό συνθήκες κρίσης, όπως έχει γίνει σαφές τόσο από την ανάλυση των 
υπαρχόντων δεδομένων όσο και από τη μέχρι το σημείο αυτό διαβούλευση. Η κρίση της περιοχής, 
μείζονος χαρακτήρα, δεν εμφανίστηκε πρόσφατα. Αντίθετα, έχει τις ρίζες της σε ένα δομικό 
χαρακτηριστικό της ανάπτυξης του ευρύτερου αθηναϊκού χώρου, ήδη από το μεσοπόλεμο, περίοδο 
από την οποία άρχισε να εμφανίζεται η διαίρεση του χώρου στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της 
Αθήνας, μεταξύ δυτικού και ανατολικού τμήματος του Λεκανοπεδίου, με το πρώτο να περιλαμβάνει 
τάξεις, στρώματα και ομάδες με χαμηλότερη θέση στην κοινωνική διαστρωμάτωση και στα 
εισοδήματα. Αναδύθηκε έτσι μια κοινωνική διαίρεση του χώρου της πρωτεύουσας, που παγιώθηκε 
στη συνέχεια στη μεταπολεμική περίοδο, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.  

Η σημερινή εθνική δημοσιονομική, οικονομική και κοινωνική κρίση, δεν είναι συνεπώς η αιτία της 
δημιουργίας της κρίσης της Δυτικής Αθήνας. Ωστόσο, την επέτεινε, τις προσέθεσε νέες παραμέτρους, 
και έκανε πιο δύσκολη την αντιμετώπισή της, που δεν είχε επιδιωχθεί με κάποια αποτελεσματική 
στρατηγική στις προγενέστερες δεκαετίες (παρά το ότι είχε εντοπιστεί από πολλαπλά επίσημα 
προγραμματικά κείμενα, από το ΡΣΑ του 1985 μέχρι τα διαδοχικά ΠΕΠ Αττικής). Στο μακροεπίπεδο, 
δηλ. ως προς τη συνολική οργάνωση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, αν υπήρξε κάποια χωρική 
διαφοροποίηση της τομής δυτικό/ανατολικό τμήμα ήταν κάποια μετατόπιση προς τα ανατολικά, με 
την σταδιακή διαίρεση και του κεντρικού τμήματός του κέντρου της πόλης και την εμφάνιση 
προβλημάτων στο δυτικότερο τμήμα του. Η βασική διαίρεση μεταξύ δυτικού και ανατολικού 
τμήματος με το πρώτο να παρουσιάζει τα δυσμενέστερα χαρακτηριστικά δεν παύει ωστόσο να 
παραμένει ενεργή, και η Δυτική Αθήνα εξακολουθεί να είναι, με ακόμα πιο έντονο τρόπο, το πιο 
υποβαθμισμένο τμήμα του ΠΣ. 

Μετά το διαχρονικό χαρακτήρα, το δεύτερο δομικό στοιχείο της κρίσης της Δυτικής Αθήνας είναι ο 
πολυδιάστατος χαρακτήρας του. Βασική παράμετρος του προβλήματος, επίσης, είναι ότι η κρίση 
συνεχίζει να επιδεινώνεται, χωρίς ουσιαστικές ενδείξεις ανάκαμψης. Το γεγονός αυτό συνδέεται και 
με την εξέλιξη της γενικότερης κρίσης, και με το ότι δεν υπήρξαν ούτε κατά τα τελευταία χρόνια (μετά 
το 2008-09) προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης της Δυτικής Αθήνας. Η διαχρονική παραμέληση 
συνεχίστηκε, χωρίς την ύπαρξη κάποιων ειδικών προσπαθειών για την περιοχή, ούτε την ανάδειξη 
των προβλημάτων της (σε αντίθεση, πχ., με ό,τι έγινε για το κέντρο της Αθήνας. Η επιδείνωση των 
προβλημάτων του τελευταίου πήρε, πράγματι, δημοσιότητα, τόσο σε επίπεδο ΜΜΕ όσο και σε 
πολιτικό επίπεδο, και επιχειρήθηκε η διαμόρφωσή κάποιων ειδικών προγραμμάτων για την 
αντιμετώπισή της, έστω και αν τα αποτελέσματα των τελευταίων δεν υπήρξαν ικανοποιητικά). Μόνον 
στα πολύ πρόσφατα προγραμματικά κείμενα, το νέο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και το νέο ΡΣΑ της 
Αθήνας γίνεται επίσημη αναγνώριση−με λιγότερο ή περισσότερο ικανοποιητικό τρόπο - των ειδικών 
δυσκολιών της Δυτικής Αθήνας, αλλά πρόκειται για κείμενα που ακόμα και σήμερα βρίσκονται υπό 
έγκριση, και συνεπώς δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί, πόσο μάλλον οδηγήσει σε αποτελέσματα. 

2. Η κεντρική ιδέα του ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας 

Η κεντρική ιδέα του ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας είναι όχι απλώς η επαναφορά σε μια αποδεκτή προ-κρίσης 
κατάσταση, αλλά ο επαναπροσδιορισμός της Δυτικής Αθήνας ως ενός ισότιμου τμήματος της 
ευρύτερης Αθήνας, με υπέρβαση του διαχρονικού κοινωνικού διαχωρισμού και της δομικά 
δυσμενέστερης θέσης που είχε η περιοχή. Με άλλους όρους, αυτό σημαίνει ότι ένα ολοκληρωμένο 
αστικό πρόγραμμα για τη Δυτική Αθήνα θα ήταν αναγκαίο και χωρίς την τρέχουσα ευρύτερη κρίση. 
Βασική επιδίωξη, συνεπώς, είναι η συνολική βελτίωση της θέσης της Δυτικής Αθήνας, και για αυτό 
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το λόγο για ορισμένες δράσεις ως περιοχή παρέμβασης προσδιορίζεται το σύνολο της Δυτικής 
Αθήνας. 

Ταυτόχρονα, δύο άλλα δομικά στοιχεία-επιδιώξεις του ΣΟΑΠ είναι: 

⇒ Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των διαστάσεων της κρίσης της περιοχής, με κεντρικό 
παρονομαστή την κοινωνική συνοχή. Με άλλα λόγια, είναι αναγκαίος ένας χαρακτήρας 
ταυτόχρονα ολοκληρωμένος και ιεραρχημένος. Η έννοια της ολοκλήρωσης είναι κεντρική στη 
φιλοσοφία των ΣΟΑΠ, που για την Ελλάδα είναι ένα νέο προγραμματικό εργαλείο διακριτό 
από τα συνήθη πολεοδομικά σχέδια- δεν είναι (μόνο) πολεοδομικό αλλά πολυδιάστατο, και 
δεν είναι ένα συμβατικό σχέδιο που προβάλλει απλώς την «εικόνα» ενός επιθυμητού 
μέλλοντος αλλά μια διαδικασία προσέγγισης στην εικόνα αυτή μέσω συγκεκριμένων 
επιχειρησιακών δράσεων. 

⇒ η μερική εστίαση σε συγκεκριμένους θύλακες, επιλεγμένους−όπως έχει ήδη αναφερθεί−με 
τρία κριτήρια: την ύπαρξη εξαιρετικά έντονων συγκεκριμένων προβλημάτων, τη στρατηγική 
θέση (δηλ. τη δυνατότητα δράσεις σε κάποιο θύλακα να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά 
στην ευρύτερη Δυτική Αθήνα), και την ύπαρξη διαδημοτικής ισορροπίας στη γεωγραφία 
σημείων εστίασης και δράσεων. 

Παράλληλα με τα παραπάνω στοιχεία της κεντρικής ιδέας, που έχουν θεματικό χαρακτήρα, 
καθοριστική σημασία έχουν τρία άλλα στοιχεία. Το πρώτο είναι μεθοδολογικό, και συνίσταται στην 
απόλυτη ανάγκη συστηματικότητας, συνέχειας, και συντονισμένου χαρακτήρα της παρέμβασης. Η 
αναγκαιότητα αυτά για τα ελληνικά δεδομένα αποτελεί μείζονα, και δύσκολα επιτεύξιμο, στόχο, 
αφού η έλλειψή τέτοιων χαρακτηριστικών αποτελεί συνηθισμένη αδυναμία των διαφόρων πολιτικών 
στη χώρα μας. Ειδικότερα για ολοκληρωμένα χωρικά προγράμματα η έλλειψή τους οδηγεί 
αναπότρεπτα στην αποτυχία, όπως έχει δειχθεί από την έκβαση ορισμένων τέτοιων προσπαθειών 
(ιδίως για το κέντρο της Αθήνας) κατά τα τελευταία χρόνια. Άμεση συνέπεια των προηγούμενων είναι 
ότι απαιτείται ένας αποτελεσματικός μηχανισμός εφαρμογής του ΣΟΑΠ, που θα περιλαμβάνει 
επιμέρους μηχανισμούς συντονισμού (τεχνικού και πολιτικού) των πολλαπλών φορέων που πρέπει 
να εμπλακούν στην υλοποίηση των διαφόρων δράσεων, την παρακολούθηση (monitoring) της 
εφαρμογής μέσω κατάλληλων δεικτών, και τη συνεχή αξιολόγηση και επαναδιαμόρφωση του ΣΟΑΠ 
(ανάδραση). 

Το δεύτερο στοιχείο είναι καθοριστικός ρόλος της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής. 
Συμπεριλαμβάνουμε βέβαια την ούτως ή άλλως προβλεπόμενη θεσμικά διαβούλευση κατά τη 
διάρκεια της εκπόνησης του προγράμματος, αλλά ακόμα περισσότερο στη συμμετοχή της κοινωνίας 
κατά την εφαρμογή του. Η συμμετοχή αυτή δεν νοείται ως ένας μηχανισμός ενσωμάτωσης αλλά ως 
μια αμφίδρομη διαδικασία αξιολόγησης της στοχοθεσίας και των αποτελεσμάτων, και παράλληλα 
ως ενεργητική συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων. Μεταξύ των τελευταίων επισημαίνουμε και 
αυτές που στηρίζονται στην κοινωνική αλληλεγγύη, νέο στοιχείο που αποτελεί μια θετική συνέπεια 
της κρίσης, αλλά και σε άλλες μορφές συμμετοχής των διαφόρων κοινωνικών ομάδων με το διακριτό 
ρόλο κάθε μιας. 

Συνοψίζοντας, η Στρατηγική του ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας προσδιορίζεται από τις εξής κύριες 
παραμέτρους πολιτικής: 
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⇒ Επαναπροσδιορισμός της Δυτικής Αθήνας ως ενός ισότιμου τμήματος της ευρύτερης Αθήνας, 
με υπέρβαση του διαχρονικού κοινωνικού διαχωρισμού και της δομικά δυσμενέστερης θέσης 
που είχε η περιοχή (κεντρικό όραμα) 

⇒ Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των διαστάσεων της κρίσης της περιοχής, με κεντρικό 
παρονομαστή την κοινωνική συνοχή. 

⇒ Ειδική αντιμετώπιση περιοχών με πολύ έντονα προβλήματα και αξιοποίηση περιοχών με 
δυναμικό πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα, με στοχευμένη εστίαση σε «θύλακες» 

⇒ Συστηματικότητα, συνέχεια, και συντονισμένος χαρακτήρας της παρέμβασης 
⇒ Κεντρικός ρόλος της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής, στη διαμόρφωση αλλά κυρίως 

στην εφαρμογή του ΣΟΑΠ. 
⇒ Ισχυρή χρηματοδοτική στήριξη, από το νέο ΠΕΠ Αττικής αλλά και από άλλες πηγές. 

Το ΣΟΑΠ της Δυτικής Αθήνας εξειδικεύεται σε Πρόγραμμα Δράσης με διακριτικό τίτλο «60 δράσεις 
για τη Δυτική Αθήνα». Το πρόγραμμα δράσης του ΣΟΑΠ αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους 
δράσεων (στις προδιαγραφές του ΣΟΑΠ χρησιμοποιείται ο όρος «ενέργειες»), που μπορούν να 
ομαδοποιηθούν με διάφορους τρόπους. Οι δράσεις κατατάσσονται στα ακόλουθα πεδία: 
⇒ Ανάπτυξη και στήριξη της οικονομικής βάσης 
⇒ Κοινωνική συνοχή 
⇒ Ακίνητα, Κτηριακό απόθεμα 
⇒ Περιβάλλον 
⇒ Πολεοδομία και αστικές υποδομές 
⇒  Ασφάλεια 

Στο πλαίσιο του ΣΟΑΠ της Δυτικής Αθήνας προσδιορίσθηκαν δύο περιοχές παρέμβασης που 
διαμορφώνονται σε δύο επίπεδα: 

⇒ το σύνολο του οικιστικού ιστού της Δυτικής Αθήνας 
⇒ συγκεκριμένους «θύλακες εστίασης» εντός του οικιστικού ιστού. 

Οι «Θύλακες εστίασης» του ΣΟΑΠ αποτυπώνονται παρακάτω (Πίνακας 6 και Χάρτης 2, σελ. 21). 

Πίνακας 6. Κωδικοποίηση των «Θυλάκων Εστίασης» του ΣΟΑΠ της Δυτικής Αθήνας ανά Δήμο 

 
Δήμοι 

Αιγάλεω Περιστερίου Πετρού-
πολης Χαϊδαρίου Αγίας 

Βαρβάρας Ιλίου Αγ. Αναργύρων-
Καματερού Φυλής 

Θύλακας Α    1     
Θύλακας Β 1   1 1    
Θύλακας Γ 1    1    
Θύλακας Δ 1 1    1 1  
Θύλακας Ε 1        

Θύλακας ΣΤ      1   
Θύλακας Ζ   1      
Θύλακας Η   1      
Θύλακας Θ       1  
Θύλακας Ι        1 
Θύλακας K        1 

Οι «θύλακες» προσδιορίσθηκαν μεθοδολογικά με βάση παραμέτρους και χαρακτηριστικά όπως 
παρακάτω: 
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Πίνακας 7. Παραμετροποίηση – Πολυκριτηριακή Ανάλυση των «Θυλάκων Εστίασης» του ΣΟΑΠ 
της Δυτικής Αθήνας 

 Κοινωνική 
συνοχή Φτώχεια 

Γενική 
αδυναμία 

οικονομικής 
βάσης 

Απο-
βιομηχάνιση 

- Κενοί 
χώροι 

Πίεση 
στις 

χρήσεις 
γης 

Προβλ
ήματα 
ρυμοτο

μίας 

Κακή 
ποιό-
τητα 
κτη-
ρίων 

Περιβαλ
λοντικά 

προ-
βλήματα 

Επαφή 
με 

μεγάλες
/ ειδικές 
χρήσεις 

Στρατηγικ
ή θέση-

Δυνητικές 
προ 

οπτικές 
Θύλακας Α  1   1 1 1 1   
Θύλακας Β    1 1  1  1 1 
Θύλακας Γ  1    1 1  1  
Θύλακας Δ    1 1 1  1 1 1 
Θύλακας Ε 1 1 1    1    

Θύλακας ΣΤ   1    1 1 1  
Θύλακας Ζ  1 1        
Θύλακας Η  1 1        
Θύλακας Θ  1 1   1  1   
Θύλακας Ι 1 1 1    1 1 1 1 
Θύλακας K  1   1     1 

Εν κατακλείδι, η Στρατηγική της ΒΑΑ/ΟΧΕ ταυτίζεται με την Στρατηγική του ΣΟΑΠ όσον αφορά στους 
«Θύλακες Εστίασης», ενώ στην λοιπή περιοχή παρέμβασης συνδέεται με επιμέρους λειτουργικές 
εξειδικεύσεις, αφενός σε «αναδυόμενους πόλους» που ενισχύουν την μητροπολιτικότητα της 
Δυτικής Αθήνας και, αφετέρου, σε «σε αστικές ζώνες που «διασυνδέουν» λειτουργικά τους 
θύλακες, ιδίως σε διαδημοτικό επίπεδο.  

Στο Παράρτημα του παρόντος, περιλαμβάνεται η μελέτη του ΣΟΑΠ της Δυτικής Αθήνας (ντοσιέ 2 
Φακέλου υποβολής). 

3. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Μελέτες Επέκτασης – Αναθεώρησης, Μελέτες ανάπλασης κ.ο.κ.)  
⇒ ΓΠΣ Δήμου Αγίας Βαρβάρας ΦΕΚ 420Δ 1989, ΦΕΚ 56Δ 1996 
⇒ ΓΠΣ Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού ΦΕΚ 518Δ 1989, ΦΕΚ 103Δ 1996, ΦΕΚ 542 

Δ/1988, 1365 Δ/1996 
⇒ ΓΠΣ Δήμου Αιγάλεω ΦΕΚ 205Δ 1988, ΦΕΚ 240Δ 1994, ΦΕΚ 196Δ 1995, ΦΕΚ 347ΑΑΠ 2009 
⇒ ΓΠΣ Δήμου Ιλίου ΦΕΚ 226Δ/1991, ΦΕΚ 1374Δ 1992, ΦΕΚ 79Δ/1995 
⇒ ΓΠΣ Δήμου Περιστερίου ΦΕΚ 332Δ 1989, ΦΕΚ 439Δ 1992, ΦΕΚ 109Δ 1996, ΦΕΚ 1057Δ 

1996, ΦΕΚ 386Δ 2008 
⇒ ΓΠΣ Δήμου Πετρούπολης ΦΕΚ 14Δ 1995, ΦΕΚ 226Δ 1991 
⇒ ΓΠΣ Δήμου Χαϊδαρίου ΦΕΚ 1149Δ 1996, ΦΕΚ 372Δ 1992, ΦΕΚ 237Δ 1990 

4. Επιχειρησιακά Σχέδια των Δήμων –Εταίρων (Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006)  
⇒ Δήμου Αγίας Βαρβάρας αρ. αποφ. 93/2016 από 13-07-2016 
⇒ Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού αρ. αποφ. 268/2015 από 10-11-2015 
⇒ Δήμου Αιγάλεω αρ. αποφ. 305/2015 από 22-12-2015 
⇒ Δήμου Ιλίου αρ. αποφ. 441/2015 από 16-12-2015 
⇒ Δήμου Περιστερίου αρ. αποφ. 321/2015 από 08-12-2016 και 96/2016 από 14-04-2016 
⇒ Δήμου Πετρούπολης αρ. αποφ. 137/2016 από 02-06-2016 
⇒ Δήμου Φυλής αρ. αποφ.  
⇒ Δήμου Χαϊδαρίου αρ. αποφ. 301/2011 από 28-11-2011 
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5. Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Με την Αρ. Απόφασης 114.6/2016, ΑΔΑ: 7Τ3546Ψ844-ΠΔΘ, του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου με θέμα: «Ένταξη Δήμων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Βιώσιμη 
Αστική Κινητικότητα» εντάχθηκαν οι Δήμοι Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, 
Φυλής και Χαϊδαρίου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). 

6. Ερευνητικό Πρόγραμμα «Συγκοινωνιακή Τεκμηρίωση Στρατηγικής με στόχο τη Βιώσιμη 
Κινητικότητα στη Δυτική Αθήνα» 

Ανάθεση του ΑΣΔΑ με Προγραμματική Σύμβαση,(αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2964/11-09-2012), στα 
Πανεπιστήμια ΑΠΘ – Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – 
Εργαστήριο Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού για την παροχή ερευνητικών υπηρεσιών με 
θέμα «Συγκοινωνιακή Τεκμηρίωση Στρατηγικής με στόχο τη Βιώσιμη Κινητικότητα στη Δυτική 
Αθήνα».  

Με το Πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1990/5-6-2014) έγινε η παραλαβή και πιστοποίηση των Παραδοτέων: 
⇒ Π 1.3 «Οριστική έκθεση συγκοινωνιακών, κυκλοφοριακών και πολεοδομικών παραμέτρων»,  
⇒ Π 3.1 «Γενικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τη Δυτική Αθήνα, με εντοπισμό 

των κατάλληλων περιοχών για την εφαρμογή παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
βάσει κατάλληλης τυπολογίας και προσδιορισμός παραμέτρων των παρεμβάσεων», 

⇒ Π 3.2 Διατύπωση "πακέτου παρεμβάσεων" βιώσιμης αστικής κινητικότητας με πιλοτικές 
εφαρμογές - περιοχή 1,  

⇒ Π 3.3 Διατύπωση "πακέτου παρεμβάσεων" βιώσιμης αστικής κινητικότητας με πιλοτικές 
εφαρμογές - περιοχή 2,  

⇒ Π 3.4 Διατύπωση "πακέτου παρεμβάσεων" βιώσιμης αστικής κινητικότητας με πιλοτικές 
εφαρμογές - περιοχή 3 

και η οριστική παραλαβή και έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης 

7. Ερευνητικό Πρόγραμμα «Περιβαλλοντικές και Κοινωνικοοικονομικές Διερευνήσεις και 
Δυνατότητες Αστικής Αναγέννησης στην περιοχή ευθύνης του ΑΣΔΑ» 

Ανάθεση του ΑΣΔΑ με Προγραμματική Σύμβαση, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2856/31-08-2012), στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την παροχή ερευνητικών υπηρεσιών με θέμα «Περιβαλλοντικές και 
Κοινωνικοοικονομικές Διερευνήσεις και Δυνατότητες Αστικής Αναγέννησης στην περιοχή ευθύνης 
του ΑΣΔΑ».  

Με το Πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1991/5-6-2014) έγινε η παραλαβή και πιστοποίηση των Παραδοτέων: 
⇒ Π 1.3 «Οριστική Έκθεση Κοινωνικών, Αναπτυξιακών και Περιβαλλοντικών Παραμέτρων στην 

περιοχή ευθύνης του ΑΣΔΑ, 
⇒ Π 3.1 «Εντοπισμός Κατάλληλων Περιοχών για την Εφαρμογή Παρεμβάσεων Αστικής 

Αναγέννησης» 
⇒ Π 3.2«Εντοπισμός Κατάλληλων Περιοχών για την Εφαρμογή Παρεμβάσεων Αστικής 

Αναγέννησης - Αξιολόγηση δυναμικού «Αστικής Αναγέννησης» στο πλαίσιο της αειφορίας» 
Περιοχές εμβάθυνσης/Ομάδα περιοχών 1,  
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⇒ Π 3.3 «Εντοπισμός Κατάλληλων Περιοχών για την Εφαρμογή Παρεμβάσεων Αστικής 
Αναγέννησης - Αξιολόγηση δυναμικού «Αστικής Αναγέννησης» στο πλαίσιο της αειφορίας» 
Περιοχές εμβάθυνσης/Ομάδα περιοχών 2, 

⇒ Π 3.4 «Εντοπισμός Κατάλληλων Περιοχών για την Εφαρμογή Παρεμβάσεων Αστικής 
Αναγέννησης - Αξιολόγηση δυναμικού «Αστικής Αναγέννησης» στο πλαίσιο της αειφορίας» 
Περιοχές εμβάθυνσης/Ομάδα περιοχών 3 

και η οριστική παραλαβή και έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης. 

8. Μελέτη – Διάγνωση Αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων της Δυτικής Αθήνας. 

9. Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη θέσπιση «Ζώνης Καινοτομίας Δυτικής Αθήνας». 

10. Ο Πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας ως προωθητική δραστηριότητα της Δυτικής Αθήνας. 

11. Ζώνες ή Εστίες Κοινωνικής Περιθωριοποίησης και Αποκλεισμού στη Δυτική Αθήνα – Πολιτικές 
Αντιμετώπισης του Προβλήματος. 

12. Επιχειρησιακή Οργάνωση των Δήμων του ΑΣΔΑ για την Πολιτική Προστασία και την 
Αντιμετώπιση Φυσικών και Περιβαλλοντικών Κινδύνων. 

Στο Παράρτημα του παρόντος, περιλαμβάνονται τα ΓΠΣ, τα Επιχειρησιακά Σχέδια των Δήμων, καθώς 
και όλες οι προαναφερόμενες μελέτες.  
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Χάρτης 2. Η «Περιοχή Παρέμβασης» και οι «Θύλακες Εστίασης» του ΣΟΑΠ της Δυτικής Αθήνας 
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Β.4 - ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Ποια κρίνετε ότι είναι η επίπτωση του υποβαλλόμενου σχεδίου στις πολιτικές που διέπουν τους παρακάτω τομείς: 

Προστασία του Περιβάλλοντος (Θετική): 

Η ΒΑΑ/ΟΧΕ υιοθετεί με στοχευμένο και θετικό τρόπο αφενός την στρατηγική της Χρηματοδοτικής 
Προτεραιότητας 3 του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΧΠ3) που στοχεύει στην ικανοποίηση Ευρωπαϊκού 
Περιβαλλοντικού Κεκτημένου (ΕΠεΚ), καθώς και τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που 
αφορούν τους ακόλουθους Θ.Σ.: 

Για τον Θ.Σ. 4: 

1. στη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων στον κτιριακό τομέα, με επιδεικτικού χαρακτήρα 
παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια (βλ. Ενότητες Δ.4 και Ε.3, Κατανομή προτεινόμενων Παρεμβάσεων 
ΒΑΑ/ΟΧΕ, ΟΣ/Π 14). 

2. στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσμού και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
κυρίως στο αστικό περιβάλλον, ιδίως μέσω χρήσης μεθόδων/συστημάτων ενεργειακής 
αποδοτικότητας και βιοκλιματικού σχεδιασμού (ομοίως ΟΔ/Π 14-16 και, ΟΔ/Π 27-28) 

3. στη σύνδεση της βιώσιμης και πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των πράσινων 
μεταφορών με ευρύτερες παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου στις αστικές περιοχές (συνδυαστικά 
με τον Θ.Σ. 6) (ομοίως, ως ανωτέρω). 
 

Για τον Θ.Σ. 5: 

1. στην στοχευμένη αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και 
προσαρμογή στις νέες ξηροθερμικές συνθήκες και τα ενδεχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως 
οι πλημμύρες (ομοίως, ΟΔ/Π-13) 

Για τον Θ.Σ. 6: 

1. Στην προώθηση της αστικής αναζωογόνησης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας,, δεδομένου ότι 
συμβάλλουν σημαντικά αφενός στην μείωση των πιέσεων της κλιματικής αλλαγής στο αστικό 
περιβάλλον και αφετέρου στη προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής συνδυάζονται με δράσεις αντιμετώπισης των 
συνεπειών της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης (βλ. Ενότητες Δ.4 και Ε.3, Κατανομή 
προτεινόμενων Παρεμβάσεων ΒΑΑ/ΟΧΕ, ΟΔ/Π 14-16 και, ΟΔ/Π 27-28). 

Δεν περιλαμβάνονται στην ΒΑΑ/ΟΧΕ (ήδη από το επίπεδο της Πρόσκλησης) παρεμβάσεις που 
αφορούν στην προώθηση νεότερων ιεραρχικά μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, στη διασφάλιση 
της αυτάρκειας της χώρας σε υποδομές ανάκτησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και διάθεσης 
μη ανακτήσιμων αστικών αποβλήτων, στην προώθηση μεθόδων ορθολογικής διαχείρισης ιλύος, 
ολοκλήρωση των υποδομών δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ, στην προσαρμογή και τον μετριασμό 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση της 
προσαρμοστικότητας των ευαίσθητων περιοχών με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα. 
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Περαιτέρω, κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την λειτουργία των Έργων θα λαμβάνονται 
υπόψη όλες οι πρόνοιες και κατευθύνσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ισότητα των δύο φύλλων (Θετική): 

Η ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας έχει θετική ανταπόκριση στην ικανοποίηση των αρχών της ισότητας 
των φύλων2, δεδομένου ότι: 

• Καλύπτει τον Στόχο 1 του ΕΣΔΙΦ, ιδίως ως προς την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις 
δημόσιες πολιτικές για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, προβλέποντας τη διερεύνηση, 
καταγραφή και επεξεργασία των αναγκών των γυναικών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες 
και, ιδίως, σε εκείνες που αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα, όπως οι γυναίκες αρχηγοί 
μονογονεϊκών οικογενειών, οι γυναίκες Ρομά, οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι τοξικοεξαρτημένες 
γυναίκες κ.λπ., καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 

• Καλύπτει τον Στόχο 3 του ΕΣΔΙΦ, ιδίως ως προς τη διασφάλιση της ισότητας και εξάλειψη των 
διακρίσεων για τις γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (ενδεικτικά: Χορήγηση 
voucher για φιλοξενία παιδιών γυναικών Ρομά, αστέγων ή προσφύγων σε βρεφονηπιακούς 
και παιδικούς σταθμούς, ισότιμη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης - απόκτησης 
επαγγελματικών δεξιοτήτων, την ενδυνάμωση/ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας με 
τη δημιουργία επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ. που θα στελεχώνονται από αποφυλακισμένες 
γυναίκες, γυναίκες πρόσφυγες, γυναίκες θύματα βίας, γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκών 
οικογενειών κλπ, προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων των μητέρων και των 
μαθητριών Ρομά με στόχο την ομαλή σχολική ένταξη, σεμινάρια Προαγωγής Υγείας, 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και πρόληψης παιδικών/εφηβικών κυήσεων με έμφαση στον 
οικογενειακό προγραμματισμό σε γυναίκες και κορίτσια Ρομά, Φιλοξενία και παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε γυναίκες πρόσφυγες θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας ή 
αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, πρόληψη φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας κ.λπ.). 

• Αξιοποιεί το Στόχο 2 του ΕΣΔΙΦ, δεδομένου ότι αλληλοεπιδρά στην προβλεπόμενη χάραξη 
στοχευμένων πολιτικών για τις γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και στην 
τήρηση και διάδοση στοιχείων ταξινομημένων κατά φύλο. 

Οι στόχοι αυτοί εντάσσονται στις ΟΔ/Π 1 έως και ΟΔ/Π 11, καθώς και στις ΟΔ/Π-22 -24. 

Από άποψη Ομάδων-Στόχων, ιδιαίτερη μέριμνα αφιερώνεται τόσο στο ΕΣΔΙΦ όσο και στην παρούσα 
ΒΑΑ/ΟΧΕ στις εργαζόμενες φτωχές, όπου σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. για την Ελλάδα παρατηρείται 
μια αύξηση πάνω από 4% μεταξύ των ετών 2008-2013 τόσο αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες από 
18-64 των γυναικών εργαζόμενων, όσο και μεταξύ των μόνιμα και προσωρινά απασχολούμενων 
γυναικών (Eurostat 2015). 

Αντίστοιχα, στοχεύεται η αντιμετώπιση προβλημάτων των μονογονεϊκών οικογενειών, οι οποίες 
παρουσιάζουν αυξημένη παρουσία στη Δυτική Αθήνα, ιδιαίτερα στα φτωχά κοινωνικά στρώματα και 
σε θύλακες της Περιοχής Παρέμβασης. Οι μονογονεϊκές οικογένειες εμφανίζονται να επηρεάζονται 
ιδιαίτερα από τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί από το 2009 έως σήμερα, 
αλλά παράλληλα και να βρίσκονται εκτός των άτυπων δικτύων κοινωνικής αρωγής που θα 
μπορούσαν να τις στηρίξουν. 

Όσον αφορά στις άστεγες γυναίκες, σύμφωνα με την Έκθεση του Παρατηρητηρίου για τους Άστεγους 
(FEANTSA) του 2012, δέκα στις εικοσιένα χώρες έχουν καταγράψει αύξηση των ποσοστών του 

                                                           
2  ΥΠΕΣ, Γ.Γ.Ι.Φ., Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ), Φεβρουάριος 2017. 
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γυναικείου στεγαστικού αποκλεισμού και της επισφάλειας. Από την άλλη, παρατηρείται μία αύξηση 
του ποσοστού της στεγαστικής επισφάλειας που αφορά κυρίως στα νεαρά κορίτσια κάτω των 25 
ετών. Ενώ, ένας άλλος παράγοντας που δείχνει να αυξάνει τα ποσοστά της γυναικείας στεγαστικής 
επισφάλειας είναι η ενδο-οικογενειακή βία και τα, επίσης, αυξημένα ποσοστά που καταγράφονται 
τα τελευταία χρόνια εξαιτίας και της ίδιας της θέλησης των γυναικών θυμάτων βίας να αναζητήσουν 
συνδρομή σε σχετικές υπηρεσίες ή και να απομακρυνθούν από την κακοποιητική σχέση, διαμένοντας 
προσωρινά σε ξενώνες φιλοξενίας ή σε καταφύγια. 

Τέλος, οι γυναίκες περιλαμβάνονται και στην κατηγορία των λεγόμενων νεοαστέγων, των ατόμων 
δηλαδή κυρίως προερχόμενων από τα μεσαία στρώματα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και 
επαγγελματικά προσόντα που λόγω της κρίσης βρέθηκαν στη δίνη της στεγαστικής επισφάλειας. 
Περαιτέρω, το ζήτημα των γυναικών ΑμεΑ, εντάσσεται στο θέμα των πολλαπλών διακρίσεων, το 
οποίο δεν έχει ακόμα διερευνηθεί σε βάθος. Στην Ελλάδα, συγκεκριμένα, το υπάρχον θεσμικό 
πλαίσιο αναφέρεται συνολικά σε άτομα με αναπηρία και δεν επιχειρεί να ασχοληθεί με την έμφυλη 
διάκριση. Ταυτόχρονα, στόχος είναι η ενίσχυση και των γυναικών που φροντίζουν άτομα ΑμεΑ. 

Οι τοξικοεξαρτημένες γυναίκες αποτελούν έναν ευάλωτο πληθυσμό που εμπλέκεται εξ' ορισμού σε 
εξουσιαστικές σχέσεις εξάρτησης, αδυναμίας και καταπίεσης. Η γυναικεία τοξικοεξάρτηση είναι ένα 
φαινόμενο σύνθετο και πολυδιάστατο που ως αυτόνομο πεδίο έρευνας απασχολεί τους ερευνητές 
τις τρεις τελευταίες δεκαετίες και προσεγγίζεται κυρίως μέσω της καταγραφής των διαφορών φύλου, 
οι οποίες αφορούν όλες τις πτυχές του φαινόμενου της τοξικοεξάρτησης. Έμφυλες διαφορές 
εντοπίζονται ως προς τα αίτια της εξάρτησης, τα πρότυπα χρήσης, την επιδημιολογία της χρήσης 
ουσιών, τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών, την αναζήτηση της θεραπείας και 
την θεραπευτική προσέγγιση. 

Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία (Θετική): 

Η προτεινόμενη ΒΑΑ/ΟΧΕ ενσωματώνει θετικά στη Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, 
δεδομένου ότι έχει ληφθεί μέριμνα ενσωμάτωσης του «καθολικού σχεδιασμού», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με 
στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 

Κατά την υλοποίηση της ΒΑΑ/ΟΧΕ θα τηρηθεί το σύνολο των κανόνων για την εξασφάλιση 
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, ήτοι: 

• Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. αρχαιολογικών 
χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ.  

• Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και τους υπαίθριους χώρους , καθώς και σε εκείνες που 
εξυπηρετούν τις μεταφορές, 

• Πρόσβαση στις υπηρεσίες  

• Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα  

• Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση  

Λοιπές Οριζόντιες Πολιτικές που Λαμβάνονται Υπόψη 

Στο πλαίσιο της παρούσης λαμβάνονται υπόψη επίσης οι ακόλουθες οριζόντιες πολιτικές, καθώς και 
οι σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές: 
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• Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) 

• Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής (ΑΠ 4 της ΕΣΚΕ) 

• Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων ΕΠΜ (επικαιρ. Απρίλιος 2015) 

• Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας 

• Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Σχολικής Διαρροής 

• Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια 
Ευρώπη Χωρίς Εμπόδια 

• Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (Ν.4074/2012) 

• Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλλων (ΕΣΔΙΦ) 

• Ευρωπαϊκή Ενιαία Ψηφιακή Αγορά 

• Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 

 

Οι αναλυτικές αναφορές των παραπάνω γίνονται στο επίπεδο των «Αναλυτικών Πρότυπων Δελτίων 
Παρεμβάσεων (ΑΠΔΠ) στην Ενότητα ΣΤ του παρόντος. 
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Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Γ.1 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

Να αναφερθεί συνοπτικά η περιοχή παρέμβασης και οι κύριες προκλήσεις που υφίστανται –οικονομικές, δημογραφικές, 
κοινωνικές- που οδήγησαν στην επιλογή της για την εφαρμογή του σχεδίου 

Η Δυτική Αθήνα αποτελεί μια χωρική ενότητα της Περιφέρειας Αττικής με μείζονα και χρονίζοντα 
προβλήματα φτώχειας, κοινωνικών ανισοτήτων και περιθωριοποίησης. Η συγκριτική καθυστέρηση 
και υποβάθμιση της ως προς άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου είναι διαχρονικό χαρακτηριστικό της 
Δυτικής Αθήνας που έχει λάβει διαφορετικές εκφάνσεις μέσα στο εκάστοτε χρονικό πλαίσιο.  

Η γεωγραφική διακριτότητα της Δυτικής Αθήνας από το υπόλοιπο Λεκανοπέδιο της Αθήνας 
προσδιορίζεται από τον Κηφισό ποταμό, δηλαδή την Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Αυτή η 
σαφής ετερότητα σε σχέση με τον λοιπό οικιστικό ιστό του Λεκανοπεδίου, η οποία περιγράφεται 
στην κοινή συνείδηση των κατοίκων ως “πέρα από το ποτάμι”, έχει αποκτήσει με το πέρασμα των 
δεκαετιών συμβολική, κοινωνική αλλά και ψυχολογική διάσταση έχοντας επίσης προκαλέσει απτά 
αποτελέσματα στα πεδία της χωροταξίας και πολεοδομίας, της οικονομίας και της ανάπτυξης, της 
κοινωνικής διαστρωμάτωσης και των δυνατοτήτων που προσφέρονται σε ατομικό επίπεδο (και κατ’ 
επέκταση στο επίπεδο του τοπικού πληθυσμού) για ανοδική κοινωνική κινητικότητα. 

Όπως αποτυπώνεται στην Ενότητα 2 του παρόντος, ο σημειούμενος «διαχωρισμός της ευημερίας» 
στη Δυτική Αθήνα υποδηλώνει την άνιση κατανομή των μη-υψηλών-εισοδηματικά νοικοκυριών σε 
τοπικό επίπεδο σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής, ενώ ο «διαχωρισμός της ένδειας» 
προσδιορίζεται από την ανομοιόμορφη κατανομή των χαμηλών εισοδηματικά οικογενειών μεταξύ 
των χωρικών ενοτήτων, από τον συνδυασμό των οποίων προέκυψε ένα δίκτυο «Θυλάκων» στη 
Δυτική Αθήνα. 

Η κατοίκηση της Δυτικής Αθήνας από χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα πληθυσμού δεν είναι 
αποτέλεσμα άλλων πραγματικοτήτων – γεγονότων στο χώρο, αλλά αντίθετα αποτελεί τη 
γενεσιουργό σύμβαση της μαζικής κατοίκησης και της αστικοποίησης της συγκεκριμένης περιοχής. Η 
Δυτική Αθήνα επελέγη μέσα από τους κοινωνικούς μηχανισμούς και τις κρατικές πολιτικές πριν 
αλλά και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως η βασική ζώνη κατοικίας της εργατικής τάξης 
της αναπτυσσόμενης Πρωτεύουσας, αλλά και της χωροθέτησης μεγάλων μονάδων μεταποίησης 
και χονδρεμπορίου στους βασικούς οδικούς άξονες. Παρόμοια λειτουργία «ανατέθηκε» άλλωστε 
και στη γειτονική περιοχή της Β' Περιφέρειας του Πειραιά.  

Η επιλογή της χωροθέτησης εργοστασίων και συναφών δραστηριοτήτων στην «παρακηφίσια» ζώνη, 
συνοδεύτηκε από την μαζική οικοδόμηση προσφυγικών και εργατικών πολυκατοικιών στην περιοχή, 
μέσω της εσκεμμένης ανοχής της κρατικής εξουσίας στην αυθαίρετη δόμηση, σε συνδυασμό με την 
συνειδητή παραμέληση των αναγκαίων υποδομών.  

Η Δυτική Αθήνα δημιουργήθηκε υποβαθμισμένη. Σε περιόδους συνολικής οικονομικής ανόδου του 
ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού, η περιοχή λάμβανε το αναπτυξιακό μέρισμα που της 
αναλογούσε με αποτέλεσμα την διαμόρφωση «μεσοστρωμάτων» στην περιοχή και την υλοποίηση 
βελτιωτικών παρεμβάσεων στις υποδομές και στον αστικό χώρο. Σε περιόδους κρίσης, η περιοχή 
υφίσταται ισχυρότερα πλήγματα από το υπόλοιπο Λεκανοπέδιο και μετατρέπεται ξανά σε ζώνη 
σχετικής στέρησης και φτώχειας.  
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Την προηγούμενη δεκαπενταετία η (συγκριτική αρχικά και απόλυτη στη συνέχεια) υποβάθμιση της 
Δυτικής Αθήνας ενισχύθηκε λόγω δυο βασικών γεγονότων σε επίπεδο ελληνικού κοινωνικού 
σχηματισμού συνολικά τα οποία είχαν κρίσιμη επίδραση στην συγκεκριμένη περιοχή.  

Αρχικά η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, η οποία ενίσχυσε την σχετική 
υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας. Η σχετική διαδικασία ήταν απλή: Στην περιοχή δεν χωροθετήθηκαν 
Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Σαν αποτέλεσμα δεν χωροθετήθηκαν ούτε αστικές αναπλάσεις και 
«μεγάλα έργα» τα οποία συνόδευσαν τους Αγώνες. Οι ιδιωτικές επενδύσεις στις υπηρεσίες και στην 
αναψυχή στην Αττική ακολούθησαν τις αστικές αναπλάσεις της περιόδου 1998-2004 και άρα δεν 
πλησίασαν καν την Δυτική Αθήνα. Η υστέρηση συγκριτικά με άλλες ζώνες μεγάλωσε με αποτέλεσμα 
να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερη καταναλωτική ζήτηση, η Δυτική Αθήνα είχε καταστεί ακόμη 
λιγότερο ελκτική. Οι νέες οικογένειες που είχαν την οικονομική δυνατότητα απομακρύνονταν από 
την περιοχή και τη θέση τους έπαιρναν οικονομικοί μετανάστες. Η τοπική αγορά αποδυναμώθηκε 
ακόμη περισσότερο, οι υποδομές δεν ανανεώθηκαν και η ποιότητα ζωής σταδιακά υποβαθμίστηκε 
περαιτέρω.  

Στη συνέχεια ξέσπασε η οικονομική κρίση. Η κρίση συνέτριψε κυριολεκτικά τον κλάδο της οικοδομής, 
των οικιακών εξοπλισμών και των κατασκευών, στον οποίο απασχολούνταν μεγάλο μέρος των 
κατοίκων της Δυτικής Αθήνας (αξιοσημείωτο παράδοξο: τα έργα υλοποιούνταν κυρίως σε άλλες 
περιοχές αλλά οι εργαζόμενοι σ’ αυτά ζούσαν σε μεγάλο ποσοστό στη Δυτική Αθήνα). Επίσης η 
ιδιωτική ζήτηση για ακίνητα στη Δυτική Αθήνα που είχε ακολουθήσει την γενικότερη «φούσκα» της 
δεκαετίας του 2000 έπεσε ταχύτερα από ότι σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα την απαξίωση των 
υφιστάμενων ιδιωτικών επενδύσεων σε κατοικίες και άρα την αίσθηση αποπτώχευσης μεγάλου 
μέρους των κατοίκων η οποία εκφράστηκε σε καταναλωτική περιστολή.  

Ανάλογα φαινόμενα διαπιστώνονται στον κλάδο των επισκευών αυτοκινήτων που επίσης ήταν 
δυναμικός στην Δυτική Αθήνα, διατηρεί όμως τη δυναμική του.  

Σε συνδυασμό με την μεγάλη μείωση των εισοδημάτων των δημοσίων υπαλλήλων που αποτελούσαν 
τα μεσοστρώματα της Δυτικής Αθήνας, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης χτύπησαν την Δυτική 
Αθήνα ταχύτερα και εντονότερα από ότι άλλες παραδοσιακά μικροαστικότερες περιοχές της Αττικής.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΒΑ ο πληθυσμός που υπόκειται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας αγγίζει 
το 3,9% του συνολικού πληθυσμού της Δυτικής Αθήνας, ενώ ο πληθυσμός που κινείται στα όρια της 
φτώχειας και στον κίνδυνο της φτώχειας είναι πολλαπλάσιος (σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα η 
φτώχεια στο Αιγάλεω αγγίζει το 21,9%). 

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και την τεκμηρίωση που ακολουθεί, η επιλογή υποβολής Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με πεδίο εφαρμογής της Δυτική Αθήνα στο πλαίσιο της παραπάνω 
Πρόσκλησης εστιάζει στις Υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής (Τύπος Α). 
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Γ.2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Συνοπτική περιγραφή της πορείας της παραγωγικής βάσης της περιοχής παρέμβασης, με αναφορά στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα και την επίπτωση σε αυτήν των πρόσφατων εξελίξεων (2008-2016) που μπορούν να αποδοθούν στην 
οικονομική κρίση, με ενδεικτική αναφορά σε μεγέθη επιχειρήσεων, απασχόληση κ.α. Εντοπισμός των κυριότερων σχετικών 
ιδιαιτεροτήτων ή προβλημάτων. 

Η Επιχειρηματικότητα στην Περιοχή Παρέμβασης διακρίνεται από την αυξημένη ύπαρξη 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, η οποία διαφοροποιεί την πραγματική εικόνα της Περιοχής ως 
υποδοχέα παραγωγικών επιχειρήσεων, που λόγω της άναρχης χωροθέτησης και λειτουργίας είχε ως 
αποτέλεσμα τη διαχρονική υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας. 

Πίσω από αυτή την «κύρια» εικόνα του λιανεμπορίου, συχνά παράνομου, αναδεικνύεται μια ισχυρή, 
παρά την οικονομική κρίση παραγωγική βάση με ειδίκευση στις μηχανολογικές εφαρμογές και στο 
χονδρεμπόριο, δραστηριότητας που αντίστοιχα παρέμειναν και υποκατέστησαν την απομάκρυνση 
των παραγωγικών μονάδων (εργοστασίων) της Περιοχής, ιδιαίτερα στην παρακηφίσια ζώνη. 

Η «απομάκρυνση» των εργοστασίων από την περιοχή παρέμβασης αποτέλεσε στις αρχές της 10ετίας 
του 2000 «ανάγκη» αναδιοργάνωσης λόγω των συντελούμενων απαιτήσεων του ανταγωνισμού. Το 
σημειούμενο από το 2010 συνεχές και αυξημένο «κλείσιμο» των υφιστάμενων επιχειρήσεων έχει 
διαφορετικές αιτίες και είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της οικονομικής κρίσης και τη αδυναμίας 
των επιχειρήσεων να προσαρμοσθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Πρακτικά, στην Περιοχή Παρέμβασης σημειώνεται συρρίκνωση της παραγωγικής και 
επιχειρηματικής βάσης και, μάλιστα, σε μόνιμο (αρνητικό ισοζύγιο) ανοίγματος/ κλεισίματος 
επιχειρήσεων. Από χωρική άποψη, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώνονται στο Ίλιον, στο Περιστέρι 
και στο Αιγάλεω. 

Η μείωση αυτή μεταφράζεται στη μείωση των βασικών οικονομικών μεγεθών. Όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 8, σελ. 40, της Ενότητας Γ.2.1, η συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία παραγωγής (ΑΠΑ) 
στη Δυτική Αθήνα ανέρχεται στο 6,5% της Περιφέρειας Αττικής, είναι από άποψη χρηματικών ροών 
στα επίπεδα του 2001 (όπου τότε διαμόρφωνε το 7,8% της ΑΠΑ της Αττικής), παρουσιάζοντας συνεχή 
κάμψη με μέγιστη τιμή το 2008.  

Παρόλα αυτά, από τον συνδυασμό των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων και των εκτιμήσεων του 
ΕΙΕΑΔ μέσω του Πιλοτικού Συστήματος της «Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας» (που 
αποτελεί Αιρεσιμότητα της Χώρας) κατά την κεντρική ημερίδα της διαβούλευσης της ΒΑΑ/ΟΧΕ (24-
4-2017), προκύπτει μια αυξημένη παρουσία κυρίως ελεύθερων επαγγελματιών στα επαγγέλματα της 
«δημιουργικής οικονομίας», παράλληλα με εκείνους που απασχολούνται στα «τεχνικά 
επαγγέλματα». 

Η συγκεκριμένη κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών (ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα, Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και 
συναρμολογητές (μονταδόροι), ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες) μαζί με 
τους ελεύθερους επαγγελματίες (επιστήμονες) ανέρχονται στο 29,5% των απασχολουμένων στην 
Περιφέρεια Αττικής, ενώ η αναλογία των Τεχνικών Επαγγελματιών στη Χώρα είναι περίπου το 6,1% 
(συγκρινόμενο με τα στοιχεία της εποπτεύουσας αδειοδοτούσας Αρχής. Γ.Γ.Β.). 

Σημειώνεται ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες, λόγω των φορολογικών και ασφαλιστικών 
μέτρων, σημειώνονται μεταβολές που δεν αντικατοπτρίζουν πραγματική μείωση ή αύξηση των 
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κλάδων. Έτσι, μια μείωση των επαγγελμάτων που αφορούν στη δημιουργική οικονομία οφείλεται σε 
αυτή τη συγκυρία (βλ. και σχήμα 21, Ενότητα Δ.3.3 από στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ). 

Οι κλάδοι των δημιουργικών βιομηχανιών, των city-logistics και των τεχνολογικών μηχανολογικών 
εφαρμογών σε συστήματα ψηφιακής καθοδήγησης του μηχανολογικού εξοπλισμού (εξέλιξη κέντρων 
CNC, CNC Machines, CNC software κ.λπ.) θα αποτελέσουν την αιχμή της προσπάθειας της 
ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της Δυτικής Αθήνας. 

Σημειώνεται πάντως ότι η αύξηση των τεχνικών επαγγελματιών από άποψη καταγεγραμμένης 
ενασχόλησης στο πλαίσιο της απογραφής του 2011 σε σχέση με την αντίστοιχη του 2001, δείχνει την 
μείωση του επιπέδου εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα, η αύξηση της ανεργίας στα χαμηλά 
εκπαιδευτικά επίπεδα, αναδεικνύει την πραγματική μείωση των επαγγελματιών και των 
ανειδίκευτων, καθώς είναι πιο ευάλωτοι στις συνθήκες της οικονομικής συγκυρίας.  

Στο πλαίσιο των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Στρατηγική της ΒΑΑ της Δυτικής 
Αθήνας, επιζητείται η βελτίωση της απασχόλησης, τόσο μέσω της μισθωτής εργασίας, όσο και με την 
αύξηση της επιχειρηματικότητας. Κοινός παρονομαστής είναι η βελτίωση της θέσης των υπαρχουσών 
επιχειρήσεων και η δημιουργία νέων, καθώς και η βελτίωση της θέσης και η προσαρμογή 
(διαφοροποίηση) των τεχνικών επαγγελματιών σε νέες δραστηριότητες. 

Η πρόκληση νέας/νεανικής/νεοφυούς επιχειρηματικότητας θα πρέπει να αποφύγει την 
«επιχειρηματικότητα ανάγκης», η οποία θα αντιμετωπισθεί πρακτικά από τις δράσεις των Τομεακών 
Προγραμμάτων, ενώ οι πόροι της ΒΑΑ/ΟΧΕ είναι εξαιρετικά περιορισμένοι. 

Ταυτόχρονα, από την ανάλυση της Γ.Ε (Πίνακας 24, σελ.48 και Πίνακας 25, σελ. 48), προκύπτει ότι το 
επίπεδο εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσμού είναι ιδιαίτερα χαμηλό, δεδομένου ότι μόλις το 46% 
έχει τελειώσει το γυμνάσιο. Το υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής (10,68%) επιτείνει το πρόβλημα 
και δυσχεραίνει την επίτευξη των επιθυμητών οικονομικών στόχων (αύξηση ΑΠΑ, αύξηση 
επιχειρηματικότητας, προσέλκυση επενδύσεων, ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της απασχόλησης 
κ.λπ.) 

Η βελτίωση των θέσεων απασχόλησης στη Δυτική Αθήνα και μάλιστα σε μια διαφοροποιούμενη 
τοπική οικονομία συνδέεται, προϋποθέτει και συνδυάζεται με βελτίωση του εκπαιδευτικού 
επιπέδου των νέων και, όσον αφορά στους τεχνίτες και επαγγελματίες και ανειδίκευτους εργάτες με 
βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Για το λόγο αυτό, οι πόροι που προβλέπονται σε αυτό τον τομέα είναι 
αυξημένοι, ενώ οι δράσεις αυτές θα πρέπει να έχουν πρόδρομο χαρακτήρα. 

Γ.2.1 - Μείωση Αριθμού Επιχειρήσεων 

Τεκμηρίωση του ποσοστού μείωσης των επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης κατά την περίοδο 2008-2014. Το ποσοστό αυτό αφορά 
στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης και θα πρέπει να προκύπτει και από την ανάλυση των 
επί μέρους κατηγοριών επιχειρήσεων (εμπορικές, βιοτεχνικές, κ.ο.κ.). Η τεκμηρίωση αυτή θα γίνει από επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, των 
Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, Επαγγελματικών Ενώσεων και άλλων επίσημων επαγγελματικών φορέων όπως 
Εμπορικών συλλόγων κ.α. ή από επίσημες/εγκεκριμένες μελέτες και έρευνες καθώς και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια 
έρευνα κ.α. Σε περίπτωση που είναι δυνατή με βάση τις παραπάνω πηγές να τεκμηριωθεί μείωση του ποσοστού και μετά το 2014, αυτή 
είναι επιθυμητή και αποδεκτή. 

Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων με αναφορά στην πηγή από τα οποία προκύπτει ο υπολογισμός να επισυναφθεί στο 
Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΒΕΑ για το 2002-2016 (Πίνακας 8) ο συνολικός αριθμός Επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων το ΕΒΕΑ για το 2016 ανέρχονταν στην Περιφέρεια Αττικής σε 98.535. Τα στοιχεία 

http://www.e-unicut.com/site/category/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1---%CE%95%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-CNC?catId=02&extLang
http://www.e-unicut.com/site/category/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1---%CE%95%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-CNC?catId=02&extLang
http://www.e-unicut.com/site/category/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1---%CE%95%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-CNC?catId=02&extLang
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αυτά δεν αφορούν τους εγγεγραμμένους των Π.Ε. Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής, καθώς στις 
περιοχές αυτές δραστηριοποιείται έντονα το ΒΕΠ, με αποτέλεσμα τα στοιχεία του ΕΒΕΑ να μην είναι 
ενδεικτικά. 

Στο Δυτικό Τομέα ο αντίστοιχος αριθμός είναι 9.604 επιχειρήσεις, ήτοι το 9,57% του συνόλου των 
εγγεγραμμένων επιχειρήσεων, που αποτελεί ελαφρά υποχώρηση από το 9,72% του 2002. Την ίδια 
περίοδο το ποσοστό πληθυσμού της Περιφέρειας που κατοικεί στην Δυτική Αθήνα έπεσε από το 
15,24% (2001) στο 12,84% (2011). Παρά την πτώση αυτή το ποσοστό των επιχειρήσεων στη Δυτική 
Αθήνα απέχει ακόμα από το αντίστοιχο του πληθυσμού. 

Πίνακας 8. Αριθμός επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΕΒΕΑ – 2002-2016 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Λεκανοπέδιο 
Αθηνών 

ΠΕ Δυτικού 
Τομέα Αθήνας 

2002 108.051 88.187 10.499 
2003 104.757 84.541 10.423 
2004 107.974 86.823 10.777 
2005 111.509 89.279 11.181 
2006 114.927 91.634 11.530 
2007 118.880 94.418 11.883 
2008 103.092 80.354 10.520 
2009 104.437 81.280 10.599 
2010 104.684 81.382 10.523 
2011 104.000 80.812 10.402 
2012 103.077 80.129 10.150 
2013 102.625 79.802 10.028 
2014 101.461 78.927 9.849 
2015 100.538 78.210 9.741 
2016 100.309 78.157 9.604 

Πηγή: Στοιχεία ΕΒΕΑ, επεξεργασία ΑΣΔΑ 

Από το παρακάτω σχήμα γίνεται φανερό ότι η Δυτική Αθήνα, από το 2009 και μετά έχει μεγαλύτερο 
ποσοστό απωλειών απ’ ότι η Περιφέρεια. 
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Σχήμα 2. Μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων ΕΒΕΑ 2002-2016 

 
Πηγή: Στοιχεία ΕΒΕΑ, επεξεργασία ΑΣΔΑ 

Αυτό όμως ο ρυθμός μεταβολής κρύβει τη ζοφερή πραγματικότητα των επιχειρήσεων που έκλειναν, 
καθώς καλύπτεται, σε ένα βαθμό, από τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, αν και από το 2008 και 
έπειτα οι διαγραφές είναι αρκετά περισσότερες από τις εγγραφές, όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα. 
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Σχήμα 3. Δυτική Αθήνα – Εγγραφές / Διαγραφές ΕΒΕΑ 2002-2016 

 
Πηγή: Στοιχεία ΕΒΕΑ, επεξεργασία ΑΣΔΑ 

Όπως φαίνεται παρακάτω (Πίνακας 9), το Ισοζύγια Διακύμανσης Εγγεγραμμένων Επιχειρήσεων στο 
ΕΕΑ καταγράφεται αρνητικό, αφού στην περιοχή παρέμβασης σημειώνεται καθολική αρνητική 
εξέλιξη, ιδίως κατά τα έτη 2014 και 2015. Η τάση φαίνεται να πλησιάζει την ισορροπία το 2016, χωρίς 
όμως να γνωρίζουμε ακόμα τα στοιχεία του 2017. 

Πίνακας 9. Δυτική Αθήνας – Εγγραφές – Διαγραφές ΕΕΑ 2011-2016 

 Εγγραφές Διαγραφές Ισοζύγιο 
2011 1.353 1.589 -236  
2012 1.272 1.810 -538  
2013 1.252 1.621 -369  
2014 1.185 1.829 -644  
2015 1.054 1.725 -671  
2016 1.017 1.123 -106  

Πηγή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Επεξεργασία Ομάδας Αστικής Αρχής 

Σχήμα 4. Δυτική Αθήνας – Εγγραφές – Διαγραφές ΕΕΑ 2011-2016 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σαν αποτέλεσμα του ανωτέρω αρνητικού ισοζυγίου εγγραφών – διαγραφών, ο αριθμός των 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΕΕΑ εμφανίζει στο διάστημα συνεχή μείωση, όπως φαίνεται 
παρακάτω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα. 

Πίνακας 10. Δυτική Αθήνα - Εξέλιξη αριθμού επιχειρήσεων εγγεγραμμένων ΕΕΑ 2011-2017 

2011-2012 -3,81%  

2012-2013 -9,04% 

2013-2014 -6,81% 

2014-2015 -12,76% 

2015-2016 -15,24% 

2016-2017 -2,84% 

Πηγή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Επεξεργασία Ομάδας Αστικής Αρχής 

Σχήμα 5. Δυτική Αθήνα - Εξέλιξη αριθμού επιχειρήσεων εγγεγραμμένων 

 

Πέρα από τη μείωση του αριθμού επιχειρήσεων παρουσιάζεται και μείωση του μέσου κύκλου 
εργασιών ανά επιχείρηση στο ίδιο διάστημα (Πίνακας 11), που φτάνει στο 30,79% για το χρονικό 
διάστημα 2008-2015, παρουσιάζοντας ελαφρά άνοδο το 2014 και μεγαλύτερη το 20153 (Σχήμα 6).  

                                                           
3  Το στοιχεία αυτό με επιφύλαξη καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για όλες τις επιχειρήσεις, ούτε ο αριθμός αυτών για τις οποίες 
δίνονται στοιχεία είναι σταθερός. Από τα στοιχεία έχουν εξαιρεθεί δύο μεγάλες επιχειρήσεις (Σκλαβενίτης και Mart Cash & Carry) που 
έχουν μεν την έδρα τους στη Δυτική Αθήνα, η οικονομική τους όμως δραστηριότητα ασκείται κύρια εκτός αυτής. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πίνακας 11. Δυτική Αθήνα Μεταβολή κύκλου επιχειρήσεων ΕΕΑ 2008-2015 

 Ετήσια 
μεταβολή 

Μεταβολή από 
2008 

2008-2009 -5,52% -5,52% 
2009-2010 -30,05% -33,91% 
2010-2011 -20,98% -47,78% 
2011-2012 11,56% -41,75% 
2012-2013 -4,99% -44,65% 
2013-2014 2,01% -43,54% 
2014-2015 22,57% -30,79% 

Πηγή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, 
Επεξεργασία Ομάδας Αστικής Αρχής 

Σχήμα 6. Δυτική Αθήνα Μεταβολή κύκλου επιχειρήσεων ΕΕΑ 2008-2015 

 

Στο κλάδο των επιχειρήσεων υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις αυτές που είναι 
εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και σε 
αυτό του Επαγγελματικό Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ). Συγκεκριμένα, στο ΕΒΕΑ από το 2014 έως 
σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1.267 εγγραφές επιχειρήσεων και 1.530 διαγραφές. Κατά το ίδιο 
χρονικό διάστημα, οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κάποιον από τους Δήμους του «Τομέα 
Παρέμβασης» και είναι εγγεγραμμένες στο ΕΕΑ μειώθηκαν κατά 2.564.  

Όπως διαπιστώνουμε από τα παρακάτω στοιχεία, ο κύριος όγκος των εγγεγραμμένων στο ΕΕΑ 
επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 74 – 47,69% των επιχειρήσεων, 

                                                           
4  Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με 54,07% του κύκλου εργασιών και στην κατηγορία 45 - 26,73% των επιχειρήσεων με 37,72% του 
κύκλου εργασιών. 

Πίνακας 12. ΕΕΑ: % Αριθμού Επιχειρήσεων και Κύκλου Εργασιών κατά ΣΤΑΚΟΔ – Δυτική Αθήνα - 
2015 

 Αριθμός Κύκλος Εργασιών 
1 0,19% 0,56% 
2 0,19% 0,32% 
3 0,38% 0,07% 
4 26,73% 37,72% 
5 1,54% 0,08% 
6 5,00% 1,70% 
7 47,69% 54,07% 
8 4,23% 0,72% 
9 3,27% 1,00% 

10 1,15% 0,04% 
11 6,35% 2,02% 
12 0,00% 0,00% 
13 0,96% 0,44% 
14 0,96% 0,23% 
15 1,35% 1,04% 

Πηγή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, 
Επεξεργασία Ομάδας Αστικής Αρχής 

                                                           
5  Βιομηχανία τροφίμων και ποτών, παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών ένδυσης, κατεργασία και βαφή 
γουναρικών, κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευων, τσαντών, ειδών σελλοποιίας, ειδών σαγματοποιίας 
και υποδημάτων, βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, ακτός από τα έπειπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής, παραγωγή χαρτοπολτού, παραγωγή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί, εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες, 
παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων, κατασκευή προϊόντων από ελστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες, κατασκευή άλλων 
προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ., κατακσευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και πτικών συσκευών, 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σχήμα 7. ΕΕΑ: % Αριθμού Επιχειρήσεων και Κύκλου Εργασιών κατά ΣΤΑΚΟΔ – Δυτική Αθήνα - 
2015 

 

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στον Δυτικό Τομέα Αθηνών παρουσιάζει την δεύτερη μικρότερη 
αύξηση (μετά τον τομέα Πειραιάς - Νήσοι). Στην Περιφέρεια η αύξηση της ΑΠΑ για το διάστημα 2000-
2014 είναι 32,60% ενώ στον Δυτικό Τομέα Αθηνών η αύξηση είναι μόλις 12,58%.  

Πίνακας 13. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά κλάδο (A10) - NACE REV.2 
 2000-2014 

Αττική 32,60% 
Βόρειος Τομέας Αθηνών 51,27% 
Δυτικός Τομέας Αθηνών 12,58% 

Κεντρικός Τομέας Αθηνών 26,35% 
Νότιος Τομέας Αθηνών 24,35% 

Ανατολική Αττική 88,78% 
Δυτική Αττική 40,07% 

Πειραιάς, Νήσοι 8,63% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΑΣΔΑ 

Στον «Χάρτη Ειδικής Αναφοράς» 8 του Παραρτήματος της παρούσας Πρότασης αποτυπώνονται οι 
συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων στην Περιοχή Παρέμβασης, με βάση αξιοποίηση στοιχείων ΕΒΕΑ 
και ΕΕΑ από την Αστική Αρχή). Είναι εμφανείς οι επιχειρηματικές συγκεντρώσεις κατά μήκος των 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κύριων οδικών αξόνων και στις προτεινόμενες «εστίες παρέμβασης» της προτεινόμενης Στρατηγικής 
ΒΑΑ (Διαδημοτικό Λειτουργικό Τόξο και Αστικοί Αναπτυξιακοί Άξονες, βλ. Ενότητα Δ.1 και Χάρτη 7). 

Πίνακας 14. Εξέλιξη Επιχειρήσεων Δυτικού Τομέα Αθηνών που Δραστηριοποιούνται στην 
Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία – 2010-2015 

Είδος Επιχείρησης 

Κύκλος 
εργασιών 

(πωλήσεις) 
2015 (€) 

Κύκλος 
εργασιών 

(πωλήσεις) 
2014 (€) 

Κύκλος 
εργασιών 

(πωλήσεις) 
2013 (€) 

Κύκλος 
εργασιών 

(πωλήσεις) 
2012 (€) 

Κύκλος 
εργασιών 

(πωλήσεις) 
2011 (€) 

Κύκλος 
εργασιών 

(πωλήσεις) 
2010 (€) 

ATOM. 0 0 0 4.132.458 0 0 

Α.Ε. 76.876.130 94.919.350 97.489.644 99.117.316 135.938.038 185.611.537 

Ε.Ε. 2.000.000 1.780.000 1.130.000 3.150.000 1.509.000 453.000 

Ε.Π.Ε. 18.693.405 21.611.602 21.286.521 20.625.530 20.562.868 15.797.713 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 1.156.824 5.992.261 6.467.148 6.835.545 4.974.002 3.943.412 

Ο.Ε. 4.262.972 6.774.439 1.600.000 2.080.000 4.215.000 6.927.020 

Λοιποί 664.084 566.995 0 0 0 0 

Σύνολα Δυτικού Τομέα 103.653.415 131.644.648 127.973.312 135.940.848 167.198.907 212.732.682 

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων Επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ που είναι εγκατεστημένες στη Δυτική Αθήνα από την 
Αστική Αρχή 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πίνακας 15. Σύνολο επιχειρήσεων και ενεργές επιχειρήσεις στην Αττική και στην Δυτική Αθήνα 
ανά ΣΤΑΚΟΔ 

 ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

ΣΤΑΚΟΔ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
(με καταγ/νο 

κύκλο εργασιών 
2015) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

(με καταγ/νο κύκλο 
εργασιών 2015) 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα 
και δασοκομία 162 23 5 1 

Αλιεία 140 10 5 1 
Ορυχεία και Λατομεία 87 23 2 2 

Μεταποιητικές βιομηχανίες 7.582 1.397 790 139 
Παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος, φυσικού αεριού 
και νερού 

1.211 228 22 8 

Κατασκευές 4.074 502 219 26 
Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, επισκευή 

αυτοκίνητων οχημάτων, 
μοτοσικλετών και ειδών 

προσωπικής και οικιακής 
χρήσης 

20.991 2.974 1.876 252 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 2.853 347 152 22 
Μεταφορές, αποθήκευση και 

επικοινωνίες 3.596 615 154 17 

Ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί 
1.436 257 54 6 

Διαχείριση ακίνητης 
περιούσιας, εκμισθώσεις και 

επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 

9.011 1.534 241 35 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα. 
υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση 
151 5 10 0 

Εκπαίδευση 591 108 47 5 
Υγειά και κοινωνική μέριμνα 869 140 43 5 

Άλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών υπέρ του 

κοινωνικού συνόλου και 
άλλων υπηρεσιών κοινωνικού 

ή ατομικού χαρακτήρα 

1.879 236 106 7 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που 
απασχολούν οικιακό 

προσωπικό και μη 
διαφοροποιημένες 

παραγωγικές δραστηριότητες 
νοικοκυριών για ιδία χρήση 

0 0 0 0 

Ετερόδικοι οργανισμοί και 
όργανα 2 0 0 0 

 54.635 8.399 3.726 526 

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων από iMENTOR 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πίνακας 16. Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων, κύκλος εργασιών 2015 αυτών και εργαζόμενοι ανά 
ταχυδρομικό κώδικο Δήμων - Εταίρων Δυτικού Τομέα Αθηνών 

ΔΗΜΟΣ - ΕΤΑΙΡΟΣ Ταχυδρ. 
Κώδικας 

Ονομασία Συνοικίας 
Περιοχής 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΝΕΡΓΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
(με καταγ/νο κύκλο 

εργασιών 2015) 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 12351 Αγία Βαρβάρα 8 16.814.474,21 € 684 

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

13451 Καματερό 11 33.369.139,77 € 433 
13561 Γεροβουνό 8 7.967.526,96 € 361 
13562 Μυκονιάτικα - Κέντρο 11 46.572.323,79 € 284 

ΑΙΓΑΛΕΩ 

12241 Κάτω Αιγάλεω / Κύπρου / 
Ελαιώνας 45 472.461.404,87 € 2.683 

12242 Άγιος Σπυρίδωνας / 
Εσταυρωμένος / Προύσης 42 191.512.362,21 € 1.619 

12243 
Λιούμη / Αναγέννηση / 

Άλσος Αιγάλεω -
Μπαρουτάδικο 

14 10.150.310,59 € 344 

12244 
Ιερά Πόλη / Αγίου 

Κωνσταντίνου / 
Νταμαράκια 

22 161.229.635,36 € 1.663 

ΙΛΙΟΥ 

13121 Παλατιανή / Βερακέικα 13 12.707.849,56 € 457 

13122 
Κέντρο / Ρίμινι / 

Πολυτέκνων / Αγίου 
Φανουρίου / Ραδιοφωνία 

22 42.754.492,12 € 1.356 

13123 Μιχελή 7 11.576.396,53 € 86 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

12131 Τσαλαβούτα 64 363.593.153,45 € 3.186 
12132 Αγ. Αντώνιος /Κέντρο 70 2.013.084.904,15 € 14.915 
12133 Μπουρνάζι 43 261.685.594,04 € 1.598 
12134 Κέντρο 13 20.065.160,07 € 978 
12135 Ανθούπολη 8 8.385.148,02 € 343 
12136 Λόφος/Νέα Ζωή 13 23.754.394,00 € 565 
12137 Χρυσούπολη/Κηπούπολη 5 2.104.664,26 € 181 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 13231 

Αγία Τριάδα / Νησάκι / 
Παλατιανή / Μιχελή 1 / 

Μιχελή 2 / Κάτω 
Πετρούπολη / Πανόραμα / 

Άνω Πετρούπολη 

7 11.094.867,02 € 248 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
12461 Κέντρο / Σκαραμαγκάς / 

Αφαία 24 37.008.852,93 € 1.351 

12462 Άνω Δάσος / Δάσος / 
Δαφνί / Γρηγορούσα 17 63.290.267,16 € 444 

ΣΥΝΟΛΑ 467 3.811.182.921,07 € 33.779 

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων από iMENTOR 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σχήμα 8. Συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 
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Γ.2.2 - Μείωση Αριθμού Επαγγελματιών 

Τεκμηρίωση του ποσοστού μείωσης των ελευθέρων επαγγελματιών στην περιοχή παρέμβασης κατά την περίοδο 2008-
2014. Το ποσοστό αυτό αφορά στο σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
παρέμβασης και θα πρέπει να προκύπτει και από την ανάλυση των επί μέρους κατηγοριών επαγγελματιών (γιατροί, 
μηχανικοί, δικηγόροι κ.α.). Η τεκμηρίωση αυτή θα γίνει από επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, των Επαγγελματικών και 
Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, Επαγγελματικών Ενώσεων και άλλων επίσημων επαγγελματικών φορέων όπως Τ.Ε.Ε, Ιατρικοί 
σύλλογοι κ.α. ή από επίσημες/εγκεκριμένες μελέτες και έρευνες καθώς και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, από 
επιτόπια έρευνα κ.α. Σε περίπτωση που είναι δυνατή με βάση τις παραπάνω πηγές να τεκμηριωθεί μείωση του ποσοστού 
και μετά το 2014 αυτή είναι επιθυμητή και αποδεκτή. 

Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων με αναφορά στην πηγή από τα οποία προκύπτει ο υπολογισμός να 
επισυναφθεί στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση 

Οι «ελεύθεροι επαγγελματίες» διακρίνονται σε επιστημονικό, τεχνικό και βοηθητικό δυναμικό. Ως 
προς την άσκηση του επαγγέλματος των επιστημόνων, αυτή γίνεται από αντίστοιχα Επιμελητήρια ή 
Συλλόγους (Τεχνικό, Οικονομικό, Δικηγορικοί και Ιατρικοί Σύλλογοι κ.ο.κ.), ενώ των τεχνιτών από την 
οικεία Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Η έναρξη επαγγέλματος γίνεται στην οικεία ΔΟΥ με βάση τη 
διεύθυνση έδρας άσκησης του επαγγέλματος. 

Με αυτή τη λογική, η αποτίμηση της συμπεριφοράς των επαγγελμάτων στη Δυτική Αθήνα δεν είναι 
στατιστικά πλήρης και αντικειμενική. Επιπρόσθετα, στη Δυτική Αθήνα δεν θα είχε νόημα η στατιστική 
«σύλληψη» του μεγέθους των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά λόγω της φύσης της 
τοπικής οικονομίας, των λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών που απασχολούνται σε τεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα (31% έναντι 26,5% στην Περιφέρεια Αττικής, 2011, βλ. συνέχεια, Πίνακας 
Γ.2.2.γ). Η μεταβολή της απασχόλησης αυτής της κατηγορίας έναντι του 2001 είναι -39,8% στη Δυτική 
Αθήνα, έναντι -37,3% στην Περιφέρεια Αττικής (βλ. συνέχεια, Πίνακας 21, σελ. 44, σημειωμένα με 
πορτοκαλί χρώμα). 

Συνάγεται ότι η Δυτική Αθήνα βρίσκεται σε δυσμενή θέση και τάση έναντι της Περιφέρειας Αττικής, 
δεδομένης μιας μεγαλύτερης μείωσης της απασχολησιμότητας τεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών, 
οι οποίοι ταυτόχρονα συνιστούν μεγαλύτερο αναλογικά μέγεθος απασχολουμένων στη Δυτική 
Αθήνα.  

Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με την διατήρηση της διαφοράς / υστέρησης από την Υπόλοιπη 
Περιφέρεια Αττικής καταδεικνύει ότι η περιοχή παρέμβασης παραμένει εξίσου υποβαθμισμένη 
συγκριτικά με το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής όσο και πριν 20 χρόνια. Αν είχαμε μια αύξηση 
του αριθμού των επαγγελματιών που καλύπτει σταδιακά τη διαφορά με την υπόλοιπη Αττική, θα 
είχαμε ένδειξη αντιστροφής της σχετικής υποβάθμισης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε διατήρηση 
της σχετικής υποβάθμισης μέσα στο πλαίσιο της συνολικής κοινωνικής κρίσης. Άρα έχουμε αύξηση 
της υποβάθμισης σε απόλυτο βαθμό, παρά την στατιστική ανωμαλία της αύξησης του ποσοστού των 
επαγγελματιών.  

Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ελληνική ιδιαιτερότητα, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης, 
που συνίσταται στην μεταμφίεση της μισθωτής εργασίας σε «επάγγελμα», δηλαδή τα μπλοκάκια. 
Μέρος της μείωσης των κατηγοριών 4, 6, 7+8+9 οφείλεται στην μετατροπή της τυπικής εργασιακής 
σχέσης των εργαζόμενων αυτών σε «μπλοκάκι», κάτι που βέβαια δεν τους καθιστά επαγγελματίες 
αλλά αντίθετα εκφράζει υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων τους.  

Εάν υπήρχε δυνατότητα διαχωρισμού των πραγματικά αυτοαπασχολούμενων από τα «μπλοκάκια», 
το κριτήριο αυτό θα έδινε μια περισσότερο πραγματική εικόνα της κατάστασης, ιδίως μετά το 2012.  
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Πράγματι, από φορολογική άποψη και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ. 2009-2012, 
παρατηρείται ότι από το 2009 έως το 2012 έχει μειωθεί σημαντικά ο συνολικός αριθμός των 
Ελεύθερων Επαγγελματιών, τόσο στην Π.Ε. Δυτικής Αθήνας, όσο και στην Περιφέρεια Αττικής.  

Παρά τις μειώσεις του πλήθους των ελεύθερων επαγγελματιών από το 2009 στο 2010 και από το 
2010 στο 2011 ο μέσος όρος δηλωθέντος εισοδήματος αρχικά παρουσιάζει αύξηση, αλλά από το 
2011 σημειώνεται σημαντική μείωση της τάξης του 13,3% στην Π.Ε. Δυτικής Αθήνας και του 12,4% 
στην Περιφέρεια Αττικής.  

Επισημαίνεται ότι οι μειώσεις του πλήθους των ελεύθερων επαγγελματιών είναι μεγαλύτερες στη 
Δυτική Αθήνα σε σχέση με την Περιφέρεια Αττικής.  

Πίνακας 17. Μεταβολή αριθμού επαγγελματιών Δυτική Αθήνα και Περιφέρεια Αττικής 2009-2012 

  Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

  
Ελεύθεροι 

Επαγγελματίες 

Ρυθμός 
Μεταβολής 

Πλήθους 

Μ.Ο. Ετήσιου Εισοδήματος 
Ελ. Επαγγελματιών 

Ρυθμός Μεταβολής 
Εισοδήματος 

2009 14.965   26.487,17 €   

2010 14.427 -3,60% 28.513,41 € 7,65% 

2011 13.592 -5,79% 29.392,01 € 3,08% 

2012 12.976 -4,53% 25.491,16 € -13,27% 

 

  Περιφέρεια Αττικής 

  
Ελεύθεροι 

Επαγγελματίες 

Ρυθμός 
Μεταβολής 

Πλήθους 

Μ.Ο. Ετήσιου Εισοδήματος 
Ελ. Επαγγελματιών 

Ρυθμός Μεταβολής 
Εισοδήματος 

2009 167.797   34.682,41 €   

2010 163.507 -2,56% 36.241,11 € 4,49% 

2011 155.027 -5,19% 37.394,53 € 3,18% 

2012 148.135 -4,45% 32.762,01 € -12,39% 

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΓΓΠΣ (2009-2012) 

Αναλυτικά:  

Διαχρονικά το ποσοστό των απασχολουμένων στον πληθυσμό στη Δυτική Αθήνα (Πίνακας 18) είναι 
ελαφριά χαμηλότερο του αντίστοιχου ποσοστού τόσο της Περιφέρειας όσο και του Λεκανοπεδίου 
(για το 2011 37,27% έναντι 37,93% και 38,47% αντίστοιχα).  
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Πίνακας 18. Απασχολούμενοι ως % του πληθυσμού – 1991-2011 
 1991 2001 2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 35,09% 39,50% 34,47% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 35,90% 42,42% 37,93% 
Λεκανοπέδιο Αθηνών 36,37% 42,88% 38,47% 

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας 37,83% 44,32% 39,03% 
ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας 37,34% 43,84% 40,70% 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας 35,43% 41,78% 37,27% 
ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας 36,89% 43,14% 38,84% 

ΠΕ Ανατολικής Αττικής 34,00% 42,06% 37,45% 
ΠΕ Δυτικής Αττικής 32,12% 38,08% 33,25% 

ΠΕ Πειραιά 32,01% 39,04% 35,12% 
ΠΕ Νήσων 28,12% 32,32% 29,00% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 1991, 2001, 2011. Επεξεργασία από ΑΣΔΑ 

Για διάστημα 1991 - 2011 ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων των Δήμων του Δυτικού Τομέα 
Αθηνών αυξήθηκε κατά 15.449 άτομα. Αυτή η αύξηση είναι αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης του 
αριθμού των απασχολουμένων το διάστημα 1991-2001 (+44.315), καθώς το διάστημα 2001-2011 
υπήρξε σοβαρή μείωση των απασχολουμένων (-28.866). Η αύξηση (9,25%) αυτή είναι μικρότερη από 
την αντίστοιχη της Περιφέρειας (12,5%) για το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Πίνακας 19. Μεταβολή απασχόλησης 1991-2011 
 1991-2001 2001-2011 1991-2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 21,32% -14,35% 3,92% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 29,46% -13,08% 12,52% 
Λεκανοπέδιο Αθηνών 25,20% -16,66% 4,34% 

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας 16,69% -23,99% -11,30% 
ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας 37,56% -7,12% 27,76% 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας 26,53% -13,66% 9,25% 
ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας 30,94% -13,14% 13,73% 

ΠΕ Ανατολικής Αττικής 73,63% 14,94% 99,57% 
ΠΕ Δυτικής Αττικής 46,07% -6,77% 36,17% 

ΠΕ Πειραιά 26,99% -17,07% 5,32% 
ΠΕ Νήσων 31,20% -6,18% 23,08% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 1991, 2001, 2011. Επεξεργασία από ΑΣΔΑ 

Το 68,20% των απασχολουμένων το 2011 στο Δυτικό Τομέα (Πίνακας 20) ανήκει στις κατηγορίες 4. 
Υπάλληλοι γραφείου, 5. Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές, 7. Ειδικευμένοι 
τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 8. Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) και 9. Ανειδίκευτοι εργάτες, 
χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά μεγαλύτερο τόσο από της 
Χώρας (58,58%) όσο και από της Περιφέρειας (59,57%) ή του Λεκανοπεδίου (58,81%), ενώ αντίστοιχα 
μειωμένα τα ποσοστά των άλλων κατηγοριών. 

Το ποσοστό των απασχολουμένων ελευθέρων επαγγελματιών (κατηγορίες 2. Επαγγελματίες + 3. 
Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ΕΛΣΤΑΤ) στη Δυτική Αθήνα (26,43%) είναι ιδιαίτερα 
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χαμηλό σε σχέση τόσο με την Περιφέρεια Αττικής (33,18%) όσο και το Λεκανοπέδιο Αθηνών (34,61%). 

Πίνακας 20. Κατηγορίες απασχόλησης ως % του συνόλου - 2011 
 1 2+3 4 5 6 7+8+9 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 5,86% 27,07% 7,87% 22,66% 8,49% 28,06% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 6,17% 33,18% 10,46% 22,63% 1,08% 26,48% 
Λεκανοπέδιο Αθηνών 5,98% 34,61% 10,85% 22,75% 0,60% 25,22% 

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας 4,75% 33,21% 10,55% 22,91% 0,64% 27,95% 
ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας 8,74% 46,72% 10,38% 17,59% 0,64% 15,92% 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας 4,82% 26,43% 10,84% 26,44% 0,55% 30,92% 
ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας 7,02% 36,70% 11,89% 22,11% 0,56% 21,72% 

ΠΕ Ανατολικής Αττικής 7,77% 30,31% 9,13% 21,10% 2,60% 29,08% 
ΠΕ Δυτικής Αττικής 4,59% 17,14% 8,41% 23,22% 3,69% 42,95% 

ΠΕ Πειραιά 4,86% 26,42% 10,99% 26,77% 0,53% 30,43% 
ΠΕ Νήσων 6,47% 19,34% 5,75% 28,33% 7,81% 32,31% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 1991, 2001, 2011. Επεξεργασία από ΑΣΔΑ 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα οι κλάδοι που παρουσίασαν αύξηση απασχολουμένων το 
διάστημα 2001-2011 είναι οι «Επαγγελματίες, Τεχνικοί, και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» 
(27,37%) και οι «Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές» (50,17%). Οι κλάδοι αυτοί 
όμως αποτελούσαν το 1/3 των απασχολουμένων το 2001, ενώ το 2011 αποτελούν πλέον το ½. Η 
αύξηση αυτή είναι η μεγαλύτερη στο Λεκανοπέδιο Αθηνών, όπου όμως οι κλάδοι αυτοί αποτελούσαν 
το 40,36% του συνόλου των απασχολουμένων το 2001.  

Πίνακας 21. Μεταβολή απασχόλησης κατά κατηγορία 2001-2011 - % 
 1 2+3 4 5 6 7+8+9 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ -42,88% 17,17% -30,44% 52,66% -43,20% -33,66% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ -44,88% 15,45% -32,82% 43,57% -30,03% -37,32% 
Λεκανοπέδιο Αθηνών -48,51% 9,58% -36,42% 35,02% -27,11% -40,05% 

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας -54,68% -5,05% -43,40% 19,04% -25,89% -40,99% 
ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας -40,06% 19,38% -30,18% 54,34% -26,11% -40,61% 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας -48,78% 27,37% -31,87% 50,17% -31,25% -39,77% 
ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας -46,67% 16,05% -33,20% 35,74% -25,79% -38,81% 

ΠΕ Ανατολικής Αττικής -19,67% 78,85% 5,88% 109,79% -29,69% -23,47% 
ΠΕ Δυτικής Αττικής -38,54% 38,20% -15,40% 96,44% -34,65% -28,41% 

ΠΕ Πειραιά -53,54% 10,51% -34,62% 41,51% -29,15% -38,81% 
ΠΕ Νήσων -37,17% 24,81% -26,26% 80,36% -36,35% -28,26% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 1991, 2001, 2011. Επεξεργασία από ΑΣΔΑ 

Η εμφανιζόμενη αυτή σημαντική αύξηση, σε σχέση με το Λεκανοπέδιο εκκινεί από το γεγονός ότι 
διαχρονικά (Πίνακας 22) το ποσοστό των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα στη Δυτική Αθήνα ήταν 
ιδιαίτερα χαμηλό: 11,13% έναντι 19,95% για το 1991, 17,91% έναντι 26,32% για το 2001 και τέλος, 
παρά τη μεγάλη συγκριτικά ποσοστιαία αύξηση, η διαφορά παραμένει: 26,43% έναντι 34,61%! 
Έχουμε δηλαδή μία σταθερή διαφορά περίπου 8%. 
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Πίνακας 22. Επαγγελματίες ως ποσοστό των απασχολουμένων 
 1991 2001 2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 14,10% 19,79% 27,07% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 18,97% 24,98% 33,18% 
Λεκανοπέδιο Αθηνών 19,95% 26,32% 34,61% 

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας 22,45% 26,59% 33,21% 
ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας 26,90% 36,35% 46,72% 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας 11,13% 17,91% 26,43% 
ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας 18,83% 27,47% 36,70% 

ΠΕ Ανατολικής Αττικής 13,28% 19,48% 30,31% 
ΠΕ Δυτικής Αττικής 7,89% 11,57% 17,14% 

ΠΕ Πειραιά 14,84% 19,82% 26,42% 
ΠΕ Νήσων 10,67% 14,53% 19,34% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 1991, 2001, 2011. Επεξεργασία από ΑΣΔΑ 

Με δεδομένο ότι σε εθνικό επίπεδο το διάστημα 2011-2016 υπάρχει σημαντική μείωση των 
αυταποσχολουμένων και των απασχολουμένων (με «μπλοκάκι»), η αύξηση αυτή σήμερα 
ενδεχομένως να έχει ήδη εξανεμιστεί. Οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσιάζουν σημαντική μείωση, με 
χαρακτηριστικότερη περίπτωση τον κλάδο των «Ανώτερων διευθυντικών και διοικητικών στελεχών» 
που η μείωση των εργαζομένων πλησιάζει το 50% (48,8%).  

Στις υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελμάτων στο Δυτικό Τομέα Αθηνών οι «Υπάλληλοι γραφείου» έχουν 
μειωθεί κατά 31,87%, και οι «Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Χειριστές 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι), οι 
ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες» κατά 39,77%. Σε επίπεδο Χώρας η 
αντίστοιχη μείωση στις ίδιες κατηγορίες επαγγελματιών είναι 30,44%, και 33,66%, ενώ στη 
Περιφέρεια Αττικής 32,82% και 37,32% αντίστοιχα.  

Η αύξηση των επαγγελματιών από άποψη καταγεγραμμένης ενασχόλησης στο πλαίσιο της 
απογραφής του 2011 σε σχέση με την αντίστοιχη του 2001, αντανακλά στην μείωση του επιπέδου 
εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα, η αύξηση της ανεργίας στα χαμηλά εκπαιδευτικά επίπεδα, 
αναδεικνύει την πραγματική μείωση των επαγγελματιών και των ανειδίκευτων, καθώς είναι πιο 
ευάλωτοι στις συνθήκες της οικονομικής συγκυρίας. 

Στους «Χάρτες Ειδικής Αναφοράς» (Χ.Ε.Α.) 9 και 10 του Παραρτήματος της παρούσας Πρότασης 
αποτυπώνονται οι αναλογίες ανώτερων στελεχών και εργατοτεχνιτών σε επίπεδο Δήμου 
(επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ απογραφής 2011 από την Αστική Αρχή). Προκύπτει ότι στην περιοχή 
παρέμβασης κατοικούν κυρίως εργαζόμενοι τεχνίτες, ανειδίκευτοι εργάτες κ.λπ. 

Σημείωση: Οι Χάρτες δεν είναι συγκρίσιμοι μεταξύ τους, λόγω χρήσης διαφορετικών ορίων στις 
χρησιμοποιούμενες κατανομές. 
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Πίνακας 23. Εργαζόμενοι ανά Κατηγορία Επαγγέλματος 

(Τμήμα A’) 

 
Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά 

στελέχη 
Επαγγελματίες, Τεχνικοί και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 
1991 2001 2011 1991 2001 2011 

ΧΩΡΑ 65.990 382.413 218.437 505.781 861.117 1.008.981 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 36.598 162.492 89.564 244.870 417.419 481.891 
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.356 17.192 8.805 18.588 37.864 48.227 

Τμήμα B’ 

 Υπάλληλοι γραφείου Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 
ΧΩΡΑ 438.763 421.648 293.288 797.478 553.331 844.702 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 238.581 226.145 151.926 341.752 228.939 328.691 
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 25.704 29.038 19.784 43.282 32.137 48.261 

Τμήμα Γ’ 

 

Ειδικευμένοι γεωργοί, 
κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και 

αλιείς 

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα, Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές 
(μονταδόροι), Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 

μικροεπαγγελματίες 
1991 2001 2011 1991 2001 2011 

ΧΩΡΑ 682.429 556.979 316.390 1.096.656 1.576.447 1.045.835 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.976 22.369 15.652 408.838 613.444 384.479 
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1.003 1.456 1.001 76.115 93.676 56.419 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφές 1991, 2001 και 2011. Επεξεργασία ΑΣΔΑ 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Γ.3 - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Συνοπτική περιγραφή της πορείας εξέλιξης των δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης 
και της κατάστασης που διαμορφώνεται σήμερα με αναφορά σε πληθυσμιακά δεδομένα, κοινωνική διαστρωμάτωση, στην 
ανεργία, φτώχεια, στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και την παραβατικότητα. Επίσης συνοπτική αποτίμηση της επάρκειας 
των κοινωνικών υποδομών που καλύπτουν την περιοχή παρέμβασης σήμερα, ανεξάρτητα αν αυτές βρίσκονται εκτός της 
συγκεκριμένης περιοχής ή ανήκουν σε άλλους φορείς πλην του οικείου/ων Δήμου/ων. 

Εντοπισμός των κυριότερων σχετικών ιδιαιτεροτήτων ή προβλημάτων. 

Ο συνολικός πληθυσμός του Δυτικού Τομέα Αθηνών ανέρχεται 489.675. Το 14,66% είναι έως 14 ετών, 
το 18,62% είναι από 15 έως 29 ετών, το 32,74% είναι από 30 έως 49 ετών, το 18,10% από 50-64 ετών, 
ενώ το υπόλοιπο 15,88% είναι ηλικίας 65+. Όπως και στο σύνολο της Επικράτειας έτσι και στη Δυτική 
Αθήνα το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού παρατηρείται στις ηλικίες 30-49. Ο πληθυσμός 
ηλικίας 65+ καταλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος σε σχέση με τα παιδιά έως 14 ετών.  

Συγκρίνοντας τις απογραφές του 2001 και του 2011 σε όλους τους Δήμους του Δυτικού Τομέα 
Αθηνών αλλά και στην Περιφέρεια Αττικής τα άτομα ηλικίας 65+ έχουν αυξηθεί κατά 77,4% το 
λιγότερο (στον Δήμο Χαϊδαρίου) ενώ η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στον Δήμο Αιγάλεω 
(116,7%). Μείωση παρατηρείται και στον πληθυσμό ηλικίας 15-29 ετών, όπου το μεγαλύτερο 
ποσοστό εντοπίζεται στην Αγία Βαρβάρα (33,3%), ενώ στον ίδιο Δήμο τα παιδιά ηλικίας έως 14 ετών 
έχουν μειωθεί κατά 23,4%. Ο μοναδικός Δήμος τον οποίο παρατηρείται αύξηση των παιδιών έως 14 
ετών είναι αυτός της Πετρούπολης (αυξήθηκαν κατά περίπου 1.000 άτομα). 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης σε όλους τους Δήμους – Εταίρους οι τελειόφοιτοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και άνω, είναι κάτω από το μέσο όρο της Περιφέρειας Αττικής με το υψηλότερο 
ποσοστό επιτυχόντων να σημειώνεται στο Δήμο Χαϊδαρίου (20,25%) και το χαμηλότερο στο Δήμο 
Αγίας Βαρβάρας (11,15%). Για την ίδια κατηγορία το ποσοστό μεταξύ ανδρών και γυναικών 
παρουσιάζει ελάχιστη διαφοροποίηση (15,14% στους άνδρες και 15,26% στις γυναίκες).  

Σε μία άλλη σημαντική κατηγορία που αφορά το «Ποσοστό ατόμων που Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, 
αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση / Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή / Δε γνωρίζουν γραφή 
και ανάγνωση» το ποσοστό της Δυτικής Αθήνας είναι υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό 
στην Περιφέρεια Αττικής,. Το ποσοστό αυτό διαφέρει σημαντικά σε άντρες και γυναίκες καθώς στους 
Δήμους του Δυτικού Τομέα Αθηνών το 9,27% των ανδρών και το 12,04% των γυναικών ανήκει σε 
αυτή την κατηγορία.  

Στους «Χάρτες Ειδικής Αναφοράς» (Χ.Ε.Α.) 1 και 2 του Παραρτήματος της παρούσας Πρότασης 
αποτυπώνονται οι πληθυσμιακές πυκνότητες σε επίπεδο Δήμου και ΜΟΧΑΠ (επεξεργασία στοιχείων 
ΕΛΣΤΑΤ απογραφής 2011) από την Αστική Αρχή). 

Στους «Χάρτες Ειδικής Αναφοράς» (Χ.Ε.Α.) 11 έως και 14 του Παραρτήματος της παρούσας Πρότασης 
αποτυπώνονται χωρικά οι μαθητικές διαρροές στα Επίπεδα Γυμνασίου και Λυκείου σε επίπεδο 
Δήμου και ΜΟΧΑΠ (επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ απογραφής 2011 από την Αστική Αρχή). 
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Πίνακας 24. Ηλικιακά Δεδομένα Απογραφών 1991,2001,2011  

19
91

   Σύνολα 0-14 15-29 30-49 50-64 65-84 85+ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.072.922 558.662 704.920 856.086 557.465 364.736 31.053 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 456.747 93.447 115.599 123.938 80.604 39.784 3.375 

20
01

 

 Σύνολα 0-14 15-29 30-49 50-64 65-84 85+ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.894.573 554.939 889.061 1.198.236 675.430 532.624 44.283 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 499.883 78.819 117.763 157.958 80.719 60.423 4.201 

20
11

   Σύνολα 0-14 15-29 30-49 50-64 65-84 85+ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.828.434 532.336 684.151 1.218.281 728.236 590.046 75.384 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 489.675 71.803 91.179 160.318 88.616 70.020 7.739 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (1991, 2001), Eurostat (2011) 

Πίνακας 25. Επίπεδο εκπαίδευσης των Πολιτών στη Δυτική Αθήνα (Σύνολο) 
Σύνολα (Άνδρες - Γυναίκες) 
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ΧΩΡΑ 10.816.286 1.809.087 16,73% 502.079 2.532.396 1.428.490 2.524.345 1.343.534 12,42% 676.355 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 3.828.434 849.653 22,19% 238.129 1.028.488 477.337 646.441 352.623 9,21% 235.763 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ  489.675 74.427 15,20% 25.856 133.091 68.907 103.736 52.309 10,68% 31.349 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011 



Έντυπο υποβολής πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

49 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σχήμα 9. Ποσοστά επιτυχόντων τριτοβάθμιας και άνω εκπαίδευσης και ποσοστό 
εγκατάλειψης προσχολικής αγωγής / μη γνώση ανάγνωσης και γραφής 

 

Πίνακας 26. Επίπεδο Εκπαίδευσης Ανδρών και Γυναικών στη Δυτική Αθήνα ανά Δήμο 
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ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 5.303.223 900.366 16,98% 218.321 1.255.554 817.650 1.192.884 572.291 10,79% 346.157 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 1.845.663 429.907 23,29% 102.892 485.927 264.925 283.723 157.774 8,55% 120.515 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ  239.567 36.262 15,14% 11.850 66.463 40.166 46.524 22.207 9,27% 16.095 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

5.513.063 908.721 16,48% 283.758 1.276.842 610.840 1.331.461 771.243 13,99% 330.198 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.982.771 419.746 21,17% 135.237 542.561 212.412 362.718 194.849 9,83% 115.248 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
250.108 38.165 15,26% 14.006 66.628 28.741 57.212 30.102 12,04% 15.254 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011 
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Σχήμα 10. Σύγκριση Ανδρών και Γυναικών σε επίπεδο Τριτοβάθμιας και άνω εκπαίδευσης και 
Σχολικής Εγκατάλειψης στους Δήμους Εταίρους  
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Γ.3.1 - Μείωση πληθυσμού 

Να τεκμηριωθεί το ποσοστό μείωσης του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης. Σε κάθε περίπτωση η τεκμηρίωση αυτή θα 
πρέπει να καλύπτει την περίοδο των δύο τελευταίων επίσημων απογραφών της ΕΛΣΤΑΤ, 2001-2011. Σε περίπτωση που είναι 
δυνατή με βάση αξιόπιστες πηγές επιπλέον της ΕΛΣΤΑΤ να τεκμηριωθεί μείωση του ποσοστού και μετά το 2011, η 
τεκμηρίωση αυτή είναι επιθυμητή και γίνεται αποδεκτή. Στις αξιόπιστες πηγές περιλαμβάνονται εγκεκριμένες 
μελέτες/έρευνες, στοιχεία επίσημων φορέων, επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια έρευνα κ.α. 

Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων με αναφορά στην πηγή από τα οποία προκύπτει ο υπολογισμός να 
επισυναφθεί στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση. 

Από το 2001 έως το 2011 ο μόνιμος πληθυσμός της Δυτικής Αθήνας μειώθηκε κατά 16.229 
κατοίκους, ήτοι κατά 3,21% ενώ της Περιφέρειας Αττικής μειώθηκε κατά 109.905κάτκους, ήτοι 
2,79%. Η μείωση αυτή καθίσταται ακόμα πιο σημαντική, καθώς στο διάστημα 1991-2001 ο 
πληθυσμός της Δυτικής Αθήνας αυξήθηκε κατά 7,31%, υπολοιπόμενη σημαντικά του 9,56% της 
Περιφέρειας 

Πίνακας 27. Μεταβολή Πληθυσμού 2001-2011 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ -1,83% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ -2,79% 
Λεκανοπέδιο Αθηνών -7,11% 

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας -13,67% 
ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας 0,04% 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας -3,21% 
ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας -3,54% 

ΠΕ Ανατολικής Αττικής 29,10% 
ΠΕ Δυτικής Αττικής 6,76% 

ΠΕ Πειραιά -7,80% 
ΠΕ Νήσων 4,54% 

Σχήμα 11. Μεταβολή Πληθυσμού 2001-2011 
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Γ.3.2 - Γήρανση/εξάρτηση πληθυσμού 

Να τεκμηριωθεί ο υπολογισμός του δείκτη γήρανσης του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης. Σε κάθε περίπτωση η 
τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στην επίσημη απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2011. Σε περίπτωση που είναι δυνατή 
με βάση αξιόπιστες πηγές η τεκμηρίωση δείκτη γήρανση για έτος μεταγενέστερο του 2011 τότε η τεκμηρίωση αυτή είναι 
επιθυμητή και γίνεται αποδεκτή. Στις αξιόπιστες πηγές περιλαμβάνονται εγκεκριμένες μελέτες/έρευνες, στοιχεία επίσημων 
φορέων, επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια έρευνα κ.α. 

Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων με αναφορά στην πηγή από τα οποία προκύπτει ο υπολογισμός να 
επισυναφθεί στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, το Λεκανοπέδιο Αθήνας6 σαν σύνολο έχει οριακά 
μεγαλύτερο δείκτη γήρανσης από ότι η Χώρα (1,35 έναντι 1,32), με τον Δυτικό Τομέα να έχει τον 
μικρότερο, δηλαδή 1,08.  

Πίνακας 28. Δείκτης Γήρανσης 1991-2011 
 1991 2001 2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 0,69 1,08 1,32 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 0,57 0,94 1,14 
Λεκανοπέδιο Αθηνών 0,68 1,09 1,35 

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας 0,89 1,34 1,62 
ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας 0,60 0,98 1,25 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας 0,45 0,82 1,08 
ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας 0,63 1,04 1,33 

ΠΕ Ανατολικής Αττικής 0,52 0,82 0,90 
ΠΕ Δυτικής Αττικής 0,43 0,63 0,75 

ΠΕ Πειραιά 0,63 1,07 1,28 
ΠΕ Νήσων 0,92 1,38 1,76 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 1991, 2001, 2011. Επεξεργασία από ΑΣΔΑ. 

Αν όμως εξετάσουμε την εξέλιξη του δείκτη γήρανσης διαχρονικά (απογραφές 1991-2011 - Πίνακας 
29, σελ. 53) διαπιστώνουμε ότι ο Δυτικός Τομέας έχει τη γρηγορότερη επιδείνωση του (+142,05%) 
έναντι 90,21% στη Χώρα και 97,85% στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. 

Αυτό δηλαδή που συμβαίνει διαχρονικά είναι το εξής: Ο Δυτικός Τομέας και η Δυτική Αττική, οι δυο 
πλέον υποβαθμισμένες περιοχές του λεκανοπεδίου, είχαν το 1991 τον πιο νεανικό πληθυσμό, με 
δείκτη γήρανσης 0,43 για τη Δυτική Αττική και 0,45 για τον Δυτικό Τομέα της Αθήνας. Τα αίτια αυτής 
της «νεανικότητας» των υποβαθμισμένων περιοχών ήταν κοινωνικά. Οι οικογένειες με χαμηλότερα 
εισοδήματα και χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο τεκνοποιούσαν και τεκνοποιούν περισσότερο 
από ότι η μεσαία τάξη, φαινόμενο άλλωστε διεθνές.  

Η τάση αυτή διατηρείται και σήμερα, προκαλώντας την μικρή σε απόλυτους αριθμούς τιμή του 
δείκτη γήρανσης για τον Δυτικό Τομέα το 2011. Όμως με δεδομένη αυτή την τάση των χαμηλότερων 
κοινωνικών στρωμάτων, η ραγδαία επιδείνωση του δείκτη γήρανσης του Δυτικού Τομέα (κατά 142%) 
δείχνει ότι λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική σύνθεση της, η περιοχή παρέμβασης γερνάει 
ταχύτατα.  

                                                           
6  Οι περιοχές δηλαδή επιλέξιμες για την ΟΧΕ/ΒΑΑ σύμφωνα με την προκύρηξη 



Έντυπο υποβολής πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

53 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αν εξετάσουμε συγκριτικά την άλλη υποβαθμισμένη περιοχή, την Δυτική Αττική, βλέπουμε πολύ 
μικρή επιδείνωση του δείκτη γήρανσης της, από 0,43 σε 0,75.  

Ο λόγος του δείκτη γήρανσης της Περιφέρειας Αττικής προς τον δείκτη γήρανσης του Δυτικού 
Τομέα της Αθήνας ήταν 0,57/0,45=1,26 το 1991 και μειώθηκε σε 1,14/1,08=1,05 το 2011. 

Ο Δυτικός Τομέας παραμένοντας κοινωνικά υποβαθμισμένος (άρα με τάση προς αυξημένη 
τεκνοποίηση) πλησιάζει τον δείκτη γήρανσης του συνόλου της Αττικής. 

Επισημαίνουμε ότι η συγκριτική βαθμολόγηση της πρότασης ΟΧΕ του Δυτικού Τομέα με το κριτήριο 
του δείκτη γήρανσης παρουσιάζει πρόβλημα στην εφαρμογή της διότι το κριτήριο αφορά μόνον 
προτάσεις που εντάσσονται στις Υποβαθμισμένες περιοχές και όχι στις περιοχές Αναπτυξιακής 
Δυναμικής. Δηλαδή το κριτήριο μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο για να αξιολογηθούν συγκριτικά 
δυο Υποβαθμισμένες περιοχές και να βαθμολογηθεί υψηλότερα εκείνη η οποία παρουσιάζει 
μεγαλύτερη γήρανση. Όταν βαθμολογούνται συγκριτικά προτάσεις που εντάσσονται στις 
Υποβαθμισμένες περιοχές και προτάσεις Αναπτυξιακής Δυναμικής, το κριτήριο λειτουργεί 
υποχρεωτικά ως τεχνητή μείωση της βαθμολογίας των προτάσεων Υποβαθμισμένης περιοχής.  

Πίνακας 29. Δείκτης Γήρανσης 1991-2011 Εξέλιξη 
 1991-2011 2001-2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 90,21% 22,56% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 101,46% 21,96% 
Λεκανοπέδιο Αθηνών 97,85% 23,47% 

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας 82,56% 20,97% 
ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας 108,96% 27,51% 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας 142,05% 31,60% 
ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας 109,89% 27,69% 

ΠΕ Ανατολικής Αττικής 71,97% 9,67% 
ΠΕ Δυτικής Αττικής 74,61% 19,46% 

ΠΕ Πειραιά 104,41% 19,39% 
ΠΕ Νήσων 90,63% 27,57% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 1991, 2001, 2011. Επεξεργασία από ΑΣΔΑ. 

Στα ίδια συμπεράσματα μας οδηγεί ένας ακόμα σημαντικός δείκτης το μέσο μέγεθος των 
νοικοκυριών. Ο Δυτικός Τομέας είχε (3,09 – 1991) και έχει (2,60 – 2011) το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος 
νοικοκυριών στο Λεκανοπέδιο, που όμως, όπως και στην υπόλοιπη χώρα βαίνει μειούμενο. 
Πρόκειται ακριβώς για την έκφραση της προαναφερόμενης τάσης των χαμηλότερων στρωμάτων να 
δημιουργούν μεγαλύτερες οικογένειες. Και όπως συμβαίνει και με τον δείκτη γήρανσης, και ο ρυθμός 
μείωσης του μεγέθους στο Δυτικό τομέα (16,00% 1991-2011) είναι ο μεγαλύτερος στο Λεκανοπέδιο 
και μεγαλύτερος τόσο του μέσου όρου της Χώρας (-14,12), όσο και της Περιφέρειας Αττικής (-
12,77%). 
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Πίνακας 30. Μέσο μέγεθος νοικοκυριών 
 1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011 1991-2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 2,97 2,80 2,55 -5,85% -8,78% -14,12% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2,83 2,68 2,47 -5,31% -7,87% -12,77% 
Λεκανοπέδιο Αθηνών 2,79 2,63 2,40 -5,74% -8,60% -13,84% 

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας 2,55 2,43 2,22 -4,80% -8,42% -12,81% 
ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας 2,98 2,77 2,50 -7,09% -9,49% -15,90% 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας 3,09 2,86 2,60 -7,38% -9,31% -16,00% 
ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας 2,84 2,66 2,42 -6,39% -8,85% -14,68% 

ΠΕ Ανατολικής Αττικής 3,21 3,02 2,82 -5,90% -6,68% -12,18% 
ΠΕ Δυτικής Αττικής 3,33 3,23 3,03 -3,07% -6,37% -9,25% 

ΠΕ Πειραιά 2,90 2,72 2,49 -6,23% -8,51% -14,21% 
ΠΕ Νήσων 2,82 2,68 2,54 -4,81% -5,52% -10,06% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 1991, 2001, 2011. Επεξεργασία από ΑΣΔΑ. 

Η Γεννητικότητα είναι άλλος ένας δείκτης που δίνει ενδείξεις για την πορεία της Γήρανσης. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 2014-2015 ο Δυτικός Τομέας (8,99) εμφανίζει ακόμα γεννητικότητα 
μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ελλάδας (8,69) και του Λεκανοπεδίου (8,84), αλλά χαμηλότερη 
πλέον από της Περιφέρειας (9,17). Διαπιστώνουμε ότι ο ρυθμός μείωσης της γεννητικότητας στο 
Δυτικό Τομέα (-2,68%) είναι ο μεγαλύτερος στο Λεκανοπέδιο, ενώ υπάρχουν τομείς του 
Λεκανοπεδίου που εμφανίζουν βελτίωση (Κεντρικό Τομέας, Νότιος Τομέας.  

Δηλαδή με δεδομένη την «νεανική» εκκίνηση του Δυτικού Τομέα για τους γνωστούς λόγους 
κοινωνικής διαστρωμάτωσης, έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα της τάσης γήρανσης του την τελευταία 
20ετία μέσω της επιταχυνόμενης μείωσης των γεννήσεων. 

Πίνακας 31. Γεννητικότητα 2014-2015 
 2014 2015 2014-2015 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 8,72 8,69 -0,33% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 9,22 9,17 -0,55% 
Λεκανοπέδιο Αθηνών 8,87 8,84 -0,29% 

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας 7,72 7,83 1,44% 
ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας 10,41 10,21 -1,92% 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας 9,24 8,99 -2,68% 
ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας 9,01 9,03 0,21% 

ΠΕ Ανατολικής Αττικής 10,61 10,37 -2,22% 
ΠΕ Δυτικής Αττικής 12,44 12,67 1,79% 

ΠΕ Πειραιά 8,89 8,97 0,95% 
ΠΕ Νήσων 7,38 6,94 -5,98% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 1991, 2001, 2011. Επεξεργασία από ΑΣΔΑ. 

Οι πυραμίδες ηλικιών του 2011, τόσο για το Λεκανοπέδιο Αθηνών (Σχήμα 12) όσο και για τον Δυτικό 
Τομέα (Σχήμα 13), απεικονίζουν ουσιαστικά την ίδια κατάσταση, με αμελητέες διαφορές. Αν και η 
βάση (ηλικία 0-4) έχει βελτιωθεί, σε σχέση με τις ηλικίες 5-19, παραμένει αδύναμη σε σχέση με τις 
παραγωγικές ηλικίες, με αποτέλεσμα, αν δεν υπάρξουν πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος 
σύντομα, να οξύνεται τόσο η μείωση των παραγωγικών ηλικιών όσο και η αύξηση των συνταξιούχων. 
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Σχήμα 12. Λεκανοπέδιο – Πυραμίδα ηλικιών 2011 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011. Επεξεργασία από ΑΣΔΑ. 

Σχήμα 13. Δυτικός Τομέας – Πυραμίδα ηλικιών 2011 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011. Επεξεργασία από ΑΣΔΑ. 

Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι ο Δυτικός Τομέας αν και υπολείπεται ακόμα στο δείκτη Γήρανσης σε σχέση 
με τις άλλες Περιφερειακές Ενότητες του Λεκανοπεδίου, δεν θα αργήσει να τις φτάσει, χωρίς όμως, όπως 
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φαίνεται από τα υπόλοιπα στοιχεία της ανάλυσης, και ιδιαίτερα τα οικονομικά, να έχει τους αντίστοιχους 
δείκτες, που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού της περιοχής. 

Πίνακας 32. Δείκτης Αντικατάστασης  

Α’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 1991 2001 2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,41 0,96 0,80 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2,17 1,22 0,92 
 

 1991 2001 2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,93 1,67 1,16 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2,91 1,95 1,30 
 

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων Απογραφών ΕΛΣΤΑΤ 
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Γ.3.3 - Ποσοστό Ανεργίας 

Να τεκμηριωθεί ο υπολογισμός του ποσοστού ανεργίας στην περιοχή παρέμβασης. Σε κάθε περίπτωση η τεκμηρίωση αυτή 
θα πρέπει να αναφέρεται στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ή σε άλλες αξιόπιστες πηγές κατά περίπτωση. 
Στις αξιόπιστες πηγές περιλαμβάνονται εγκεκριμένες μελέτες/έρευνες, στοιχεία επίσημων φορέων, επεξεργασία 
γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια έρευνα κ.α. 

Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει ο υπολογισμός να επισυναφθεί στο Παράρτημα 
της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση. 

Υπάρχουν δύο πηγές για την μέτρηση της ανεργίας. Η πρώτη είναι η ΕΛΣΤΑΤ, που δίνει στοιχεία σε 
επίπεδο Δήμου σε κάθε απογραφή, και σε επίπεδο Περιφέρειας κάθέ μήνα. Η δεύτερη πηγή είναι ο 
ΟΑΕΔ, που όμως μετρά μόνο όσους είναι εγγεγραμένοι σε αυτόν (εγγεγραμμένη ανεργία). Τα 
στοιχεία των δύο «πηγών», δεν είναι κατ’αρχήν μεταξύ τους συγκρίσιμα. 

Με βάση τους Πίνακες που ακολουθούν και τους συγκριτικούς της Δυτικής Αθήνας με την Αττική και 
την Χώρα, έχουμε τα ακόλουθα διαθέσιμα στοιχεία.  

Πίνακας 33. ΕΛΣΤΑΤ – Ανεργία σύνολο 2010-2016 - Ελλάδα, Αττική, Δυτική Αθήνα 
 Ελλάδα Αττική Δυτική Αθήνα 
 ΟΕΠ Άνεργοι ΟΕΠ Άνεργοι ΟΕΠ Άνεργοι 

2010  639.354  175.008   

2011 4.586.636 881.831 1.771.562 240.541 227.400 44.903 
2012  1.195.100  481.819   

2013  1.330.337  527.473   

2014  1.274.406  498.966   

2015  1.196.966  449.127   

2016  1.130.934  405.796   

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Απογραφή 2011, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού – Άνεργοι (1981-2016), επεξεργασία 
ΑΣΔΑ 

Πίνακας 34. ΟΑΕΔ - Ανεργία σύνολο 2010-2016 - Ελλάδα, Αττική, Δυτική Αθήνα 
 Ελλάδα Αττική Δυτική Αθήνα 

2010 653.552 219.744 34.958 
2011 730.621 257.881 42.759 
2012 797.578 291.126 48.782 
2013 859.408 311.088 51.926 
2014 858.125 295.269 49.725 
2015 858.802 299.236 47.479 
2016 910.468 311.919 50.168 

Πηγή: ΟΑΕΔ – ΟΠΣ, επεξεργασία ΑΣΔΑ 

Ο συνδυασμός των δύο αυτών πινάκων μας επιτρέπει, με σχετική ακρίβεια, να συμπληρώσουμε τη 
στήλη με την ετήσια ανεργία ΕΛΣΤΑΤ για την Δυτική Αθήνα, χρησιμοποιώντας τον τύπο:  

ΑΔΑi = 
[(ΕλλΟΑΕΔi / ΕλλΕΛΣΤΑΤi) + (ΑττΟΑΕΔi / ΑττΕΛΣΤΑΤi)] 

* 
1 

2 ΔΑ_ΟΑΕΔi 

Όπου: 
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i - Έτος αναφοράς 

ΑΔΑi – Ανεργία Δυτικής Αθήνας έτους αναφοράς 

ΕλλΟΑΕΔi = Άνεργοι ΟΑΕΔ Χώρα έτους αναφοράς / ΟΕΠ Χώρας απογραφής ΕΛΣΤΑΤ 2011 

ΕλλΕΛΣΤΑΤi = Άνεργοι ΟΑΕΔ Χώρας έτους αναφοράς / ΟΕΠ Χώρας απογραφής ΕΛΣΤΑΤ 2011 

ΑττΟΑΕΔi = Άνεργοι ΟΑΕΔ Αττικής έτους αναφοράς / ΟΕΠ Αττικής απογραφής ΕΛΣΤΑΤ 2011 

ΑττΕΛΣΤΑΤi = Άνεργοι ΕΛΣΤΑΤ Αττικής έτους αναφοράς / ΟΕΠ Αττικής απογραφής ΕΛΣΤΑΤ 2011 

ΔΑ_ΟΑΕΔi = Άνεργοι ΟΑΕΔ Δυτικής Αθήνας έτους αναφοράς / ΟΕΠ Δυτικής Αθήνας απογραφής ΕΛΣΤΑΤ 2011 

Η εφαρμογή του ανωτέρω τύπου μας δίνει τον παρακάτω πίνακα για την εξέλιξη της ανεργίας 2010 
- 2016: 

Πίνακας 35. Ανεργία Ελλάδα, Αττική, Δυτική Αθήνα – Εξέλιξη 2010-2016 ΕΛΣΤΑΤ & ΟΑΕΔ 
 Ελλάδα Αττική Δυτική Αθήνα 
 ΕΛΣΤΑΤ7 ΟΑΕΔ ΕΛΣΤΑΤ ΟΑΕΔ ΕΛΣΤΑΤ ΟΑΕΔ 

2010 13,94% 14,25% 9,88% 12,40% 13,50% 15,37% 
2011 19,23% 15,93% 13,58% 14,56% 19,75% 18,80% 
2012 26,06% 17,39% 27,20% 16,43% 33,74% 21,45% 
2013 29,00% 18,74% 29,77% 17,56% 36,96% 22,83% 
2014 27,79% 18,71% 28,17% 16,67% 34,57% 21,87% 
2015 26,10% 18,72% 25,35% 16,89% 30,18% 20,88% 
2016 24,66% 19,85% 22,91% 17,61% 28,04% 22,06% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Απογραφή 2011, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού – Άνεργοι (1981-
2016), ΟΑΕΔ – ΟΠΣ, Επεξεργασία ΑΣΔΑ 

Όπως διαπιστώνουμε, από το συνδυασμό των στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ και ΟΑΕΔ το ποσοστό ανεργίας στη 
Δυτική Αθήνα ήταν πάντα μεγαλύτερο από αυτό της Αττικής και της Χώρας, ξεκινώντας από το 13,50% 
το 2010, με υψηλότερη τιμή το 2013 (36,96%) και με τάσεις μείωσης από τότε, ώσπου να φτάσει στο 
28,04% το 2016. 

Μια προσέγγιση με λιγότερες αναγωγές είναι η εξής: 

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2011 η ανεργία στη Δυτική Αθήνα ήταν 19,75% και στην Αττική 
13,58%.  

Το 2016 σε σχέση με το 2011 σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ οι άνεργοι στη Δυτική Αθήνα αυξήθηκαν κατά 
(50168-42759)=7.409. Το ποσοστό αύξησης του απόλυτου αριθμού των ανέργων είναι 17,32%. Εάν 
δεχθούμε ως σταθερό το ΟΕΠ (για Δυτική Αθήνα και Αττική, οπότε δεν αναμένουμε σοβαρό 
στατιστικό σφάλμα), το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε στο 19,75Χ1,1732=23,17%. 

Το 2016 σε σχέση με το 2011 σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ οι άνεργοι στην Αττική αυξήθηκαν κατά (311.919-
257.881)=54038. Το ποσοστό αύξησης του απόλυτου αριθμού των ανέργων είναι 20,95%. Εάν 
δεχθούμε ως σταθερό το ΟΕΠ το ποσοστό της ανεργίας στην Αττική αυξήθηκε στο 
13,58Χ1,2095=16,42%.  

Στοιχεία δηλαδή αντίστοιχα του προηγούμενου υπολογισμού για τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, με ποσοστό 

                                                           
7  Ποσοστό ανέργων στον ΟΕΠ της απογραφής 2011 
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ανεργίας στη Δυτική Αθήνα πάντα μεγαλύτερο από αυτό της Αττικής.  

Σχήμα 14. Ανεργία Ελλάδα, Ανεργία Ελλάδα, Αττική, Δυτική Αθήνα – Εξέλιξη 2010-2016 ΕΛΣΤΑΤ 

 

Σχήμα 15. Ανεργία Ελλάδα, Ανεργία Ελλάδα, Αττική, Δυτική Αθήνα – Εξέλιξη 2010-2016 ΟΑΕΔ 

 

Τα ποσοστά στον ΟΑΕΔ εμφανίζονται χαμηλότερα από της ΕΛΣΤΑΤ, γιατί περιλαμβάνουν μόνο τους 
εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ ανέργους. Γι’ αυτό εξάλλου η πορεία των δύο δεικτών είναι αρκετά 
διαφορετική, καθώς οι ρυθμοί εγγραφής στον ΟΑΕΔ είναι διαφορετικοί από την εξέλιξη της ανεργίας 
σύμφωνα με τις μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για το Σεπτέμβρη 2014 (Πίνακας 36), από τους εγγεγραμμένους 
ανέργους το 60,43% είναι γυναίκες και το 39,57% άνδρες (Error! Reference source not found.). από 
τις γυναίκες το 58,80% είναι άνεργες για πάνω από 12 μήνες και το 41,20% για λιγότερο από 12 μήνες. 
Στους άνδρες τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 51,30% και 48,64% (Σχήμα 17γράφημα Γ.3.3.δ.) 
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Πίνακας 36. ΟΑΕΔ - Εγγεγραμμένοι Άνεργοι Δυτική Αθήνα ανά φύλλο - Σεπτέμβρης 2014 
 Γυναικες Άνδρες  

Δελτία Ανέργων >=12 μήνες 18.190 10.403 28.593 

Δελτία Ανέργων < 12 μήνες 12.746 9.854 22.600 

Σύνολο 30.936 20.257 51.193 

Πηγή: ΟΑΕΔ, επεξεργασία ΑΣΔΑ 

Σχήμα 16. Άνεργοι κατά φύλο 

 

Σχήμα 17. Μακροχρόνια και μη άνεργοι κατά 
φύλο 

 

Στο Δυτικό Τομέα Αθηνών το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται στους Πτυχιούχους 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.) με 39,6% και ακολουθούν οι Πτυχιούχοι 
Επαγγελματικού Λυκείου με 28,3%.  

Όσον αφορά στην ανεργία κατά φύλλο το 2011 (Πίνακας 37), στην Δυτική Αθήνα εμφανίζονται 
ποσοστά ανεργίας υψηλότερα της Περιφέρειας και στους άνδρες (18,96%) και στις γυναίκες 
(20,81%). Το ίδιο ισχύει και στους νέους άνεργους (5,87% και 6,80% αντίστοιχα). 

Πίνακας 37. Περιφέρεια Αττικής – Ανεργία κατά φύλλο – 2011 
 Άνεργοι Νέοι άνεργοι 
 Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 18,24% 19,43% 6,56% 7,96% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 18,21% 17,80% 5,79% 5,82% 
Λεκανοπέδιο Αθηνών 18,15% 17,60% 5,69% 5,59% 

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας 20,54% 17,68% 6,80% 5,70% 
ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας 13,19% 13,30% 4,14% 4,04% 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας 18,96% 20,81% 5,87% 6,80% 
ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας 16,12% 16,79% 4,79% 4,98% 

ΠΕ Πειραιά 20,27% 21,49% 6,12% 7,40% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΑΣΔΑ 
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Σχήμα 18. Περιφέρεια Αττικής – Ανεργία κατά φύλλο – 2011 

 

Ηλιακά οι περισσότεροι άνεργοι εμφανίζονται μεταξύ των ηλικιών 30 και 44, συνολικά 20.613 
άνεργοι εκ των οποίων οι 9.411 είναι άνεργοι λιγότερο από 12 μήνες και οι 11.202 περισσότερο από 
12 μήνες (μακροχρόνια άνεργοι 53,4%).  

Από τον Απρίλιο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2016 (Πίνακας 38) η μεγαλύτερη αύξηση ανέργων 
στο Δυτικό Τομέα Αθηνών εμφανίστηκε τον Ιούλιο του του 2013 (54.759) ενώ η μεγαλύτερη ετήσια 
αύξηση παρουσιάζεται από τον Δεκέμβριου του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2011 (7.801 άνεργοι). 
Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή παρέμβασης είναι ότι από τον Απρίλιο 
του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2016 οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά περίπου 65%. 

Πίνακας 38. Εξέλιξη Εγγεγραμμένης Ανεργίας στη Δυτική Αθήνα από Απρίλιο 2010 έως Δεκέμβριο 
2016 

 Απρίλιος Ιούλιο Δεκέμβριος Διαφορά 
2010 30.424 32.385 34.958 - 
2011 38.148 40.569 42.759 7.801 
2012 46.141 49.675 48.782 6.023 
2013 53.540 54.759 51.926 3.144 
2014 50.428 52.001 49.725 -2.201 
2015 48.700 47.568 47.479 -2.246 
2016 47.481 49.503 50.168 2.689 

Πηγή: ΟΑΕΔ, Επεξεργασία ΑΣΔΑ 
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Σχήμα 19. Διαγραμματική απεικόνιση εξέλιξης της Εγγεγραμμένης Ανεργίας στη Δυτική Αθήνα 

 

Σημαντικά επίσης είναι τα ποιοτικά και διαρθρωτικά ευρήματα της μακροχρόνιας ανεργίας (Πίνακας 
39). Οι μακροχρόνια άνεργοι αντιπροσωπεύουν το 57,73% των ανέργων, ενώ οι βραχυχρόνιοι το 
42,27% (Σχήμα 20). Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Δυτική Αθήνα οι μακροχρόνια άνεργοι με ηλικία 
πάνω από 30 έτη είναι μεγαλύτερη των ανέργων μέχρι 12 μήνες. Όσο μεγαλύτερες είναι οι ηλικίες, 
τόσο δυσανάλογη είναι η μακροχρόνια ανεργία, αφού στην περιοχή των 45-54 ετων είναι 1,8 φορές 
μεγαλύτερη και στις ηλικίες 55-64 είναι 2,7 φορές μεγαλύτερη (!) (Error! Reference source not 
found.). Η ιδιαίτερα αυτή αρνητική κατάσταση απαιτεί εξειδικευμένες, έντονες και συνεχείς 
πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μακροχρόνια ανέργων και στοχευμένης προετοιμασίας τους για 
την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό ηλικίας και επιπεδου εκπαίδευσης.  

Πίνακας 39. Δυτική Αθήνα – Μακρυχρόνιοι και βραχυχρόνιοι άνεργοι – Σεπτέμβρης 2014 
 15-19 25-29 30-44 45-54 55-64 65 και άνω  

Δελτία Ανέργων >=12 μήνες 0,19% 10,33% 41,19% 29,48% 17,35% 1,46% 57,73% 
Δελτία Ανέργων < 12 μήνες 2,90% 17,80% 47,26% 22,71% 8,81% 0,52% 42,27% 

 1,34% 13,49% 43,76% 26,62% 13,74% 1,06%  

Πηγή: ΟΑΕΔ, επεξεργασία ΑΣΔΑ 
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Σχήμα 20. Μακροχρόνια και 
μη άνεργοι 

 

Σχήμα 21. Μακροχρόνια ή μη άνεργοι κατά ηλικία 

 

Στο Δυτικό Τομέα Αθηνών το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται στους Πτυχιούχους 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.) με 39,6% και ακολουθούν οι Πτυχιούχοι 
Επαγγελματικού Λυκείου με 28,3%.  

Πίνακας 40. Ποσοστά ανεργίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης – 2011 
 1 2 3 4 5 6 7 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 23,04% 5,98% 10,94% 14,06% 20,05% 18,35% 29,25% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 21,99% 5,87% 9,55% 12,80% 16,51% 17,68% 26,03% 

Λεκανοπέδιο Αθηνών 21,81% 5,86% 9,68% 12,98% 16,54% 18,27% 26,31% 

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας 23,84% 7,14% 11,08% 15,26% 17,27% 22,06% 27,89% 

ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας 15,26% 4,09% 8,09% 9,71% 14,14% 13,68% 22,08% 

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας 24,60% 8,95% 11,85% 14,18% 17,00% 19,77% 27,86% 

ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας 19,66% 6,02% 9,37% 12,31% 15,96% 15,72% 24,98% 

ΠΕ Ανατολικής Αττικής 20,36% 5,25% 8,37% 10,95% 15,34% 13,83% 22,43% 

ΠΕ Δυτικής Αττικής 30,19% 14,43% 14,77% 16,10% 20,02% 19,55% 30,49% 

ΠΕ Πειραιά 26,23% 9,60% 12,43% 14,68% 18,56% 18,01% 29,53% 

ΠΕ Νήσων 25,85% 17,54% 10,04% 14,05% 19,02% 16,09% 33,75% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΑΣΔΑ 
 8 9 10 11 12 13 14 15 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 23,54% 32,53% 24,42% 29,08% 25,75% 39,20% 36,63% 50,52% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 22,63% 31,96% 23,69% 34,91% 36,81% 51,35% 38,23% 57,88% 

Λεκανοπέδιο Αθηνών 22,70% 32,46% 23,78% 35,52% 38,18% 52,22% 42,06% 56,75% 

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας 24,61% 34,53% 24,62% 36,73% 39,95% 55,28% 48,40% 57,47% 

ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας 18,27% 27,26% 21,37% 30,26% 31,36% 39,78% 23,53% 58,65% 

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας 22,89% 32,44% 22,29% 35,69% 38,04% 56,22% 32,99% 59,31% 

ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας 21,01% 30,20% 24,00% 33,03% 32,87% 43,41% 38,89% 50,60% 

ΠΕ Ανατολικής Αττικής 20,83% 28,57% 22,98% 31,55% 31,67% 45,05% 23,84% 55,51% 

ΠΕ Δυτικής Αττικής 26,81% 34,25% 24,27% 37,15% 37,63% 53,35% 51,09% 65,08% 

ΠΕ Πειραιά 24,52% 34,28% 25,13% 38,30% 43,34% 48,80% 42,73% 54,09% 

ΠΕ Νήσων 23,98% 30,53% 23,15% 30,48% 32,22% 48,02% 69,23% 63,22% 

Δελτία Ανέργων >=12 μήνες

Δελτία Ανέργων < 12 μήνες
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1. Σύνολο ανέργων 

2. Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 

3. Κάτοχοι Μεταπτυχιακού 

4. Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου και ισοτίμων σχολών 

5. Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισοτίμων σχολών 

6. Πτυχιούχοι ανώτερων επαγγελματικών σχολών 

7. Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.) 

8. Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού κλπ.) 

9. Πτυχιούχοι Επαγγελματικού Λυκείου 

10. Πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών 

11. Απόφοιτοι τριταξίου Γυμνασίου 

12. Απόφοιτοι Δημοτικού 

13. Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

14. Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή 

15. Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

Στους «Χάρτες Ειδικής Αναφοράς» (Χ.Ε.Α) 16 και 17 του Παραρτήματος της παρούσας Πρότασης 
αποτυπώνονται οι κατανομές της ανεργίας σε επίπεδο Δήμου και ΜΟΧΑΠ (επεξεργασία στοιχείων 
ΕΛΣΤΑΤ απογραφής 2011) από την Αστική Αρχή). Στον Χ.Ε.Α. 18 αποτυπώνεται η μεταβολή της 
ανεργίας, η οποια συμπίπτει με τους «θύλακες» που ενσωματώνονται στην περιοχή παρέμβασης της 
προτεινόμενης ΒΑΑ. 

Σχήμα 22. Διαγραμματική απεικόνιση εξέλιξης της Εγγεγραμμένης Ανεργίας στη Δυτική Αθήνα 
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Γ.3.4 - Φτώχεια 

Να τεκμηριωθεί ο υπολογισμός του δείκτη στέρησης (δείκτης Townsend) στην περιοχή παρέμβασης. Η μεθοδολογία 
υπολογισμού του δείκτη αυτού αναφέρεται στη μελέτη ΠΕΣΚΕ. Σχετική έρευνα του δείκτη στέρησης αλλά και μεθοδολογία 
μέτρησής του περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 4 της ΠΕΣΚΕ. Σε κάθε περίπτωση η τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται 
στην επίσημη απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2011. Σε περίπτωση που είναι δυνατή με βάση αξιόπιστες πηγές η τεκμηρίωση 
δείκτη στέρησης για έτος μεταγενέστερο του 2011 τότε η τεκμηρίωση αυτή είναι επιθυμητή και γίνεται αποδεκτή. Σε κάθε 
περίπτωση ο υπολογισμός του δείκτη θα πρέπει να γίνεται με βάση αξιόπιστα στοιχεία από επίσημες πηγές όπως η ΕΛΣΤΑΤ, 
στοιχεία Δήμων, ή εγκεκριμένες μελέτες/έρευνες, στοιχεία επίσημων φορέων, επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, από 
επιτόπια έρευνα κ.α. 

Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει ο υπολογισμός να επισυναφθεί στο Παράρτημα 
της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση. 

Γ.3.4.1 Συνθήκες και Χαρακτηριστικά της Φτώχειας, των Κοινωνικών Ανισοτήτων και της Ακραίας 

Φτώχειας στη Δυτική Αθήνα 

Σύμφωνα με τον Οδηγό, οι συνθήκες φτώχειας στην Αττική θα «μετρηθούν» με βάση το Δείκτη 
Στέρησης (δείκτης Townsend) που περιλαμβάνεται στην ΠΕΣΚΕ της Αττικής και έχει εκτιμηθεί σε 
επίπεδο Δήμου. Με βάση τη βαθμολογία του δείκτη Townsend που έχει δημοσιευθεί, οι 
«φτωχοτεροι» Δήμοι της Αττικής είναι οι Δήμοι Ύδρας, Αθηναίων και Καλλιθέας. Συγκεκριμένα, στους 
Δήμους αυτούς, με βάση την θεωρητική ερμηνεία του δείκτης Townsend, κατοικεί το φτωχότερο (ως 
προς τα υλικά αγαθά) 20% του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής. 

Σύμφωνα με την ΠΕΣΚΕ, ότι η ανάλυση του δείκτη Townsend δείχνει «..τη μεγάλη εικόνα του 
επιπέδου φτώχειας / στέρησης υλικών αγαθών γεγονός που δεν σημαίνει ότι όλοι οι κάτοικοι ενός 
Δήμου με υψηλό δείκτη στέρησης είναι φτωχοί και όλοι οι κάτοικοι ενός Δήμου με χαμηλό δείκτη 
στέρησης είναι πλούσιοι. Επίσης θα πρέπει η χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας να γίνεται με 
προσοχή από τους ασκούντες πολιτική οι οποίοι θα πρέπει να εξετάζουν και άλλους παράγοντες 
φτώχειας..». 

Επιπρόσθετα, η Πρόταση ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας αντιπροσωπεύει επτά Δήμους, οπότε ο 
υπολογισμός, η σύγκριση και η αξιολόγηση του επιπεδου της φτώχειας (ως προς την στέρηση υλικών 
αγαθών που εκφράζει ο Δείκτης) θα πρέπει να επενακτιμηθεί και να εφαρμοσθεί σε επίπεδο 
Περιφερειακών Ενοτήτων, προφανώς σε σχέση με τον αντίστοιχο της Περιφέρειας Αττικής. Όμως, 
ταυτόχρονα εγείρονται σοβαρά ζητήματα ως προς την σκοπιμότητα, πληρότητα και 
αντικειμενικότητα του ίδιου του δείκτη. 

Ο Δείκτης Townsend εκφράζει την στέρηση υλικών αγαθών με χωρική διάσταση, η εκτίμησή του δε 
βασίστηκε σε τέσσερις επιμέρους παράγοντες (με βάση στοιχεία απογρ. ΕΛΣΤΑΤ 2011): 

• Το ποσοστό (%) των ανέργων στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας 16 ετών 
και άνω 

• Το ποσοστό (%) των νοικοκυριών που δεν έχουν δικό τους αυτοκίνητο 

• Το ποσοστό (%) των νοικοκυριών που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία 
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• Την πυκνότητα του νοικοκυριού, οριζόμενη ως το ποσοστό των πολυπληθών νοικοκυριών (με 
περισσότερα από 1 άτομο ανά δωμάτιο). Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό αυτό δεν 
συμπεριλαμβάνονται περιθωριοποιημένες ομάδες που διαβιούν σε καταυλισμούς. 

Στονν Πίνακα Γ.3.4.γ υπολογίζεται ο Δείκτης Townsend με τα στοιχεία της ΠΕΣΚΕ σε επίπεδο Π.Ε. Για 
λόγους κατανόησης υπολογίζεται και αριθμοδείκτης με μ.ο. = 100 την Περιφέρεια Αττικής. Η Δυτική 
Αθήνα εμφανίζει τιμές του Δείκτη χαμηλότερες από την Περιφέρεια Αττικής.  

Οι μετρήσεις της φτώχειας γίνονται μεθοδολογικά με πολλαπλούς τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι στην ΠΕΣΚΕ, σμφωνα με τον συνθετικό δείκτη της φτώχειας του ΟΗΕ (στον οποίο 
συνυπολογίζονται η πιθανότητα επιβίωσης του πληθυσμού από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των 60 
ετών, το ποσοστό όσων δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση στον πληθυσμό ηλικίας 15 - 64 ετών, το 
ποσοστό των μακροχρόνιων ανέργων και το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το 
όριο της φτώχειας), η Φυλή είναι αντίστοιχα 1ος και 2ος Δήμος στην Αττική, ενώ η Αγία Βαρβάρα 3η 
στην κατάταξη και στους δύο δείκτες, ενώ ο Δήμος Αθηναίων 6ος. 

Η ακραία φτώχεια είναι συνυφασμένη με τη «διατροφική ανασφάλεια», που αποτελεί κοινό τόπο 
οποιασδήποτε προσέγγισης. Ο υποσιτισμός αποτελεί την πιο οδυνηρή εκδοχή της φτώχειας. 
Αντίθετα, η εξασφάλιση επαρκούς και υγιεινής διατροφής σε όλους είναι ένας από τους 
σημαντικότερους (και ευρύτερα αποδεκτούς) στόχους της δημόσιας πολιτικής. Αυτό ισχύει σε ακόμη 
μεγαλύτερο βαθμό για τα παιδιά, αφού η ελλιπής διατροφή έχει δυνητικά καταστροφική επίδραση 
στη σωματική και στη διανοητική ανάπτυξή τους, στις σχολικές επιδόσεις τους και, κατ' επέκταση, 
στις μελλοντικές εργασιακές προοπτικές τους, διαιωνίζοντας έτσι τον φαύλο κύκλο της κοινωνικής 
μειονεξίας (Ματσαγγάνης και άλλοι 2016). Για άλλες προσεγγίσεις της φτώχειας βλέπε και σε έρευνα 
της «dianeosis» (2016). 

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι οι συνήθεις δείκτες φτώχειας βασίζονται αποκλειστικά στο 
χρηματικό εισόδημα παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα. Ακόμη και όταν το πρόβλημα δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί, είναι σημαντικό κατά την ερμηνεία των σχετικών στατιστικών να λαμβάνονται 
πάντοτε υπόψη τυχόν διαφορές ή μεταβολές στα μη χρηματικά εισοδήματα και, ιδίως, στον 
≪κοινωνικό μισθό≫: ιατρική περίθαλψη, φάρμακα, φροντίδα ηλικιωμένων, σχολική εκπαίδευση, 
βρεφονηπιακοί σταθμοί κ.ά. 

Όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια της παρούσας Ενότητας, η Δυτική Αθήνα, τόσο σε σχέση με την 
υλική στέρηση (2011, ανά Π.Ε.), όσο και με την ακραία φτώχεια (ΤΕΒΑ 2015, ΚΕΑ 2016) που προκύπτει 
από μια σειρά κριτηρίων που απορρέδουν από οικείες Υπουργικές Αποφάσεις, όσο και με βάση το 
κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (κκ ΑΕγΠ, ΕΛΣΤΑΤ, 2011-2014), υπόκειται σε συνθήκες 
φτώχειας χειρότερες της Περιφέρειας Αττικής και, ως προς το ύψος και τις μειώσεις του κκ ΑΕγΠ, έχει 
τις χειρότερες επιδόσεις όλων των Π.Ε. και της Αττικής συμπεριλαμβανομένης. 

Ειδικότερα, με βάση το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (κκ ΑΕγΠ), η Δυτική Αθήνα 
κατατάσσεται τελευταία σε σχέση με τις υπόλοιπες Π.Ε. της Αττικής (βλ. Πίνακα Γ.3.4.α, Τμήμα 1ο), 
το δε κκ ΑΕγΠ βαίνει συνεχώς μειούμενο, τόσο ποσοτικά, όσο και ποσοστιαία: το 2011 ανερχόταν 
στο 38,2% του μ.ο. της Αττικής, ενώ το 2014 στο 35,7% του μ.ο. της Αττικής, παρουσιάζοντας ταχύτατη 
συρρίκνωση (βλ. και Πίνακα Γ.3.4.α, Τμήμα 2ο). 
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Πίνακας 41. Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά Περιφέρεια και Νομό (Π.Ε.) 2011-
2014 

Τμήμα 1ο 
  2011 2012 2013 2014 

000 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 18.643 17.311 16.475 16.336 
351 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 25.380 23.530 22.540 22.377 
45 ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας 33.845 32.278 31.448 31.604 
46 ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας 28.747 26.974 25.694 25.179 
47 ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας 12.938 11.822 11.321 11.271 
48 ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας 21.166 19.578 18.729 18.498 
49 ΠΕ Ανατολικής Αττικής 23.212 21.056 19.972 19.652 
50 ΠΕ Δυτικής Αττικής 31.966 26.004 24.673 24.257 
51 ΠΕ Πειραιά & ΠΕ Νήσων 20.989 19.422 18.398 18.550 

 % κκ ΑΕγΠ Π.Ε. Δυτ. Αθ. Ως προς 
την Περιφέρεια Αττικής 38,2% 36,6% 36,0% 35,7% 

 Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ     
 Τμήμα 2ο 
  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2011-2014 

000 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ -7,14% -4,83% -0,84% -12,37% 
351 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ -7,29% -4,21% -0,72% -11,83% 
45 ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας -4,63% -2,57% 0,50% -6,62% 
46 ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας -6,17% -4,75% -2,00% -12,41% 
47 ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας -8,62% -4,24% -0,44% -12,88% 
48 ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας -7,50% -4,34% -1,23% -12,61% 
49 ΠΕ Ανατολικής Αττικής -9,29% -5,15% -1,60% -15,34% 
50 ΠΕ Δυτικής Αττικής -18,65% -5,12% -1,68% -24,11% 
51 ΠΕ Πειραιά & ΠΕ Νήσων -7,47% -5,27% 0,83% -11,62% 

 Πηγή: Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ     
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Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε 
κατάσταση Ακραίας Φτώχειας και είναι ωφελούμενα μέσω ΤΕΒΑ φτάνουν τα 6.129 έναντι 184.867 
που καταγράφονται συνολικά στην «Περιοχή Παρέμβασης» (3,32%). Ο συνολικό ωφελούμενος 
πληθυσμός 12.360 (μέλη οικογενειών) έναντι πληθυσμού 489.675 ή 2,52%. 

Από τον υπολογισμό των ωφελουμένων της Ακραίας Φτώχειας μέσω ΤΕΒΑ & ΚΕΑ (μη-τελικά 
αποτελέσματα) στην Αττική ανά Περιφερειακή Ενότητα (Πίνακας 44, σελ. 70), προκύπτει ότι η Δυτική 
Αθήνα έχει τον υψηλότερο πληθυμό μετά το Δήμο Αθηναίων που υπόκειται σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας (25.894 άτομα), ενώ ποσοστιαία ως προς τον πληθυσμό της Π.Ε. Δυτικής Αθήνας, ο ακραία 
φτωχός πληθυσμός ανέρχεται στο 5,29% έναντι 3,68% της Περιφέρειας Αττικής, υπολείπεται δε μόνο 
εκείνου της Δυτικής Αττικής. 

Στον παρακάτω πίνακα ίνακα γίνεται και μία εκτίμηση του δείκτη Gini. Συνοπτικά τα αποτελέσματα 
έχουν ως εξής:  
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ΠΕ Πειραιά & ΠΕ Νήσων
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Πίνακας 42. Δείκτης GINI 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ GINI 

Σύνολο μέσου φορολογούμενου 
εισοδήματος Δυτικού Τομέα Αθηνών 0,039 

Εισοδηματίες 0,082 
Έμποροι,Βιομήχανοι, Βιοτέχνες, 

επιτηδευματίες κλπ 0,037 

Γεωργοί Κτηνοτρόφοι, Αλιείες, 
Εκμεταλλευτές Δασών κλπ 0,031 

Μισθωτοί 0,036 
Ελεύθεροι Επαγγελματίες 0,050 

Συνταξιούχοι 0,036 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Εσόδων, 2012, Επεξεργασία ΑΣΔΑ 

Πίνακας 43. Επανεκτίμηση του Δείκτη Στέρησης (Townsend) στην Αττική ανά Περιφερειακή 
Ενότητα 

Περιφερειακές 
Ενότητες ΟΕΠ Άνεργοι Νοικοκυριά Χωρίς ΙΧ Χωρίς 

Κατοικία 
>1 ανά 

δωμάτιο 
Δείκτης 

Townsend 
Αριθμοδείκτης 

Townsend 

Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών 497.617 95.792 450.110 188.526 181.157 41.513 3,481 882 

Βόρειου Τομέα 
Αθηνών 277.938 36.802 232.272 43.994 65.287 13.846 -4,220 -1069 

Δυτικού Τομέα 
Αθηνών 227.400 44.903 184.972 51.882 53.639 12.765 -0,425 -108 

Νότιου Τομέα 
Αθηνών 246.253 40.458 215.518 59.960 68.760 16.943 -0,711 -180 

Ανατολικής 
Αττικής 226.409 38.292 171.836 24.603 38.110 19.960 -2,532 -642 

Δυτικής 
Αττικής 69.669 16.154 51.885 11.260 11.358 9.463 1,296 328 

Πειραιώς 199.030 41.361 176.923 60.046 53.341 20.569 2,080 527 

Νήσων 27.246 5.597 28.581 9.502 6.058 3.979 1,032 261 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 1.771.562 319.359 1.512.097 449.773 477.710 139.038 0,395 100 
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Πίνακας 44. Υπολογισμός Ωφελουμένων Ακραίας Φτώχειας ΤΕΒΑ & ΚΕΑ στην Αττική ανά 
Περιφερειακή Ενότητα 

Κοινωνική 
Σύμπραξη 

Πληθυσμοί 
2011 

Ωφελούμενα 
Νοικοκυριά 

ΤΕΒΑ 

Ωφελούμενοι 
ΤΕΒΑ (Μέλη 

Νοικοκυριών) 

Ωφελούμενα 
Νοικοκυριά 
ΚΕΑ /ΤΕΒΑ 

Ωφελούμενοι 
ΚΕΑ (Μέλη 

Νοικοκυριών) 

Σύνολο 
Ωφελουμένων 

Ακραίας 
Φτώχειας 

% 
Ωφελούμενων 

ως προς τον 
Πληθυσμό 

Π.Ε Βορείου 
Τομέα 592.490 1.785 2.955 1.168 2.653 6.745 1,14% 

Π.Ε Δυτικού 
Τομέα 

Αθηνών 
489.675 7.033 12.360 2.994 6.767 25.894 5,29% 

Π.Ε 
Κεντρικού 

Τομέα 
(Δήμος 

Αθηναίων) 

664.046 9.641 17.450 4.872 11.011 33.180 5,00% 

Π.Ε. 
Κεντρικού 

Τομέα/Λοιποί 
Δήμοι 

365.474 3.188 5.770 1.103 2.493 9.331 2,55% 

Π.Ε Νοτίου 
Τομέα 

Αθηνών 
529.826 4.163 7.535 2.570 5.808 15.832 2,99% 

Π.Ε. Πειραιώς 
και Νήσων 523.648 6.601 11.948 3.549 8.021 23.407 4,47% 

Π.Ε. 
Ανατολικής 

Αττικής 
502.348 4.792 8.674 1.933 4.369 14.915 2,97% 

Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής 160.927 4.950 8.960 1.985 4.486 14.568 9,05% 

Σύνολο 
Περιφέρεια 

Αττικής 
3.828.434 42.153 75.651 20.174 45.607 140.804 3,68% 

Σύνολο 
Χώρας 10.816.286 195.087 353.107 78.318 176.999 574.356 5,31% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Σ.Α. ΤΕΒΑ και Υπ. Εργασίας (ΚΕΑ). Οι διαφορέςμεταξύ των στοιχείων του ΤΕΒΑ σε σχέση με 
άλλους Πίνακες οφείλονται σε επικαιροποίηση στοιχείων από την πλευρά της Δ.Α. 

Στους «Χάρτες Ειδικής Αναφοράς» (Χ.Ε.Α.) 19 έως και 22 του Παραρτήματος της παρούσας Πρότασης 
αποτυπώνονται οι χωρικές κατανομές των ωφελουμένων του ΤΕΒΑ, συνολικά και κατά ηλικία 
(επεξεργασία στοιχείων ΤΕΒΑ 2015 από την Αστική Αρχή). Η διακριτή αναφορά στα παιδιά γίνεται 
διότι έχει καταγραφεί υψηλό ποσοστό παιδικής φτώχειας (27,4%), μεταξύ των ωφελουμένων του 
ΤΕΒΑ, η αντιμετώπιση της οποίας κατατάσσεται υψηλά στην στρατηγική αντιμετώπισης της 
φτώσειας της προτεινόμενης ΒΑΑ. 



Έντυπο υποβολής πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

71 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σχήμα 23. Δείκτης GINI για το σύνολο των φορολογουμένων του Δυτικού Τομέα Αθηνών 
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Γ.3.4.2 Ενεργειακή Φτώχεια στη Δυτική Αθήνα 

Η ενεργειακή φτώχεια και η εμφάνιση έλλειψης ενέργειας στα νοικοκυριά και τουw πολίτες της Δ. 
Αθήνας συνδέεται άμεσα όπως και στις άλλες περιοχές της Ευρώπης με την εμφάνιση χαμηλών 
εισοδημάτων, τη χρήση κατοικιών με πολύ κακή ενεργειακή συμπεριφορά (μεγάλη απώλεια 
ενέργειας λόγω παλαιότητας κατασκευών) στην περιοχή και με ταυτόχρονα υψηλούς λογαριασμούς 
ενέργειας όπως σχηματικά αποτυπώνεται στο Σχήμα.  

Σχήμα 24. Αλληλεπίδραση της Ενεργειακής Φτώχειας με την Εισοδηματική Ελαστικότητα των 
Νοικοκυριών 

 

 

 

Τέσσερις Δήμοι (Αγ. Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό, Ίλιον και Περιστέρι) συγκεντρώνουν το 
75% των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ στην περιοχή παρέμβασης. Στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ, καταγράφονται 
5.550 οικογένειες με 11.918 μέλη με κατοικία στους Δήμους-Εταίρους της Δυτικής Αθήνας ενώ το 
ποσοστό ακραίας φτώχειας φαίνεται στο πίνακα που ακολουθεί ανά Δήμο. Στον ίδιο Πίνακα 
εμφανίζονται τα ποσοστά (Πίνακες ΕΛΣΤΑΤ) των νοικοκυριών που δεν χρησιμοποιούν καμία πηγή 
θέρμανσης που είναι δείκτης μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας. 

Λογαριασμοί 
Υψηλής 

Ενεργειακής 
Κατανάλωσης

Χαμηλή 
Ενεργειακή 

Αποτελεσματικότ
ητα 

Χαμηλό 
Εισόδημα
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Πίνακας 45. Αποτύπωση της Ενεργειακής Φτώχειας στη Δυτική Αθήνα ανά Δήμο 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(2011) 

ΑΚΡΑΙΑ 
ΦΤΩΧΕΙΑ 

ΑΚΡΑΙΑ 
ΦΤΩΧΕΙΑ 

(%) 

Θέρμανση 
Καμία Πηγή 

Νοικοκυριά Μέλη 

Αγία Βαρβάρα 26.550 925 3,48% 4,87% 4,52% 

Άγιοι 
Ανάργυροι - 
Καματερό 

62.529 846 1,35% 8,62% 8,37% 

Αιγάλεω 69.946 705 1,01% 3,65% 3,36% 

Ίλιο 84.793 1272 1,50% 8,41% 8,04% 

Περιστέρι 139.981 1.115 0,80% 3,41% 3,19% 

Πετρούπολη 58.979 388 0,66% 1,81% 1,52% 

Χαϊδάρι 46.897 299 0,64% 2,48% 2,14% 

ΣΥΝΟΛΟ 489.675 5.550 1,13% 4,64% 4,27% 

Η αντιμετώπιση με ειδικά τιμολόγια της ΔΕΗ (κοινωνικό τιμολόγιο) αποτυπώνεται στο Πίνακα που 
ακολουθεί: 

Πίνακας 46. Κοινωνικά Τιμολόγια ΔΕΗ στη Δυτική Αθήνα 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΕΛΣΤΑΤ 
2011) 

ΑΚΡΑΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑ 
(Πληθυσμός) 

Σύνολο 
καταγραμμένων 

Κοινωνικού 
Τιμολογίου 

Αγία Βαρβάρα 26.550 925  
Άγιοι Ανάργυροι - 

Καματερό 62.529 846 220 

Αιγάλεω 69.946 705  
Ίλιο 84.793 1272  

Περιστέρι 139.981 1.115 2.820 
Πετρούπολη 58.979 388 224 

Χαϊδάρι 46.897 299 432 
ΣΥΝΟΛΟ 489.675 5.550 3.696 

Τα τρία στοιχεία, δηλαδή τα υψηλά ποσοστά ακραίας φτώχειας (3,48 % , 1,50%, κλπ.), η ύπαρξη ήδη 
καταγραμμένων από τους ίδιους τους Δήμους πολιτών που εντάσσονται στο Κοινωνικό Τιμολόγιο και 
το ποσοστό της ΕΛΣΤΑΤ 4,27% που δεν έχουν καμία πηγή θέρμανσης, αναδεικνύουν την ανάγκη να 
αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας στα πλαίσια της επέμβασης με στόχο την 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αυτής της ομάδας πολιτών. Η επιλογή βελτίωσης των κατοικιών 
με ενεργειακή αναβάθμισή τους μαζί με άλλες δράσεις, όπως η μείωσης της ανεργίας και η αύξηση 
του ελάχιστου εισοδήματος θα απομακρύνει αυτούς και άλλους πολίτες της περιοχής (που δεν είναι 
καταγραμμένοι) από την ενεργειακή φτώχεια, ένα βασικό χαρακτηριστικό των πλέον 
υποβαθμισμένων κοινωνικών ομάδων. Η εγκατάσταση επιπλέον πηγών ανανεώσιμης ενέργειας 
(ΑΠΕ) όπως φωτοβολταϊκά, γεωθερμικές μονάδες κλπ. θα μετατρέψει τους αδύναμους καταναλωτές 
σε μικρο-παραγωγούς (prosumers) όπως είναι και η σύγχρονη Ευρωπαϊκή κατεύθυνση. 
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Γ.3.5 - Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες 

Να τεκμηριωθεί και αξιολογηθεί η παρουσία ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης. Για 
τη τεκμηρίωση-αξιολόγηση θα πρέπει να δοθούν ποσοτικά στοιχεία (πλήθος ατόμων κ.α.) τα οποία θα προέρχονται από 
αξιόπιστες πηγές όπως στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, στοιχεία Δήμων, ή εγκεκριμένες μελέτες/έρευνες, στοιχεία επίσημων φορέων, 
έρευνες/μελέτες ΜΚΟ, επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια έρευνα κ.α. Σημαντική βάση αναφοράς 
αποτελεί η ΠΕΣΚΕ από την οποία μπορεί να αντληθούν επίσης στοιχεία και συμπεράσματα σχετικά με τις ομάδες αυτές. Σε 
κάθε περίπτωση η τεκμηρίωση- αξιολόγηση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο επίκαιρη.  

Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει ο υπολογισμός να επισυναφθεί στο Παράρτημα 
της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση. 

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευπαθείς ή ομάδες υψηλού 
κινδύνου ονομάζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού που έχουν περιορισμένη ή καθόλου 
πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και 
σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής (π.χ. στέγη, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, 
εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.). Πρόκειται κυρίως για αστέγους, 
ανέργους/μακροχρόνια άνεργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πάσχοντες (σοβαρά παθολογικά 
προβλήματα, ψυχικές ασθένειες), αποφυλακισμένους, χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων 
ουσιών, οροθετικούς, άτομα από θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, Ρομά / τσιγγάνους, 
μονογονεϊκές οικογένειες, ανήλικους παραβάτες, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα εμπορίας 
(trafficking), πρόσφυγες, μετανάστες, παλιννοστούντες, πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές 
καταστροφές (πυρόπληκτοι, σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς)8. 
 
O Νόμος 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄) για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
ορίζει στο άρθρο 1 παρ. 4 τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού: 
α) «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», γενικά, νοούνται οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των 
οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών 
και οικονομικών προβλημάτων ή σωματικών ή ψυχικών διαταραχών, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων 
γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής 
οικονομίας. 
β) Οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 
i) Στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και ii) Στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού 
γ) «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους 
στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια,. Σε αυτές ανήκουν 
άτομα ιδίως με αναπηρίες, με προβλήματα ψυχικής υγείας ή νοητικής υστέρησης και άτομα 
εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες, 
δ) «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται 
σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας από οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ιδίως οι άνεργοι νέοι, οι άνεργοι άνω των 50 
ετών, οι γυναίκες άνεργες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι αναλφάβητοι, οι μακροχρόνια 
άνεργοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, οι πρώην ή οι νυν 

                                                           
8ΕΚΚΕ, Δ. Μπαλούρδος, Ν. Σαρρής, Α. Τραμουντάνης, Μ. Χρυσάκης «Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες και διακρίσεις στην αγορά εργασίας», 
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2014. 

http://www.synigoros-solidarity.gr/solidarity/assets/uploads/2015/11/N-4019-2011.pdf
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τρόφιμοι φυλακών, οι ανήλικοι παραβάτες, τα άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 
και οι μετανάστες. 

Στον Δυτικό Τομέα Αθηνών τα μέλη οικογενειών που αντιστοιχούν σε Ωφελούμενες Οικογένειες από 
Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης ανέρχονται σε 41.480. Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το πλήθος των 
μονογονεϊκών οικογενειών, με ποσοστό 16,9% επί των πυρηνικών οικογενειών, ενώ στην Περιφέρεια 
το αντίστοιχο ποσοστό είναι 15,9% και στη Χώρα 15,35% (Πίνακας 47). Το ποσοστό Παιδιών 
Μονογονεϊκών οικογενειών ως προς τα Παιδιά των Πυρηνικών στη Δυτική Αθήνα είναι υψηλότερο 
της Περιφέρειας και της χώρας (20,00%, 19,60% και 18,95% αντίστοιχα) (Πίνακας 48). 

Οι Ωφελούμενοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης που βρίσκονται στον Δυτικό Τομέα Αθηνών 
είναι συνολικά 14.565.  

Πίνακας 47. Μονογονεϊκές Οικογένειες 2011 

 Πυρηνικές 
Οικογένειες 

Μονογονεϊκές 
Οικογένειες 
με πατέρα 

Ποσοστό 
Μονογονεϊκών 

Οικογενειών 
με πατέρα 

Μονογονεϊκές 
Οικογένειες 
με μητέρα 

Ποσοστό 
Μονογονεϊκών 
Οικογενειών με 

μητέρα 

Σύνολο 
Μονογονεϊκών 

Οικογενειών 

Ποσοστό 
Μονογονεϊκών 

οικογενειών 
ως προς τις 
Πυρηνικές 

Δυτική 
Αθήνα 136.762 3.282 14,18% 19.864 85,82% 23.146 16,9% 

Περιφέρεια 
Αττικής 2.231.783 57.556 16,24% 296.883 83,76% 354.439 15,9% 

ΧΩΡΑ 3.021.425 74.438 16,05% 389.337 83,95% 463.775 15,35% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Πίνακας 48. Παιδιά Μονογονεϊκών Οικογενειών 2011 

 
Παιδιά 

Πυρηνικών 
Οικογενειών 

Παιδιά 
Μονογονεϊκών 

Οικογενειών 
με πατέρα 

Ποσοστό 
Παιδιών 

Μονογονεϊκών 
Οικογενειών 

με πατέρα 

Παιδιά 
Μονογονεϊκών 

Οικογενειών 
με μητέρα 

Ποσοστό 
Παιδιών 

Μονογονεϊκών 
Οικογενειών 

με μητέρα 

Σύνολο 
Παιδιών 

Μονογονεϊκών 
Οικογενειών 

Ποσοστό 
Παιδιών 

Μονογονεϊκών 
οικογενειών 
ως προς τα 
Παιδιά των 
Πυρηνικών 

Δυτική 
Αθήνα 157.682 4.404 13,99% 27.074 86,01% 31.478 20,00% 

Περιφέρεια 
Αττικής 2.436.330 78.522 16,47% 398.206 83,53% 476.728 19,60% 

ΧΩΡΑ 3.284.520 101.297 16,27% 521.252 83,73% 622.549 18,95% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πίνακας 49. Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στη Δυτική Αθήνα Περιόδου 2016 – 2017: Ωφελούμενες Μητέρες & Εξυπηρετούμενα Παιδιά ανά Δήμο και Τ.Κ. 

ΔΗΜΟΣ Ταχυδρ. 
Κώδικας 

Ονομασία Συνοικίας 
Περιοχής 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΟΜΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΕΞ 
ΑΥΤΩΝ 
ΑΜΕΑ 

ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΑΝΕΡΓΙΑ Ωφελούμενοι Ευάλωτων Ομάδων 

0-6 χιλ. 6-12 
χιλ. 

12-26 
χιλ. 

> 26 
χιλ. 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ 
ΣΧΕΣΗ 

ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΛΠ. 

ΑΝΕΡΓΗ 
ΟΑΕΔ 

Τρίτεκνες / 
Πολύτεκνες 

Γυναίκες 
ΑΜΕΑ 
(>35%) 

Γυναίκες 
με τέκνο 

ΑΜΕΑ 
(>35%) 

Γυναίκες 
με 

σύζυγο 
ΑΜΕΑ 
(>50%) 

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 12351 Αγία Βαρβάρα 6 214 0 152 65 54 31 2 46 21 84 31 2 8 1 

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

13451 Καματερό 2 49 0 35 15 12 7 0 11 5 19 7 0 2 0 
13561 Γεροβουνό 10 119 0 84 36 30 17 1 26 12 47 17 1 4 1 
13562 Μυκονιάτικα - Κέντρο 2 75 0 53 23 19 11 1 16 7 29 11 1 3 0 

ΑΙΓΑΛΕΩ 

12241 Κάτω Αιγάλεω / Κύπρου 
/ Ελαιώνας  1 9 0 6 3 2 1 0 2 1 4 1 0 0 0 

12242 
Άγιος Σπυρίδωνας / 

Εσταυρωμένος / 
Προύσης 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12243 
Λιούμη / Αναγέννηση / 

Άλσος Αιγάλεω -
Μπαρουτάδικο 

10 330 0 234 101 83 47 2 72 33 129 48 2 12 2 

12244 
Ιερά Πόλη / Αγίου 

Κωνσταντίνου / 
Νταμαράκια 

1 51 0 36 16 13 7 0 11 5 20 7 0 2 0 

ΙΛΙΟΥ 

13121 Παλατιανή / Βερακέικα 1 46 0 33 14 12 7 0 10 5 18 7 0 2 0 

13122 

Κέντρο / Ρίμινι / 
Πολυτέκνων / Αγίου 

Φανουρίου / 
Ραδιοφωνία 

16 425 0 301 130 107 61 3 92 42 167 61 3 15 2 

13123 Μιχελή 1 5 0 4 2 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

12131 Τσαλαβούτα 2 74 0 52 23 19 11 1 16 7 29 11 1 3 0 
12132 Αγ. Αντώνιος /Κέντρο 1 32 0 23 10 8 5 0 7 3 13 5 0 1 0 
12133 Μπουρνάζι 3 120 0 85 37 30 17 1 26 12 47 17 1 4 1 
12134 Κέντρο 11 216 0 153 66 54 31 2 47 21 85 31 2 8 1 
12135 Ανθούπολη 2 210 0 149 64 53 30 1 46 21 82 30 1 7 1 
12136 Λόφος/Νέα Ζωή                               

12137 Χρυσούπολη/Κηπούπολη 3 18 0 13 5 5 3 0 4 2 7 3 0 1 0 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 13231 

Αγία Τριάδα / Νησάκι / 
Παλατιανή / Μιχελή 1 / 

Μιχελή 2 / Κάτω 
Πετρούπολη / Πανόραμα 

/ Άνω Πετρούπολη 

14 473 0 335 144 119 68 3 103 47 186 68 3 17 3 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
12461 Κέντρο / Σκαραμαγκάς / 

Αφαία 12 824 0 583 251 208 118 6 179 81 323 119 6 29 5 

12462 Άνω Δάσος / Δάσος / 
Δαφνί / Γρηγορούσα 2 45 0 32 14 11 6 0 10 4 18 6 0 2 0 

ΣΥΝΟΛΑ 100 3.335 0 2.361 1.018 841 479 24 723 330 1.308 482 24 118 19 

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΕΤΑΑ (Δομές/Παιδιά). Οι κατανομές των Ωφελούμενων μητέρων έχουν προκύψει από την αναλογία της Κατανομής τους την Περιφέρεια Αττικής 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πίνακας 50. Ωφελούμενες Οικογένειες και Πλήθος Μελών αυτών που ανήκουν στις Ευπαθείς Ομάδες και λαμβάνουν Κοινωνικές και προνοιακές Υπηρεσίες από τους Δήμους του Δυτικού Τομέα Αθηνών 

ΔΗΜΟΣ Ταχυδρ. 
Κώδικας 

Ονομασία Συνοικίας 
Περιοχής 

Ωφελούμενες Οικογένειες από Δράσεις Κοινωνικής 
Ένταξης Εξ αυτών Μονογονεϊκές Οικογένειες Εξ αυτών Οικογένειες χωρίς κανέναν 

εργαζόμενο 
Ωφελούμενοι Ανθρωπιστικής 

κρίσης/κάρτα σίτισης 
Ωφελούμενοι Κοινωνικού Εισοδήματος 

Αλληλεγγύης 

Πλήθος 
Οικογενειών 

Μέλη που 
αντιστοιχούν 

Εξ 
αυτών 

ανήλικα 
τέκνα 0-

17 

Εξ αυτών 
ηλικιωμένοι 

65+ 

Πλήθος 
Οικογενειών 

Μέλη που 
αντιστοιχούν 

Εξ 
αυτών 

ανήλικα 
τέκνα  
0-17 

Πλήθος 
Οικογενειών 

Μέλη που 
αντιστοιχούν 

Εξ 
αυτών 

ανήλικα 
τέκνα  
0-17 

Πλήθος 
Οικογενειών 

Μέλη που 
αντιστοιχούν 

Εξ 
αυτών 

ανήλικα 
τέκνα  
0-17 

Πλήθος 
Οικογενειών 

Μέλη που 
αντιστοιχούν 

Εξ 
αυτών 

ανήλικα 
τέκνα  
0-17 

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 12351 Αγία Βαρβάρα 1.700 4.400 800 300 550 1.600 400 900 2.400 600 670 2.000 550 825 2.221 340 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ AΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.700 4.400 800 300 550 1.600 400 900 2.400 600 670 2.000 550 825 2.221 340 

ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

13451 Καματερό 3.900 9.200 243 3.300 63 176 85 29 74 60 362 867 171 342 701 190 
13561 Γεροβουνό 1.700 4.050 109 2.200 42 109 88 25 75 43 222 564 121 206 422 114 
13562 Μυκονιάτικα - Κέντρο 2.500 5.050 123 2.300 45 125 115 24 78 55 225 497 129 202 414 112 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ AΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 8.100 18.300 475 7.800 150 410 288 78 227 158 809 1.928 421 750 1.537 416 

ΑΙΓΑΛΕΩ 

12241 Κάτω Αιγάλεω / Κύπρου 
/ Ελαιώνας  890 2.136 145 220 38 88 53 530 1.280 250 504 1.513 260 364 1.164 218 

12242 
Άγιος Σπυρίδωνας / 

Εσταυρωμένος / 
Προύσης 

840 2.016 135 200 35 77 40 500 1.210 240 470 1.428 240 341 1.019 166 

12243 
Λιούμη / Αναγέννηση / 

Άλσος Αιγάλεω -
Μπαρουτάδικο 

560 1.344 90 130 39 84 42 340 800 160 320 952 160 379 1.108 175 

12244 
Ιερά Πόλη / Αγίου 

Κωνσταντίνου / 
Νταμαράκια 

710 1.704 120 170 38 81 45 420 1.020 200 400 1.207 200 373 1.080 186 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 3.000 7.200 490 720 150 330 180 1.790 4.310 850 1.694 5.100 860 1.457 4.371 745 

ΙΛΙΟΥ 

13121 Παλατιανή / Βερακέικα 154 397 82 59 8 24 21 140 277 77 401 764 204 346 1.004 323 

13122 

Κέντρο / Ρίμινι / 
Πολυτέκνων / Αγίου 

Φανουρίου / 
Ραδιοφωνία 

269 618 62 92 13 53 50 166 328 92 486 834 250 293 748 220 

13123 Μιχελή 132 309 63 46 3 10 7 102 202 56 280 622 191 195 524 166 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 555 1.324 207 197 24 87 78 408 807 225 1.167 2.220 645 834 2.276 709 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

12131 Τσαλαβούτα 450 1.125 281 93 150 375 94 225 564 141 380 950 190 350 350 98 
12132 Αγ. Αντώνιος /Κέντρο 400 1.000 250 83 133 332 83 200 500 125 356 890 178 280 280 85 
12133 Μπουρνάζι 300 750 150 62 100 250 62 150 375 94 260 650 130 250 250 94 
12134 Κέντρο 400 1.000 200 83 133 332 83 200 500 125 320 800 160 199 199 84 
12135 Ανθούπολη 350 875 175 73 116 290 72 175 438 110 225 562 113 245 245 81 
12136 Λόφος/Νέα Ζωή 360 900 180 75 120 300 75 180 450 113 350 875 175 278 278 85 
12137 Χρυσούπολη/Κηπούπολη 240 600 120 50 80 200 50 120 300 75 203 507 102 220 220 75 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2.500 6.250 1.356 519 832 2.079 519 1.250 3.127 783 2.094 5.234 1.048 1.822 1.822 602 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 13231 

Αγία Τριάδα / Νησάκι / 
Παλατιανή / Μιχελή 1 / 

Μιχελή 2 / Κάτω 
Πετρούπολη / Πανόραμα 

/ Άνω Πετρούπολη 

512 1.336 342 180 63 172 66 130 239 166 577 1.515 328 743 1.688 425 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 512 1.336 342 180 63 172 66 130 239 166 577 1.515 328 743 1.688 425 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
12461 Κέντρο / Σκαραμαγκάς / 

Αφαία 881 1.938 117 72 3 6 6 208 459 57 155 396 101 259 502 152 

12462 Άνω Δάσος / Δάσος / 
Δαφνί / Γρηγορούσα 245 732 102 35 9 33 16 62 135 17 46 117 29 77 148 44 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1.126 2.670 219 107 12 39 22 270 594 74 201 513 130 336 650 196 
ΣΥΝΟΛΑ 17.493 41.480 3.889 9.823 1.781 4.717 1.553 4.826 11.704 2.856 7.212 18.510 3.982 6.767 14.565 3.433 

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων Κ.Υ. Δήμων Δυτικής Αθήνας. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κατανομή ανά Ο.Τ. έχει γίνει είτε με βάση την ποσόστωση του ΤΕΒΑ, είτε με βάση μεσοσταθμική κατανομή ωφελουμένων άλλων κατηγοριών του οικείου Δήμου
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πίνακας 51. Μονογονεϊκές οικογένειες/ ποσοστιαία κατανομή ανά Δήμο και πλήθος παιδιών 

Δήμος  
Αριθμός παιδιών 

1 2 3 4 5 6 7 
Αγία Βαρβάρα 47,40% 37,20% 11,90% 3,20% 0,00% 0,40% 0,00% 

Άγιοι Ανάργυροι - Καματερό 57,80% 28,90% 7,00% 3,10% 1,60% 0,00% 1,60% 

Αιγάλεω 56,20% 32,20% 10,70% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ίλιο 46,70% 30,20% 13,80% 6,70% 2,70% 0,00% 0,00% 

Περιστέρι 48,50% 31,00% 15,80% 3,50% 0,60% 0,60% 0,00% 
Πετρούπολη 54,50% 33,80% 6,50% 3,90% 1,30% 0,00% 0,00% 

Χαϊδάρι 63,50% 30,80% 3,80% 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 
Δυτικός Τομέας 51,10% 32,40% 11,40% 3,70% 1,00% 0,20% 0,20% 

Εκτός Δυτικού Τομέα 49,10% 34,70% 8,70% 6,40% 1,20% 0,00% 0,00% 
Δυτική Αθήνα 50,80% 32,80% 11,00% 4,10% 1,00% 0,20% 0,20% 

Πηγή: Κ.Σ. Δυτικού Τομέα, ΑΣΔΑ 2015  

Πίνακας 52. Πλήθος ατόμων και αιτήσεων στον ΟΚΑΝΑ κατοίκων των Δήμων Δυτικού Τομέα 
Αθηνών 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΤΟΜΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΚΑΝΑ 

ΑΙΓΑΛΕΩ 203 293 
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 107 163 

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 80 122 
ΙΛΙΟ 180 240 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ 99 142 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 432 646 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 92 148 
ΧΑΙΔΑΡΙ 72 107 
ΣΥΝΟΛΟ 1.386 2.049 

Πηγή: ΟΚΑΝΑ 

Γ.3.6 - Παραβατικότητα 

Να τεκμηριωθεί και αξιολογηθεί η παραβατικότητα – αστική βία στην περιοχή παρέμβασης την τελευταία πενταετία με 
αναφορά σε επιμέρους κατηγορίες παραβατικότητας (ναρκωτικά, διαρρήξεις κ.ο.κ.). Η τεκμηρίωση-αξιολόγηση θα πρέπει 
να βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία που προέρχονται από επίσημες πηγές όπως ΕΛΣΤΑΤ, στοιχεία Δήμων, υπηρεσίες 
αρμόδιων Υπουργείων, Αστυνομικά Τμήματα, ή εγκεκριμένες μελέτες/έρευνες, στοιχεία/έρευνες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
και Μ.Κ.Ο., επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια έρευνα κ.α. Σημαντική βάση αναφοράς αποτελεί η ΠΕΣΚΕ 
από την οποία μπορεί να αντληθούν επίσης στοιχεία και συμπεράσματα σχετικά με τις ομάδες αυτές Ιδιαίτερη βαρύτητα 
θα πρέπει να δοθεί στον εντοπισμό-περιγραφή των κυριότερων χωρικών ιδιαιτεροτήτων ή συγκεντρώσεων προβλημάτων.  

Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει η τεκμηρίωση-αξιολόγηση της παραβατικότητας 
στην περιοχή να επισυναφθεί στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης η παραβατικότητα ανηλίκων στον Δυτικό Τομέα Αθηνών δεν είναι ιδιαίτερα 
υψηλή. Συγκεκριμένα από το 2014 έως το 2016 οι ανήλικοι παραβάτες ήταν συνολικά 171. Οι 
περισσότεροι εμφανίστηκαν στο Δήμο Περιστερίου, 17 το 2014, 30 το 2015 και 18 το 2016 και οι 
λιγότεροι στο Δήμο Χαϊδαρίου, 13 και για τα 3 έτη. Οι παραβάσεις αφορούσαν στο μεγαλύτερο 
μέρος τους ληστείες, κλοπές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, ναρκωτικά, σωματικές βλάβες, μη 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

έκδοση ταυτότητας και φθορές. 

Πίνακας 53. Παραβατικότητα Ανηλίκων στους Δήμους του Δυτικού Τομέα Αθηνών 
ΛΗΣΤΕΙΕΣ / ΚΛΟΠΕΣ / ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ / ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ / ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΒΛΑΒΕΣ / ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΦΘΟΡΕΣ  
 2014 2015 2016 

Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5 6 7 

Δ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 6 7 9 

Δ. ΑΙΓΑΛΕΩ 3 7 7 

Δ. ΙΛΙΟΥ 2 3 10 

Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 17 30 18 

Δ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3 10 8 

Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 6 3 4 
ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ 42 66 63 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

 

 

 
Γ.3.7 - Κοινωνικές Υποδομές 

Να τεκμηριωθεί και αξιολογηθεί η κάλυψη των αναγκών της περιοχής παρέμβασης σε κοινωνικές υποδομές/υπηρεσίες και 
να εντοπισθούν οι ανάγκες που δεν καλύπτονται (ποσοτικά ή/και ποιοτικά) σε ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Βρεφονηπιακούς 
και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ειδικές δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας (Κοινωνικά Παντοπωλεία, 
Κοινωνικά Συσσίτια, Ανοικτά Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, Κοινωνικά Φαρμακεία, κλπ.). Για τη τεκμηρίωση-
αξιολόγηση θα πρέπει να δοθούν ποσοτικά στοιχεία τα οποία θα προέρχονται από αξιόπιστες πηγές όπως στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, 
στοιχεία Δήμων ή εγκεκριμένες μελέτες/έρευνες, στοιχεία επίσημων φορέων, έρευνες/μελέτες ΜΚΟ, επεξεργασία 
γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια έρευνα κ.α. Σημαντική βάση αναφοράς αποτελεί η ΠΕΣΚΕ από την οποία μπορεί να 
αντληθούν επίσης στοιχεία και συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση η τεκμηρίωση- αξιολόγηση θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο επίκαιρη.. 

Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει ο υπολογισμός να επισυναφθεί στο Παράρτημα 
της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους Δήμους στο Δυτικό Τομέα Αθηνών λειτουργούν 
συνολικά 234 Κοινωνικές Δομές (Πίνακας 54), οι οποίες κατά μέσο όρο εξυπηρετούν το 0,43% του 
συνολικού πληθυσμού, δηλαδή περίπου 2.000 άτομα.  

Σε επίπεδο Κοινωνικών Δομών οι περισσότερες αφορούν την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ, 
Βοήθεια στο σπίτι κ.α.) και Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Άλλα είδη Κοινωνικών Δομών 
που εμφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα είναι Το Κέντρο Κοινότητας, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
η Παροχή Συσσιτίου η Τράπεζα Χρόνου, τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης κ.α. 
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Πίνακας 54. Κοινωνικές Δομές Δυτικής Αθήνας 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Συγκριτική 
Αξιολόγηση 

Μ.Ο. 
Πληθυσμού 

που 
εξυπηρετείται 

από 
Κοινωνικές 
Δομές ανά 

Δήμο Εταίρο 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΠΗ ΚΑΙ 
ΔΟΜΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ* 
ΒΝΣ 

ΚΔΑΠ 
/ 

ΚΔΑΠ 
ΜΕΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Αγίας 
Βαρβάρας 26.550 1.106 1 7 4 0 1 1 1 1 8 

Αγίων 
Αναργύρων - 
Καματερού 

62.529 1.646 1 9 0 2 0 4 1 1 20 

Αιγάλεω 69.946 2.332 0 7 9 0 1 1 1 1 10 
Ιλίου 84.793 2.735 0 9 0 0 2 2 2 0 16 

Περιστερίου 139.981 2.456 0 10 15 2 1 1 1 0 27 
Πετρούπολης 58.979 2.457 1 5 7 0 2 2 1 0 6 

Χαϊδαρίου 46.897 1.563 0 3 7 3 4 1 0 1 11 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 

489.675 2.093 3 50 42 7 11 12 7 4 98 

*ΙΑΚ, Κοινωνικό ανταλλακτήριο, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.α. 

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων των Κ.Υ. των Δήμων Εταίρων πό την Αστική Αρχή 
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Γ.4 - ΕΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του αστικού χώρου της περιοχής παρέμβασης καθώς και της ένταξής της στην 
ευρύτερη περιοχή του/των Δήμου/Δήμων με αναφορά κατ’ ελάχιστο 1) στην πολεοδομική οργάνωση και τις χρήσεις γης με 
ιδιαίτερη επισήμανση στη σύγκρουση χρήσεων γης, 2) στα χαρακτηριστικά του δομημένου χώρου (πυκνότητες, παλαιότητα, 
κατάσταση κτιριακού αποθέματος, διατηρητέα κ.α.) 3) στην οργάνωση του μεταφορικού δικτύου και των συγκοινωνιών 3) 
στο δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων 4) στα δίκτυα βασικών τεχνικών υποδομών (ύδρευση-αποχέτευση, 
ηλεκτροδότηση και τηλεπικοινωνίες) 5) στις κοινωνικές υποδομές (σχολεία, χώροι άθλησης, παιδικοί σταθμοί κ.α.), 6) στην 
οργάνωση των κοινόχρηστων χώρων (πράσινο, πλατείες κ.α.) 7) στην διαχείριση των απορριμμάτων. 

Επίσης να αξιολογηθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος, (ποιότητα αέρα, προβλήματα ρύπανσης, ηχορύπανση κ.ο.κ.) με 
εντοπισμό των περιοχών όπου εμφανίζεται συγκέντρωση προβλημάτων περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Τέλος να 
αναφερθούν συνοπτικά οι κυριότερες προκλήσεις-κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως αυτές έχουν 
καταγραφεί από φυσικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια. 

 

Τα «Ειδικά Χωρικά Χαρακτηριστικά» της Περιοχής Παρέμβασης κωδικοποιούνται συνοπτικά στα 
ακόλουθα: 

Πολεοδομική οργάνωση με έντονα προβλήματα σε αρκετές συνοικίες. Αδιάνοικτοι και 
αδιαμόρφωτοι δρόμοι στο Καματερό και στον Ελαιώνα Αιγάλεω, άναρχη κατάσταση μετά την 
αποβιομηχάνιση και την εγκατάλειψη στον Ελαιώνα Αιγάλεω και στην περιοχή Τσαλαβούτα στο 
Περιστέρι, προβληματική ρυμοτομία συνολικά.  

Πολύ υψηλές πυκνότητες στη δόμηση στο Περιστέρι κυρίως και σε περιοχές του Αιγάλεω και του 
Ιλίου (δηλαδή στους 3 μεγάλους Δήμους). Ύπαρξη ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων ή και 
ακόμη μεγαλύτερων συγκροτημάτων από εργατικές και προσφυγικές πολυκατοικίες προπολεμικής 
οικοδόμησης (Περιστέρι, Αγία Βαρβάρα). Σταδιακή γήρανση του αποθέματος δημοσίων και 
κοινωφελών κτιρίων. Πληθώρα αχρησιμοποίητων εργοστασίων που διαμορφώνουν ζώνες 
γκετοποίησης (παρακηφίσια ζώνη).  

Ο βασικός εσωτερικός οδικός άξονας, η Λεωφόρος Θηβών, αδυνατεί να ανταποκριθεί στο 
κυκλοφοριακό φορτίο της. Οι εσωτερικές – διαμπερείς συγκοινωνίες της περιοχής είναι ελλιπής, 
συνήθως χρειάζεται η μετακίνηση μέσω κέντρου της Αθήνας. Το δίκτυο του Μετρό δεν συνδέει τον 
άξονα του Αιγάλεω με αυτόν του Περιστερίου. Οι υπάρχοντες πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι 
έχουν κατασκευαστεί με πρωτοβουλίες των επιμέρους Δήμων και δεν συγκροτούν δίκτυο, 
σταματούν στα όρια κάθε Δήμου.  

Η αντιπλημμυρική προστασία της Δυτικής Αθήνας είναι η ελλιπέστερη στο λεκανοπέδιο. Το 
Καματερό δεν διαθέτει καν δίκτυο όμβριων και κάθε φθινόπωρο πλημμυρίζει με την κάθοδο των 
όμβριων υδάτων από τις πλαγιές του Ποικίλου Όρους, συχνά υπάρχουν απώλειες ανθρώπινων 
ζωών. Το Ίλιον, οι Άγιοι Ανάργυροι, το Περιστέρι είναι οι επόμενοι αποδέκτες της πλημμύρας και το 
δίκτυο όμβριων τους συχνά υπερχειλίζει. Η Πετρούπολη δέχεται τα όμβρια της άλλης πλευράς του 
Ποικίλου και πλημμυρίζει στο βόρειο τμήμα της Από την άλλη πλευρά της Δυτικής Αθήνας, το 
Χαϊδάρι αντιμετωπίζει σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα από το Δάσος μέχρι και τα όρια με το 
Αιγάλεω (συνοικία Αστυθέα).  

Η έλλειψη ελεύθερων χώρων για κοινωφελείς υποδομές (λόγω της άναρχης δόμησης κατά τη 
δεκαετία του 60, της έλλειψης ρυμοτομικού και πολεοδομικού σχεδιασμού κατά τη φάση μεγάλης 
πληθυσμιακής αύξησης στην περιοχή κλπ) έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν σε όλη την περιοχή 
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ανάγκες σε κτίρια εκπαίδευσης και παιδικών σταθμών. Επίσης, το υπάρχον κτιριακό δυναμικό 
παλιώνει επικίνδυνα.  

Για τους ίδιους λόγους υπάρχει μεγάλη έλλειψη πλατειών και ιδιαίτερα σχετικά μεγαλύτερης 
έκτασης χώρων πρασίνου μέσα στον οικιστικό ιστό.  

Οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας έχουν αποφασίσει την συμμετοχή τους στον ΠΕΣΔΑ, έχουν 
καταστρώσει Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων και αναζητούν πόρους για τη δημιουργία 
Πράσινων Σημείων και υποδομών ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή.  

Θύλακες Συνδυασμού Αστικής και Κοινωνικής Υποβάθμισης 

Ο θύλακας Α χωροθετείται στα όρια του Δήμου Χαϊδαρίου. Χαρακτηρίζεται από μη ικανοποιητική 
ρυμοτομία και αδιάνοικτους δρόμους. Ο θύλακας γενικά πάσχει από πολεοδομική και 
περιβαλλοντική υποβάθμιση. 

Ο θύλακας Β είναι διαδημοτικού χαρακτήρα (Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω). Ο θύλακας Β 
περιλαμβάνει τις περιοχές του Βοτανικού Κήπου, τη ΒΙΟΧΡΩΜ, την «κεντρική» περιοχή του Αιγάλεω 
με άξονα το Δημαρχείο και τη ζώνη αναψυχής του Χαϊδαρίου (οδός Καραϊσκάκη). Από άποψη 
συγκοινωνιακών προσβάσεων βρίσκεται σε στρατηγική θέση, τεμνόμενος από την Ιερά Οδό και 
περιλαμβάνοντας το νέο σταθμό «Αγία Μαρίνα» του Μετρό. 

Ο θύλακας Γ είναι διαδημοτικός (Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω). Περιλαμβάνει περιοχές με χρήσεις 
κατοικίας (περισσότερο) όχι καλής ποιότητας, προβληματικό ρυμοτομικό σχέδιο και αδιάνοικτους 
δρόμους, εργατικές πολυκατοικίες και αδόμητες εκτάσεις κατά μήκος της οδού Θηβών. Αποτελεί 
θύλακα φτώχειας και περιθωριοποιημένων ομάδων.  

Ο θύλακας Δ είναι διαδημοτικός (Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Ίλιον, Περιστέρι, Αιγάλεω). 

Περιλαμβάνει τις περιοχές Τσαλαβούτα (Περιστέρι), Μυκονιάτικα (Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό), την 
λειτουργική επέκταση προς το Ίλιον και την Παρακηφίσια ζώνη. Χαρακτηρίζεται από βιομηχανικές 
χρήσεις ( διατηρούμενες ή εγκαταλελειμμένες), και μια εσωτερική ζώνη συμβατικού ιστού 
κατοικίας, προβληματικό ρυμοτομικό σχέδιο, αδιάνοικτους δρόμους, ελλείψεις αστικών και 
περιβαλλοντικών υποδομών, και μια γενική υποβάθμιση, παρά το αναπτυξιακό δυναμικό του λόγω 
της επαφής με την Εθνική Οδό και την ύπαρξη μεγάλων ακινήτων προς αξιοποίηση.  

Ο θύλακας Ε χωροθετείται στον Δήμο Αιγάλεω, Άγιο Σπυρίδωνα. Ο θύλακας Ε έχει ιδιαίτερη 
φυσιογνωμία, πολεοδομικά λόγω του πολύ μεγάλου κατακερματισμού της γης, και κοινωνικά λόγω 
του υψηλού ποσοστού μεταναστών, που άρχισαν να εγκαθίστανται στην περιοχή από τη δεκαετία 
του 70 ενώ κατά τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντικό κύμα εγκατάστασης νέων μεταναστών.  

Ο θύλακας ΣΤ είναι διαδημοτικός (Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό, Ίλιον). Παρεμβάλλεται μεταξύ του 
Στρατοπέδου 301 ΣΕΒ στα νότια και του Πάρκου Τρίτση (Πύργου Βασιλίσσης) στα βόρεια. Στο χώρο 
υπάρχει επίσης σταθμός του Προαστιακού. Ο θύλακας είναι «εγκλωβισμένος» μεταξύ των 
προαναφερόμενων εκτάσεων, έχει χαρακτήρα κυρίως κατοικίας, πυκνοδομημένης, ενώ 
χαρακτηρίζεται από ελλείψεις κοινόχρηστων χώρων στο εσωτερικό του. 

Ο θύλακας Ζ ανήκει στο Δήμο Πετρούπολης. Αποτελεί μια από περιοχές του Δήμου Πετρούπολης 
με προβληματικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά και τα χαμηλότερα εισοδήματα, έντονα 
μονολειτουργική (κατοικία) με έλλειψη χαρακτήρα και κεντρικών λειτουργιών.  
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Ο θύλακας Η ανήκει στο Δήμο Πετρούπολης. Αποτελεί, μαζί με τον θύλακα Ζ, μια από περιοχές του 
Δήμου με τα λιγότερο ικανοποιητικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά και τα χαμηλότερα εισοδήματα, 
έντονα μονολειτουργική (κατοικία) με έλλειψη χαρακτήρα και κεντρικών λειτουργιών. 

Ο θύλακας Θ ανήκει στο Δήμο Αγίων Αναργύρου-Καματερού. Περιοχή αυθαιρέτων σε λόφο, στα 
νότια του Ποικίλου Όρους, ο θύλακας παρουσιάζει εξαιρετικά οξυμμένα πολεοδομικά προβλήματα, 
αποτελώντας ταυτόχρονα τμήμα μιας περιοχής με χαμηλά εισοδήματα και αναπτυξιακό έλλειμμα. 

 

Γ.4.1 - Ελεύθεροι Χώροι – Πράσινο 

Να τεκμηριωθεί ο υπολογισμός της έκτασης πρασίνου στην περιοχή παρέμβασης και να υπολογιστεί η αναλογία τ.μ. 
πρασίνου ανά κάτοικο της περιοχής. Τα στοιχεία υπολογισμού θα πρέπει να ληφθούν από αξιόπιστες επίσημες πηγές όπως 
ΕΛΣΤΑΤ, μελέτη ΡΣΑ, εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, μελέτες ανάπλασης κ.α.), 
εγκεκριμένες μελέτες/έρευνες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κρατικών υπηρεσιών, αρμόδιων υπηρεσιών Δήμων, 
επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια έρευνα κ.α. 

Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει ο υπολογισμός να επισυναφθεί στο Παράρτημα 
της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση καθώς και χάρτης των υφιστάμενων χώρων πρασίνου στην περιοχή παρέμβασης.  

 

Η Δυτική Αθήνα είναι χτισμένη στους πρόποδες του Όρους Αιγάλεω, το οποίο αποτελεί σημαντικό 
πνεύμονα μητροπολιτικού πρασίνου. Ο ΑΣΔΑ προβαίνει συχνά σε δράσεις με σκοπό την προστασία 
και την ανάδειξη του Όρους. Συγκεκριμένα, κατά τα έτη λειτουργίας του, έχει προχωρήσει στις 
παρακάτω δράσεις: 

α) Επεμβάσεις σε ήδη αναδασωμένες εκτάσεις με καλλιεργητικές φροντίδες (κλαδεύσεις, 
συμπληρωματικές φυτεύσεις, ποτίσματα, βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμπης κλπ), στην ήδη 
υπάρχουσα βλάστηση (28.000 στρέμματα)  

β) Άμεση αναδάσωση 10.000 περίπου στρεμμάτων σε διάφορα σημεία του βουνού. 

γ) Αναδασώσεις με τη συνεργασία σχολείων της Δυτικής Αθήνας (Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια), 
όπου με τις περιβαλλοντικές τους ομάδες ευαισθητοποιήθηκαν και βοήθησαν έμπρακτα στις 
αναδασώσεις (1.000 στρέμματα) 

Αντίθετα, εντός του αστικού ιστού της Περιοχής Παρέμβασης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα 
πυκνοδομημένος, οι χώροι πρασίνου είναι ελάχιστοι με αποτέλεσμα αφενός να μην ευνοείται το 
μικροκλίμα της περιοχής (εγκλωβισμός αέριων ρευμάτων, αύξηση θερμοκρασίας κ.α.) και αφετέρου 
οι κάτοικοί της να μην έχουν άμεσα πρόσβαση σε φυσικούς χώρους χαλάρωσης. Ιδιαίτερη 
επιβάρυνση στην περιοχή αποτελεί και το κλείσιμο των ρεμάτων. Τα κλειστά ρέματα εντός του 
αστικού ιστού ταυτίζονται με τον υποβαθμισμένο χαρακτήρα της περιοχής, γιατί όταν κλείνεις το 
χώμα η ζεστή ατμόσφαιρα αντανακλάται πιο εύκολα στους τσιμεντένιους όγκους. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, οι χώροι αστικού πρασίνου στην Δυτική Αθήνα, 
καταμετρημένοι από στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων, είναι συνολικής επιφάνειας 
854,562 μ2 και αντιστοιχεί σε μόλις 1,75 τ.μ. ανά κάτοικο. 

Πίνακας 55. Αστικό πράσινο Δήμων Δυτικής Αθήνας 

Δήμοι Συνολική 
έκταση 

Αστικός 
ιστός 

Αστικό 
Πράσινο Κάτοικοι μ2 / 

κάτοικο 
Αγία Βαρβάρα 2.095.295 1.715.235 53.759 26.550 2,02 
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Άγιοι Ανάργυροι - Καματερό 9.131.522 7.970.450 106.623 62.529 1,71 
Αιγάλεω 6.525.747 5.874.737 159.472 69.946 2,28 

Ίλιον 9.262.861 6.913.380 160.146 84.793 1,89 
Περιστέρι 10.692.652 9.939.753 217.051 139.981 1,55 

Πετρούπολη 6.782.414 3.199.082 55.179 58.979 0,94 
Χαϊδάρι 23.101.606 5.768.894 102.332 46.897 2,18 

Δυτική Αθήνα   854.562 489.675 1,75 
Πηγή: Δήμοι Δυτικής Αθήνας, επεξεργασία ΑΣΔΑ 

Είναι σαφές πως στη Δυτική Αθήνα η έλλειψη ανοιχτών, δημόσιων χώρων πρασίνου επηρεάζει σε 
μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. 

Τόσο η δημιουργία νέων χώρων όσο και η συντήρηση και ανάπλαση των υπαρχόντων θα βελτιώσει 
άμεσα το επίπεδο καθημερινής διαβίωσης των κατοίκων.  

Στον σχετικό «Χάρτη Ειδικής Αναφοράς» (Χ.Ε.Α.) του Παραρτήματος αποτυπώνονται οι χώροι 
αστικού πρασίνου σε επίπεδο Δήμου, οι οποίοι –εφόσον εξαιρεθούν οι ορεινοί όγκοι και 
συγκεκριμένα Πάρκα δεν είναι επαρκείς (ιδίως στις περιοχές του «διαδημοτικού αναπτυξιακού 
τόξου» της Περιοχής Παρέμβασης, αλλά και σε ολόκληρους Δήμους, όπως στο Περιστέρι, το Ίλιον και 
το Αιγάλεω). 

 
Γ.4.2 - Πεζόδρομοι / Ποδηλατόδρομοι 

Να υποβληθεί χάρτης του υφιστάμενου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων της περιοχής παρέμβασης και της 
ευρύτερης περιοχής με επισήμανση και να τεκμηριωθεί ο υπολογισμός του δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων και 
το συνολικό οδικό δίκτυο που διαθέτει σήμερα η περιοχή παρέμβασης και να υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία αυτά το 
ποσοστό συμμετοχής του δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων (κάθε δίκτυο ξεχωριστά και σαν σύνολο) στο συνολικό 
οδικό δίκτυο της περιοχής παρέμβασης. Σημειώνεται ότι προκειμένου να θεωρηθεί πεζόδρομος τμήμα του οδικού δικτύου 
θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να διαθέτει την προβλεπόμενη σήμανση και χαρακτηρισμό στο σχέδιο πόλεως, ανεξάρτητα από 
τον τρόπο διαμόρφωσής του. Επίσης απλή βαφή οδοστρώματος για διαχωρισμό ποδηλατοδρόμου ή/και πεζοδρόμου χωρίς 
κατασκευή διαχωριστικών διαμορφώσεων προστασίας κινήσεων δεν θεωρείται ποδηλατόδρομος. 

Τα στοιχεία υπολογισμού θα πρέπει να ληφθούν από αξιόπιστες επίσημες πηγές όπως υπηρεσίες Πολεοδομίας, υπηρεσίες 
Δήμων εγκεκριμένες μελέτες/έρευνες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κρατικών υπηρεσιών, αρμόδιων υπηρεσιών Δήμων, 
εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, μελέτες ανάπλασης κ.α.), επεξεργασία γεωχωρικών 
δεδομένων, από επιτόπια έρευνα κ.α. 

Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει ο υπολογισμός να επισυναφθεί στο Παράρτημα 
της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση. 

 

Το συνολικό οδικό δίκτυο της Δυτικής Αθήνας είναι 1.353.292 km 

Σύμφωνα με στοιχεία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων της Δυτικής Αθήνας, οι πεζόδρομοι 
είναι 75.857 km, ήτοι ποσοστό 5,6 %, ενώ οι ποδηλατόδρομοι είναι 1.508 Km, ήτοι ποσοστό 0,12 % 
επί του συνολικού οδικού δικτύου. 

Συνολικά το δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων είναι 77.437 Km, δηλαδή ανέρχονται σε 
ποσοστό 5,72% επί του συνολικού οδικού δικτύου. 

Είναι εμφανές πως το ποσοστό πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων στην περιοχή είναι ιδιαίτερα 
χαμηλό.  
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Επιπλέον, προβλήματα παρουσιάζονται στην κίνηση πεζών στους πεζόδρομους, λόγω κατάληψης 
των χώρων από τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων εστίασης και αναψυχής, καθώς και τη στάθμευση 
οχημάτων σε αυτούς παραβιάζοντας τη σχετική σήμανση. Οι λίγοι πεζόδρομοι στη Δυτική Αθήνα, σε 
συνδυασμό με την έλλειψη χώρων αστικού πρασίνου και αθλοπαιδιών, αποτελούν χώρους 
κοινωνικών συναθροίσεων, συγκεντρώσεων, περιπάτου και αναψυχής. 

Επίσης, δεν ευνοείται η χωροθέτηση ποδηλατοδρόμων στην περιοχή, αφού τα πλάτη των οδών δεν 
επιτρέπουν την κατασκευή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Το σημαντικότερο δεδομένο είναι ότι ούτε οι πεζόδρομοι ούτε οπι ποδηλατόδρομοι στη Δυτική 
Αθήνα συγκροτούν σε οποιοδήπτε σημείο της ένα δίκτυο, δηλαδή ένα διασυνδεόμενο σύστημα 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αναψυχής. Κατά κανόνα πρόκειται για τελείως 
αποσπασματικες΄παρεμβάσεις των Δήμων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων μιας 
γειτονιάς, δημιουργώντας έναν χώρο περιπάτου ή κίνησης των ποδηλάτων χωρίς επικινδυνότητα 
από τα ΙΧ. Περίπατος και κίνηση ποδηλάτων όμως χωρίς κατέυθυνση και προορισμό, η υπάρχουσα 
πρακτική αντιμετωπίζει τους πεζόδρομους ως επιμήκεις πκατείες. Ενώ οι ποδηλατόδρομοι είναι 
ούτως ή άλλως ελάχιστοι και μη διασυνδεμένοι.  

Ο ΑΣΔΑ επιχείρησε στο παρελθόν τη δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομων που θα διέσχιζε τη Δυτική 
Αθήνα. Όμως η έλλειψη ενός εργαλέιου όπως η ΟΧΕ είχε σαν αποτέλεσμα οι δράσεις να υλοποιηθούν 
από τους Δήμους με τα προηγούμενα κριτήρια (σημειακή ανακούφιση γειτονιάς) και χωρίς να 
επιτυγχάνεται διασύνδεση. 

Μερικοί από τους υπάρχοντες πεζόδρομους έχουν αξιόλογο μήκος και λειτουργικότητα (π.χ. 
Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι, Εθνικής Αντιστάσεως στο Περιστέρι, Κωνσταντινουπόλεως στους Αγίους 
Αναργύρους, η σύνδεση των ΤΕΙ Αθήνας με το άλσος Μπαρουτάδικο κα). Αποτελούν εν δυνάμει 
τμήματα ενός πραγματικού δικτύου. Απαιτείται όμως σχεδιασμός σε υπερτοπικό επίπεδο.  

Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει πεζόδρομος ή ποδηλατόδρομος σε καμιά πύλη εισόδου στη Δυτική Αθήνα, 
ώστε να δημιουργείται η δυνατότητα διαδρομών μεγάλου μήκους.  

Τα μεγάλα Πάρκα της περιοχής, το Τρίτση και το Μπαρουτάδικο, που αποτελούν χώρους περιπάτου, 
δεν συνδέονται με κάποιο έστω και υποτυπώδες δίκτυο πεζοδρόμων ή ποδηλατοδρόμων ώστε να 
αυξηθεί η λειτουργικότητα τους.  

Οι επισημάνσεις αυτές δείχνουν τις στοχεύσεις που θα έπρεπε να τεθούν για τη δημιουργία του 
πρώτου πραγματικού δικτύου πεζόδρομων / ποδηλατόδρομων στη Δυτική Αθήνα.  
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Γ.4.3 - Ρύπανση 

Να τεκμηριωθεί από αξιόπιστες πηγές η ατμοσφαιρική ρύπανση ή/και η ηχορύπανση από σταθερές ή κινητές πηγές με βάση 
διαπιστωμένες υπερβάσεις των ορίων που έχουν καταγραφεί και αφορούν την περιοχή παρέμβασης ή ευρύτερες χωρικές 
ενότητες στις οποίες εντάσσεται η εν λόγω περιοχή (Δήμος, διαδημοτική περιοχή κ.ο.κ.) Σε περίπτωση όπου η περιοχή 
επηρεάζεται από οδούς με σημαντική κυκλοφορία θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία και θα παρατίθενται, εφόσον υπάρχουν 
αξιόπιστα διαθέσιμα στοιχεία τα οποία θα τεκμηριώνουν την προκαλούμενη ρύπανση (μετρήσεις ρύπων, φόρτοι κ.α.) Τα 
στοιχεία τεκμηρίωσης θα προέρχονται από κρατικούς φορείς, μετρήσεις Δήμων, εγκεκριμένες μελέτες/ έρευνες, 
κυκλοφοριακές μελέτες, έρευνες ΑΕΙ, κ.α.  

Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει η τεκμηρίωση της ατμοσφαιρική ρύπανσης / 
ηχορύπανσης να επισυναφθεί στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση. Επίσης να επισυναφθεί χάρτης της 
περιοχής μελέτης και της ευρύτερης περιοχής όπου να σημειώνονται σημαντικές πηγές ρύπανσης / ηχορύπανσης που 
επηρεάζουν την περιοχή (τμήματα οδικού δικτύου, ρυπογόνες παραγωγικές δραστηριότητες κ.ο.κ.. 

 

Η Δυτική Αθήνα βρίσκεται εγγύτερα από κάθε περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας 
στις βασικές πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την Αττική και άρα δέχεται την μεγαλύτερη 
επιβάρυνση.  

Η ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο παρελθόν 
επιβάρυνε περιοχές στο εσωτερικό του πολεοδομικού συγκροτήματος λόγω της χωροθέτησης εκεί 
των οχλουσών χρήσεων. Μετά την απομάκρυνση τους, η μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη στην Αττική 
βρίσκεται πλέον στο Θριάσιο Πεδίο, από όπου η πρώτη ζώνη υποδοχής των ρύπων είναι η Δυτική 
Αθήνα. Στην ίδια περιοχή (Ασπρόπυργος ) βρίσκονται τα διυλιστήρια από τα οποία εκπέμπεται μια 
έντονη δυσοσμία που ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου επηρεάζει το Χαϊδάρι, το Αιγάλεω και 
την Αγία Βαρβάρα ή ακόμη και το δυτικό τμήμα του Δήμου Αθηναίων.  

Η ρύπανση λόγω της κυκλοφορίας των οχημάτων είναι διάχυτη στην Αθήνα, ωστόσο κοντά στους 2 
μεγάλους Εθνικούς οδικούς άξονες που διασχίζουν τη Δυτική Αθήνα (Αθηνών – Θεσσαλονίκης και 
Αθηνών – Πατρών) η μόλυνση είναι μεγαλύτερη, ιδιαίτερα στον άξονα Αιγάλεω – Περιστέρι.  

Η γειτνίαση με την εξαιρετικά οχλούσα χρήση της χωματερής της Φυλής επιβαρύνει περαιτέρω την 
ατμοσφαιρική ρύπανση στη Δυτική Αθήνα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που εκδηλώνεται πυρκαγιά 
στον ΧΥΤΑ, ακόμη και μικρών διαστάσεων.  

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την επιβάρυνση της Δυτικής Αθήνας 
περιλαμβάνονται στις σημειώσεις του καθηγητή Γεώργιου Σαρηγιάννη για την ατμοσφαιρική 
ρύπανση στο μάθημα «ειδικά θέματα περιβάλλοντος» από το 2006-7 και μετά.  

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία για το όζον, το οποίο αποτελεί μια επίμονη μορφή της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις (σε αντίθεση με άλλες μορφές ρύπανσης που έχουν 
υποχωρήσει λόγω βελτίωσης των καυσίμων κλπ). Στο σταθμό μέτρησης Περιστερίου το 2009 
καταγράφηκαν 42 ημέρες με υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης (ωριαία τιμή όζοντος μεγαλύτερη από 
180), οι περισσότερες από όλες τις περιοχές της Αθήνας )Στοιχεία από παρουσίαση του καθηγητή 
Νίκου Τσιρόπουλου, 2010).  

Παραθέτουμε επίσης ενδεικτικά τις μετρήσεις μέγιστων τιμών ατμοσφαιρικών ρύπων από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος για την 25η Απριλίου 2017. Η πρώτη στήλη μετράει το όζον, η δεύτερη το 
διοξείδιο του αζώτου και η τελευταία τα αιωρούμενα σωματίδια. Παρατηρούμε ότι ο σταθμός στο 
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Περιστέρι καταγράφει τη δεύτερη ανώτερη τιμή για το όζον (μετά τους Θρακομακεδόνες) και τη 
δεύτερη ανώτερη τιμή για τα σωματίδια μετά την οδό Αριστοτέλους στο κέντρο της Αθήνας. 

Πίνακας 56. ΥΠΕΝ – Αττική Μέγιστες τιμές ατμοσφαιρικών ρύπων, 25/04/2017 

Σταθμός 
Μέτρησης Όζον 

Διοξείδιο 
του 

Αζώτου 

Διοξείδιο 
του 

Θείου 

Διοξείδιο 
του 

Θείου 

Μονοξείδιο 
του 

άνθρακα 

Αιωρούμενα 
Σωματίδια 

Πατησίων  22  141  6  4  2,0   
Πειραιάς - 1  92  102  12  5    35 

Αθηνών  45  34  18  13     
Γεωπονική  110  71      0,7   
Ν. Σμύρνη  91  81      0,5  26 

Λιόσια  117  64        28 
Μαρούσι  112  77      0,5  23 
Περιστέρι  124  75        26 

Αριστοτέλους    93  10  6    35 
Λυκόβρυση  125  53        24 

Αγ. Παρασκευή  122  57        19 
Θρακομακεδόνες  130  33        19 

Ελευσίνα  82  64  52  12    23 
Γουδή             

Κορωπί  83  56  6  5    24 

Πηγή: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=708, Αναλυτική Παρουσίαση Μέγιστων Τιμών 25-4-2017 

* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3 

 

 

  

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=708
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Γ.4.4 - Παλαιότητα - Εγκατάλειψη Κτιριακού Αποθέματος 

Να τεκμηριωθεί η παλαιότητα του κτιριακού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης με τον υπολογισμό του ποσοστού των 
κτισμάτων που ανεγέρθηκαν πριν το 1980. Επίσης να τεκμηριωθεί στην περιοχή παρέμβασης η ύπαρξη εγκαταλελειμμένων 
ακινήτων βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων, αποθηκών, εμπορικών εκθέσεων κ.ο.κ. καθώς και ακινήτων του δημοσίου 
και ΔΕΚΟ και δεν χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα, κτίρια υπηρεσιών κ.ο.κ. Η τεκμηρίωση 
θα πρέπει απαραιτήτως να καταγράφει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου, την τελευταία χρήση και το εμβαδόν 
(γηπέδου και κτίσματος). 

Τα στοιχεία τεκμηρίωσης θα πρέπει να ληφθούν από αξιόπιστες επίσημες πηγές, όπως ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία 2011), μελέτη ΡΣΑ, 
εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, μελέτες ανάπλασης κ.α.), στοιχεία φορέων του δημοσίου 
και ΔΕΚΟ, εγκεκριμένες μελέτες/έρευνες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κρατικών υπηρεσιών, αρμόδιων υπηρεσιών Δήμων, 
επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια έρευνα κ.α. 

Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει ο υπολογισμός να επισυναφθεί στο Παράρτημα 
της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση καθώς και χάρτης των εγκαταλελειμμένων ακινήτων στην περιοχή παρέμβασης.  

 

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα που ακολουθούν, το κτιριακό απόθεμα της Δυτικής Αθήνας είναι 
αντικειμενικά γηρασμένο. Ειδικότερα, τα κτίρια που ήταν καταγεγραμμένα στην ελληνική επικράτεια 
μέχρι την απογραφή του 2011, και τις μέχρι τώρα αναθεωρήσεις αυτής, ανέρχονται σε 4.052.277. 
Από αυτά το 2,27% βρίσκεται στον Δυτικό Τομέα Αθηνών (92.159 κτίρια). Από τα κτίρια αυτά 
νεότευκτα (χτισμένα από το 2006 και μετά) είναι μόλις το 3,38%.  

Συγκρίνοντας τα νεότευκτα κτίρια που βρίσκονται στην περιοχή παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ με αυτά 
που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής και στην Ελλάδα, το ποσοστό είναι χαμηλότερο (4,94% και 
4,61% αντίστοιχα). 

Από τα επεξεργασμένα δεδομένα (Πίνακας 57, σελ. 89, Σχήμα 25, σελ. 89), το κτιριακό απόθεμα της 
Δυτικής Αθήνας είναι και συγκριτικά γηρασμένο. Το 61,11% των κτιρίων είναι κατασκευασμένα πριν 
το 1980, ποσοστό ανώτερο από τον μέσο όρο του Λεκανοπεδίου (60,38%). Στο Λεκανοπέδιο μόνο ο 
Κεντρικός Τομέας και ο Πειραιάς έχουν μεγαλύτερο ποσοστό παλαιών κτιρίων (71,25% και 68,10% 
αντίστοιχα), όμως αυτό οφείλεται στην ύπαρξη μεγάλου αριθμού κτιρίων προ του 1945 (7,21% και 
6,53 αντίστοιχα, έναντι μόλις 1,30% του Δυτικού Τομέα). Αυτό είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον 
οποίο κατοικήθηκε και οικοδομήθηκε η Δυτική Αθήνα, ιδιαίτερά μετά τον Πόλεμο, όταν γνώρισε 
πρωτόγνωρους ρυθμούς αύξησης πληθυσμού. Πρώτα σημειώθηκε η «γέννηση» και συνεχής αύξηση 
των αυθαιρέτων, μετά την ένταξη στο σχέδιο και τέλος, τις δεκαετίες 60 και 70, την ικανοποίηση του 
μικροαστικού ονείρου, με την ανέγερση τριώροφων και τετραωρόφων πολυκατοικιών (137.226 και 
170.697 κτίρια αντίστοιχα). 
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Πίνακας 57. Ηλικία κτιρίων Αττικής κατά Π.Ε. - 2011 

 -1945 1946-1980 1980- 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 11,79% 47,31% 40,91% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 4,00% 47,22% 48,78% 
Λεκανοπέδιο Αθηνών 4,03% 56,35% 39,62% 
ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας 7,21% 64,04% 28,75% 
ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας 2,63% 42,83% 54,54% 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας 1,30% 59,81% 38,89% 
ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας 1,85% 52,16% 45,99% 
ΠΕ Ανατολικής Αττικής 1,42% 30,53% 68,05% 
ΠΕ Δυτικής Αττικής 3,28% 38,39% 58,34% 
ΠΕ Πειραιά 6,53% 61,58% 31,90% 
ΠΕ Νήσων 13,22% 49,36% 37,42% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2011. Επεξεργασία στοιχείων από την Αστική Αρχή 

Σχήμα 25. Κτίρια Αττικής προ 1980 κατά Π.Ε. - 2011 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2011. Επεξεργασία στοιχείων από την Αστική Αρχή 

Με βάση τις απογραφές έχει μειωθεί σημαντικά ο ρυθμός οικοδόμησης νέων κτιρίων σε όλη τη Χώρα. 
Το ίδιο παρατηρείται και στη Δυτική Αθήνα.  
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Πίνακας 58. Νεότευκτα (< 10 ετών) κτίρια Αττικής κατά Π.Ε. – 1991-2011 

  1991 2001 2011 
000 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 17,75% 13,75% 10,47% 
351 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 16,86% 13,81% 12,19% 
  Λεκανοπέδιο Αθηνών 13,82% 12,25% 9,72% 
35145 ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας 10,83% 8,17% 7,48% 
35146 ΠΕ Βορείου Τομέα Αθήνας 26,37% 19,62% 14,54% 
35147 ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας 15,34% 11,79% 8,29% 
35148 ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθήνας 20,40% 15,46% 10,81% 
35149 ΠΕ Ανατολικής Αττικής 28,00% 24,79% 18,00% 
35150 ΠΕ Δυτικής Αττικής 18,71% 23,43% 14,97% 
35151 ΠΕ Πειραιά 13,02% 10,07% 7,76% 
35152 ΠΕ Νήσων 15,01% 9,23% 6,82% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, απογραφές 1991, 2001, 2011. Επεξεργασία στοιχείων από την Αστική Αρχή 

Έτσι το 1991 τα Νεότευκτα κτίρια στη Δυτική Αθήνα ήταν το 15,34% του συνόλου, ενώ στο 
Λεκανοπέδιο 13,82%. Στις επόμενες δεκαετίες όμως η τάση αντιστράφηκε, και έτσι το 2001 ή Δυτική 
Αθήνα είχε 11,79% νεότευκτες κατοικίες έναντι 12,25% του Λεκανοπεδίου και το 2011 8,29% έναντι 
9,72%. 

Σχήμα 26. Νεότευκτα (< 10 ετών) κτίρια Λεκανοπέδιο Αθηνών και Δυτική Αθήνα – 1991-2011 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, απογραφές 1991, 2001, 2011. Επεξεργασία στοιχείων από την Αστική Αρχή 

Στον «Χάρτη Ειδικής Αναφοράς» (Χ.Ε.Α.) 25 του Παραρτήματος της Πρότασης ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής 
Αθήνας αποτυπώνονται οι «ηλικιακές κλίμακες» του κτιριακού αποθέματος της Περιοχής 
Παρέμβασης σε επίπεδο ΜΟΧΑΠ (επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ απογραφής 2011 από την Αστική 
Αρχή).  

Αναφορικά με το άλλο σκέλος του ζητήματος, την ύπαρξη εγκαταλελειμμένων ακινήτων 
βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων, αποθηκών στην περιοχή παρέμβασης, τα δεδομένα εδώ είναι 
εντυπωσιακά. Η ύπαρξη μεγάλου εγκαταλελειμμένου κτιριακού αποθέματος στην Δυτική Αθήνα 
αποτελεί μια από τις βασικές εκφάνσεις της υποβάθμισης της. Ταυτόχρονα η ίδια η ύπαρξη αυτού 
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του αποθέματος δημιουργεί μια από τις προϋποθέσεις αντιστροφής της υποβάθμισης, εάν το 
απόθεμα αυτό μεταβληθεί σε συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μέσω της αξιοποίησης του. 
Αξιοποίηση που μπορεί να πάρει τη μορφή είτε προσέλκυσης επενδύσεων για νέες οικονομικές 
χρήσεις, με δεδομένη την πολύ χαμηλή πλέον των ακινήτων στην περιοχή παρέμβασης, είτε τη 
μορφή ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων ανά οικοδομικό τετράγωνο ή ενότητα οικοδομικών 
τετραγώνων, με σκοπό την αναβάθμιση της περιοχής αλλά και την προσέλκυση μέσω αυτής της 
αναβάθμισης νέων δραστηριοτήτων. Οι παρεμβάσεις αυτές θα μπορούσαν αν χρηματοδοτηθούν είτε 
με ΣΔΙΤ είτε με ΣΔΙΤ και ταυτόχρονο δανεισμό, πχ από την ΕτΕπ.  

Εστιάζουμε στα εξής σημεία:  

• Πλήθος εγκαταλελειμμένων και αναξιοποίητων βιομηχανικών χώρων, ιδίως κατά μήκος του 
Κηφισού, από την περιοχή «Τσαλαβούτα» του Περιστερίου και καθ’ όλο το μήκος μέχρι το 
πέρας και του Δήμου Αιγάλεω, δηλαδή μια ζώνη εγκατάλειψης και αποβιομηχάνισης 
μήκους αρκετών χιλιομέτρων. Αντίστοιχοι χώροι υφίστανται και της Λεωφόρου Αθηνών, στο 
τμήμα της από τον Κηφισό μέχρι τα όρια του Χαϊδαρίου και επί της Ιεράς Οδού. Ενδεικτικά 
αναφέρονται μεγάλες μονάδες που έχουν κλείσει (ή έχουν μεταφέρει τις δραστηριότητές 
τους), όπως η ΒΙΑΜΑΞ, η ΒΙΟΧΡΩΜ, η ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ, η SPRIDER, η ΓΙΟΥΛΑ, η υφαντουργία 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ κλπ, αλλά και εκατοντάδες μικρότερες. Οι μεγάλες μονάδες είναι έκτασης 
μερικών δεκάδων στρεμμάτων η καθεμία.  

• Εγκαταλελειμμένα ή υπολειτουργούντα στρατόπεδα, τα ΚΕΒΟΠ (Χαϊδάρι), ΚΕΔΒ (Χαϊδάρι) και 
301 (Άγιοι Ανάργυροι). Τα δυο στρατόπεδα του Χαϊδαρίου έχουν συνολική έκταση πάνω από 
2500 στρέμματα. Το 301 Ε.Β. στους Αγίους Αναργύρους έχει έκταση 250 στρέμματα, 
ολόκληρη στο κέντρο του οικιστικού ιστού της πόλης.  

• Μερικώς εγκαταλελειμμένες ή υπολειτουργούσες μονάδες κλειστής ψυχιατρικής φροντίδας 
(στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης), όπως το ΨΝΑ Δαφνί και το Δρομοκαίτειο 
Ψυχιατρείο (και τα δύο στο Χαϊδάρι). 

• Αχρησιμοποίητες εκτάσεις παλαιών γραμμών του ΟΣΕ (λόγω της νέας χάραξης με 
υπογειοποίηση της γραμμής) στους Αγίους Αναργύρους.  

• 21,57% κενών κατοικιών, έναντι μόλις 12,73% το 20019. 

Γ.4.5 - Κλιματικοί Κίνδυνοι 

Να τεκμηριωθεί- αξιολογηθεί ο κίνδυνος καταστροφών στην περιοχή παρέμβασης από φυσικά φαινόμενα τα οποία 
οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Η τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να γίνει ανά κατηγορία κινδύνου (πλημμυρικά φαινόμενα, 
κατολισθήσεις, πυρκαγιές οφειλόμενες σε ξηρασία, κ.ο.κ.) και να συσχετισθούν με δίκτυα υποδομών τα οποία κρίθηκαν 
ανεπαρκή για την αντιμετώπιση των κινδύνων (δίκτυα όμβριων, προσπελασιμότητα περιοχής από οδικό δίκτυο κ.ο.κ.). 
Σημειώνεται ότι η τεκμηρίωση αυτή θα λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των φαινομένων 
αυτών και θα επισημαίνει αν δεν υφίσταται πλέον ο κίνδυνος που υπήρχε και που προκάλεσε καταστροφές παλαιότερα. Η 
τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από χάρτη της περιοχής παρέμβασης όπου θα περιλαμβάνει χωρική 
απεικόνιση των υποπεριοχών που αντιμετώπισαν κατά το παρελθόν καταστροφές και εξακολουθεί και σήμερα να υπάρχει 
αντίστοιχος κίνδυνος. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης θα πρέπει να ληφθούν από αξιόπιστες πηγές, όπως υπηρεσίες Πολιτικής 
Προστασίας, εγκεκριμένες μελέτες/έρευνες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κρατικών υπηρεσιών, αρμόδιων υπηρεσιών 
Δήμων, επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια έρευνα κ.α. 

                                                           
9  ΕΛΣΤΑΤ, απογραφές 2001, 2011. Επεξεργασία στοιχείων από την Αστική Αρχή 
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Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει ο υπολογισμός να επισυναφθεί στο Παράρτημα 
της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση καθώς και χάρτης των κλιματικών κινδύνων στην περιοχή παρέμβασης.  

 

Η Δυτική Αθήνα, γεωγραφικά ορίζεται από τον Κηφισό ποταμό ανατολικά και τα δύο τμήματα του 
όρους Αιγάλεω, το Ποικίλο και τον Κορυδαλλό δυτικά. Το χώρο της Δυτικής Αθήνας, διασχίζουν 
πλήθος ρεμάτων που συγκεντρώνουν τα βρόχινα νερά από τις πλαγιές του Ποικίλου Όρους και του 
όρους Κορυδαλλού και τα μεταφέρουν στον κύριο αποδέκτη τους, που είναι ο Κηφισός, με 
προορισμό τη θάλασσα.  

Η περιοχή της Δυτικής Αθήνας ιστορικά υπήρξε ο κύριος αποδέκτης της εσωτερικής μετανάστευσης 
προς την πρωτεύουσα μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο. Η φτηνή γη κοντά στις παραγωγικές 
δραστηριότητες, βιομηχανία – βιοτεχνία και λατομεία, υπήρξε το βασικό κίνητρο. Η εκτεταμένη 
καταπάτηση δημόσιων εκτάσεων και η κερδοσκοπία στη γη με την οικοπεδοποίησή της χωρίς κανένα 
προγραμματισμό, οδήγησε, με αφετηρία τους προϋπάρχοντες οικιστικούς πυρήνες, στη δημιουργία 
ενός αστικού ιστού άμορφου, πυκνοδομημένου, χωρίς ελεύθερους χώρους, κοινωνικές και τεχνικές 
υποδομές. Δηλαδή μιας υποβαθμισμένης περιοχής από όλες τις απόψεις.  

Το σχέδιο πόλης επεκτάθηκε για να «τακτοποιήσει» την ήδη διαμορφωμένη αυθαίρετη κατάσταση, 
συχνά νομιμοποιώντας το μπάζωμα και την καταπάτηση ρεμάτων ή τον ασφυκτικό περιορισμό της 
κοίτης τους. Παράλληλα η ριζική αλλαγή της εδαφοκάλυψης με την αντικατάσταση της αγροτικής η 
δασικής και επομένως απορροφητικής για τα βρόχινα νερά γης, με οικοδομές και στεγανές 
επιστρώσεις, σε συνδυασμό με την αύξηση της ταχύτητας ροής των όμβριων στις επιφάνειες αυτές, 
προκάλεσε κατακόρυφη αύξηση του όγκου των όμβριων υδάτων που έπρεπε πια να αποχετευτούν 
στον ίδιο χρόνο από τα ανεπαρκή πλέον σε παροχή ρέματα εντός του αστικού ιστού που απομένουν.  

Οι καταστροφικές πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή, στο παλιότερο αλλά και το πρόσφατο 
παρελθόν, (1949, 1961, 1972, 1977, 1988, 1994, 1996, 2002, 2014 και 2015) ήταν αναπόφευκτη 
συνέπεια του τρόπου γέννησης και ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας. 

Ενίσχυση της έντασης των πλημμυρικών φαινομένων οφείλεται στην απογύμνωση της χλωρίδας δύο 
μεγάλων περιοχών εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις περιοχές αυτές. Συγκεκριμένα 
πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Νταμάρι Χαμηλοθώρη στο Καματερό, το έτος 2014, 
αποτέφρωσε 170 στρ., ενώ διάφορες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στο όρος Αιγάλεω, ανατολικά 
του Δήμου Καματερού, έχουν αποτεφρώσει συνολικά 140 στρ. Αποτέλεσμα των πυρκαγιών αυτών 
ήταν η διάβρωση του εδάφους, η ανεξέλεγκτη απορροή μεγάλων υδάτινων όγκων και μεταφορά 
φερτών υλικών από τον ορεινό όγκο στον αστικό ιστό, 

Ο Οργανισμός Αποχέτευσης Πρωτευούσης και στη συνέχεια, από το 1980 η ΕΥΔΑΠ ανέλαβαν το 
δύσκολο, στις συνθήκες αυτές, έργο της διευθέτησης των ρεμάτων και της κατασκευής των 
αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων. Πολλά από αυτά μελετήθηκαν και εκτελέστηκαν κυρίως σαν 
οδικά έργα, αφού στον άναρχα και αποσπασματικά αναπτυγμένο αστικό ιστό, η πρόβλεψη βασικών 
οδικών αξόνων ήταν συνήθως ανεπαρκής ή και ανύπαρκτη. Η κάλυψη της κοίτης των ρεμάτων μετά 
την κατασκευή του αντίστοιχου κλειστού αγωγού, υπήρξε η εύκολη λύση για τη δημιουργία τους. Οι 
δυσμενείς γενικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτής της επιλογής είναι σήμερα κοινά 
παραδεκτές. Αλλά και τα υδραυλικά έργα που προέκυψαν με τον τρόπο αυτό, σε πολλές περιπτώσεις 
είναι ήδη ξεπερασμένα (βλ. σχετικό χάρτη της ΕΥΔΑΠ) σε παροχή, ενώ και η βελτίωση τους είναι 
εξαιρετικά δύσκολη.  
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Τα έργα διευθέτησης των ρεμάτων ακολούθησε η κατασκευή δευτερευόντων δικτύων με σκοπό την 
συλλογή και απομάκρυνση των όμβριων από διάφορες προβληματικές περιοχές και οδικούς άξονες. 
Τα έργα αυτά κατασκευάστηκαν κυρίως από την ΕΥΔΑΠ ή την κεντρική διοίκηση (Νομαρχία ή 
Περιφέρεια στη συνέχεια) αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από τη δεύτερη σε ορισμένες 
περιπτώσεις χωρίς καν μελέτη, σύμφωνα με όσα προφορικά λέγονται.  

Ο ΑΣΔΑ και οι δήμοι της Δυτικής Αθήνας, έχουν συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι το πρόβλημα της 
αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής θα επιδεινωθεί στο άμεσο μέλλον τόσο επειδή οι 
προβλέψεις του σχεδιασμού των αντιπλημμυρικών έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί είναι σε πολλές 
περιπτώσεις ήδη ξεπερασμένες, όσο και επειδή είναι αναμενόμενη η επιδείνωση των γενικότερων 
περιβαλλοντικών συνθηκών. Έχουν επίσης διαπιστώσει σοβαρή υστέρηση στο σχεδιασμό και την 
εκτέλεση των αναγκαίων έργων για την αντιπλημμυρική προστασία ιδιαίτερα της Δυτικής Αθήνας.  

Στην περιοχή δεν θεωρείται ότι υπάρχουν άλλοι κλιματικοί κίνδυνοι. 

Καταγεγραμμένα περιστατικά πυρκαγιών στο ποικίλο Όρος για την περίοδο 2009-2016, σύμφωνα με 
την εκτίμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Περιστερίου (10ο Π.Σ.), δεν οφείλονται σε εξάρσεις 
κλιματικών φαινομένων. 

 

Χάρτης 3. Επικινδυνότητα Πλημμύρας από Ποτάμιες Ροές στη Δυτική Αθήνα 
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Χάρτης 4. Βαθμός Επιρροής Πλημμύρας από Ποτάμιες Ροές στη Δυτική Αθήνα 
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Χάρτης 5. Καταγραφή Ρεμάτων Δυτικής Αθήνας 
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Γ.5 - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Να τεκμηριωθεί η επιλογή της περιοχής παρέμβασης και η οριοθέτησή της με ακριβή περιγραφή των ορίων που την 
καθορίζουν (οδικοί άξονες, φυσικοί σχηματισμοί, θαλάσσιο μέτωπο κ.ο.κ.) και τεκμηριωμένη αναφορά στη διαφοροποίηση 
σημαντικών χαρακτηριστικών (κοινωνικοοικονομικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών κ.ο.κ.) από την 
ευρύτερη περιοχή που αιτιολογούν την συγκεκριμένη οριοθέτηση.  

Η τεκμηρίωση αυτή θα συνοδεύεται από χάρτη που θα περιλαμβάνει και την ευρύτερη περιοχή στον οποίο θα γίνεται σαφής 
αναφορά των ορίων (ονομασίες οδών, τοπόσημα, ονομασίες ρεμάτων κ.ο.κ.) και θα σημειώνονται οι διαφοροποιήσεις που 
αιτιολογούν την επιλογή της.  

Με βάση τις κατευθύνσεις της Πρόσκλησης, τα χαρακτηριστικά «εκκίνησης» της Δυτικής Αθήνας σε 
μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προοπτική και την στρατηγική στόχευση για μια βιώσιμη αστική, 
κοινωνική και επιχειρηματική αναζωογόνηση, η Πρόταση της Δυτικής Αθήνας για «Ολοκληρωμένη 
Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας) υποβάλλεται στον 
«τύπο» των Υποβαθμισμένων Περιοχών της Περιφέρειας Αττικής. 

Λαμβάνονται σχετικά υπόψη: 

• η Πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ050 της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (Α.Π. 715, 24/02/2017) 
και την ορθή επανάληψη αυτής (01.03.2017) με τίτλο Υποβολή Προτάσεων για 
«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» στο 
πλαίσιο του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 και τα συνοδευτικά της, καθώς τα συνημμένα αυτής 
στοιχεία (Οδηγός, Έντυπο Υποβολής κ.λπ.). 

• η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Οδηγίες για 
την διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης» (Α.Π. 
40134/ΕΥΘΥ 373/12 2016), 

• η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον 
«Σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των ΟΧΕ ως εργαλείων Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 
2014 - 2020» (με Α.Π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/302015), 

• Το εγκεκριμένο ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. 

Ως «Περιοχή Παρέμβασης» της Στρατηγικής ΒΑΑ προσδιορίζεται η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) της 
Δυτικής Αθήνας, με επιμέρους «λειτουργικές εξειδικεύσεις»: 

• αφενός σε υφιστάμενους και «αναδυόμενους πόλους» που ενισχύουν την 
μητροπολιτικότητα της Δυτικής Αθήνας και,  

• αφετέρου, σε «θύλακες» αρνητικών κοινωνικών φαινομένων ή/και περιοχές με αστική 
υποβάθμιση ή/και σε αστικές ζώνες που «διασυνδέουν» λειτουργικά τους θύλακες, ιδίως 
σε διαδημοτικό επίπεδο.  

Η Δυτική Αθήνα σε αδρές γραμμές οριοθετείται μεταξύ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης 
(η οποία εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας ακολουθεί την κοίτη του ποταμού 
Κηφισού) και των ορεινών όγκων του όρους Ποικίλο – Αιγάλεω και εν μέρει του όρους Πάρνηθα.  

• Κατά συνέπεια η Εθνική Αθηνών – Θεσσαλονίκης χωρίζει αλλά και συνδέει την Δυτική Αθήνα 
με το υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών αλλά και άμεσα με την βορειότερη 
της Αττικής χώρα. Ενώ οι βασικές οδικές προσβάσεις από την Αθήνα και τον Πειραιά προς τη 
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Δυτική Αθήνα τέμνουν/ διασχίζουν κάθετα την Ε.Ο σε απόσταση ενός χιλιομέτρου η μια από 
την άλλη.  

• Παράλληλα, η άλλη Εθνική Οδός (Αθηνών – Πατρών) διέρχεται από τη Δυτική Αθήνα στη 
διαδρομή της προς το κέντρο της Αθήνας. Η είσοδος της Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών στη Δυτική 
Αθήνα και στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών στο ύψος της Μονής Δαφνίου στο Δήμο 
Χαϊδαρίου αποτελεί την μόνη πρόσβαση από την δυτική Ελλάδα στην Αθήνα.  

• Γεωγραφικά, συγκοινωνιακά και συμβολικά λοιπόν, το σημείο συμβολής των δυο Ε.Ο 
αποτελεί το κυριότερο ορόσημο – πύλη προς τη Δυτική Αθήνα.  

• Οι άλλες κύριες προσβάσεις στη Δυτική Αθήνα, δηλαδή οι τομές με την Ε.Ο. Αθηνών – 
Θεσσαλονίκης κάθετων προς αυτήν οδικών αξόνων, που εκκινούν από το ευρύτερο κέντρο 
των Αθηνών συνεχίζουν προς το εσωτερικό της Δυτικής Αθήνας είναι από νότο προς βορρά: 
Η Ιερά Οδός προς Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα, , η Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών όπως 
προαναφέρεται ως όριο Αιγάλεω και Περιστερίου και στη συνέχεια προς Χαϊδάρι, η οδός 
Λένορμαν – Εθνάρχου Μακαρίου – Παναγή Τσαλδάρη στο Περιστέρι που συνεχίζεται προς 
Πετρούπολη ως Αναπαύσεως - Περικλέους, η οδός Δυρραχίου- Κωνσταντινουπόλεως, η 
Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στον Ίλιον που συνεχίζεται ως Ανατολικής Ρωμυλίας στην 
Πετρούπολη, η Λεωφόρος Δημοκρατίας που αποτελεί την προέκταση της οδού Λιοσίων προς 
Αγίους Αναργύρους και Καματερό μαζί με την παράλληλη της Λεωφόρο Φυλής.  

• Εντός της Δυτικής Αθήνας, καταγράφονται διαμπερείς συνδέσεις με κύριο άξονα την Οδό 
Θηβών, η οποία αποτελεί παράλληλο προς την Ε.Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης οδικό άξονα στο 
εσωτερικό της Δυτικής Αθήνας. Οπότε αν η ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης αποτελεί την 
οριοθέτηση της περιοχής και περιλαμβάνει τα σημεία εισόδου σ’ αυτήν, η Λεωφόρος Θηβών 
αποτελεί την «σπονδυλική στήλη» της Δυτικής Αθήνας. Άλλωστε σε αντίθεση με την Ε.Ο. η 
οδική κίνηση επί της Θηβών δεν είναι διερχόμενη αλλά εσωτερική της Δυτικής Αθήνας με 
αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της οικονομικής ζωής της περιοχής να διεξάγεται εκατέρωθεν της 
Θηβών. Είναι προφανές αλλά σημαντικό να τονιστεί ότι όλοι οι προαναφερόμενοι άξονες 
πρόσβασης στη Δυτική Αθήνα που είναι κάθετοι προς την Ε.Ο Αθηνών – Θεσσαλονίκης είναι 
αυτόματα κάθετοι και προς την Λεωφόρο Θηβών. Δημιουργείται δηλαδή ένα πλέγμα 2 από 
βορρά προς νότο και 6 από ανατολικά προς δυτικά λεωφόρων που ενσωματώνει ολόκληρη 
την περιοχή παρέμβασης. Αξίζει να αναφερθεί η αναβάθμιση της μεταφορικής 
διαλειτουργικότητας της Θηβών από νότια προς την Αττική Οδό βόρεια, μετά τη διάνοιξη της 
προς τη Λεωφόρο Φυλής.  

Στον Χάρτη 5 γίνεται αποτύπωση των Θυλάκων» Φτώχειας, Περιθωριοποίησης και Υποβάθμισης στη 
Δυτική Αθήνα με βάση το ΣΟΑΠ. 

Ειδικότερα, η «Περιοχή Παρέμβασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας έχει τις ακόλουθες 
«διαστάσεις»: 

• Πόλοι Ανάπτυξης και Μητροπολιτικότητα 

Σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής (ΡΣΑ 2021), μέρος της Δυτικής Αθήνας εντάσσεται στον 
Μητροπολιτικό Πόλο Διεθνούς και Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής και, συγκεκριμένα, στην περιοχή 
που προσδιορίζεται από την λειτουργική σχέση του Ελαιώνα και της Ιεράς Οδού, δηλαδή τη νότια / 
νοτιοανατολική ζώνη της Δυτικής Αθήνας. 
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Είναι αξιοσημείωτο ότι στο Δίκτυο Πόλων Διαπεριφερειακής Εμβέλειας που περιλαμβάνεται στις 
«περιοχές στρατηγικής σημασίας» στο πλαίσιο του ΡΣΑ 2021, εντάσσονται οι παραγωγικές και 
επιχειρηματικές ζώνες της Μεταμόρφωσης, της Νέας Ιωνίας και της Κηφισιάς, δηλαδή οι περιοχές 
ανατολικά του Κηφισού. 

Ως Κέντρα Εξισορρόπησης και Συνοχής (Κ.Ε.Σ.) προσδιορίζονται στο ΡΣΑ 2021 τα αστικά κέντρα και 
οι περιοχές που επιδιώκεται να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για τη διάχυση στην περιοχή 
εμβέλειάς τους των ωφελειών από τη «νέα» οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση της Αττικής 
και από την αντίστοιχη κατανομή των πόρων και κινήτρων. Το Περιστέρι εντάσσεται στα 
«Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας» της Περιφέρειας. Οι λοιποί Δήμοι αποτελούν 
«Δημοτικά Κέντρα», με στόχο την ενίσχυση της «πολυλειτουργικότητάς» τους και τη διεύρυνση της 
γεωγραφικής τους επιρροής, ώστε να αποτελέσουν τοπικούς μοχλούς ανάπτυξης. 

Από την προσέγγιση του ΡΣΑ, επιβεβαιώνεται η απουσία συγκεκριμένης αναπτυξιακής «ταυτότητας» 
της Δυτικής Αθήνας, γι’ αυτό και σε αρκετές περιπτώσεις συναντάται μια ταύτιση της Δυτικής Αθήνας 
με τη Δυτική Αττική (που στο ΡΣΑ αποτυπώνονται με τις χωρικές υποενότητες Θριασίου και 
Μεγαρίδος). Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι η ΑΠΑ Παραγωγής της Δυτικής Αττικής υπολείπεται 
σημαντικά εκείνης της Δυτικής Αθήνας, που ως ένα σημείο οφείλεται και στην μεγάλη πληθυσμιακή 
διαφορά των δύο Π.Ε. 

Συνακόλουθα, η χωρική αναπτυξιακή στρατηγική της Δυτικής Αθήνας οφείλει να συνοδεύεται από 
συγκεκριμένες παρεμβάσεις, το μίγμα και ένταση των οποίων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τα 
προβλήματα και τις ρεαλιστικές λύσεις που επιλέγονται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης, τόσο σε χρηματοδοτικούς όρους, όσο και στο πλαίσιο της κινητοποίησης του 
τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου, της προσέλκυσης επενδύσεων και της δημιουργίας ικανοτήτων στην 
Αυτοδιοίκηση και στην επιχειρηματική κοινότητα.  

• Θύλακες Αρνητικών Κοινωνικών Φαινομένων σε συνδυασμό με χρονίζοντα προβλήματα 
αστικής υποβάθμισης 

Η χωρική αναπτυξιακή στρατηγική της Δυτικής Αθήνας θα πρέπει να λάβει υπόψη της τους 
«θύλακες» έντασης και αλληλεπίδρασης αρνητικών κοινωνικών φαινομένων που αναλύονται στον 
Πίνακα 2. Οι «θύλακες» αναδείχθηκαν από την αντίστοιχη προσέγγιση του ΣΟΑΠ10, επιδίωξη του 
οποίου ήταν η συνολική βελτίωση της θέσης της Δυτικής Αθήνας, και για αυτό το λόγο για ορισμένες 
δράσεις ως περιοχή παρέμβασης προσδιορίζεται το σύνολο της Δυτικής Αθήνας. Σημειώνεται ότι οι 
θύλακες Ι και ΙΑ δεν περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες περιοχές παρέμβασης της Πρόσκλησης 
ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής. 

Ταυτόχρονα, τα δομικά στοιχεία-επιδιώξεις του ΣΟΑΠ επεκτείνονται: 

• στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των διαστάσεων της κρίσης της περιοχής, με κεντρικό 
παρονομαστή την κοινωνική συνοχή.  

• στην εστίαση σε συγκεκριμένους «θύλακες», οι οποίοι επελέγησαν με τρία κριτήρια: την ύπαρξη 
εξαιρετικά έντονων συγκεκριμένων προβλημάτων, τη στρατηγική θέση (δηλ. τη δυνατότητα 

                                                           
10 ΑΣΔΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2013 
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δράσεις σε κάποιο θύλακα να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην ευρύτερη Δυτική Αθήνα) 
και την ύπαρξη «διαδημοτικής ισορροπίας» στη γεωγραφία σημείων εστίασης και δράσεων. 

Έχει ήδη γίνει κωδικοποίηση των «Θυλάκων» Έντασης και Αλληλεπίδρασης Αρνητικών 
Κοινωνικοοικονομικών Φαινομένων στην ευρύτερη Δυτική Αθήνα, όπως έχουν αποτυπωθεί από το 
ΣΟΑΠ (Πίνακας 60, σελ. 102). 

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης της Αττικής (2015) 11, στη Δυτική 
Αττική διαβιούν πολυάριθμες κοινότητες των Ρομά, η αριθμητική όμως εκτίμηση αυτών ποικίλλει 
μεταξύ διαφόρων δημοσιεύσεων και πηγών με σαφή τάση υποεκτίμησης. Η μελέτη της ΤΕΔΚΝΑ 
(2010)12 για την εξεύρεση χώρων στην Αττική για τη μετεγκατάσταση των Ρομά από την περιοχή του 
Ελαιώνα στη Δυτική Αθήνα εκτιμά τον αριθμό των Ρομά περίπου σε 13.000 (Αγία Βαρβάρα 6.000, 
Αιγάλεω 4.000, Ίλιον 2.000, Περιστέρι 500, Πετρούπολη και Καματερό 300-500), ενώ η ΠΕΣΚΕ εκτιμά 
τον αριθμό τους σε 10.670. 

Στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας συναντώνται εγκατεστημένοι Ρομά. Για παράδειγμα, στο 
Δήμο Φυλής και συγκεκριμένα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων συναντώνται τσιγγάνοι σε τέσσερις 
περιοχές όπου παρουσιάζονται διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο πληθυσμός εκτιμάται ότι είναι 
περίπου 3500-4500 άτομα. Στην περιοχή του Ζεφυρίου οι τσιγγάνοι κατοικούν διάσπαρτοι μέσα στα 
όρια του Δήμου, είτε σε ιδιόκτητες κατοικίες είτε σε παραπήγματα. Ο πληθυσμός εκτιμάται περίπου 
σε 2.000-3.000 άτομα από τα οποία το μεγαλύτερο ποσοστό είναι δημότες Φυλής. Απασχολούνται 
κυρίως με το στατικό εμπόριο, την περισυλλογή σιδήρων κ.α.  

Οι παλιννοστούντες ομογενείς, ιδιαίτερα στη Δυτική Αθήνα και στη Δυτική Αττική, τείνουν να 
συγκεντρώνονται σε περιοχές με έντονα οικιστικά προβλήματα, γεγονός που ευνοεί μορφές 
«χωρικής γκετοποίησης» και να αντιμετωπίζουν προβλήματα ομαλής ένταξης στη σχολική και 
κοινωνική ζωή, εργασιακής αποκατάστασης και ξενοφοβίας/ ρατσισμού. 

Στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ, καταγράφονται 5.550 οικογένειες με 11.918 μέλη με κατοικία στους Δήμους-
Εταίρους της Δυτικής Αθήνας.  

• Λειτουργική Οριοθέτηση της Περιοχής Παρέμβασης 

• Σαν αποτέλεσμα της δημιουργίας του προαναφερθέντος πλέγματος 2 λεωφόρων με κατεύθυνση 
από βορρά προς νότο και 6 λεωφόρων με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά που 
ενσωματώνει ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης διαμορφώνεται λοιπόν μια ζώνη ανάμεσα 
στην Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Λ. Κηφισού) και στην Λεωφόρο Θηβών όπου συγκεντρώνεται 
το πολύ μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας. Στη ζώνη αυτή 
χωροθετούνται 4 από τους 9 θύλακες εντονότερης παρέμβασης. Στις περιοχές αυτές είναι έντονα 
μερικά από τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης στα οποία στηρίζεται 
η στρατηγική ΒΑΑ της πρότασης. Ζώνες αποβιομηχάνισης, προβληματικό ρυμοτομικό σχέδιο, 
μεγάλες ελλείψεις στις υποδομές, περιοχές συγκέντρωσης πληθυσμιακών ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.  

• Ενώ οι υπόλοιποι 5 θύλακες χωροθετούνται κυρίως επί των κάθετων προς την Ε.Ο. και τη Θηβών 

                                                           
11 ΠΕΣΚΕ Αττικής 

12 ΤΕΔΚΝΑ, ΑΣΠΑ «Μελέτη για την εξεύρεση χώρων στην Αττική για τη μετεγκατάσταση των Ρομά από την περιοχή του Ελαιώνα», 
παρουσίαση Καθημερινή 02/06/2010  
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ταυτόχρονα αξόνων, παρακολουθώντας τη ροή της κυκλοφορίας, της κατοίκησης και της 
οικονομικής ζωής από τα πεδινά της παρακηφίσιας ζώνης προς τους περικλείοντες ορεινούς 
όγκους.  

• Οπότε λειτουργικά η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει μεν το σύνολο της Δυτικής Αθήνας, 
είναι όμως απόλυτα προσανατολισμένη προς τον ίδιο τον κορμό του πλέγματος των κάθετων και 
οριζόντιων οδικών αξόνων που διαμορφώνουν τον πολεοδομικό σκελετό της Δυτικής Αθήνας 
αλλά και της οικονομικής δραστηριότητας σ’ αυτήν.  

• Η διάκριση ανάμεσα στην ζώνη μεταξύ Κηφισού και Θηβών και στη ζώνη «πέραν» της Θηβών 
δεν εκφράζει μια διαφορά στην ένταση των φαινομένων υποβάθμισης, σχετικής φτώχειας, 
αναπτυξιακής υστέρησης, ελλείψεων στις υποδομές. Η διάκριση εκφράζει κυρίως μια διαφορά 
στις δυνατότητες παρέμβασης που εκφράζεται στην προτεινόμενη στρατηγική, καθώς οι κάθετοι 
προς την Λ. Κηφισού και τη Λ. Θηβών μεγάλοι δρόμοι διαμορφώνουν αναπτυξιακούς άξονες στο 
εσωτερικό των πόλεων της Δυτικής Αθήνας που συνδέονται κυρίως με την τοπική οικονομική 
ζωή.  

Στον «Χάρτη Ειδικής Αναφοράς» (Χ.Ε.Α.) 24 του Παραρτήματος της παρούσας Πρότασης 
αποτυπώνεται η «λειτουργική» οριοθέτηση της Περιοχής Παρέμβασης σύμφωνα με την ανάλυση 
που προηγήθηκε.  

Πίνακας 59. Κατανομή της Ακραίας Φτώχειας στη Δυτική Αθήνα – Συγκεντρωτική Αποτύπωση13 

 Άνδρες Γυναίκες Σύνολα 

Δυτική Αθήνα14 6.386 46,40% 7.368 53,60% 13.754 

Αγία Βαρβάρα 925 43,10% 1.219 56,90% 2.144 

Άγιοι Ανάργυροι - 
Καματερό 846 47,70% 928 52,30% 1.774 

Αιγάλεω 705 47,80% 771 52,20% 1.476 

Ίλιο 1.272 48,40% 1.357 51,60% 2.629 

Περιστέρι 1.115 47,50% 1.231 52,50% 2.346 

Πετρούπολη 388 43,50% 503 56,50% 891 

Χαϊδάρι 299 45,40% 359 54,60% 658 
Σύνολα 5.550 46,60% 6.368 53,40% 11.918 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΤΕΒΑ 

                                                           
13  Πηγή: ΑΣΔΑ, Επεξεργασία στοιχείων Ωφελούμενων ΤΕΒΑ, 2016 

14  Ππεριλαμβάνονται και ωφελούμενοι που δεν διαμένουν στους Δήμους της Περιοχής αλλά εξυπηρετούνται από Φορείς με έδρα 
τη Δυτική Αθήνα (λ.χ. Εκκλησία). 
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Χάρτης 6. Αποτύπωση των «Θυλάκων» Φτώχειας, Περιθωριοποίησης και Υποβάθμισης στην 
ευρύτερη Δυτική Αθήνα15 

 

                                                           
15Πηγή: ΑΣΔΑ, ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας, 2013 
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Πίνακας 60. Κωδικοποίηση «Θυλάκων» Έντασης και Αλληλεπίδρασης Αρνητικών 
Κοινωνικοοικονομικών Φαινομένων στην ευρύτερη Δυτική Αθήνα 

Κωδικοποίηση 
Θυλάκων Χωροθέτηση Θύλακα Χαρακτηριστικά Θύλακα 

Θύλακας Α 
Ο θύλακας Α 

χωροθετείται στα όρια 
του Δήμου Χαϊδαρίου. 

Ο Θύλακας Α διαμορφώθηκε σταδιακά με διαδικασίες 
αυθαίρετης δόμησης, χαρακτηρίζεται από ανάμειξη 

παλαιών μικρών και νεότερων πολυωρόφων κτισμάτων με 
διαφορετικό χαρακτήρα, μη ικανοποιητική ρυμοτομία και 

αδιάνοικτους δρόμους. Ο θύλακας γενικά πάσχει από 
πολεοδομική και περιβαλλοντική υποβάθμιση, και είναι 

εκτός του «ανεπτυγμένου» τμήματος του Χαϊδαρίου. 

Θύλακας Β 

Ο θύλακας Β είναι 
διαδημοτικού 

χαρακτήρα (Χαϊδάρι, 
Αγία Βαρβάρα, 

Αιγάλεω). 

Ο θύλακας Β περιλαμβάνει τις περιοχές του Βοτανικού 
Κήπου, τη ΒΙΟΧΡΩΜ, την «κεντρική» περιοχή του Αιγάλεω 

με άξονα το Δημαρχείο και τη ζώνη αναψυχής του 
Χαϊδαρίου (οδός Καραϊσκάκη). Από άποψη 

συγκοινωνιακών προσβάσεων βρίσκεται σε στρατηγική 
θέση, τεμνόμενος από την Ιερά Οδό και περιλαμβάνοντας 

το νέο σταθμό «Αγία Μαρίνα» του Μετρό. 
Η λειτουργία του Μετρό αναμένεται να οδηγήσει αφενός 
σε ανακατατάξεις και πιέσεις στις τοπικές χρήσεις γης και 

τις οικονομικές δραστηριότητες, και αφετέρου σε 
μετατόπιση του θύλακα σε σαφώς ανώτερη βαθμίδα 

υπερτοπικής προσπελασιμότητας και, υπό προϋποθέσεις, 
αυξημένου αναπτυξιακού ρόλου. 

Στη σημερινή εικόνα, το βορειότερο τμήμα του θύλακα 
(«2») βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο (λόφος) και 
χαρακτηρίζεται από υποβαθμισμένες κτιριακά χρήσεις 

κατοικίας. 
Το νοτιότερο τμήμα περιλαμβάνει ορισμένες μεγάλες 

εμπορικές μονάδες (Carrefour, Lidl) αλλά και 
εγκαταλελειμμένα κτίσματα. 

Σημαντικά στοιχεία στο θύλακα είναι, επίσης, το ρέμα που 
τον διατρέχει και η διεπαφή του με το Ψυχιατρικό 

Νοσοκομείο Δαφνί. 

Θύλακας Γ 
Ο θύλακας Γ είναι 

διαδημοτικός (Αγία 
Βαρβάρα, Αιγάλεω). 

Ο θύλακας Γ Περιλαμβάνει περιοχές με χρήσεις κατοικίας 
(περισσότερο) όχι καλής ποιότητας, προβληματικό 

ρυμοτομικό σχέδιο και αδιάνοικτους δρόμους, εργατικές 
πολυκατοικίες και αδόμητες εκτάσεις κατά μήκος της 
οδού Θηβών (Jumbo). Αποτελεί θύλακα φτώχειας και 

περιθωριοποιημένων ομάδων. Στο θύλακα Γ 
χωροθετούνται χρήσεις ειδικού χαρακτήρα (Εργατικές 
Κατοικίες, ΤΕΙ Πειραιά, επαφή με το Γ’ Νεκροταφείο). 

Θύλακας Δ 

Ο θύλακας Δ είναι 
διαδημοτικός (Άγιοι 

Ανάργυροι-Καματερό, 
Ίλιον, Περιστέρι, 

Αιγάλεω). 
 

Περιλαμβάνει τις 
περιοχές Τσαλαβούτα 

(Περιστέρι), 
Μυκονιάτικα (Άγιοι 

Ανάργυροι-Καματερό), 
την λειτουργική 

επέκταση προς το Ίλιον 

Βασικό στοιχείο του Θύλακα Δ είναι ο παρακηφίσιος 
χαρακτήρας, δεδομένου ότι η ανατολική του πλευρά 

αναπτύσσεται σε δι-επαφή με τον Κηφισό και την Εθνική 
Οδό. Βασικό χωρικό στοιχείο είναι ένας δυισμός, με την 

άμεση ζώνη παρά τον Κηφισό (1 ή 2 ΟΤ) να 
χαρακτηρίζεται από βιομηχανικές χρήσεις (ορισμένες 

διατηρούμενες, αρκετές εγκαταλελειμμένες) σε 
συνδυασμό με χαρακτηριστικά τριτογενοποίησης που δεν 
ρυθμίζεται ικανοποιητικά από πολεοδομική άποψη, και 
μια εσωτερική (προς τα δυτικά) ζώνη συμβατικού ιστού 

κατοικίας με προβληματικό ρυμοτομικό σχέδιο (το 
στοιχείο αυτό χαρακτηρίζει και την πρώτη ζώνη), 
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Κωδικοποίηση 
Θυλάκων Χωροθέτηση Θύλακα Χαρακτηριστικά Θύλακα 

και την Παρακηφίσια 
ζώνη. 

αδιάνοικτους δρόμους, ελλείψεις αστικών και 
περιβαλλοντικών υποδομών, και μια γενική υποβάθμιση. 

Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν ασφαλώς επιμέρους 
διαφοροποιήσεις ανά τμήμα του θύλακα. 

Μεταξύ αυτών, διακρίνονται περιοχές αυθαίρετης 
δόμησης, ενώ η περιοχή «Τσαλαβούτα» λόγω του 

χαμηλού υψομέτρου έχει έντονα προβλήματα 
πλημμυρών. 

Επισημαίνεται η εγγύτητα του Θύλακα με τον Ελαιώνα, 
από τον οποίο ο Θύλακας διαχωρίζεται από την Εθνική 

Οδό. Στο πλαίσιο αυτό, ο συγκεκριμένο Θύλακας 
«συνορεύει» (αποτελεί συνέχεια) με τον θύλακα του 

ΣΟΑΠ του Δήμου Αθηναίων. 
Η γενική εικόνα του Θύλακα αναδεικνύει μια γενικευμένη 

έλλειψη οργάνωσης, ενώ παράλληλα η επαφή με την 
Εθνική Οδό προσδίδει καλή υπερτοπική 

προσπελασιμότητα. Τα δύο αυτά στοιχεία λειτουργούν 
σήμερα αντιφατικά, και το πρώτο δεν επιτρέπει στο 

δεύτερο να αναπτύξει επαρκώς το αναπτυξιακό δυναμικό 
του (στα θετικά λανθάνοντα στοιχεία είναι και η ύπαρξη 

στην άμεση παρακηφίσια ζώνη μεγάλων οικοπέδων). 

Θύλακας Ε 

Ο θύλακας Ε 
χωροθετείται στο Δήμο 

Αιγάλεω 
Άγιο Σπυρίδωνα 

Ο θύλακας Ε έχει ιδιαίτερη φυσιογνωμία, πολεοδομικά 
λόγω του πολύ μεγάλου κατακερματισμού της γης, και 

κοινωνικά λόγω του υψηλού ποσοστού αλλοδαπών 
μεταναστών, που άρχισαν να εγκαθίστανται στην περιοχή 
από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 (Σύριοι) ενώ κατά τα 

τελευταία χρόνια υπάρχει επίσης σημαντικό κύμα 
εγκατάστασης νέων μεταναστών. Συναφές χαρακτηριστικό 

της περιοχής είναι η ύπαρξη κάποιων φαινομένων βίας 
και ρατσισμού. Από άποψη χρήσεων γης, κυριαρχεί η 
κατοικία (με μια εμπορική ζώνη κατά μήκος της Οδού 

Θηβών), και η ποιότητα των κτισμάτων είναι μη 
ικανοποιητική. Στην αγορά κατοικίας ο συνδυασμός των 

προαναφερόμενων χαρακτηριστικών δημιουργεί 
πολλαπλές πιέσεις. 

Θύλακας ΣΤ 

Ο θύλακας ΣΤ είναι 
διαδημοτικός (Άγιοι 

Ανάργυροι – Καματερό, 
Ίλιον) 

Παρεμβάλλεται μεταξύ του Στρατοπέδου 302 ΣΕΒ στα 
νότια και του Πάρκου Τρίτση (Πύργου Βασιλίσσης) στα 

βόρεια. Υπάρχουν στην περιοχή, επίσης, μεγάλες εκτάσεις 
όπως η έκταση του ΟΣΕ, ο πρώην χώρος του Υπουργείου 
Γεωργίας (νυν υπηρεσίες του Δήμου). Στο χώρο υπάρχει 

επίσης σταθμός του Προαστιακού. 
Ο θύλακας είναι «εγκλωβισμένος» μεταξύ των 

προαναφερόμενων εκτάσεων, έχει χαρακτήρα κυρίως 
κατοικίας, πυκνοδομημένης και γενικά σε όχι 

ικανοποιητική κατάσταση από κτιριακή άποψη, ενώ 
χαρακτηρίζεται από ελλείψεις κοινόχρηστων χώρων στο 

εσωτερικό του. 

Θύλακας Ζ Ο θύλακας Ζ ανήκει στο 
Δήμο Πετρούπολης. 

Αποτελεί μια από περιοχές του Δήμου Πετρούπολης με 
προβληματικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά και τα 

χαμηλότερα εισοδήματα (η άλλη είναι ο θύλακας Η), 
έντονα μονολειτουργική (κατοικία) με έλλειψη χαρακτήρα 

και κεντρικών λειτουργιών 
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Κωδικοποίηση 
Θυλάκων Χωροθέτηση Θύλακα Χαρακτηριστικά Θύλακα 

Θύλακας Η Ο θύλακας Η ανήκει στο 
Δήμο Πετρούπολης. 

Αποτελεί, μαζί με τον θύλακα Ζ, μια από περιοχές του 
Δήμου με τα λιγότερο ικανοποιητικά πολεοδομικά 

χαρακτηριστικά και τα χαμηλότερα εισοδήματα, έντονα 
μονολειτουργική (κατοικία) με έλλειψη χαρακτήρα και 

κεντρικών λειτουργιών 

Θύλακας Θ 
Ο θύλακας Θ ανήκει στο 

Δήμο Αγίων 
Αναργύρου-Καματερού 

Περιοχή αυθαιρέτων σε λόφο, στα νότια του Ποικίλου 
Όρους, με χαμηλές τιμές γης και μεγάλα προβλήματα 

εφαρμογής και προώθησης του πολεοδομικού 
σχεδιασμού (Πράξη Εφαρμογής). ο θύλακας παρουσιάζει 

εξαιρετικά οξυμμένα πολεοδομικά προβλήματα, 
αποτελώντας ταυτόχρονα τμήμα μιας περιοχής με χαμηλά 

εισοδήματα και αναπτυξιακό έλλειμμα. 

Θύλακας Ι 

Ο θύλακας Ι αποτελεί 
από τέσσερα 

«τμήματα», στο σύνολό 
τους στο Δήμο Φυλής. 

Τα επιμέρους τμήματα έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, αλλά συγκροτούν με συμπληρωματικούς 
όρους ένα οργανικό σύνολο. Ένα τμήμα βρίσκεται νοτίως 
της Αττικής Οδού (που στο σημείο αυτό είναι καλυμμένη), 
ενώ το κύριο τμήμα ταυτίζεται με το «πάρκο της πόλης» 
στο οποίο ο Δήμος έχει προωθήσει ορισμένα έργα (στο 

πλαίσιο των μέχρι σήμερα χρηματοδοτικών δυνατοτήτων) 
με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερης εμβέλειας 

πνεύμονα πρασίνου και εστίας αναψυχής, ενώ τα άλλα 
δύο τμήματα κατοικούνται μερικώς από Ρομά. 

Συνολικά, η περιοχή παρουσιάζει ένα μεικτό χαρακτήρα, 
με προβλήματα κοινωνικής συνοχής, πολεοδομικές και 

περιβαλλοντικές αδυναμίες, αλλά και ορισμένες 
δυνατότητες (κυρίως ως προς το πάρκο). Είναι σημαντική 

παράμετρος, επίσης, ότι πρόκειται για μια ζώνη με 
προβλήματα σε ένα Δήμο με ήδη πολύ χαμηλά 

εισοδηματικά χαρακτηριστικά. 

Θύλακας ΙΑ 

Ο θύλακας ΙΑ 
χωροθετείται στα 

διοικητικά όρια του 
Δήμου Φυλής. 

Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η αντίθεση μεταξύ 
οικονομικού δυναμισμού -δεδομένου ότι ο θύλακας ΙΑ 

λειτουργεί ως πυρήνας κεντρικών λειτουργιών μιας 
ευρύτερης περιοχής- και ζώνης βιοτεχνίας και, από την 

άλλη πλευρά, έντονων προβλημάτων αστικής, 
πολεοδομικής και κυκλοφοριακής οργάνωσης. Η όποια 

ανάπτυξη σήμερα γίνεται άναρχα, και βέβαια στο πλαίσιο 
ενός Δήμου με χαμηλά εισοδήματα και τα συνακόλουθα 

οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. 
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Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 
Δ.1 - ΟΡΑΜΑ / ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Να παρουσιαστεί το Όραμα και ο Στρατηγικός Στόχος που έχει επιλεγεί στην Περιοχή Παρέμβαση. 

 

Η αντιμετώπιση του συνδυασμού «αναγκών και «προκλήσεων» καθορίζει τις παραμέτρους 
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας, ενώ η χωρική αποτύπωση 
αυτού του συνδυασμού «αναγκών / προκλήσεων» διαμορφώνει ένα «Διαδημοτικό 
Λειτουργικό Τόξο» και τέσσερις «Γραμμικές Χωρικές Ζώνες Παρεμβάσεων» («βέλη»). 

Η «Περιοχή Παρέμβασης» της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας με βάση την 
ανάλυση που προηγήθηκε και την οριοθέτηση της Ενότητας Γ.4, προσδιορίζεται από χωρική 
άποψη σε τρία επίπεδα: 

• στις περιοχές που ενισχύουν την «μητροπολιτικότητα» της Περιοχής Παρέμβασης, άρα 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της Περιφέρειας Αττικής, 

• στους «Θύλακες» συνδυασμού αρνητικών κοινωνικών φαινομένων και αστικής 
υποβάθμισης, 

• στις περιοχές που εμφανίζουν ομοειδείς «λειτουργικές σχέσεις», οι οποίες 
προσδιορίζονται χωρικά από συνδυασμό αναγνωρίσιμων οδικών αξόνων, ομαδοποιούν 
και διασυνδέουν θύλακες και ενσωματώνουν το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό 
περιβάλλον. 

Το «Διαδημοτικό Λειτουργικό Τόξο» και τέσσερις «Γραμμικές Χωρικές Ζώνες 
Παρεμβάσεων» («βέλη»)(ΔΛΤ-4Β)ενσωματώνει ταυτόχρονα τα παραπάνω χωρικά επίπεδα 
αναφοράς, όπως αποτυπώνονται στον αντίστοιχο Χάρτη Ειδικής Αναφοράς στο Παράρτημα 
του παρόντος. 

Στο ΔΛΤ-4Β περιέχονται οι «Θύλακες», τα κέντρα των δήμων και οι βασικοί άξονες 
(εμπορικοί, διοικητικοί, πολιτιστικοί, ιστορικοί) της περιοχής, στα οποία θα εφαρμοσθεί 
«μίγμα» παρεμβάσεων, ικανό να κινητοποιήσει το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο και να 
προσελκύσει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Από μεθοδολογική άποψη, η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) της Δυτικής 
Αθήνας διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα:. 

• ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας – 1ο επίπεδο: Κύριες Στρατηγικές Αναπτυξιακές Επιλογές 

• ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας – 2ο επίπεδο: Κύριες Χωρικές Αναπτυξιακές Επιλογές 
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Η «συσχέτιση» των δύο αυτών προσεγγίσεων, δηλαδή των Κύριων Στρατηγικών 
Αναπτυξιακών Επιλογών με τις αντίστοιχες Χωρικές, φαίνεται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, 
ενώ απεικονίζονται και στο Σχήμα 2. 

Πρακτικά, στην χωρική στρατηγική ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας στοχεύεται η δημιουργία 
Δικτύου Ιεραρχημένων «Πόλων Ανάπτυξης» και η ανάδειξη ενός πολυ-Λειτουργικού 
αναπτυξιακού πλέγματος, στο οποίο: 

1. Το Περιστέρι, από «Διαδημοτικό Κέντρο Ευρείας Ακτινοβολίας» της Περιφέρειας 
μετεξελίσσεται και αναδεικνύεται σε νέο περιφερειακό δυναμικό πόλο και εντάσσεται 
στο «Δίκτυο Πόλων Διαπεριφερειακής Εμβέλειας» της Αττικής. 

2. Οι λοιποί Δήμοι, από μεμονωμένα «Δημοτικά Κέντρα», αξιοποιούν το ΔΤ4Β και 
μετεξελίσσονται σταδιακά σε «Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας», όπως: 

• Το αστικό πλέγμα Αιγάλεω - Αγίας Βαρβάρας – Χαϊδαρίου, 

• Το αστικό πλέγμα Αγίων Αναργύρων - Καματερού – Ιλίου – Πετρούπολης. 

Με αυτή την αστική ιεράρχηση, η Δυτική Αθήνα εντάσσεται (σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
του ΡΣΑ) στις «περιοχές στρατηγικής σημασίας» και συμβάλλει σε κρίσιμο βαθμό στην 
ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της Αττικής.  

Κύρια στρατηγική επιλογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) αποτελεί 
η ενίσχυση της «πολικότητας» της Δυτικής Αθήνας και η αποκατάσταση της ισόρροπης 
ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της Περιφερειακής 
Μητροπολιτικότητας και την επανατοποθέτηση της Αττικής στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Μητροπόλεων. 

Ειδικότερα, η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) στη Δυτική Αθήνα στοχεύει 
στην αστική και περιβαλλοντική αναζωογόνηση και στην προσέλκυση «νέων» και 
«νεοφυών» επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ροών επισκεψιμότητας, με αξιοποίηση 
αφενός της κομβικής της θέσης ως προς τις μητροπολιτικές λειτουργίες της Αττικής και, 
αφετέρου, του λανθάνοντος υπερτοπικού χαρακτήρα εκπαιδευτικού και πολιτιστικού 
δυναμικού, μέσω του οποίου αναδεικνύεται μια διαφορετική «ταυτότητα» της Δυτικής 
Αθήνας. 

Η ταυτότητα αυτή ενισχύεται με την ενίσχυση της προσβασιμότητας στην περιοχή 
παρέμβασης, τη δημιουργία, αναβάθμιση και δικτύωση πολιτιστικών υποδομών και Δομών 
(θέατρα, πολυχώροι τέχνης, πολιτιστικά κέντρα, θερινοί κινηματογράφοι κ.λπ.), σε 
συνδυασμό με την οργάνωση της διαχείρισης και την προβολή τους ως ενιαίου προϊόντος με 
συγκεκριμένη ταυτότητα. Με την εκτέλεση έργων ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, 
μνημείων, εκκλησιών κ.λπ., αναμένεται η πολιτιστική «ταυτότητα» της Δυτικής Αθήνας να 
συμπληρωθεί με ιστορικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές διαδρομές. 
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Μέσω της στοχευμένης βελτίωσης της ποιότητα ζωής, αντιμετωπίζεται η ανάγκη της 
προσέλκυσης και εγκατάστασης στην περιοχή παρέμβασης νέων οικογενειών και νέων 
επιχειρηματιών. 

Η αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικών υποδομών, διαδρομών και λειτουργιών σύγχρονου 
πολιτισμού και οι δράσεις «έξυπνων πόλεων», στοχεύεται να δημιουργήσουν και να 
αναδείξουν ένα δίκτυο υπερ-τοπικών πόλων ανάπτυξης στην Περιοχή Παρέμβασης. 

Η επιχειρηματική αναζωογόνηση θα κινητοποιηθεί και ενισχυθεί με την αξιοποίηση των ΤΕΙ 
που χωροθετούνται στην περιοχή παρέμβασης και τη δημιουργία «συστήματος» ανάπτυξης 
και εκκόλαψης καινοτόμων ιδεών, καθώς και δημιουργίας και προσέλκυσης και νέων και 
νεοφυών επιχειρήσεων που περιλαμβάνει: 

• φυτώριο νέων και νεοφυών επιχειρήσεων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες στους 
τομείς της τεχνολογίας, με έμφαση στην ανάπτυξη, φιλοξενία και διαχείριση 
«μεγάλων» και «ανοιχτών» δεδομένων, στη διαχείριση νέων μορφών και 
εφαρμογών επικοινωνίας, στην έξυπνη διαχείριση αστικών πόρων και λειτουργιών, 
στη δημιουργική βιομηχανία κ.λπ. 

• φυτώριο επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, με έμφαση στην συλλογική 
τεχνολογιών και μεθόδων στην διαχείριση αστικών και κοινωνικών πόρων, στην 
ενσωμάτωση της κοινωνικής καινοτομίας κ.λπ. 

• κέντρα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας (λειτουργικά συνδεδεμένα με τα 
«φυτώρια»  

Η ισότιμη και δυναμική ένταξη της Δυτικής Αθήνας στο «μητροπολιτικό πόλο» Αθήνας-
Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής θα στηριχθεί όχι μόνο στην αλληλεπίδραση της αστικής 
αναζωογόνησης και της επιχειρηματικότητας, αλλά και στην εφαρμογή ολοκληρωμένου 
σχεδίου βιώσιμης κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων. 

Ειδικότερα, η Στρατηγική Β.Α.Α. στη Δυτική Αθήνα στοχεύει ταυτόχρονα στην άμβλυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων και στην συστηματική προώθηση της κοινωνικής ένταξης των 
ευπαθών ομάδων, με αναβάθμιση και συμπλήρωση των κοινωνικών υποδομών, διεύρυνση 
και ταυτόχρονα στόχευση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και προώθηση 
και αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας με στόχο τη συστηματική ενδυνάμωση των 
ευπαθών ομάδων και την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης και σε εναλλακτικές 
δραστηριότητες επιχειρηματικότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης επιτυγχάνεται στη Δυτική Αθήνα μέσω πολυεπίπεδης και 
ολοκληρωμένης παρέμβασης κοινωνικής καινοτομίας με τις ακόλουθες συνιστώσες: 

• συνάρθρωση των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών σε ένα ενιαίο και 
ομογενοποιημένο δίκτυο πρόσβασης των ωφελουμένων σε ολόκληρη την περιοχή 
παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ σε Δομές, υπηρεσίες και παροχές κοινωνικής ένταξης. 
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• εμπλουτισμός των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών με νέες, με στόχο τόσο την 
πλήρη γεωγραφική κάλυψη των ωφελουμένων, ιδίως στους «θύλακες» που έχουν 
καταγραφεί, όσο και την παροχή διευρυμένων υπηρεσιών ταυτοποίησης, 
ψυχοκοινωνικής στήριξης, προώθησης της κοινωνικής ένταξης, προώθηση της 
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, νέας, νεοφυούς και κοινωνικής. 

• προώθηση στην απασχόληση των ευπαθών ομάδων (και διερεύνηση ειδικών 
δεξιοτήτων για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας), μέσω αξιοποίησης 
πολλαπλών εργαλείων των ενεργητικών πολιτικών 

• εξατομικευμένη προσέγγιση ειδικών υπο-ομάδων των ευπαθών ομάδων της 
περιοχής παρέμβασης στις οποίες παρατηρούνται αυξημένα προβλήματα, όπως 
νέοι, ΝΕΕΤs (νέοι ΕΑΕΚ), γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες, παιδιά και 
περιθωριοποιημένες ομάδες και την προώθηση εκείνων που βρίσκονται σε 
εργασιακή ηλικία σε θέσεις απασχόλησης, μέσω πολλαπλής στήριξης (κατάρτιση που 
οδηγεί σε πιστοποίηση, ειδικές δεξιότητες, coaching, πρακτική εξάσκηση, απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.). 

• δημιουργία διαδημοτικού μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης κοινωνικών 
κρίσεων 

• ανάπτυξη ειδικών εργαλείων και συστηματικών πρωτοβουλιών για την 
ομογενοποιημένη προσέγγιση, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής 
«οικογενειακών» και «ατομικών σχεδίων» κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην 
απασχόληση. 

• διασφάλιση κοινωνικής διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών 
υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα, της ΠΦΥ, της δημόσιας υγείας και της ψυχικής 
υγείας, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος το οποίο αφού 
σχεδιασθεί και ωριμάσει μέσω της διαβούλευσης της ΒΑΑ/ΟΧΕ, θα προταθεί ως 
πιλοτικό εγχείρημα στο Υπουργείο Υγείας. 

• κινητοποίηση των τοπικών κοινωνικών Φορέων, ΜΚΟ, συλλόγων, δικτύων κ.λπ. για 
την συμμετοχή τους στο «ενιαίο κοινωνικό δίκτυο» της Δυτικής Αθήνας. 

• δημιουργία ικανοτήτων, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της μεταφοράς τεχνογνωσίας 
στα στελέχη των Κοινωνικών Δομών των Δήμων-Εταίρων και των λοιπών Φορέων 
κ.λπ. του «ενιαίου Κοινωνικού δικτύου». 

• ανάπτυξη αναγνωρίσιμου και καινοτόμου «οικοσυστήματος κοινωνικής οικονομίας» 
στη Δυτική Αθήνα. 

Οι παρεμβάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από υπερ-τοπικό / διαδημοτικό χαρακτήρα και 
υποστηρίζονται από αντίστοιχα «κοινωνικά δίκτυα». 
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Το «μίγμα» των Κύριων Στρατηγικών Επιλογών της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης στη Δυτική Αθήνα αποτελείται από 

• αναπτυξιακή στρατηγική προσέγγιση, με ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 
διαφοροποίηση του παραγωγικού δυναμικού, προσέλκυση επενδύσεων, αστική 
αναζωογόνηση και, συνδυασμό αυτών, με απώτερο σκοπό πολικότητα, ροές 
επισκεψιμότητας, νέες δραστηριότητες, προώθηση μιας νέας διακριτής (από άποψη 
αναγνωρισιμότητας και δυναμικής) ταυτότητας της Δυτικής Αθήνας 

• διαρθρωτική στρατηγική προσέγγιση, με βιώσιμη αντιμετώπιση των αρνητικών 
κοινωνικών φαινομένων, στοχευμένη ενίσχυση, συμπλήρωση και αναβάθμιση των 
κοινωνικών υποδομών και προώθηση της κοινωνική ένταξης των ευπαθών και 
περιθωριοποιημένων ομάδων, με έμφαση στην διαμόρφωση και βελτίωση 
ικανοτήτων και την παροχή ευκαιριών ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και 
στην επιχειρηματικότητα, ιδίως των νέων. 

Οι παραπάνω κύριες στρατηγικές επιλογές αποτυπώνονται χωρικά με διαφοροποιημένο 
«μίγμα», δηλαδή με προσαρμοσμένη ένταση και προτεραιότητες της σχέσης αναπτυξιακής 
/ διαρθρωτικής,  

Η σημειούμενη κρίση στη Χώρα είναι κοινωνική, οικονομική, πολεοδομική, περιβαλλοντική, 
σε ορισμένες εκφάνσεις της αποκτά χαρακτήρα ανθρωπιστικής κρίσης ως προς τις πιο 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (που διευρύνονται και γίνονται πιο ευάλωτες, τη στιγμή που η 
κρατική προνοιακή ή άλλη προστασία συρρικνώνονται). Οι διαστάσεις αυτές 
αλληλοενισχύονται δημιουργώντας αλυσίδες προβληματικότητας, και οδηγώντας σε 
εντεινόμενη απώλεια συνοχής, κοινωνικής αλλά και χωρικής, και σε ακόμα μεγαλύτερες από 
ό,τι στο παρελθόν δυσκολίες ανάταξης.  

Η επί δεκαετίες παραμέληση του προβλήματος, όταν αυτό ήταν λιγότερο έντονο και όταν 
υπήρχαν μεγαλύτερες δυνατότητες, καθιστά πολύ πιο δύσκολη την αντιμετώπισή του στις 
σημερινές συνθήκες. Ταυτόχρονα, όμως, την καθιστά πιο επιτακτική, λόγω της οξύτητας των 
προβλημάτων. Πρέπει να σημειωθεί, εξάλλου, ότι τα προβλήματα της Δυτικής Αθήνας 
ασφαλώς εκδηλώνονται στην περιοχή και αφορούν τους κατοίκους της, αλλά παράλληλα 
έχουν και μητροπολιτική διάσταση.  

Η κλίμακα της Δυτικής Αθήνας σημαίνει ότι τα προβλήματα αντανακλούν στα συνολικά 
μεγέθη του Λεκανοπεδίου αλλά και της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας/Αττικής και, 
ταυτόχρονα μειώνουν την εσωτερική συνοχή και σε επιμέρους μακρο-χωρικές ενότητες, που 
δεν μπορούν να λειτουργούν ικανοποιητικά όταν υπολειτουργεί ένα σημαντικό τμήμα τους. 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. προτείνονται αντίστοιχα ένα «αναπτυξιακό τόξο» που 
διασχίζει το σύνολο της περιοχής παρέμβασης (θύλακες Γ, Δ, Ε, Στ, Θ, Ι, ΙΑ), διαπερνώντας 
τους περισσότερους θύλακες και τέσσερις «εγκάρσιοι» δια-δημοτικοί αστικοί άξονες (που 
στον Χάρτη 4 απεικονίζονται ως «βέλη»), ως εξής: 
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⇒ 1ο θύλακες Β, Ε και κέντρα Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω,  

⇒ 2ο θύλακες Α, Ε, Δ και κέντρο Χαϊδαρίου,  

⇒ 3ο θύλακας Δ και κέντρο Περιστερίου και 

⇒ 4ο θύλακες ΣΤ, Ζ, Η και κέντρα Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου και 
Πετρούπολης 

που όντας κατά μήκος των κύριων εμπορικών και διοικητικών αξόνων της Δυτικής Αθήνας, 
διασυνδέουν τους λοιπούς θύλακες και τα κέντρα των Δήμων με το κύριο αναπτυξιακό τόξο. 
Αναλυτικότερα: 

1. Διαδημοτικό «Αναπτυξιακό Τόξο»: Το αναπτυξιακό τόξο της Δυτικής Αθήνας 
ταυτίζεται με την «παρακηφίσια» (ανατολική) ζώνη της Περιοχής Παρέμβασης και 
στην ουσία εκτείνεται στη χωρική ζώνη που εκτείνεται μεταξύ του οδικού «άξονα» 
Θηβών (από το ύψος της Λ. Αθηνών) προς τα ανατολικά μέχρι και το «μέτωπο» του 
Κηφισού.  

Χαρακτηρίζεται από υπερτοπικές λειτουργίες, κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική 
επιβάρυνση, έντονο δυϊσμό (αναπτυξιακών / κοινωνικών φαινομένων και 
δυνατοτήτων), με εστίες κοινωνικού διαχωρισμού. Στην περιοχή εντοπίζεται και το ένα 
από τα δύο ΤΕΙ, που έχουν χωροθετηθεί στην Δυτική Αθήνα (ΤΕΙ Πειραιά). Η περιοχή 
παρέμβασης -αν και επιμήκους χαρακτήρα- χαρακτηρίζεται επίσης από την μοναδική 
στην πραγματικότητα οδική πρόσβαση μέσω του Περιστερίου (συμπεριλαμβανομένου 
του ΜΕΤΡΟ), ενώ βορειότερα αναδεικνύεται η ανάγκη νέας «μητροπολιτικού» 
χαρακτήρα πρόσβασης σύνδεσης του μετώπου Κηφισού από Νέα Ιωνία-Χαλκηδόνα 
μέχρι και Ποικίλο Όρος, δια μέσου Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και 
Πετρούπολης. Η συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης αντιμετωπίζει ακόμα έντονα 
πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στο κάτω άκρο του θύλακα Δ.. 

Η δια-δημοτική περιοχή παρέμβασης εκτείνεται στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, 
Αιγάλεω, Περιστερίου, Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού, περιλαμβάνει δε τους 
Θύλακες Γ, Ε, Δ, ΣΤ και Θ. Στο τόξο επίσης βρίσκεται το κέντρο του Αιγάλεω και των 
Αγίων Αναργύρων-Καματερού και το Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αντώνης 
Τρίτσης. 

2. Αστικός Αναπτυξιακός Άξονας (βέλος) 1: Ουσιαστικά κατά μήκος του ιστορικότερου 
δρόμου της Αθήνας, της Ιεράς οδού. Συνδέει το κέντρο του Αιγάλεω και της Αγίας 
Βαρβάρας και το θύλακα Β με το τόξο, κατά μήκος του θύλακα Ε. Κατά μήκος του, 
βρίσκουμε περιοχές με υπερτοπικές οικονομικές δραστηριότητες, δύο στάσεις μετρό, 
διαδημοτικό εμπόριο, πολιτιστικούς χώρους, το Δημαρχείο Αιγάλεω. Σημαντική είναι 
η μελλοντική διασύνδεση του Μετρό με τους Δήμους του Πειραιά. 

Στο θύλακα Β ανήκουν τα κέντρα Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας, τα δημαρχεία και των 
δύο Δήμων, σημαντική γραμμική ανάπτυξη αναψυχής, εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά 
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κτίρια, ρέματα εντός του αστικού ιστού, πάρκα, νοσοκομεία, ενώ ακουμπά και στην 
περιοχή του Ελαιώνα, του Δρομοκαΐτειου Ψυχιατρείου και του Βοτανικού Κήπου. 

3. Αστικός Αναπτυξιακός Άξονας (βέλος) 2: Χωροθετείται κατά μήκος της Εθνικής Οδού 
Αθηνών-Κορίνθου, ξεκινώντας από το Ελαιώνα με κατεύθυνση προς τις εκτός σχεδίου 
περιοχές του Χαϊδαρίου με «διέξοδο» προς τη θάλασσα, ενώ συναντάται με το «βέλος 
1» στην Ιερά Οδό. Σημαντικά στοιχεία της ταυτότητας του συγκεκριμένου αστικού 
άξονα αποτελούν η προς τα νότια-νοτιοανατολικά γειτνίαση με τον Ελαιώνα και η 
ύπαρξη του ΤΕΙ Αθηνών. Αν και αποτελεί σαφώς μητροπολιτικό άξονα, η ανάμιξη 
τοπικών, διαδημοτικών και μητροπολιτικών χρήσεων, καθώς και λειτουργία τους ως 
φράκτη που διασπά τον αστικό ιστό, δημιουργούν ανάγκες παρεμβάσεων άμβλυνσης 
των φαινομένων αυτών. 

Κατά μήκος του άξονα μπορούμε να εντοπίσουμε σημαντικά ιστορικά μνημεία, όπως 
το Παλατάκι, τα στρατόπεδα Χαϊδαρίου με το μπλοκ 15, και τη μονή Δαφνίου. Ακουμπά 
στους θύλακες Α και Β. 

4. Αστικός Αναπτυξιακός Άξονας (βέλος) 3: Ακολουθεί τη διαδρομή Λένορμαν, Εθνάρχου 
Μακαρίου, Παναγή Τσαλδάρη και Αναπαύσεως. Σε αυτή τη διαδρομή βρίσκονται τρεις 
σταθμοί Μετρό (Άγιος Αντώνιος, Περιστέρι και Ανθούπολη), το εμπορικό κέντρο 
Περιστερίου, το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, το ΚΥΒΕ, στο Δημαρχείο Περιστερίου, 
τα συγκροτήματα εργατικών πολυκατοικιών Αγίου Αντωνίου και Ευαγγελίστριας. 
Ξεκινά από το θύλακα Δ και διασχίζει τη καρδιά του Περιστερίου καταλήγοντας στο 
Ποικίλο Όρος.  

Πρόκειται για περιοχή με ανάμικτες χρήσεις εμπορίου, υπηρεσιών (κλινικές, ιατρικά 
κέντρα, τράπεζες, ασφάλειες) βιοτεχνίας / βιομηχανίας, διοίκησης) και κατοικίας. Η 
βιομηχανία / βιοτεχνία (λειτουργούσα ή εγκαταλειμμένη) συγκεντρώνεται στο τμήμα 
που διασχίζει τον θύλακα Β, έως το σταθμό Αγίου Αντωνίου. 

Στην παρακηφίσια ζώνη, ουσιαστικά του θύλακα Δ, συγκεντρώνεται έντονη 
επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία από άποψη κύκλου εργασιών αγγίζει το 65% 
του αντίστοιχου συνολικού της Δυτικής Αθήνας. 

5. Αστικός Άξονας (βέλος) 4ο: Πρόκειται για το διαδημοτικό αστικό άξονα που καλείται 
να συνδέσει λειτουργικά τους Δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και 
Πετρούπολης με το μέτωπο Κηφισού και την περιοχή της Νέα Ιωνίας και Χαλκηδόνας 
και να αναδείξει μια σειρά υποβαθμισμένων περιοχών, οι οποίες όμως συγκεντρώνουν 
ενδιαφέροντα εμπορικά κέντρα και πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των «δια-δημοτικών αστικών αξόνων» αποτελεί η ύπαρξη 
«ζωντανών» εμπορικών κέντρων, σημαντικών χώρων πρασίνου υπερτοπικού χαρακτήρα, 
αλλά και η ύπαρξη εγκαταλελειμμένων εκτάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών (κυρίως πρώην 
παραγωγικών μονάδων). 
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Στο Διαδημοτικό Τόξο θα εφαρμοσθούν αναπτυξιακές παρεμβάσεις με έμφαση στην αστική 
και επιχειρηματική αναζωογόνηση και συνοδευτικές / στοχευμένες δράσεις διασφάλισης της 
κοινωνικής συνοχής. Στα Βέλη θα εφαρμοσθούν διαρθρωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις με 
έμφαση στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και, 
συνοδευτικές / στοχευμένες δράσεις αστικής αναζωογόνησης. 

Συμπληρωματικά θα αναδειχθούν συγκεκριμένοι «κύριοι πόλοι ανάπτυξης» με έμφαση είτε 
σε συγκεκριμένους «θύλακες», είτε σε «ώριμα» εμπορικά-διοικητικά κέντρα, είτε 
συνδυασμό των ανωτέρω αφενός με αξιοποίηση υπερτοπικών πάρκων και αφετέρου με τη 
δημιουργία αρχαιολογικών / πολιτιστικών διαδρομών. 

Για παράδειγμα, στους θύλακες Β, Γ και Ε δημιουργείται ένας αναδυόμενος πόλος 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (σε συνδυασμό με τα ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά). 
Επιπρόσθετα, η υποβάθμιση της περιοχής δυτικά του θύλακα Δ δημιουργεί ανάγκες αστικής 
και κοινωνικής αναζωογόνησης. 

Θα επιδιωχθεί η δημιουργία θερμοκοιτίδων (με θεματική εξειδίκευση), οι οποίες θα 
χωροθετηθούν κατά προτεραιότητα στα αναδυόμενα «αστικά πλέγματα» της περιοχής 
παρέμβασης, ανάλογα με την ύπαρξη δημοτικών ακινήτων, ενδεικτικά, η 1η στην περιοχή 
Χαϊδάρι-Αιγάλεω-Αγ. Βαρβάρα και η 2η στην περιοχή Περιστερίου-Αγίων Αναργύρων-
Καματερού-Ιλίου. 

Οριζόντια θα εφαρμοσθούν δράσεις «έξυπνης» πόλης», ενεργειακής αναβάθμισης 
δημοτικών αστικών πόρων (κτίρια, σχολεία, υποδομές, δημοτικός οδοφωτισμός), ανάδειξης 
και αξιοποίησης ιδιωτικών ακινήτων, επιχειρηματικής και κοινωνικής καινοτομίας, 
δημιουργίας νέων ή/και στήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων και στήριξης της 
απασχόλησης, τουρισμού (σε συνδυασμό με προσέλκυση ροών επισκεψιμότητας), από τις 
οποίες θα αναδειχθούν θεματικοί πόλοι ανάπτυξης και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με 
έμφαση στην ενίσχυση και αξιοποίηση των «τοπικών εταιρικών σχέσεων». 

Οι δράσεις κοινωνικής καινοτομίας εδράζονται, αξιοποιούν και αναπτύσσουν το «ενιαίο 
τοπικό διαδημοτικό δίκτυο Κοινωνικών Δομών», σε συνδυασμό με κοινά εργαλεία και 
μεθόδους ταυτοποίησης, ενδυνάμωσης και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των 
ευπαθών ομάδων της περιοχής. 

Οι «οριζόντιες» δράσεις συμπληρώνονται από την λειτουργική διασύνδεση των «πόλων» και 
των εμπορικών ή/και των λοιπών κέντρων επισκεψιμότητας ή/και του ενιαίου διαδημοτικού 
δικτύου Κοινωνικών Δομών μέσω αναδιάταξης των δρομολογίων του ΟΑΣΑ, αλλά και της 
δημιουργίας νέων πιλοτικού χαρακτήρα «κυκλικών δρομολογίων, με δρομολόγηση 
«πράσινων λεωφορείων με χρήση και διάδοση της ηλεκτρικής τεχνολογίας ή/και άλλων 
υβριδικών τεχνολογιών.  

Ως «δυναμικά κέντρα» ειδικών παρεμβάσεων (κατά την ανωτέρω έννοια) επιλέγονται 
συγκεκριμένες περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά, όπως πρώην βιομηχανικές υποδομές, 
άλση, πρώην στρατόπεδα, ανοιχτές πολιτιστικές υποδομές, καθώς και περιοχές με 
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αναπτυξιακή δυναμική, όπως τα υφιστάμενα εμπορικά κέντρα των Δήμων - Εταίρων, η 
παρακηφίσια ζώνη, εμβληματικά δημόσια ή δημοτικά ακίνητα, οι ζώνες άμεσης επιρροής των 
νέων σταθμών του μετρό, επιχειρηματικές εγκαταστάσεις (τυπικές ή άτυπες) κ.λπ. 

Στο Χάρτη Ειδικής Αναφοράς (Χ.Ε.Α.) 24 του Παραρτήματος καθώς και στον Χάρτη που 
ακολουθεί (Χάρτης 7, σελ.114), φαίνεται η χωρική αποτύπωση της προτεινόμενης 
Στρατηγικής ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας:  

• Στο Κύριο Αναπτυξιακό Τόξο, σε συνδυασμό με τα αστικά συμπλέγματα και τους 
Θύλακες 

• Στους Διαδημοτικούς Αστικούς Άξονες που στην πραγματικότητα (όπως 
τεκμηριώθηκε και στην προηγούμενη Ενότητα του παρόντος) «οριοθετούν» τις 
ευρύτερες ζώνες παρέμβασης της ΒΑΑ, διασυνδέοντας αστικά συμπλέγματα, 
θύλακες και προσβάσεις, εντός και εκτός της Περιοχής παρέμβασης (λ.χ. η Εθνική 
Αθηνών – Θεσσαλονίκης που χωρίζει αλλά και ταυτόχρονα συνδέει την Δυτική 
Αθήνα με το υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών 
«διαλειτουργώντας» με την Αττική Οδό, οι βασικές οδικές προσβάσεις από την 
Αθήνα και τον Πειραιά προς τη Δυτική Αθήνα τέμνουν/ διασχίζουν κάθετα την 
Ε.Ο σε απόσταση ενός χιλιομέτρου η μια από την άλλη, η είσοδος της Ε.Ο. 
Αθηνών – Πατρών στη Δυτική Αθήνα και στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών 
στο ύψος της Μονής Δαφνίου στο Δήμο Χαϊδαρίου, η Ιερά Οδός προς Αιγάλεω, 
Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα, , η Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών όπως προαναφέρεται ως όριο 
Αιγάλεω και Περιστερίου και στη συνέχεια προς Χαϊδάρι, η οδός Λένορμαν – 
Εθνάρχου Μακαρίου – Παναγή Τσαλδάρη στο Περιστέρι που συνεχίζεται προς 
Πετρούπολη ως Αναπαύσεως - Περικλέους, η οδός Δυρραχίου- 
Κωνσταντινουπόλεως, η Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στον Ίλιον που 
συνεχίζεται ως Ανατολικής Ρωμυλίας στην Πετρούπολη, η Λεωφόρος 
Δημοκρατίας που αποτελεί την προέκταση της οδού Λιοσίων προς Αγίους 
Αναργύρους και Καματερό μαζί με την παράλληλη της Λεωφόρο Φυλής.  

Στον Χάρτης 8, σελ. 117 της παρούσας Πρότασης απεικονίζεται η διάρθρωση της Περιοχής 
Παρέμβασης σε Ταχυδρομικούς Κώδικες (Τ.Κ.), στους οποίους αποτυπώνεται η ένταση της 
«Ακραίας Φτώχειας» (με βάση στοιχεία ΤΕΒΑ).  

Στον Πίνακας 61, σελ. 115, φαίνεται η χωρική αποτύπωση της «Λογικής της Παρέμβασης» του 
Σχεδίου ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. στη Δυτική Αθήνα. 
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Χάρτης 7.  Χωρική Αποτύπωση της Στρατηγικής ΒΑΑ στη Δυτική Αθήνα 
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Πίνακας 61. «Συσχέτιση» των Κύριων Στρατηγικών Αναπτυξιακών και Χωρικών Επιλογών 
της Β.Α.Α. στη Δυτική Αθήνα 

 

Κύριες Χωρικές Αναπτυξιακές Επιλογές 
Β.Α.Α. της Δυτικής Αθήνας 

Δίκτυο νέων και νεοφυών 
Πόλων Ανάπτυξης 

Μητροπολιτικού Χαρακτήρα 
(μετατροπή του Διαδημοτικού 
Κέντρου Ευρείας Ακτινοβολίας 

του Περιστερίου σε 
Μητροπολιτικό Κέντρο) 

Ανάδειξη των Δημοτικών 
Κέντρων της Δυτικής Αθήνας 
σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 

Ευρείας Ακτινοβολίας» 

Κύριες 
Στρατηγικές 

Αναπτυξιακές 
Επιλογές Β.Α.Α. 

της Δυτικής 
Αθήνας 

Ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής 

Δυναμικής της Δυτικής 
Αθήνας, Δημιουργία 

Δικτύου Ιεραρχημένων 
«Πόλων Ανάπτυξης» και 

πολυ-Λειτουργικό 
Πλέγμα Ανάπτυξης 

Μητροπολιτικότητα, Αστική 
Αναζωογόνηση Δημιουργία – 

Ανάδειξη νέων –Μητρο-
πολιτικού χαρακτήρα-, 

Δυναμικών Πόλων Ανάπτυξης, 
Στήριξη και Τόνωση 

Επιχειρηματικότητας με έμφαση 
στην Καινοτομία 

Σύγχρονος Πολιτισμός 
Πρόσβαση 

Δίκτυο Τοπικών Πόλων 
Ανάπτυξης, Νέες τοπικές 

αγορές, Νέες Επιχειρηματικές 
Δραστηριότητες -Δημιουργία 
– Ανάδειξη νέων χαρακτήρα 

Δυναμικών Πόλων 
Ανάπτυξης, Στήριξη και 

Τόνωση Επιχειρηματικότητας 
με έμφαση στην Καινοτομία 

Προώθηση της 
Αναδιάρθρωσης της 

Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας – 

Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης και 
της Ισότιμης Πρόσβασης 

σε ευκαιρίες 
Απασχόλησης και 

Επιχειρηματικότητας 

Συμπλήρωση Κοινωνικών 
Υποδομών 

Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων 

(ιδιαίτερα των νέων), 
Δημιουργία και Αξιοποίηση Δια-
δημοτικών Δικτύων Κοινωνικών 

Δομών και Υπηρεσιών 

Άμβλυνση των έντονων 
Αρνητικών Κοινωνικών 

Φαινομένων, Συμπλήρωση 
Κοινωνικών και 

Εκπαιδευτικών Υποδομών 
Προώθηση της Κοινωνικής 

Ένταξης των Ευπαθών 
Ομάδων (ιδιαίτερα των 
περιθωριοποιημένων 

ομάδων και των νέων), 
Δημιουργία και Αξιοποίηση 

Δια-δημοτικών Δικτύων 
Κοινωνικών Δομών και 

Υπηρεσιών 

Χαρακτηριστικά του Προτύπου Χωρικής 
Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας 

 

Χαρακτηριστικά  
«Αναπτυξιακού Τόξου» 

Συγκέντρωση Παραγωγικών και 
Επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων, Υποβάθμιση 
Αστικών Λειτουργιών, Ελλείψεις 

Κοινωνικών Υποδομών 

Χαρακτηριστικά  
«Διαδημοτικών Αστικών 

Αξόνων» 
Άξονες οριζοντίου σύνδεσης 
περιοχής, με συγκέντρωση 
εμπορίου υπερτοπικού και 

τοπικού, διοίκηση και 
αναψυχή 
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Σχήμα 27. Αποτύπωση των «Σεναρίων» Συσχέτιση» των Κύριων Στρατηγικών 
Αναπτυξιακών και Χωρικών Επιλογών της Β.Α.Α. στη Δυτική Αθήνα 

 

Αστική Αναζωογόνηση 
Τόνωση της 

Επιχειρηματικότητας  -
Προσέλευση νέων και 

νεοφυών Δραστηριοτήτων 
– Ενίσχυση μιας νέας 
“πολυλειτουργικής” 

ταυτότητας της Δυτικής 
Αθήνας

Κύριες 
Αναπτυξιακές 
Στρατηγικές 

Επιλογές

Κύριες 
Χωρικές 

Στρατηγικές 
Επιλογές

Συνολική Αναβάθμιση των 
“θυλάκων” και ένταξή τους σε 

Διαδημοτικά “Κέντρα”
Εξισορρόπησης και Συνοχής 

που διαμορφώνουν και 
στηρίζουν τη 

“Μητροπολιτικότητα” της 
Δυτικής Αθήνας (Κ.Ε.Σ.)

Διαδημοτικές Δράσεις 
αντιμετώπισης της φτώχειας 

και προώθησης της Κοινωνικής 
Ένταξης με έμφαση στους 

νέους, στην προώθηση, στην 
απασχόληση και σε 

Επιχειρηματικές ευκαιρίες, με 
την προώθηση –μεταξύ 
άλλων– της Κοινωνικής 

Καινοτομίας

Προώθηση της 
“Μητροπολιτικότητας” της 
Δυτικής Αθήνας – Δίκτυο 
νέων Δυναμικών Πόλων 

Ανάπτυξης 

Ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής 

Δυναμικής της Δ.Α. –
Δίκτυο “Νέων” Πόλων 

Ανάπτυξης

Προώθηση της Αναδιάρθρωσης της 
Τοπικής Κοινωνίας και Οικονομίας –

Προώθηση της Κοιν. Ένταξης της 
Απασχόλησης και της 
Επιχειρηματικότητας
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Χάρτης 8. Διάρθρωση της Περιοχής Παρέμβασης σε Ταχυδρομικούς Κώδικες (Τ.Κ.) – 
Ένταση της «Ακραίας Φτώχειας» ανά Τ.Κ.– Στοιχεία ΤΕΒΑ 
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Πίνακας 62.  Χωρική Αποτύπωση της «Λογικής της Παρέμβασης» του Σχεδίου ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. 
στη Δυτική Αθήνα - Πινακοποίηση των «Αστικών Αναπτυξιακών Αξόνων» στην 

Περιοχή Παρέμβασης 

ΔΗΜΟΣ Ταχυδρ. 
Κώδικας 

Ονομασία Συνοικίας 
Περιοχής 

«Χωρικοί 
Άξονες»  

Στρατηγικής 
Β.Α.Α. 

(Θύλακες) 

Πληθυσμός 2011 
Αρ. Αποφ. ΓΠ – 191 
(ΦΕΚ 698/Β/20-3-

2014)  

«Αναπτυξιακοί 
Άξονες»  

Στρατηγικής Β.Α.Α. 

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 12351 Αγ. Βαρβάρα Γ, Β 26.550  1 

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

13451 Καματερό Θ 
62.529  

- 
13561 Γεροβουνό Δ, ΣΤ 4 
13562 Μυκονιάτικα - Κέντρο ΣΤ 4 

ΑΙΓΑΛΕΩ 

12241 Κάτω Αιγάλεω / Κύπρου 
/ Ελαιώνας  Γ, Ε 

69.946  

2 

12242 
Άγιος Σπυρίδωνας / 

Εσταυρωμένος / 
Προύσης 

Δ, Ε 2 

12243 
Λιούμη / Αναγέννηση / 

Άλσος Αιγάλεω -
Μπαρουτάδικο 

Β 2 

12244 
Ιερά Πόλη / Αγίου 

Κωνσταντίνου / 
Νταμαράκια 

Γ 2 

ΙΛΙΟΥ 

13121 Παλατιανή / Βερακέικα Δ 

84.793  

4 

13122 

Κέντρο / Ρίμινι / 
Πολυτέκνων / Αγίου 

Φανουρίου / 
Ραδιοφωνία 

Δ, ΣΤ 4 

13123 Μιχελή   4 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

12131 Τσαλαβούτα Δ 

139.981  

3 
12132 Αγ. Αντώνιος /Κέντρο Δ 3 
12133 Μπουρνάζι Δ 3 
12134 Κέντρο   3 
12135 Ανθούπολη   3 
12136 Λόφος/Νέα Ζωή   3 
12137 Χρυσούπολη/Κηπούπολη   3 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 13231 

Αγία Τριάδα / Νησάκι / 
Παλατιανή / Μιχελή 1 / 

Μιχελή 2 / Κάτω 
Πετρούπολη / Πανόραμα 

/ Άνω Πετρούπολη 

Ζ, Η 58.979  1 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
12461 Κέντρο / Σκαραμαγκάς / 

Αφαία Α, Β 
46.897  

1 

12462 Άνω Δάσος / Δάσος / 
Δαφνί / Γρηγορούσα Α 1 

ΣΥΝΟΛΑ 489.675   



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

119 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Δ.2 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Δ.2.1 – Τεκμηρίωση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της προτεινόμενης Στρατηγικής 

Να τεκμηριωθεί ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της προτεινόμενης Στρατηγικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Κεφ. 2.1 του Οδηγού και ιδιαίτερα σε σχέση με τη συγκροτημένη λογική παρέμβασης με επικέντρωση στα 
Προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες της Περιοχής Παρέμβασης που εντοπίστηκαν και η αντιμετώπισή τους με 
συγκεκριμένες δράσεις. 

 

Η Στρατηγική Β.Α.Α. στη Δυτική Αθήνα εξειδικεύεται σε παρεμβάσεις που είτε είναι σαφώς 
χωροθετημένες, είτε είναι οριζόντιες και διαχέονται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης 
που συγκροτούν οι Δήμοι-Εταίροι. Για παράδειγμα, οι δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας 
και προώθησης της κοινωνικής ένταξης αξιοποιούν τις Ε.Π. του Θ.Σ. 9 του ΠΕΠ Αττικής με 
πολλαπλούς τρόπους, δράσεις και πράξεις με συγκεκριμένη χωρική εξειδίκευση, αλλά και 
στο πλαίσιο «οριζόντιου χαρακτήρα δράσεων».  

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας εξειδικεύεται και 
εφαρμόζεται με το «εργαλείο» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ).  

Το «μίγμα» των Κύριων Στρατηγικών Επιλογών της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης στη Δυτική Αθήνα διαμορφώνεται δυναμικά μέσω της αλληλεπίδρασης: 

• της αναπτυξιακής στρατηγικής προσέγγισης, με ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 
διαφοροποίηση του παραγωγικού δυναμικού, προσέλκυση επενδύσεων, αστική 
αναζωογόνηση και, συνδυασμό αυτών, με απώτερο σκοπό πολικότητα, ροές 
επισκεψιμότητας, νέες δραστηριότητες, προώθηση μιας νέας διακριτής (από άποψη 
αναγνωρισιμότητας και δυναμικής) ταυτότητας της Δυτικής Αθήνας 

• της διαρθρωτικής στρατηγικής προσέγγισης, με βιώσιμη αντιμετώπιση των 
αρνητικών κοινωνικών φαινομένων, στοχευμένη ενίσχυση, συμπλήρωση και 
αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών και προώθηση της κοινωνική ένταξης των 
ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, με έμφαση στην διαμόρφωση και 
βελτίωση ικανοτήτων και την παροχή ευκαιριών ισότιμης πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας και στην επιχειρηματικότητα, ιδίως των νέων. 

Η «Αρχιτεκτονική» της ΒΑΑ (Άξονες Προτεραιότητας της ΟΧΕ), οι οποίοι εξειδικεύουν τις 
κύριες αναπτυξιακές και χωρικές επιλογές της στρατηγικής ΒΑΑ έχουν ως εξής: 
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Πίνακας 63. Άξονες προτεραιότητας ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 
ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των 
Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 

Ένταξης 
ΑΠ-2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, της Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας και διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών 
Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας 
– Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη νέων / 
εμβληματικών Επιχειρηματικών Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη 

της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης 
ΑΠ-4: Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στις αστικές (smart -city, 

smart-energy, eco-city) των Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων, τις κοινωνικές 
λειτουργίες (Social Innovation) και τις Εταιρικές Σχέσεις των Δήμων-Εταίρων της 

Δυτικής Αθήνας 

Ο «Ολοκληρωμένος Χαρακτήρας» της προτεινόμενης Στρατηγικής διαμορφώνεται και 
αλληλοεπιδρά με πέντε επίπεδα προσέγγισης: 

1. Με την «Εξωτερική Συνέπεια» της Στρατηγικής ΒΑΑ. Από την τεκμηρίωση και 
κωδικοποίηση της «Λογικής Παρέμβασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας αφενός με την 
προτεινόμενη Στρατηγική και, αφετέρου, με την αντίστοιχη Στρατηγική και τη «Λογική 
Παρέμβασης» του ΕΠ Αττική 2014-2020. Η «συσχέτιση» αυτή διαμορφώνει την 
«Εξωτερική Συνέπεια» της Στρατηγικής με το Ε.Π. Αττική 2014-2020 και απεικονίζεται 
στο Σχήμα 17. Οι «Ομάδες Δράσεων / Παρεμβάσεις» (ΟΔ/Π) και οι Δείκτες (Σύστημα 
Δεικτών) αποτελούν κοινό παρονομαστή των δύο «προσεγγίσεων» (η «λογική 
παρέμβασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ προσεγγίζεται στο Σχήμα από αριστερά και η «λογική 
παρέμβασης» του ΕΠ Αττική 2014-2020 προσεγγίζεται στο συγκεκριμένο Σχήμα από 
δεξιά). 

2. Με την «Χωρική Συνέπεια» της Στρατηγικής ΒΑΑ του Σχεδίου ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. στη Δυτική 
Αθήνα, που αποτυπώθηκε στην προηγούμενη Ενότητα (Πίνακας 45 και Σχήμα 16). 

3. Με την «Εσωτερική Συνέπεια» της Στρατηγικής ΒΑΑ και αυτής με την ΟΧΕ, η οποία 
διαμορφώνεται από την «ικανοποίηση» των Στρατηγικών Στόχων (ΣΣ) της ΒΑΑ από 
συγκεκριμένους Άξονες Προτεραιότητας της ΟΧΕ (βλ. Σχήμα 18: Διάρθρωση – 
Εσωτερική Συνέπεια της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας). 

4. Με την «Επιχειρησιακή Συνέπεια» της Στρατηγικής ΒΑΑ, η οποία προσεγγίζεται μέσω 
της συνέπειας και αλληλουχία των Ομάδων Δράσεων / Παρεμβάσεων» (ΟΔ/Π), 
εφαρμόζεται στα Αναλυτικά Πρότυπα Δελτία Παρεμβάσεων της Ενότητας ΣΤ του 
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παρόντος και, απεικονίζεται στον Πίνακα 47 (Μήτρα Συσχέτισης Παρεμβάσεων / 
Επιχειρησιακή Συνέπεια της Στρατηγικής). 

5. Με την «Χρηματοδοτική Συνέπεια», Στρατηγικής ΒΑΑ, που αναλύεται στην Ενότητα Δ.4 
του παρόντος. 

Αναλυτικά, οι «Στρατηγικοί Στόχοι» της ΒΑΑ, όπως προκύπτουν από την ανάλυση και 
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, έχουν ως εξής: 

• Σ.Σ.-1: Αντιμετώπιση της απειλής κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού.  

• Σ.Σ.-2: Αντιστροφή του φαινομένου της σχετικής στέρησης / φτώχειας μέσω της 
διευκόλυνσης πρόσβασης σε βασικά κοινόχρηστα αγαθά και κοινωνικές υπηρεσίες. 

• Σ.Σ.-3: Προώθηση της ενδυνάμωσης και της κοινωνικής ένταξης του τοπικού 
πληθυσμού που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, μέσα από ταυτόχρονη ενδυνάμωση 
της δια-δημοτικής συνεργασίας και της εξατομικευμένης αντιμετώπισης των 
αναγκών των ωφελουμένων, μεταξύ άλλων, με βελτίωση των ικανοτήτων των 
στελεχών των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δομών και εφαρμογή καινοτόμων 
παρεμβάσεων Κοινωνικής Καινοτομίας. 

• Σ.Σ.-4: Βελτίωση, συμπλήρωση και αναβάθμιση των Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών 
Υποδομών 

• Σ.Σ.-5: Αναβάθμιση της «Μητροπολιτικότητας» της Δυτικής Αθήνας, ιδίως μέσω της 
συστηματοποίησης και της διεύρυνσης των δια-δημοτικών λειτουργικών σχέσεων, 
συνεργασιών και δραστηριοτήτων 

• Σ.Σ.-6: Άμβλυνση των φαινομένων εστιασμένης πολεοδομικής υποβάθμισης και των 
ελλείψεων αστικού πρασίνου και «στρατηγικών» αστικών υποδομών.  

• Σ.Σ.-7: Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας είτε μέσω της 
στήριξης υπαρχουσών επιχειρήσεων, είτε μέσω της προσέλκυσης στη Δυτική Αθήνα 
και δημιουργία κινήτρων και ευκαιριών για δημιουργία νέων περιοχή.  

• Σ.Σ.-8: Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας -κυρίως μέσω της 
δημιουργίας θερμοκοιτίδων (από μεγάλου μεγέθους έως «pocketsize» κέντρων 
υποστήριξης) και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.  

• Σ.Σ.-9: Αντιμετώπιση της ιδιαίτερα υψηλής τοπικής ανεργίας – δημιουργία 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. 

• Σ.Σ.-10: Αναβάθμιση των θεσμών της κοινωνικής οικονομίας στην Δυτική Αθήνα και 
διεύρυνση του αντικειμένου τους, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδίως 
των νέων. 

• Σ.Σ.-11: Ενίσχυση της Διαδημοτικής συνεργασίας και των τοπικών εταιρικών 
Σχέσεων. 

• Σ.Σ.-12: Βελτίωση της εικόνας της περιοχής παρέμβασης ως τόπου προσέλκυσης 
δραστηριοτήτων αναψυχής, τουρισμού, πολιτισμού, κατανάλωσης, εργασίας και 
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διαβίωσης.  

• Σ.Σ.-13: Βελτίωση των όρων και των συνθηκών κοινωνικής διαφοροποίησης στη 
Δυτική Αθήνα μέσω προσέλκυσης οικογενειών από μεσαία ή και ανώτερα 
κοινωνικά στρώματα.  

• Σ.Σ.-14: Αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των κτιριακών υποδομών 
(δημόσιων και ιδιωτικών) και συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.  

• Σ.Σ.-15: Αναζωογόνηση του εμπορικού και διοικητικού κέντρου των Αστικών 
Κέντρων της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση των δια-δημοτικών εμπορικών και 
ψυχαγωγικών δικτύων και του σύγχρονου πολιτισμού. 

• Σ.Σ.-16: Διαμόρφωση των όρων για προσέλκυση μεγάλης κλίμακας ιδιωτικών 
επενδύσεων στην περιοχή. Παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων, σημειακές 
παρεμβάσεις στις κρίσιμες αστικές υποδομές.  

• Σ.Σ.-17: Αναζωογόνηση παλαιών βιομηχανικών περιοχών με αξιοποίηση του 
κτιριακού αποθέματος τους, προσέλκυση επενδύσεων από ιδιωτικά κεφάλαια.  

• Σ.Σ.-18 Ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε αστικές υπηρεσίες και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, ιδίως μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών διαδημοτικού 
χαρακτήρα και τύπου «e-services» και «smart cities», με στόχο την αναβάθμιση της 
περιοχής παρέμβασης αλλά και την προσέλκυση νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων σ' αυτήν.  

• Σ.Σ.-19: Διαμόρφωση αναγνωρίσιμης φυσιογνωμίας της περιοχής παρέμβασης ως 
πολιτιστική, κοινωνική, ιστορική, σύγχρονη ταυτότητα των κατοίκων της, τόνωση 
των δραστηριοτήτων και προσέλκυση επισκεπτών.  

Πρακτικά, η ΟΧΕ αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα υλοποίησης της ΒΑΑ, ακολουθεί τη 
«λογική παρέμβασης» συγκεκριμένα του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (με δεδομένο ότι οι κύριοι 
πόροι της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας θα προέλθουν από αυτό), έχει συγκεκριμένες αναφορές και 
προϋποθέσεις ως προς τις πηγές χρηματοδότησης (Επενδυτικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες 
Παρέμβασης) και συμβάλλει στο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. 

Τέλος, η ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας αναδεικνύει και ενσωματώνει Εταιρικές Σχέσεις, ενώ 
προβλέπει συνεκτικές και σαφείς ρυθμίσεις σύστημα διακυβέρνησης και λογοδοσίας. 
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Σχήμα 28.  «Λογικής Παρέμβασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας – Εξωτερική Συνέπεια της Στρατηγικής με το Ε.Π. Αττική 2014-2020 – Ομάδες 
Δράσεων / Παρεμβάσεις της ΒΑΑ 

 

Α.Π. 1

Α.Π. 2

Α.Π. 3

Α.Π. 4

 

Ε.Σ. 1.1

Ε.Σ. 1.2

Ε.Σ. 1.6

Ε.Σ. 2.1

Ε.Σ. 2.2

Ε.Σ. 2.4

Ε.Σ. 2.3

 

 

ΟΔ/Π-1

ΟΔ/Π-2

ΟΔ/Π-8

ΟΔ/Π-9

ΟΔ/Π-10

ΟΔ/Π-11

……

Ειδικοί Στόχοι 
Ο.Χ.Ε.Άξονες 

Προτεραιότητας 
Ο.Χ.Ε.

Ομάδες Δράσεων/
Παρεμβάσεις 

Ο.Χ.Ε.

Ε.Σ. ΕΠ Αττική 
2014-2020 –

Πεδία 
Παρέμβασης

Επενδυτικές 
Προτεραιότητες 
ΕΠ Αττική 2014-

2020 

Θεματικοί Στόχοι 
ΕΠ Αττική 

2014-2020 

9.α.1

10.α.1

9.iv.1

ΟΔ/Π-12

ΟΔ/Π-13

ΟΔ/Π-14

ΟΔ/Π-15

4.γ.1

5.α.1

6.γ.1

6.ε.1

9.α

10.α

9.iv

4.c

5.a

6.c

6.e

… …

… … …

Θ.Σ. 9

Θ.Σ. 10

Θ.Σ. 9

Θ.Σ. 4

Θ.Σ. 5

Θ.Σ. 6

Θ.Σ. 8

 

 

…

……

Πεδία 
Παρέμβασης

…

…

Δείκτες 
Ε/Α

Πεδία 
Παρέμβασης
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Σχήμα 29. Διάρθρωση – Εσωτερική Συνέπεια της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής 
Αθήνας 

Σ.Σ.-1: Αντιμετώπιση της απειλής  κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού.

Σ.Σ.-2: Αντιστροφή του φαινομένου της σχετικής στέρησης / φτώχειας μέσω της 
διευκόλυνσης πρόσβασης σε βασικά κοινόχρηστα αγαθά και κοινωνικές υπηρεσίες.

Σ.Σ.-3: Προώθηση της ενδυνάμωσης και της κοινωνικής ένταξης του τοπικού πληθυσμού που 
ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, μέσα από ταυτόχρονη ενδυνάμωση της δια-δημοτικής 

συνεργασίας και της εξατομικευμένης αντιμετώπισης των αναγκών των ωφελουμένων, 
μεταξύ άλλων, με βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών των Κοινωνικών Υπηρεσιών και 

Δομών και εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων Κοινωνικής Καινοτομίας.

Σ.Σ.-4: Βελτίωση, συμπλήρωση και αναβάθμιση των Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών 
Υποδομών

Σ.Σ.-5: Αναβάθμιση της «μητροπολιτικότητας» της Δυτικής Αθήνας, ιδίως μέσω της 
συστηματοποίησης και της διεύρυνσης των δια-δημοτικών λειτουργικών σχέσεων, 

συνεργασιών και δραστηριοτήτων

Σ.Σ.-6: Άμβλυνση των φαινομένων εστιασμένης πολεοδομικής υποβάθμισης και των 
ελλείψεων αστικού πρασίνου και «στρατηγικών» αστικών υποδομών.

Σ.Σ.-7: Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας είτε μέσω της στήριξης 
υπαρχουσών επιχειρήσεων, είτε μέσω της προσέλκυσης στη Δυτική Αθήνα  και δημιουργία 

κινήτρων και ευκαιριών για δημιουργία νέων περιοχή.

Σ.Σ.-8: Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας -κυρίως μέσω της δημιουργίας 
θερμοκοιτίδων (από μεγάλου μεγέθους έως «pocketsize» κέντρων υποστήριξης) και στήριξη 

της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Σ.Σ.-9: Αντιμετώπιση της ιδιαίτερα υψηλής τοπικής ανεργίας – δημιουργία βιώσιμων θέσεων 

απασχόλησης.

Σ.Σ.-10: Αναβάθμιση των θεσμών της κοινωνικής οικονομίας στην Δυτική Αθήνα και 
διεύρυνση του αντικειμένου τους, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδίως των νέων.

Σ.Σ.-11: Ενίσχυση της Διαδημοτικής συνεργασίας και των τοπικών εταιρικών Σχέσεων.

Σ.Σ.-12: Βελτίωση της εικόνας της περιοχής παρέμβασης ως τόπου προσέλκυσης 
δραστηριοτήτων αναψυχής, τουρισμού, πολιτισμού, κατανάλωσης, εργασίας και διαβίωσης.

Σ.Σ.-13: Βελτίωση των όρων και των συνθηκών κοινωνικής διαφοροποίησης στη Δυτική 
Αθήνα μέσω προσέλκυσης οικογενειών από μεσαία ή και ανώτερα κοινωνικά στρώματα.

Σ.Σ.-14: Αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των κτιριακών υποδομών (δημόσιων 
και ιδιωτικών) και συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σ.Σ.-15: Αναζωογόνηση του εμπορικού και διοικητικού κέντρου των Αστικών Κέντρων  της 
περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση των δια-δημοτικών εμπορικών και ψυχαγωγικών δικτύων 

και του σύγχρονου πολιτισμού.
Σ.Σ.-16: Διαμόρφωση των όρων για προσέλκυση μεγάλης κλίμακας ιδιωτικών επενδύσεων 
στην περιοχή. Παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων, σημειακές παρεμβάσεις στις κρίσιμες 

αστικές υποδομές.
Σ.Σ.-17: Αναζωογόνηση παλαιών βιομηχανικών περιοχών με αξιοποίηση του κτιριακού 

αποθέματος τους, προσέλκυση επενδύσεων από ιδιωτικά κεφάλαια.
Σ.Σ.-18 Ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε αστικές υπηρεσίες και βελτίωση της ποιότητας 

ζωής, ιδίως μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών διαδημοτικού χαρακτήρα και τύπου 
«e-services» και «smart cities», με στόχο την αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης αλλά και 

την προσέλκυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων σ' αυτήν.
Σ.Σ.-19: Στοχευμένες «συμβολικές» αλλά διαλειτουργικές παρεμβάσεις που θα 

σηματοδοτήσουν την άμεση αναπτυξιακή επανεκκίνηση και την άρση της υποβάθμισης της 
περιοχής.

ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της 
Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές 

υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  
Κοινωνικής Ένταξης

ΑΠ-2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης,  
της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και 

διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των 
Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της 

Δυτικής Αθήνας

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και 
Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας –

Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. 

Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών 
Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών  - Στήριξη της 

Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη 
Προώθησης της Απασχόλησης

ΑΠ-4: Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» 
λύσεων στις αστικές (smart -city, smart-energy, 

eco-city) των Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων, 
τις κοινωνικές λειτουργίες (Social Innovation) και 

τις Εταιρικές Σχέσεις των Δήμων-Εταίρων της 
Δυτικής Αθήνας
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πίνακας 64. Μήτρα Συσχέτισης Παρεμβάσεων (Επιχειρησιακή Συνέπεια της Στρατηγικής) 

 

  Π-1 Π-2 Π-3 Π-4 Π-5 Π-6 Π-7 Π-8 Π-9 Π-10 Π-11 Π-12 Π-13 Π-14 Π-15 Π-16 Π-17 Π-18 Π-19 Π-20 Π-21 Π-22 Π-23 

ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  Κοινωνικής Ένταξης 

Π-1: Αναβάθμιση -  
Συμπλήρωση των Κοινωνικών 

Υποδομών  
  X                                           

Π-2: Βελτίωση – 
Εκσυγχρονισμός - 
Συμπλήρωση του 

Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού 
και των Υποδομών Διά Βίου 
Μάθησης  και Εκπαίδευσης 

X                                             

Π-3: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ":  

Διαδημοτικές Δράσεις , Δομές,  
Συμπράξεις και Εργαλεία για 
την Προώθηση των Ευπαθών 
Ομάδων και των Νέων στην 

Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα 

      X X X X X X X                           

Π-4: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Δομές και 
Δράσεις για την Προώθηση 
των Ευπαθών Ομάδων στην 

Αγορά Εργασίας 

    X   X X X X                               

Π-5: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ":  

Διαδημοτικές Δομές και 
Δράσεις Προώθησης της 

Κοινωνικοποίησης και της 
Ένταξης των 

Περιθωριοποιημένων Ομάδων 
(Ρομά, Άστεγοι, 

Παλιννοστούντες κ.λπ.) 

    X X   X X X X X                           
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Π-1 Π-2 Π-3 Π-4 Π-5 Π-6 Π-7 Π-8 Π-9 Π-10 Π-11 Π-12 Π-13 Π-14 Π-15 Π-16 Π-17 Π-18 Π-19 Π-20 Π-21 Π-22 Π-23 

Π-6: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές 
και Δράσεις για τη 

Διασφάλιση της Ποιότητας της 
Καθημερινής Διαβίωσης των 

Ειδικών και Ευάλωτων 
Ομάδων  και την 

Αντιμετώπιση των Διακρίσεων  

    X X X   X X X X                           

Π-7: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ":  

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές 
και Δράσεις για την 

Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης των Ειδικών και 

Ευάλωτων Ομάδων   

      X X X   X X X                           

Π-8: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Δομές και 
Δράσεις για την Αντιμετώπιση 
της Φτώχειας  και την Παροχή 
Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 

Φροντίδας (κατ’οίκον, 
διημέρευσης κ.λπ.) 

    X X X X X   X X                           

Π-9: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ":   

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές, 
Δράσεις και Υπηρεσίες 
Προληπτικής Ιατρικής, 
Ψυχικής Υγειινής και 

Δημόσιας Υγείας  

    X X X X X X   X                           
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Π-1 Π-2 Π-3 Π-4 Π-5 Π-6 Π-7 Π-8 Π-9 Π-10 Π-11 Π-12 Π-13 Π-14 Π-15 Π-16 Π-17 Π-18 Π-19 Π-20 Π-21 Π-22 Π-23 

Π-10: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ":  

Ανάπτυξη και εφαρμογή 
εργαλείων Κοινωνικής 

Καινοτομίας και βελτίωση των 
ικανοτήτων των Στελεχών των 

Κοινωνικών Δομών και των 
Κοινωνικών Φορέων στη 

Δυτική Αθήνα 

    X X X X X X X                             

ΑΠ-2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης,  της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας 

Π-11: Βελτίωση της 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας 
και της ΕΞΕ σε Δημόσια Κτίρια 

στη Δυτική Αθήνα 

                        X X                   

Π-12: Πρόληψη πλημμυρικών 
φαινομένων και διασφάλιση 

της Βιωσιμότητας των 
παρεμβάσεων Αστικής 

Αναζωογόνησης στις περιοχές 
της Δυτικής Αθήνας που 

εφάπτονται στους Ορεινούς 
Όγκους 

                          X X                 

Π-13:  Ανάπτυξη Δικτύου 
Υποδομών  Πολιτισμού, 

Αναψυχής και 
Επιχειρηματικότητας για την 

Ενίσχυση της 
Μητροπολιτικότητας και τη 

Διαφοροποίηση της 
Οικονομίας της Δυτικής 

Αθήνας 

                      X   X                   

Π-14:  Στοχευμένες 
παρεμβάσεις αστικής  

αναβάθμισης και 
αναζωογόνησης  για τη 

βελτίωση της 
καθημερινότητας των Πολιτών 

και τη διάχυση των ροών 
επισκεψιμότητας στη Δυτική 

Αθήνα 

                    X X X                     
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Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

128 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Π-1 Π-2 Π-3 Π-4 Π-5 Π-6 Π-7 Π-8 Π-9 Π-10 Π-11 Π-12 Π-13 Π-14 Π-15 Π-16 Π-17 Π-18 Π-19 Π-20 Π-21 Π-22 Π-23 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη νέων / εμβληματικών 
Επιχειρηματικών Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών  - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 

Π-15:  Δράσεις εφαρμοσμένης 
έρευνας  και δημιουργίας 

συστάδων (clusters) ανάμεσα 
στις επιχειρήσεις και τα 
ερευνητικά κέντρα, με 

έμφαση στις δράσεις της ΠΣΕΕ 
και, ιδίως σε εκείνες που 

αφορούν στην Πολιτιστική και 
Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό 

σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην  

περιβαλλοντική και 
ενεργειακή διαχείριση των 

αστικών λειτουργιών, καθώς 
και σε έξυπνα συστήματα 

μετακίνησης, διαβίωσης και 
προσέλκυσης / διαχείρισης 

επισκεπτών 

                                X X X X X X X 

Π-16:  Υποστήριξη της 
διείσδυσης, χρήσης και 

αξιοποίησης  αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής 
οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας 

με βάση τις σύγχρονες 
ψηφιακές τεχνολογίες  

                                X X X X X X X 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Π-1 Π-2 Π-3 Π-4 Π-5 Π-6 Π-7 Π-8 Π-9 Π-10 Π-11 Π-12 Π-13 Π-14 Π-15 Π-16 Π-17 Π-18 Π-19 Π-20 Π-21 Π-22 Π-23 

Π-17: Υποστήριξη της 
εκκόλαψης και ίδρυσης 

νεοφυών επιχειρήσεων και 
δικτύων, με έμφαση στις 

δραστηριότητες της 
Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, 
του βιομηχανικού 

σχεδιασμού, των Υπηρεσιών 
που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 
έξυπνες αστικές λειτουργίες 

κ.λπ.   

    X                             X X X X X X 

Π-18:  Διαφοροποίηση των 
Στρατηγικών Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω 
Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την 

πρόσβαση, απόκτηση και 
ενσωμάτωση τεχνογνωσίας  

για νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες, καθώς και νέες 
σύγχρονες  δραστηριότητες  

                              X X   X X X X X 

Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων 
ΜΜΕ ή/και συμπράξεων ή/και 

μέσω ανάπτυξης δικτύων 
μεταξύ επιχειρήσεων που είτε 
δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς 
αλυσίδες αξίας,  για την 

τοποθέτησή τους σε νέες 
αγορές του εξωτερικού,  κατά 
προτεραιότητα στους τομείς 

της ΠΣΕΕ 

                            X X X X   X X X X 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Π-1 Π-2 Π-3 Π-4 Π-5 Π-6 Π-7 Π-8 Π-9 Π-10 Π-11 Π-12 Π-13 Π-14 Π-15 Π-16 Π-17 Π-18 Π-19 Π-20 Π-21 Π-22 Π-23 

Π-20:  Ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας μέσω 

παροχής κατάλληλης 
υποστήριξης και Προώθηση 

της Ίδρυσης νέων 
επιχειρήσεων από νέους, 

γυναίκες κ.λπ., ιδίως στους 
τομείς της ΠΣΕΕ  

                            X X X X X   X X X 

Π-21:  Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αναδιάρθρωσης 

μεμονωμένων ή/και Ομάδων 
Επιχειρήσεων και 

Προσαρμογής Εργαζομένων 
για την στήριξη της 
προσαρμογής των 

επιχειρήσεων στις απαιτήσεις 
του διεθνούς ανταγωνισμού 

και τις σύγχρονες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις, 

ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 

                            X X X X X X   X X 

Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο 
Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ":  Ανάπτυξη και 

εφαρμογή Ανάπτυξη 
Ολοκληρωμένου 

«Οικοσυστήματος» 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη 
Δυτική Αθήνα  

                            X X X X X X X   X 

ΑΠ-4: Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στις αστικές (smart -city, smart-energy, eco-city) των Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων, τις κοινωνικές λειτουργίες (Social Innovation) και τις Εταιρικές Σχέσεις των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας 

Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / 
Περιρέουσας" Νοημοσύνης 
(Ambient Intelligence) στο 

Αστικό Περιβάλλον με 
έμφαση στους Θύλακες της 

Δυτικής Αθήνας (Οικιακό 
Περιβάλλον, Προληπτική 

Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, 
Τοπική Οικονομία, Κοινωνική 
Ένταξη κλπ.) και Δημιουργία 

Διαδημοτικού Δικτύου 
Έξυπνων Συνοικιών» σε 

επίπεδο γειτονιάς 

                            X X X X X X X X   
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Δ.2.2- Αιτιολόγηση της Στρατηγικής με βάση Προκλήσεις / Προβλήματα και Δυνατότητες 
με Χωρική Αναφορά 

 

Να παρουσιαστούν συνοπτικά οι Προκλήσεις / Προβλήματα και οι δυνατότητες που εντοπίστηκαν στην Περιοχή 
Παρέμβασης ανά κατηγορία (Οικονομικές, Δημογραφικές, Κοινωνικές, Περιβαλλοντικές - Κλιματικές), να 
αναφερθεί ο χωρικός εντοπισμός τους (προβλήματα / ανάγκες τοπικά, της Περιοχής Παρέμβασης, του 
Δήμου/Δήμων, ευρύτερης περιοχής και να περιγραφεί συνοπτικά η αντίστοιχη Στρατηγική που θα επιλεγεί. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

Α.1 Οικονομικές – Αστική 
Αναζωογόνηση 

1. Αντιμετώπιση της υποβάθμισης του 
εμπορικού και διοικητικού κέντρου των 
Δήμων της περιοχής παρέμβασης και 
ενίσχυση των δια-δημοτικών εμπορικών και 
ψυχαγωγικών δικτύων. 

Αστικό Διαδημοτικό Πλέγμα Αγίας 
Βαρβάρας – Αιγάλεω - Χαϊδαρίου 

Ενδυνάμωση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ενίσχυση του 

«αναδυόμενου» Αστικού Διαδημοτικού 
Πλέγματος Αγίας Βαρβάρας – Αιγάλεω - 

Χαϊδαρίου 

2. Αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου το 
οποίο δοκιμάστηκε έντονα από τις 
συνέπειες της οικονομικής κρίσης. 
Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και 
προτίμησης στην τοπική αγορά. Ενίσχυση 
των δια-δημοτικών εμπορικών και 
ψυχαγωγικών δικτύων μέσω και της 
ανάδειξης στοιχείων ταυτότητας της 
συγκεκριμένης περιοχής.  

Αστικό Διαδημοτικό Πλέγμα Ιλίου- 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού 

Ενίσχυση της Διαδημοτικής Αστικής 
Κινητικότητας και Διαλειτουργικότητας των 
Υπερτοπικών Κέντρων της Δυτικής Αθήνας 

3. Αντιμετώπιση της αστικής υποβάθμισης 
σε περιοχές χωροθέτησης παλαιών 
βιομηχανικών περιοχών  

Περιστέρι, Αιγάλεω (θύλακας Δ) 

Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος τους. 
Αναβάθμιση της «Μητροπολιτικότητας» της 

Δυτικής Αθήνας, ιδίως μέσω της 
συστηματοποίησης και της διεύρυνσης των 

δια-δημοτικών λειτουργικών σχέσεων, 
συνεργασιών και δραστηριοτήτων 

Διαμόρφωση των όρων για προσέλκυση 
μεγάλης κλίμακας ιδιωτικών επενδύσεων 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

στην περιοχή. Παροχή κινήτρων και 
διευκολύνσεων, σημειακές παρεμβάσεις 

στις υποδομές. 

4. Άμβλυνση των φαινομένων εστιασμένης 
πολεοδομικής υποβάθμισης και των 
ελλείψεων στις «στρατηγικές» αστικές 
υποδομές. 

Αιγάλεω (θύλακας Ε του Αγίου 
Σπυρίδωνα), Αγία Βαρβάρα και 
Αιγάλεω (θύλακας Γ), Χαϊδάρι 

(θύλακας Α) , Καματερό (θύλακας Θ). 

Τοπικές αναπλάσεις σε συνδυασμό με 
δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας.  

5. Ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε 
αστικές υπηρεσίες και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, Εφαρμογή καινοτόμων 
υπηρεσιών τύπου «e-services» και «smart 
cities», με στόχο την αναβάθμιση της 
περιοχής παρέμβασης αλλά και την 
προσέλκυση νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων σ' αυτήν. 

Όλη η περιοχή παρέμβασης  

Ενίσχυση της αφομοίωσης, χρήσης και 
αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις, ιδίως μέσω καινοτόμων 

εφαρμογών και εργαλείων διάχυσης (Mobile 
Apps, Open- Clusters, Co-design κ.λπ.) 

6. Πραγματοποίηση συμβολικών έργων και 
παρεμβάσεων που θα σηματοδοτήσουν την 
αναπτυξιακή επανεκκίνηση και την άρση 
της υποβάθμισης της περιοχής. 

Αγία Βαρβάρα (θύλακας Β), Περιστέρι 
(θύλακας Δ) 

Παρέμβαση για τη δημιουργία χώρων 
πολιτισμού σε συνδυασμό με ιδιωτική 

επένδυση σε άλλο τμήμα του εργοστασίου 
για εμπορικές ψυχαγωγικές χρήσεις.  

7. Σχετική αποκοπή των κατοίκων και των 
τοπικών επιχειρήσεων από τα κέντρα λήψης 
αποφάσεων. Προβληματική εναρμόνιση 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 
Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας, της 

Ποιότητας και της Λογοδοσίας των Τοπικών 
Αρχών, τόσο μέσω κοινωνικής δικτύωσης, 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

των υλοποιούμενων διαχρονικά πολιτικών 
παρέμβασης στην περιοχή με τις 
προσδοκίες των κατοίκων.  

όσο και μέσω αξιοποίησης των ΤΠΕ και με 
έμφαση στην ανάδειξη των διαδημοτικών 

εταιρικών σχέσεων και την κινητοποίηση του 
Τοπικού Κοινωνικού Κεφαλαίου 

8. Μετάβαση από την τοπική οικονομία του 
λιανεμπορίου, της εστίασης και αναψυχής, 
της παραδοσιακής μικρής κλίμακας 
μεταποίησης σε οικονομία σύγχρονων 
υπηρεσιών και παραγωγής με ενσωμάτωση 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.  

Όλοι οι θύλακες 

Διαφοροποίηση του Οικονομικού και 
Παραγωγικού Μοντέλου της Δυτικής Αθήνας 

με έμφαση στην Μητροπολιτικότητα και 
στην Εξωστρέφεια 

9. Βελτίωση της εικόνας της περιοχής 
παρέμβασης ως τόπου προσέλκυσης 
δραστηριοτήτων αναψυχής, τουρισμού, 
πολιτισμού, κατανάλωσης, εργασίας και 
διαβίωσης. 

Όλη η περιοχή παρέμβασης  

Ανάδειξη ταυτότητας και φυσιογνωμίας της 
Δυτικής Αθήνας που προσελκύει νέα 

καταναλωτική ζήτηση και νέες επιλογές για 
εγκατάσταση οικονομικών δραστηριοτήτων.  

10. Διαμόρφωση αναγνωρίσιμης 
φυσιογνωμίας της περιοχής παρέμβασης 
ως πολιτιστική, κοινωνική, ιστορική, 
σύγχρονη ταυτότητα των κατοίκων της με 
στόχο την τόνωση των 
πραγματοποιούμενων στην περιοχή 
δραστηριοτήτων και την προσέλκυση 
επισκεπτών. 

Όλη η περιοχή παρέμβασης. Έμφαση 
σε Περιστέρι, Αιγάλεω, Αγίους 

Αναργύρους. 

Συμβολή στην ενίσχυση της 
Μητροπολιτικότητας της Αττικής μέσω 

Ανάδειξης δικτύου «τοπόσημων» για την 
Προσέλκυση Ροών Σύγχρονου Πολιτισμού 

και Τουρισμού στη Δυτική Αθήνα 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

11. Ανάγκη ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας, είτε μέσω της 
στήριξης υπαρχουσών επιχειρήσεων είτε 
μέσω προσφοράς κινήτρων και ευκαιριών 
για δημιουργία νέων στην περιοχή. 

Πετρούπολη (θύλακες Ζ και Η) Άγιοι 
Ανάργυροι και Ίλιον (θύλακας ΣΤ) 

Στήριξη της τοπικής αγοράς και 
επιχειρηματικότητας – ανάδειξη του 

διαδημοτικού εμπορικού άξονα 
Πετρούπολης – Ιλίου – Αγίων Αναργύρων 

12. Μεγάλες ελλείψεις στις Κοινωνικές 
Υποδομές, ιδιαίτερα σε όσες δημιουργούν 
τον «κοινωνικό μισθό» (Παιδικοί Σταθμοί, 
Φροντίδα για παιδιά, οικογένειες, 
ηλικιωμένους).  

Όλοι οι θύλακες 
Αναβάθμιση και Συμπλήρωση των 

Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα 

13. Σχετικά υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης 
της εκπαίδευσης. Ανάγκες απόκτησης 
γνώσεων και ικανοτήτων από άνεργους που 
απαξιώθηκαν τα προηγούμενα 
επαγγέλματα τους.  

Όλοι οι θύλακες 
Πρόσβαση του Τοπικού Πληθυσμού σε 
Σύγχρονες Δημόσιες Υποδομές Δια Βίου 

Μάθησης και εκπαίδευσης 

Α.2 Οικονομικές – 
Επιχειρηματικότητα 

1. Διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας Περιστέρι, Αιγάλεω, Ίλιον 

Ενίσχυση της Συνεργασίας μεταξύ 
Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων, 

ιδίως στην Εφαρμοσμένη Έρευνα στους 
Τομείς της ΠΣΕΕ που αφορούν στην 

Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, 
στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στην 

περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε 
έξυπνα συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης 
και προσέλκυσης / διαχείρισης επισκεπτών 

2. Μειωμένη ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών από τις τοπικές επιχειρήσεις. 
Τεχνολογική απαξίωση  

Όλοι οι θύλακες 

Ενίσχυση της ζήτησης της προσφοράς για 
υπηρεσίες ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, καθώς 
και της προσφοράς και διάθεσης ψηφιακών 
υπηρεσιών, εφαρμογών και ολοκληρωμένων 

λύσεων ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχομένου 

3. Υψηλός τεχνολογικός αναλφαβητισμός. Όλοι οι θύλακες 

Ενίσχυση της χρήσης και αξιοποίησης των 
ΤΠΕ από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, 
ιδίως μέσω καινοτόμων εργαλείων (Open- 

Clusters, Co-design κ.λπ.) 

4 . Μικρή βιωσιμότητα και μειωμένη 
ανταγωνιστικότητα των νέων 
επιχειρηματικών προσπαθειών στην 
περιοχή παρέμβασης.  

Όλοι οι θύλακες 

Υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής 
νέων επιχειρηματικών ιδεών, ιδίως μέσω 

νέων και καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών 

5. Μειωμένη ανταγωνιστικότητα των 
τοπικών επιχειρήσεων 

 

Κυρίως θύλακες Β, Δ, ΣΤ 
Αναβάθμιση των Ικανοτήτων και Υποστήριξη 

της Ανάπτυξης Βιώσιμων Ανταγωνιστικών 
Πλεονεκτημάτων των Επιχειρήσεων της 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

Δυτικής Αθήνας. Υποστήριξη των 
Επιχειρήσεων για τη βελτίωση των 

ικανοτήτων τους εξυπηρέτησης 
υφιστάμενων αγορών και εδραίωση τους σε 

νέες αγορές του εξωτερικού 

6. . Ανεργία των νέων επιστημόνων. Κυρίως θύλακες Β, Δ, ΣΤ 

Βελτίωση της Απασχόλησης μέσω 
υποστήριξης των νέων επιχειρηματιών, 

παροχής εργαλείων και δημιουργίας νέων 
Επιχειρήσεων, με έμφαση στους Τομείς της 

ΠΣΕΕ 

Ενίσχυση της καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας -κυρίως μέσω της 
δημιουργίας θερμοκοιτίδων (από μεγάλου 
μεγέθους έως «pocketsize» κέντρων 
υποστήριξης) και στήριξη της νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Κυρίως θύλακες Β, Δ, ΣΤ 

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων 
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ της Δυτικής Αθήνας μέσω εφαρμογής 
σχεδίων αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της 

προσαρμογής επιχειρήσεων και 
εργαζομένων στις αλλαγές στήριξη, κυρίως 

σε ΜΜΕ με αποδεδειγμένο δυναμικό 
ανάπτυξης, εξωστρέφειας και μεγέθυνσης 

Αναβάθμιση των θεσμών της κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας στην Δυτική Αθήνα 
και διεύρυνση του αντικειμένου τους, με 
στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδίως 
των νέων. 

Άγιοι Ανάργυροι (θύλακας ΣΤ), 
Καματερό (θύλακας Θ) 

Προαγωγή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στη 

Δυτική Αθήνα 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

 

Β. Δημογραφικές 

1. Βελτίωση των όρων κοινωνικής 
διαφοροποίησης στη Δυτική Αθήνα μέσω 
προσέλκυσης οικογενειών από μεσαία ή και 
ανώτερα κοινωνικά στρώματα. 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 
Προσέλκυση Απασχόλησης Νέων και 

Εγκατάστασης Νέων Οικογενειών στη Δυτική 
Αθήνα 

2. Μειωμένη επίπεδο ποιότητας ζωής που 
οδηγεί σε απομάκρυνση των κατοίκων.  

Κυρίως θύλακες Α, Γ, Ε 

Βελτίωση Ποιότητας Ζωής ως μέσου για τη 
βελτίωση του μέσου επιπέδου διαβίωσης 

και την προσέλκυση νέων οικογενειών στην 
περιοχή.  

3.Αντιμετώπιση του κινδύνου δημιουργίας 
ζωνών περιθωριοποίησης και αποκλεισμού 
σε συγκεκριμένες περιοχές  

Αιγάλεω (Θύλακας Ε στον Άγιο 
Σπυρίδωνα), Καματερό ( Θύλακας Θ), 

Αγία Βαρβάρα (θύλακας Γ).  

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση 
της Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων 

του Τοπικού Πληθυσμού 

Γ.1 Κοινωνικές – Βελτίωση των 
όρων και των Προϋποθέσεων 

της Δημιουργίας Νέων Θέσεων 
Απασχόλησης 

 

 

 

 

1. Αντιμετώπιση της ιδιαίτερα υψηλής 
τοπικής ανεργίας – δημιουργία 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 

Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των 
Νέων στην Απασχόληση και στην 

Επιχειρηματικότητα μέσω Ολοκληρωμένων 
και Καινοτόμων Παρεμβάσεων Ενεργητικής 

Ένταξης 
2. Δομική ανεργία – υψηλό ποσοστό 

άνεργων που προέρχονται από 
απαξιωμένες τεχνολογικά 
απασχολήσεις 

Κυρίως θύλακες Γ, Ε, ΣΤ, Θ 
Απόκτηση νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
μέσω εκπαίδευσης – μαθητείας – πρακτικής 

άσκησης 

3 Διαρθρωτική ανεργία, έλλειψη Όλη η περιοχή παρέμβασης Διαδημοτικό δίκτυο διασύνδεσης ανέργων, 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

 

 

διασύνδεσης ανέργων με τις επιχειρήσεις επιχειρήσεων. 

4 Υψηλή ανεργία ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων 

 
Κατάρτιση και ενίσχυση δεξιοτήτων 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΑμεΑ, 
ανύπαντρες μητέρες κλπ) 

Γ2 Κοινωνικές – Βελτίωση των 
όρων και των Προϋποθέσεων 

Κοινωνικής Ένταξης 

1. Αντιμετώπιση της απειλής κοινωνικού 
αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού. 

Αιγάλεω (Θύλακας Ε στον Άγιο 
Σπυρίδωνα), Καματερό ( Θύλακας Θ), 

Αγία Βαρβάρα (θύλακας Γ). 

Προώθηση της Κοινωνικοποίησης και της 
Ένταξης των Περιθωριοποιημένων Ομάδων 

στην Αγορά Εργασίας και στην 
Επιχειρηματικότητα 

2. Αντιστροφή του φαινομένου της σχετικής 
στέρησης/ φτώχειας μέσω της 
διευκόλυνσης πρόσβασης στα βασικά 
κοινόχρηστα αγαθά και κοινωνικές 
υπηρεσίες. 

Αιγάλεω (Θύλακας Ε στον Άγιο 
Σπυρίδωνα), Καματερό ( Θύλακας Θ), 

Αγία Βαρβάρα (θύλακας Γ). 

Προαγωγή της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Ένταξης και της Ισότιμης Πρόσβασης σε 

Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα, Δράσεις και 
Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης, δημόσιας 

υγείας, ψυχικής υγείας, δημιουργικής και 
υποστηριζόμενης απασχόλησης καθώς και 
την Προώθηση της Κοινωνικής Καινοτομίας 

Αντιμετώπιση της κοινωνικής 
αποδυνάμωσης των ευπαθών ομάδων και 
της έλλειψης συντονισμένης πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης του τοπικού 
πληθυσμού που ανήκει στις ευπαθείς 
ομάδες, 

Αιγάλεω (Θύλακας Ε στον Άγιο 
Σπυρίδωνα), Καματερό ( Θύλακας Θ), 

Αγία Βαρβάρα (θύλακας Γ). 

Περιστέρι (θύλακας Δ) 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της 
Κοινωνικής Καινοτομίας 

μέσα από ταυτόχρονη ενδυνάμωση της δια-
δημοτικής συνεργασίας και εξατομικευμένη 

προσέγγιση των αναγκών των ευπαθών 
ομάδων, μεταξύ άλλων, με βελτίωση των 

ικανοτήτων των στελεχών των Κοινωνικών 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

Υπηρεσιών και Δομών και εφαρμογή 
καινοτόμων παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Καινοτομίας. 

Περιβαλλοντικές - Κλιματικές 

1. . Αύξηση της ενεργειακής 
αποτελεσματικότητας των κτιριακών 
υποδομών (δημόσιων και ιδιωτικών) και 
συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. 

Όλοι οι θύλακες 

Προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας 
και της ΕΞΕ σε Δημόσιας Κτίρια Υψηλής 

Επισκεψιμότητας και Χρηστικότητας στη 
Δυτική Αθήνα 

2 Υψηλή συχνότητα επικίνδυνων 
πλημμυρικών φαινομένων 

Αστικό Διαδημοτικό Πλέγμα Αγ. 
Αναργύρων/Καματερού – Ιλίου – 

Πετρούπολης  

Αντιμετώπιση των Πλημμυρικών 
φαινομένων στον Αστικό Ιστό των Περιοχών 
της Δυτικής Αθήνας που γειτνιάζουν με τους 
Ορεινούς Όγκους της Περιοχής Παρέμβασης 
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Δ.2.3 – Συνέργιες προτεινόμενης Στρατηγικής με άλλα Προγράμματα και Πολιτικές – 
Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων 

Να τεκμηριωθεί η συνέργια της προτεινόμενης Στρατηγικής με άλλα Προγράμματα και άλλες πολιτικές (ΠΕΣΚΕ, 
ΠΣΕΕ, Περιφερειακές, Εθνικές κλπ.), καθώς και η επιδίωξη μόχλευσης πόρων από τον ιδιωτικό τομέα της 
οικονομίας. 

 

1. Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 
(RIS3) 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 
εμβληματική πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ‘Ένωσης Καινοτομίας’ (Innovation 
Union),με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να επιτύχει έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με ταυτόχρονη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιστήμης 
και αγοράς, ούτως ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να μετατρέπονται σε νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες.  

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας προωθείται η « Έξυπνη Εξειδίκευση στην έρευνα και 
στην καινοτομία (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization – RIS3), έτσι 
ώστε η χώρα αλλά και κάθε περιφέρεια, να εστιάσει στην ενίσχυση συγκεκριμένων 
κατηγοριών επενδύσεων που θα προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην οικονομία. 

Πρακτικά, η RIS3 είναι μία τοπο-κεντρική (place-based) προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά 
τους, τις δυνατότητές τους και τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν προς την 
οικονομική ανάπτυξη.  

Η Στρατηγική για την Έρευνα και Καινοτομία στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης συνδέει 
την έρευνα και καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη με νέους τρόπους όπως είναι η 
επιχειρηματική ανακάλυψη και η προτεραιοποίηση έπειτα από στενή συνεργασία με τους 
τοπικούς φορείς. Στοχεύει στην αναδιοργάνωση παραδοσιακών τομέων μέσω της στροφής 
σε υψηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες, νέες αγορές ή αλυσίδες αξίας, στοχεύει 
επίσης στον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων επιχειρήσεων μέσω της υιοθέτησης και της 
διάχυσης των νέων τεχνολογιών, στην διαφοροποίηση με όχημα την τεχνολογία και την 
ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω καινοτομιών καθώς και την διερεύνηση 
νέων μορφών καινοτομίας όπως η ανοιχτή και φιλική προς τον χρήστη καινοτομία και η 
κοινωνική καινοτομία και η καινοτομία υπηρεσιών. 

Η RIS3 περιλαμβάνει οριζόντιες συνιστώσες (ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών, δημιουργία υποδομών έρευνας και καινοτομίας, αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρουν αναδυόμενοι τεχνολογικοί τομείς, αριστεία στην έρευνα, ανάπτυξη 
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, διασύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία, παραγωγή 
νέας γνώσης, διεθνής συνεργασία),ενώ ταυτόχρονα έχει συγκεκριμένη τομεακή διάσταση, η 
οποία προέκυψε μέσα από την εφαρμογή της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης. 
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Οι τομείς προτεραιότητας η RIS3 είναι: 
• η Αγρο-διατροφή 
• οι Βιοεπιστήμες & Υγεία-Φάρμακα 
• οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
• η Ενέργεια 
• το Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη 
• οι Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα 
• τα Υλικά – Κατασκευές 
• ο Πολιτισμός– Τουρισμός και οι Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ). 

Οι Στρατηγικές Επιλογές και οι Άξονες Παρέμβασης οι οποίοι διέπουν τον σχεδιασμό της 
Έξυπνης Εξειδίκευσης σε επίπεδο τομέων προτεραιότητας έχουν ως εξής: 

1. Στρατηγική Επιλογή 1: Επένδυση στη δημιουργία και διάχυση της Νέας Γνώσης 
με άξονες την προώθηση της Αριστείας στην Έρευνα, την ενίσχυση 
μηχανισμών ανάπτυξης και δικτύωσης και του ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού και των υποδομών έρευνας και καινοτομίας με Ανάπτυξη 
(υπο)δομών ΕΤΑΚ (capacity building),προώθηση της πρόσβασης σε αυτές και 
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και δυναμικού ETAK. 

2. Στρατηγική Επιλογή 2: Ενίσχυση της επένδυσης στην έρευνα και καινοτομία με 
άξονες την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων ανταγωνιστικών στη 
διεθνή αγορά, μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την 
ανάπτυξη νέων καινοτόμων παραγωγικών παικτών 

3. Στρατηγική Επιλογή 3: Ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και θεσμών και 
διασυνδέσεων ΕΤΑΚ με την κοινωνία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων: 

Οι Ά ξονες Παρέμβασης της Έξυπνης Εξειδίκευσης περιγράφονται ως ακολούθως: 

α. Ανάπτυξη δυναμικού ΕΤΑΚ στους τομείς εξειδίκευσης (capacity building):ανάπτυξη 
δυναμικού Ε.ΤΑ.Κ στους δημόσιους φορείς έρευνας, του προσωπικού τους, των συνεργασιών 
τους με τις επιχειρήσεις και της παροχής υπηρεσιών ΕΤΑΚ, την ενίσχυση του παραγωγικού 
οικοσυστήματος με νέους παίκτες και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, 

β. Ενίσχυση δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ: υποστήριξη ΜμΕ και συστάδων επιχειρήσεων και 
φορέων Ε.ΤΑ.Κ για την ανάπτυξη στοχευμένων συνεργασιών σε έργα Ε.ΤΑ.Κ και την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων Ε.ΤΑ.Κ και καινοτομικών ικανοτήτων στις επιχειρήσεις, 

γ. Μηχανισμοί και δομές υποστήριξης για τη δικτύωση και επικοινωνία, την εκκόλαψη νέων 
παικτών και την υποστήριξη της καινοτομικής προσπάθειας των επιχειρήσεων και τη 
διαμόρφωση μηχανισμού επιχειρηματικής ανακάλυψης 

δ. Ανάπτυξη εξωστρέφειας και δικτύωση για την αξιοποίηση του παραγωγικού και 
καινοτομικού δυναμικού και την σύνδεση με την παγκόσμια δραστηριότητα Ε.ΤΑ.Κ, την 
οργανική σύνδεση και επικοινωνία με την ελληνική κοινωνία καθώς και διερεύνηση των 
αποτελεσμάτων της τεχνολογικής εξέλιξης για την κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη 
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Με βάση τους άξονες στρατηγικής και τα επίπεδα παρέμβασης διαμορφώνονται «κατηγορίες 
παρέμβασης» στις οποίες εντάσσονται οι δράσεις της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η 
κωδικοποίηση των «κατηγοριών παρέμβασης» φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Η ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, αξιοποιεί τη «διεπαφή» ανάμεσα στη RIS και στην ΠΣΕΕ, 
στοχεύοντας στους «αναδυόμενους τομείς» οι οποίοι μπορεί να συνδέονται με παγκόσμιες 
προκλήσεις (global challenges)και σχετίζονται με τεχνολογίες που συνδέονται με την αστική 
αναζωογόνηση, την ποιότητα ζωής και τις ΤΠΕ (smart cities, IoT, smart grids), την πολιτιστική 
και τη δημιουργική βιομηχανία και την κοινωνική καινοτομία. 

2. Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 (ΠΣΕΕ Αττικής) 

Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Αττική (ΠΣΕΕ) στοχεύει στην ενίσχυση 
των δυνατοτήτων και την ανάπτυξη δομών, μεταξύ της Αυτοδιοίκησης, των εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών κέντρων και ιδιωτικών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να 
μετατραπεί η Αττική σε ηγετικό μητροπολιτικό κέντρο έρευνας, παραγωγής και εξαγωγής 
καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

Κινητήρια δύναμη σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί το σημαντικό και εξαιρετικά ικανό 
επιστημονικό και τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας, ενώ προϋπόθεση για τη 
γόνιμη αξιοποίησή του, αποτελεί η διασφάλιση σύγχρονου, ελκυστικού και ανταγωνιστικού 
επιπέδου ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Αττικής. 

Η ΠΣΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας σε τρία πεδία ειδίκευσης 
στα οποία εντάσσονται οι τομείς εξειδίκευσης, που αναδεικνύονται προνομιακοί και με 
σημαντικά παράθυρα ευκαιρίας για την Αττική: 

- Δημιουργική οικονομία 

- Γαλάζια οικονομία 

- Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών 

Ο όρος "Δημιουργική Οικονομία" - στο πλαίσιο της ΠΣΕΕ- αναφέρεται στην 
κοινωνικοοικονομική προοπτική δραστηριοτήτων έντασης δημιουργικότητας και γνώσης. 
Πυρήνας της Δημιουργικής Οικονομίας είναι οι Πολιτισμικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, 
οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις τέχνες, τον πολιτισμό, τις επιχειρήσεις και την τεχνολογία. 
Κοινό τους στοιχείο είναι ότι μετασχηματίζουν την δημιουργικότητα σε αξία χρήσης που 
βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και τη λειτουργία των οργανισμών. 

Οι κλάδοι που εντάσσονται στη Δημιουργική Οικονομία είναι αυτοί του πολιτισμού (θέατρα, 
τέχνες, πολιτισμική κληρονομιά, αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικά κέντρα κλπ), της 
χειροτεχνίας (παραδοσιακή και νέα, κεραμικά, κόσμημα κ.α.), του λογισμικού και των 
εφαρμογών ΤΠΕ στους τομείς της διασκέδασης, της μάθησης του πολιτισμού κοκ., (π.χ. 
ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών παιγνίων, δημιουργία υπηρεσιών και περιεχομένου –
mobile apps, e-learning κλπ.), της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
πολυμεσικού ψηφιακού περιεχομένου και των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Επίσης, η 
δημιουργικότητα και ο πολιτισμός αφορά σε δραστηριότητες όπως της γαστρονομίας, της 
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ένδυσης και υπόδησης, του βιομηχανικού σχεδιασμού. Τέλος ο κλάδος του τουρισμού και 
της αναψυχής ανήκουν στον ευρύτερο τομέα σχεδιασμού και παραγωγής- παροχής 
εμπειρίας (βιωμάτων) σε ποικίλες μορφές όπως τουρισμό αναψυχής, γαστρονομικό και 
οινικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, αθλητικό, περιβαλλοντικό τουρισμό κ.ο.κ. 

Στη δημιουργική οικονομία η Αττική διαθέτει ισχυρή αναγνωρισιμότητα, παράδοση και 
φήμη. Η σύγχρονη δραστηριότητα στις τέχνες (θέατρο, κινηματογράφο, μουσική κλπ.), στη 
χειροτεχνία (παραδοσιακή και νέα, κεραμικά, κόσμημα κ.α.), στην παιδεία, στον τουρισμό, 
σε μεταποιητικούς κλάδους με έντονο το ρόλο της δημιουργικότητας (όπως η ένδυση και το 
έπιπλο) εμπεριέχουν τη δυνατότητα σημαντικής δυναμικής και σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη δυναμικού στις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής, των επικοινωνιών και των 
πολυμέσων είναι δυνατή μια ανανέωση και επέκταση της σχετικής οικονομικής και 
κοινωνικής δραστηριότητας με σημαντικά οφέλη τόσο για την οικονομία όσο και για την 
κοινωνία. 

H "Γαλάζια οικονομία", περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το υδάτινο 
περιβάλλον, με αιχμή τη ναυτιλία, την αλιεία, τον παράκτιο τουρισμό, τη διαχείριση του 
υδάτινου περιβάλλοντος και τις συναφείς δραστηριότητες Περιλαμβάνει επίσης την 
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ όπως για παράδειγμα η κυματική ενέργεια, τον ειδικό 
τουρισμό (π.χ. καταδυτικός τουρισμός σε ναυάγια), μουσεία με θέμα τη ναυτιλία, τη 
ναυπηγική τέχνη, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την καταγραφή/εξερεύνηση 
του θαλάσσιου κόσμου. Συνδέεται με επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στη 
(θαλάσσια) βιολογία-βιοχημεία-βιοτεχνολογία, στα νέα υλικά, τις ΤΠΕ, την τεχνολογία 
διαστήματος, τις νέες μορφές τουρισμού, τη θαλάσσια-υποβρύχια αρχαιολογία και ιστορία 
κοκ. 

Τα παραπάνω συνθέτουν τη «Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών», δηλαδή την οικοδόμηση 
της ποιότητας ζωής σε κάθε πτυχή τη καθημερινής λειτουργίας της ατομικής και κοινωνικής 
ζωής. Οι προκλήσεις που αφορούν στην ποιότητα ζωής περιλαμβάνουν εξαιρετικά ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων: υγεία, παιδεία, διατροφή, ενέργεια, αναψυχή και τουρισμό, 
περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση, αστική λειτουργία, μεταφορές και χωρικές 
παρεμβάσεις, δημόσιες υπηρεσίες και τη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας και του 
κράτους. Οι δυνατότητες ανάπτυξης σχετικών δραστηριοτήτων αφορούν τόσο στην 
αντιμετώπιση των οξύτατων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων όσο και στην 
ανάπτυξη λύσεων και τεχνολογικών ικανοτήτων με διεθνή εμβέλεια. 

Ο τομέας αυτός αφορά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας 
Αττικής. Έχει στόχο να καταστεί η περιφέρεια Αττικής «αξιοβίωτη», μέσω της ανάπτυξης και 
εφαρμογής τεχνολογιών "έξυπνης πόλης" και 'έξυπνης γειτονιάς", της διαχείρισης των 
στερεών και υγρών αποβλήτων, της εξοικονόμησης ενέργειας και της παραγωγής ενέργειας 
από ΑΠΕ, αξιοποιώντας τον αγροβιομηχανικό τομέα16 και την ενεργό πολιτική διατροφής. 

                                                           
16Στον αγρο-βιομηχανικό τομέα, ο οποίος αποτελεί σημαντική συνιστώσα της ποιότητας ζωής, διαπιστώνεται ισχυρή 
εξειδίκευση στους τομείς της αμπελο-οινοποίας, των οπωροκηπευτικών, της πτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας με 
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Αφορά επίσης τον κλάδο της υγείας και την βιομηχανία του φαρμάκου η οποία έχει δυναμική 
παρουσία στην Αττική. 

Εκτός από το κρίσιμο μέγεθος της συναφούς ερευνητικής δραστηριότητας, η Αττική έχει 
αυξημένο βάρος σε σχέση με τη χώρα. Έτσι οι λύσεις και οι προδιαγραφές που θα 
αναπτυχθούν και "δοκιμασθούν" εδώ θα επηρεάσουν και την συνολική κατεύθυνση 
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομικής δραστηριότητας. Με αυτή την έννοια αποτελεί και 
σημαντικό πεδίο μάθησης για το σύνολο της χώρας, αλλά και στο επίπεδο της Δυτικη΄ς 
Αθήνας 

Η στρατηγική αξιοποίησης της ΠΣΣΕ στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας αξιοποιεί 
την εξειδίκευση των δράσεων της ΠΣΕΕ στις «επιλέξιμες» Επενδυτικές Προτεραιότητες (EΤΠΑ 
1b, 2c, 3a) που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο της Ο.Χ.Ε. Ταυτόχρονα, η ΟΧΕ θα «ανιχνεύσει» 
πρόσθετες δράσεις σε άλλες Ε.Π. της ΠΣΕΕ και του ΕΠ Αττική 2014-2020. 

Οι Δράσεις της ΠΣΕΕ που αξιοποιούνται φαίνονται ανά Παρέμβαση στην Ενότητα ΣΤ του 
παρόντος.  

3. Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 
 
Η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 (ΕΨΣ) στοχεύει στην πολυεπίπεδη και δυναμική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ, ώστε να αποτελέσουν το μοχλό για την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της 
οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης, τον 
καταλύτη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη Δημόσια Διοίκηση καθώς επίσης και 
το εργαλείο και μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής. 

Η χώρα, καλείται να εκμεταλλευτεί το σημαντικό πλεονέκτημα που διαθέτει, που είναι το 
ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα, θέτοντας σε εφαρμογή ένα συνεκτικό 
στρατηγικό σχέδιο που θα αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση όλων των δράσεων και παρεμβάσεων ψηφιακής ανάπτυξης, με ορίζοντα το 2021. 

Αυτόν ακριβώς το σκοπό εξυπηρετεί η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (ΕΨΣ), η οποία εξειδικεύει 
επτά (7) τομείς παρέμβασης, τις προτεραιότητες για τον κάθε τομέα, τις απαιτούμενες 
ενέργειες υλοποίησης για τον καθένα από τους τομείς προτεραιότητας, καθώς επίσης και 
όλα τα αναγκαία μέτρα και δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου σχεδιασμού και 
υλοποίησης έργων και δράσεων ΤΠΕ στο Δημόσιο. 

Η εθνική στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά δομείται σε τρεις πυλώνες: 

• στη βελτίωση της πρόσβασης για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στα 
διαδικτυακά αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη -για το σκοπό αυτό, 
απαιτείται να καταργηθούν σύντομα οι βασικές διαφορές μεταξύ του εντός και 
του εκτός διαδικτύου περιβάλλοντος, ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια στις 

                                                           
σημαντικές δραστηριότητες αύξησης της προστιθέμενης αξίας στον τομέα των τροφίμων, ενώ είναι ουσιαστικά 
ανεκμετάλλευτες οι δυνατότητες αξιοποίησης των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και συνολικά του ενδημικού 
βιολογικού κεφαλαίου. 
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διασυνοριακές διαδικτυακές δραστηριότητες. 
• στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη των ψηφιακών 

δικτύων και υπηρεσιών — για το σκοπό αυτό απαιτούνται υποδομές και 
υπηρεσίες περιεχομένου υψηλής ταχύτητας, ασφαλείς και αξιόπιστες, οι οποίες 
να υποστηρίζονται από κατάλληλο σύνολο κανονιστικών προβλέψεων που να 
ευνοεί την καινοτομία, τις επενδύσεις, τον θεμιτό ανταγωνισμό και να 
προσφέρει ισότιμους όρους ανταγωνισμού. 

• στη μεγιστοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ψηφιακής 
οικονομίας -για το σκοπό αυτό, απαιτούνται επενδύσεις σε υποδομές και 
τεχνολογίες ΤΠΕ, όπως η νεφοϋπολογιστική και τα μαζικά δεδομένα, και στην 
έρευνα και καινοτομία με στόχο την τόνωση της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας καθώς και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και των 
δεξιοτήτων και την αποφυγή των αποκλεισμών 

Για την εξυπηρέτηση των στόχων της ΕΨΣ, σε μία χρονική περίοδο όπου οι διαθέσιμοι πόροι 
δημόσιας παρέμβασης είναι περιορισμένοι, οι κατευθύνσεις της εθνικής αναπτυξιακής 
στρατηγικής έχουν ως εξής: 

• Η υψηλή διαθεσιμότητα και διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών Νέας Γενιάς, ως 
προϋπόθεση για την δημιουργία προοπτικών για οικονομική ανάπτυξη, 
απασχόληση, εξωστρέφεια και καινοτομία στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. 

• Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την υποστήριξη ουσιαστικών δράσεων 
μεταρρύθμισης, τόσο προς την κατεύθυνση παροχής ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με εστίαση στις υπηρεσίες 
μεγάλης ζήτησης, όσο και προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της 
αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Ουσιαστικό συστατικό αυτής της 
προσπάθειας αποτελεί η ριζική αλλαγή και ο εκσυγχρονισμός του τρόπου 
σχεδιασμού και προμήθειας έργων ΤΠΕ από το Δημόσιο. 

• H υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στους τομείς 
-πυλώνες της ελληνικής οικονομίας6. Κομβικό σημείο προς την κατεύθυνση 
αυτή, είναι ο συντονισμός των δράσεων έτσι ώστε να στοχεύουν παράλληλα 
στην ενίσχυση και της προσφοράς (από την πλευρά του κλάδου των εταιρειών 
ΤΠΕ) αλλά και της ζήτησης (από την πλευρά των εταιρειών των άλλων τομέων-
πυλώνων). 

• Η ανάπτυξη του τομέα των ΤΠΕ ως διεθνώς ανταγωνιστικού τομέα της 
οικονομίας, με τη συγκράτηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτει η χώρα, με την έμπρακτη υποστήριξη 
νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας ΤΠΕ και με την ενίσχυση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και 
ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. 

Οι συνέργιες της ΕΨΣ με τη ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας προσδιορίζονται στις ακόλουθες: 

• στην Προώθηση της ψηφιοποίησης της λειτουργίας των ΜΜΕ (Προτεραιότητα 
2.1 της ΕΨΣ που συνδέεται με τις Παρεμβάσεις των ΑΠ 3 και 5 της ΒΑΑ/ΟΧΕ), 

•  Ενίσχυση της εξωστρέφειας και του ηλεκτρονικού εμπορίου (Προτεραιότητα 2.2 
της ΕΨΣ που συνδέεται με τις Παρεμβάσεις των ΑΠ 3 και 5 της ΒΑΑ/ΟΧΕ), 

• Συνεργασία για τη συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση 
(Προτεραιότητα 2.3 της ΕΨΣ που συνδέεται με τις Παρεμβάσεις των ΑΠ 2, 4 και 
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5 της ΒΑΑ/ΟΧΕ), 
• Συντονισμός της εθνικής πολιτικής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά 

(Προτεραιότητα 2.4 της ΕΨΣ που συνδέεται με τις Παρεμβάσεις των ΑΠ 2 και 5 
της ΒΑΑ/ΟΧΕ), 

•  Δράσεις «lighthouse» (Προτεραιότητα 2.5 της ΕΨΣ που συνδέεται με τις 
Παρεμβάσεις του ΑΠ 3 της ΒΑΑ/ΟΧΕ). 

• Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της 
απασχόλησης και, ειδικότερα:  

• Εστίαση στην επιχειρηματική αξιοποίηση της καινοτομίας σε ΤΠΕ 
(Προτεραιότητα 3.1 της ΕΨΣ που συνδέεται με τις Παρεμβάσεις των ΑΠ 3 και 5 
της ΒΑΑ/ΟΧΕ), 

• Αξιοποίηση της καινοτομίας ΤΠΕ στους τομείς προτεραιότητας της οικονομίας  
(Προτεραιότητα 3.2 της ΕΨΣ που συνδέεται με τις Παρεμβάσεις των ΑΠ 3, 4 και 
5 της ΒΑΑ/ΟΧΕ), 

• Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για νεοφυείς επιχειρήσεις ΤΠΕ 
(Προτεραιότητα 3.3 της ΕΨΣ που συνδέεται με τις Παρεμβάσεις των ΑΠ 3 και 4 
της ΒΑΑ/ΟΧΕ), 

•  Υποστήριξη εξωστρέφειας θεματικών συνδέσμων &clusters (Προτεραιότητα 3.4 
της ΕΨΣ που συνδέεται με τις Παρεμβάσεις του ΑΠ 3 της ΒΑΑ/ΟΧΕ), 

• Αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας - Συμμετοχή σε διαδικασίες 
προτυποποίησης  (Προτεραιότητα 3.5 της ΕΨΣ που συνδέεται με τις 
Παρεμβάσεις του ΑΠ 3 της ΒΑΑ/ΟΧΕ). 
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Πίνακας 65. Κωδικοποίηση των Κατηγοριών Παρέμβασης της RIS3 

 

Στρατηγικές 
επιλογές RIS3 

1. Επένδυση στη 
Δημιουργία και 

διάχυση της 
Νέας Γνώσης 

2. Επένδυση στην 
έρευνα και καινοτομία 

3. Ανάπτυξη Καινοτομικής 
Νοοτροπίας, Θεσμών 

και «Διασυνδέσεων» ΕΤΑΚ με την 
Κοινωνία 

Άξονες Παρέμβασης Κατηγορίες Παρέμβασης 

α. Ανάπτυξη 
δυναμικού (capacity 

building) 

1.α Ανάπτυξη 
δυναμικού ΕΤΑΚ 

στους τομείς 
εξειδίκευσης και 

στις βασικές 
τεχνολογίες 

γενικής 
εφαρμογής 

2.α Εκκόλαψη νέων 
επιχειρηματικών 

παικτών 

3.α Ενίσχυση μηχανισμών και 
θεσμικού πλαισίου 

β. Ενίσχυση 
δραστηριοτήτων 

ΕΤΑΚ 

1.β Ενίσχυση 
δραστηριοτήτων 

ΕΤΑΚ και νησίδων 
αριστείας 

2.βΕνίσχυση της 
ενδογενούς έρευνας και 

καινοτομίας στις 
επιχειρήσεις 

3.β Ενίσχυση της ζήτησης για 
καινοτομία από τη δημόσια διοίκηση 

 
γ. Μηχανισμοί και 
δομές υποστήριξης 

1.γ Ενίσχυση 
(Υπο)δομών 
δικτύωσης 

2.γ Υποδομές και 
μηχανισμοί στήριξης 

καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας 

3.γ Μηχανισμοί Επιχειρηματικής 
Ανακάλυψης και Τεκμηρίωσης 

δ. Εξωστρέφεια και 
δικτύωση 

1.δ Διασύνδεση 
και συνεργασία 

σε ΕΤΑΚ 

2.δ Επιχειρηματική 
εξωστρέφεια 

3.δ Ανάπτυξη Καινοτομικής 
Κουλτούρας 

Πηγή: Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 (RIS3), ΓΓΕΤ, 2014 
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Πίνακας 66. Κωδικοποίηση των Κατηγοριών Παρέμβασης της RIS3 

Πεδία Κρίσιμες περιοχές για παρεμβάσεις ΕΤΑ 

Διαλειτουργικό
τητα Επιπέδων 
/ Αξιοποίηση 

Πόρων 

1.Ενίσχυση της καινοτομίας για 
την διαμόρφωση νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών για τον 
επισκέπτη αρχαιολογικών χώρων 

/ μουσείων 
/ συλλογών και άλλων πόλων και 

εκδηλώσεων πολιτιστικής 
δραστηριότητας. 

· Pre-commercial Procurement - κατά προτεραιότητα μέσω 
αξιοποίησης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων 

- για τη διαμόρφωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
 

Ενίσχυση συμπράξεων ΕΚ / ΑΕΙ / ΤΕΙ με ΜΜΕ για την ανάπτυξη 
ή αναβάθμιση σχετικών εφαρμογών, ειδικότερα στις ΤΠΕ (ως 
‘disruptive technologies’ / KETs για τον ευρύτερο τομέα ‘Π-Τ- 

ΠΔΒ) 

RIS3 / ΠΣΕΕ 

2.Αξιοποίηση υποδομών 
καινοτομίας για το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση εξειδικευμένων 
υπηρεσιών περιεχομένου & 

εκπαιδευτικών διαδραστικών 
εφαρμογών για χώρους 

πολιτισμού 

· Αξιοποίηση & εφαρμογή state-of the art- εργαλείων και 
μεθοδολογιών (ICT / τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου) 

Εθνικό & 
Περιφερειακό 

3.Προώθηση και ενίσχυση της 
ψηφιακής επιχειρηματικότητας 

στους τομείς του Πολιτισμού, του 
Τουρισμού και των ΠΔΒ 

· Εφαρμογή ερευνητικών αποτελεσμάτων στη βελτίωση της 
διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικού (πολιτιστικού) 

περιεχομένου, χαρτογράφηση και ενίσχυση της επανάχρησής 
του, ενίσχυση ΜμΕ – και μέσω incubation spaces – για 

ανάπτυξη καινοτόμων, user centric προϊόντων & υπηρεσιών 
(περιλ. Mobile apps) με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά με 

χρήση geospatio-temporal semantic web για τις ΠΤΔΒ & 
ενίσχυση αντίστοιχων ‘research & innovation –driven’ start-ups 

Εθνικό & 
Περιφερειακό 

4.Ανάδειξη της αριστείας σε 
τομείς εξειδίκευσης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και του 
σύγχρονου πολιτισμού, 

παραγωγή νέας γνώσης και 
άνοιγμά της στη δημιουργική 

οικονομία 

· Ανάδειξη της διεπιστημονικής γνώσης στα πεδία των 
κλασικών σπουδών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του 

σύγχρονου πολιτισμού στην δημιουργική οικονομία & 
αντίστοιχες πιλοτικές δράσεις / ενίσχυση της πρόσβασης σε 

υποδομές έρευνας & καινοτομίας / ενίσχυση της γνώσης για τις 
συνέργειες του ΠΤΔΒ με άλλους τομείς προτεραιότητας με 

στόχο την βελτίωση της πολιτιστικής και τουριστικής εμπειρίας 

Εθνικό & 
Περιφερειακό 
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Πεδία Κρίσιμες περιοχές για παρεμβάσεις ΕΤΑ 

Διαλειτουργικό
τητα Επιπέδων 
/ Αξιοποίηση 

Πόρων 

5.Παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών καινοτομίας – μέσω 

ενίσχυσης της ικανότητας 
φορέων Ε&Κ και το σχηματισμό 

«δικτύων γνώσης» - για την 
διασφάλιση της βιωσιμότητας, 
ανάδειξη της εξωστρέφειας και 
διεύρυνση της αλυσίδας αξίας 

του τρίπτυχου 

· Δίκτυα συνεργασίας για την ανάπτυξη τεχνικών (διαγνωστικές 
τεχνικές, αρχειακή / ψηφιακή τεκμηρίωση, διατήρηση, 

μοντελοποίηση, προστασία έναντι φυσικών κινδύνων / απειλών 
και κλιματικών συνθηκών, επεμβατικές τεχνικές και τεχνικές 
ανάδειξης πολιτιστικού αποθέματος) για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση θεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, με επιδεικτική 
εφαρμογή σε χώρους πολιτισμού, λειτουργία ανοικτών 

ανασκαφών & εργαστηρίων & εισαγωγή καινοτομίας στις 
δομές παρακολούθησης και λειτουργίας εξειδικευμένων 

φορέων διαχείρισης προορισμών (πολιτισμός – τουρισμός) 

Εθνικό & 
Περιφερειακό 

6.Ανάπτυξη αντίστοιχων 
δεξιοτήτων / κάλυψη 

αντίστοιχων εκπαιδευτικών 
αναγκών για τη δημιουργική 

οικονομία 

· Digital skills, ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας σε 
ανθρωπιστικές επιστήμες, κλασικές σπουδές, λογοτεχνία, 

τέχνες, ιστορία για τους στόχους ΠΤΔΒ, ικανότητες διαχείρισης 
και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του 

σύγχρονου πολιτισμού (π.χ. ερμηνείας πολιτιστικών πόρων, 
μουσειολογία, διαχείριση αρχαιολογικών χώρων), ενίσχυση 
διεπιστημονικής έρευνας για εξυπηρέτηση αναγκών ειδικών 

μορφών τουρισμού, branding/ rebranding, στοχευμένο 
marketing, event management 

Εθνικό & 
Περιφερειακό 

7.Ενίσχυση διεπιστημονικών 
συνεργασιών και συμπράξεων 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
έρευνας / καινοτομίας σε 
περιβάλλον φυσικών και 

εικονικών living labs 

· Διασύνδεση τοπικών αναγκών / ΜΜΕ με εξειδικευμένα δίκτυα 
γνώσης, προσέλκυση καινοτόμων επιχειρήσεων, συνεργατικός 

σχεδιασμός υπηρεσιών 
Περιφερειακό 

8.Ενθάρρυνση της ανοικτής 
καινοτομίας για την 

διαφοροποίηση του πολιτιστικού 
προϊόντος και υπηρεσιών καθώς 

και την ενσωμάτωση της 
καινοτομίας στις ειδικές μορφές 
τουρισμού, με τη συμβολή των 
Πολιτιστικών & Δημιουργικών 

Βιομηχανιών (ΠΔΒ). 

· Ενίσχυση της δικτύωσης και υποστήριξη ανοικτών 
πλατφορμών δημιουργικής συνεργασίας εκπροσώπων της 

τετραπλής έλικας με ενθάρρυνση της συμμετοχής πολιτών, σε 
πιλοτική / επιδεικτική κλίμακα τόσο για τα συμπλέγματα 

πολιτισμού – τουρισμού / πολιτισμού – ΔΒ, όσο και για ειδικές 
μορφές τουρισμού 

· Υποστήριξη οριζόντιων δραστηριοτήτων διάχυσης & 
μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ stakeholders 

 
· Εφαρμογή μοντέλου ΄’apply here, improve elsewhere” στην 

εισαγωγή καινοτομίας στις διαδικασίες και παροχή καινοτόμων 
       

Περιφερειακό 
& Εθνικό 

9.Πιλοτικές συμπράξεις τύπου 
ΣΔΙΤ που αξιοποιούν το «τρίγωνο 

της γνώσης», σε 
διαπεριφερειακό επίπεδο 

· Ενεργειακή κάλυψη και μεταφορές με στόχο την εξασφάλιση 
επισκεψιμότητας περιοχών μεγάλου πολιτιστικού & 

τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. smart grids για την ενέργεια, 
ολοκληρωμένα συστήματα μετακίνησης και λιμενισμού σε 

θαλάσσιες περιοχές, αερομεταφορές, σύγχρονες υποδομές για 
την υποστήριξη βιώσιμων μοντέλων τουρισμού πόλης) 

Περιφερειακό / 
Δια- 

περιφερειακό 
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Δ.2.4 - Οργάνωση και αποτελέσματα της Δημόσιας Ανοιχτής Διαβούλευσης 

Δ.2.4.1 Τεκμηρίωση Συμμετοχής Πολιτών και Τοπικών φορέων στη Διαμόρφωση της 

προτεινόμενης Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας 

Να τεκμηριωθεί η συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών φορέων στην διαμόρφωση της προτεινόμενης 
Στρατηγικής μέσα από τις ενέργειες διαβούλευσης που εφάρμοσε η αστική αρχή καθώς και η 
αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης. 

Σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης όπως ημερολόγια συναντήσεων, διοργάνωση ημερίδων, αποτελέσματα 
διαβουλεύσεων κλπ να επισυναφθούν στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση. 

Η διαδικασία διαβούλευσης της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας οργανώνεται σε τρεις (3) 
κύκλους, «καθαρής» χρονικής διάρκειας περίπου τεσσάρων μηνών, ως εξής: 

• Α' κύκλος: αφορά στην ενημέρωση Αρχών / Προτεραιοτήτων της ΒΑΑ (από 10-3-2017 
μέχρι 12-4-2017). Πρόκειται για τον κύκλο της διαβούλευσης που οριοθετεί την 
στρατηγική του σχεδίου ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε., εξειδικεύει τη ΒΑΑ σε επίπεδο Ο.Χ.Ε. και 
υποστηρίζει την υποβολή της Πρότασης. Οι προτάσεις και απόψεις των Φορέων-
Εταίρων σε αυτόν το κύκλο αφορούν στην ανάδειξη προβλημάτων και αναγκών, στο 
περιεχόμενο της στρατηγικής, στην εξειδίκευση της στρατηγικής στον «χώρο» και στη 
διατύπωση κοινά αποδεκτών ομάδων παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια, 
τις επιλεξιμότητες και τις πηγές χρηματοδότησης της Πρόσκλησης. 

• Β' κύκλος: αφορά σε προσαρμογές και βελτιωτικές παρεμβάσεις επί του Σχεδίου 
ΒΑΑ/ΟΧΕ με βάση την αξιολόγηση και τις αντίστοιχες κατευθύνσεις από την ΕΥΔ του Ε.Π. 
Αττικής (από 10-5-2017 μέχρι 9-6-2017). 

• Γ' κύκλος: αφορά στην εμβάθυνση, την εξειδίκευση και την «μέτρηση’ των επιπτώσεων 
από την εφαρμογή των εγκεκριμένων «Παρεμβάσεων» (από 15-6-2017 μέχρι 26-7-
2017).Περιλαμβάνονται επίσης η αποτίμηση της διαβούλευσης κατά την φάση του 
σχεδιασμού της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας και ο προγραμματισμός των «επόμενων 
βημάτων», με κύρια πρόκληση τη «μετάβαση» στο «Μηχανισμό Διακυβέρνηση» της 
ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. 

Η απεικόνιση της σχέσης των «κύκλων» φαίνεται στο Σχήμα 30, σελ. 158.  

Η διαδικασία της διαβούλευσης του Α’ Κύκλου (δηλαδή, μέχρι την υποβολή της Πρότασης), 
υλοποιείται με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα. 

Η «φυσική» δημοσιότητα του Α’ Κύκλου αφορά στη διακίνηση ερωτηματολογίων, σε 
συναντήσεις εργασίας και σε ημερίδες. 

Η «ηλεκτρονική» δημοσιότητα του Α’ Κύκλου αξιοποιεί ηλεκτρονικά εργαλεία, με την αρχική 
δομημένη επικοινωνία ανταλλαγής απόψεων και υποβολής προτάσεων στις Ιστοσελίδες των 
Δήμων-Εταίρων και στην «κεντρική» ιστοσελίδα της ΒΑΑ/ΟΧΕ (www.dytath-baa-oxe.gr και 
www.west-athens-iti-forum.gr), την αξιοποίηση fora συζητήσεων στο πλαίσιο των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς και κατά την σταδιακή ανάπτυξη ηλεκτρονικού φόρουμ, το 
οποίο αποτελεί και συγκεκριμένη Πράξη που εντάσσεται στο «Σχέδιο Δράσης» της ΒΑΑ της 
Δυτικής Αθήνας. 

http://www.dytath-baa-oxe.gr/
http://www.west-athens-iti-forum.gr/


BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

152 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αρτιότερης προετοιμασίας της Στρατηγικής της Δυτικής 
Αθήνας, ο ΑΣΔΑ έχει συστήσει τρεις «Θεματικές Ομάδες Εργασίας» (ΘΟΕ), ως εξής:  

• ΘΟΕ – Ι: Κοινωνική Συνοχή.  

• ΘΟΕ – ΙΙ: Αστική Αναζωογόνηση.  

• ΘΟΕ – ΙΙΙ: Επιχειρηματικότητα / Καινοτομία / Απασχόληση.  

Οι ΘΟΕ εμπλέκονται σε όλο το εύρος και τη διαχρονικότητα της διαβούλευσης. 

Το Ημερολόγιο Πρόγραμμα της Δημόσιας Διαβούλευσης (Πίνακας 67, σελ. 155) από τις 
06/10/2016 μέχρι και σήμερα 

Η Δημοσιότητα του Α’ Κύκλου περιλάμβανε: 

⇒ Συνεδριάσεις τριών θεματικών επιτροπών που αντιστοιχούσαν στους άξονες 
Αστική αναζωογόνηση, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία, Κοινωνική Συνοχή 

Σε αυτές συμμετείχαν υπηρεσιακά και πολιτικά στελέχη των 7 Δήμων της 
Δυτικής Αθήνας και του ΑΣΔΑ. 

Πρέπει να σημειώσουμε τη σημασία αυτής της διαδικασίας για την πρόταση 
ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας καθώς η πρόταση είναι διαδημοτική και άρα 
προϋποθέτει την ανταλλαγή και σύνθεση απόψεων μεταξύ των τελικών 
δικαιούχων. 

Οπότε το σύστημα διακυβέρνησης και η διαδικασία διαβούλευσης στη Δυτική 
Αθήνα έχει ένα πρόσθετο επίπεδο λειτουργίας συγκριτικά με τις περιπτώσεις 
όπου αστική αρχή είναι ένας και μόνον Δήμος. 

⇒ Ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω ειδικής ιστοσελίδας στο portal του ΑΣΔΑ και 
προβολής της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

⇒ Έντυπα ερωτηματολόγια τα οποία διακινήθηκαν σε φορείς και πολίτες μέσω 
των Δήμων.  

⇒ Ημερίδα παρουσίασης των συμπερασμάτων της πρώτης φάσης της 
διαβούλευσης στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Περιστερίου.  

⇒ Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook). Μέσω αυτής της 
διαδικασίας , «προβλήθηκαν» οι θέσεις, τα έντυπα και γενικότερα η διαδικασία 
διαβούλευσης την περίοδο από 15 έως και 22 Απριλίου. Η ΒΑΑ/ΟΧΕ προβλήθηκε 
σε 11.696 (ενεργά) άτομα άνω των 18 ετών, εκ των οποίων οι 9.175 
χαρακτηρίζονται ως «γενικό κοινό» και οι 1.521 ως «γενικής απήχησης», οι 
οποίοι αλληλοεπίδρασαν και με την Ιστοσελίδα του ΑΣΔΑ. Η μέτρηση αυτή δεν 
αφορά «χτυπήματα», αλλά ανάγνωση των κειμένων της διαβούλευσης 
(επιλογή: όλα τα κείμενα). 
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Επιπρόσθετα, ένα ικανοποιητικό ποσοστό που αντιστοιχεί σε 390 χρήστες 
έκαναν «κλικ» μόνοι τους (εκτός διαδικασίας ενεργητικής δημοσιότητας). Εξ 
αυτών, οι 187 χρήστες αλληλοεπίδρασαν κάνοντας σχόλια και κοινοποιήσεις, 
ενώ οι υπόλοιποι 213 χρήστες απλά διάβασαν τα κείμενα. 

Η «διεισδυτικότητα» της διαβούλευσης μέσω των Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης κρίνεται απολύτως θετική. 

Σαν γενικά συμπεράσματα της δημόσιας διαβούλευσης, όπως αυτά προκύπτουν από την 
ανταπόκριση πολιτών αλλά και φορέων μέσω της συμπλήρωσης έντυπων ερωτηματολογίων, 
θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής: 

1. Για τα έργα και δράσεις που προτείνονται: 
 Μεγάλη έμφαση δίνεται στα έργα υποδομής σε επίπεδο γειτονιάς με συχνή 

αναφορά σε αστικές αναπλάσεις (πλατείες, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι) αλλά 
και στην αύξηση των χώρων πρασίνου στις πόλεις. 

 Η στήριξη της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα των νέων, και η δημιουργία 
κινήτρων για την ανάπτυξη της. 

 Οι υποδομές και δράσεις κοινωνικής ένταξης και συνοχής με ενίσχυση των 
αντίστοιχων δομών αλλά και ανάπτυξη νέων. 

 Η ενεργός στήριξη της απασχόλησης. 
 Η αξιοποίηση των ΑΠΕ. 
 Η ανάδειξη του πολιτισμού και η συνακόλουθη προσέλκυση επισκεπτών στην 

περιοχή της Δυτικής Αθήνας. 

2. Για την προσέλκυση επενδύσεων στη Δυτική Αθήνα: 
 Ιδιαίτερα προτείνεται η αξιοποίηση χώρων αλλά και παλαιών ακινήτων 

(εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές μονάδες) σε συγκεκριμένες περιοχές όπως ο 
Ελαιώνας και η παρακηφίσια ζώνη του Περιστερίου. 

 Εκσυγχρονισμός δικτύων και υποδομών και παροχή επενδυτικών κινήτρων. 

3. Για τις ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού: 
 Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις όλες οι ενδεικτικά αναφερόμενες 

πληθυσμιακές ομάδες «ισοψηφούν», ενώ πολλοί συμμετέχοντες έχουν 
απαντήσει «όλες οι αναφερόμενες». Ιδιαίτερη μνεία βέβαια γίνεται στους 
άνεργους. 

4. Για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία: 
 Εδώ παρατηρούμε καταρχήν ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο 

θεσμός μπορεί να συμβάλλει θετικά στην τόνωση της οικονομικής ζωής της 
περιοχής της Δυτικής Αθήνας. Από την άλλη πλευρά διακρίνεται αφενός 
έλλειμμα πληροφόρησης των πολιτών ως προς την έννοια της «κοινωνικής 
οικονομίας» και αφετέρου διατυπώθηκαν αρνητικές γνώμες που αφορούν 
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κάποιες μορφές της. Ως αντιπρόταση προκρίνεται η στήριξη των εισοδημάτων 
των λαϊκών στρωμάτων. 

5. Για τη φυσιογνωμία της Δυτικής Αθήνας: 
 Ως βασικά προβλήματα της ευρύτερης περιοχής αναφέρθηκαν η υποβάθμιση 

της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος, το κυκλοφορικό, η φτώχεια και η 
ανεργία. Στον αντίποδα ως θετικά χαρακτηριστικά αναδεικνύονται οι 
ανθρώπινες σχέσεις σε επίπεδο γειτονιάς, η ύπαρξη πνεύματος αλληλεγγύης, η 
ύπαρξη χώρων περιπάτου και αναψυχής, η παρουσία ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων (ΤΕΙ). Ως στοιχεία του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής 
αναφέρονται ο λαϊκός προσανατολισμός της, η εγγύτητα της με το κέντρο των 
Αθηνών και του Πειραιά και η διάσχιση της από τους δύο μεγάλους οδικούς 
άξονες. Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι κάποιες φορές αναφέρθηκε ως 
μειονέκτημα η υπερβολική ανάπτυξη δραστηριοτήτων εστίασης και αναψυχής 
σε σχέση με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Επίσης αξιομνημόνευτο είναι 
το γεγονός ότι στο σύνολο των απαντήσεων διακρίνεται ένας «τοπικός 
πατριωτισμός» που αποτυπώνεται στο ότι παρόλα τα προβλήματα της Δυτικής 
Αθήνας οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι «δεν την εγκαταλείπουν επειδή εδώ 
γεννήθηκαν και την αγαπούν». 

Η Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ πρότεινε αναλυτικό πλαίσιο δράσεων με βασικούς άξονες: 
εκπαίδευση, δημιουργία μητρώου εθελοντών, δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 
απασχόληση των ΑμεΑ, δράσεις ευαισθητοποίησης, βελτίωση της προσβασιμότητας 
(φυσικής και ηλεκτρονικής). 

Τα ΤΕΙ Αθήνας ανταποκρίθηκαν με τεκμηριωμένη πρόταση, βασικά στοιχεία της οποίας είναι 
η δημιουργία διαδημοτικού μηχανισμού κοινωνικής συνοχής και διαδημοτικού 
παρατηρητηρίου κοινωνικής καινοτομίας στη Δυτική Αθήνα. 

Ο ΟΚΑΝΑ κατέθεσε αναλυτικό πλαίσιο παρεμβάσεων σε συγκεκριμένους άξονες 
προτεραιότητας, προτείνοντας δημιουργία δικτύου για δράσεις άμεσης παρέμβασης με 
στόχο την προστασία των χρηστών ουσιών, τη στήριξη των οικογενειών και των ανήλικων 
χρηστών με δημιουργία δομών, την κοινωνική ένταξη των χρηστών την πρόσβαση τους σε 
υπηρεσίες υγείας. 

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ) πρότεινε τη δημιουργία 
συγκεκριμένων υποδομών για τα μέλη της αλλά και δράσεις που προωθούν την κοινωνική 
ένταξη τους. 

Η ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ» πρότεινε τη δημιουργία τοπικών πόλων ανάπτυξης αλλά και ψηφιακής 
πλατφόρμας για υπηρεσίες υγείας. 
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Πίνακας 67. Ημερολογιακή Απεικόνιση της Διαδικασίας Ανοικτής Διαβούλευσης ΒΑΑ ΟΧΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών – Στάδιο 1ο  

 

Ημερομηνία 
Συγκρότηση 

ΟΧΕ  
  

Δήμοι 

Θεματικές Ομάδες Εργασίας Ομάδα 
Εργασίας 

ΑΣΔΑ  

Διαχειριστική 
Αρχή 

Δήμαρχοι  Κοινωνική 
Συνοχή 

Αστική 
Αναζωογόνηση 

Επιχειρηματικότητα, 
Καινοτομία, Ανάπτυξη 

06/10/2016     
11/10/2016   Χαϊδάρι     
12/10/2016   Πετρούπολη     
24/10/2016     ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΔΑ       
26/10/2016   Περιστέρι         

22/11/2016     
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΣΔΑ 
          

23/11/2016       ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΔΑ       
06/12/2016   Ίλιον         
19/12/2016   Αιγάλεω         
19/12/2016   Αγία Βαρβάρα ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ       
20/12/2016   Πετρούπολη ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ       
23/12/2016   Φυλή ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ       

27/12/2016   
Άγιοι Ανάργυροι 

- Καματερό 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ       

17/01/2017             
01/02/2017   Περιστέρι ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ       
02/02/2017   Χαϊδάρι ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ       
06/02/2017             
08/02/2017             
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Ημερομηνία 
Συγκρότηση 

ΟΧΕ  
  

Δήμοι 

Θεματικές Ομάδες Εργασίας Ομάδα 
Εργασίας 

ΑΣΔΑ  

Διαχειριστική 
Αρχή 

Δήμαρχοι  Κοινωνική 
Συνοχή 

Αστική 
Αναζωογόνηση 

Επιχειρηματικότητα, 
Καινοτομία, Ανάπτυξη 

15/03/2017             
29/03/2017             
04/04/2017     ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΔΑ       
07/04/2017 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΣΔΑ στο Δήμο Περιστερίου 

12/04/2017     
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΣΔΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΔΑ         

24/04/2017 ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΣΔΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ της ΟΧΕ/ΒΑΑ 
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Δ.2.4.2 Πρόγραμμα Δημόσιας Διαβούλευσης 

Να παρουσιαστεί το προβλεπόμενο στο Κεφ. 4.2.1. του Οδηγού Πρόγραμμα Δημόσιας Διαβούλευσης και να 
τεκμηριωθεί η αναμενόμενη αποτελεσματικότητά του για τις ανάγκες εφαρμογής της ΟΧΕ. Η παρουσίαση αυτή 
θα περιλαμβάνει απαραίτητα και τους τρεις κύκλους διαβούλευσης όπως αυτοί αναφέρονται στο ανωτέρω Κεφ. 
του Οδηγού. 

 

Το Πρόγραμμα Δημόσιας Διαβούλευσης μετά την υποβολή της Πρότασης περιλαμβάνει δύο 
συγκεκριμένους κύκλους, οι οποίοι απεικονίζονται στο Σχήμα που ακολουθεί. 

Από τη διενέργεια αυτών των κύκλων διαβούλευσης αναμένονται τα ακόλουθα 
αποτελέσματα: 

1. Β' κύκλος, ενδεικτικά από 20/09/2017 μέχρι 20/10/2017: 

• ενημέρωση των Φορέων-Εταίρων σε σχέση με το αναλυτικό περιεχόμενο της 
Πρότασης, συζήτηση και εμπλουτισμός των ΘΟΕ. 

• βελτίωση, εξειδίκευση και αποσαφήνιση των Παρεμβάσεων του Σχεδίου 
ΒΑΑ/ΟΧΕ με βάση την αξιολόγηση και τις αντίστοιχες κατευθύνσεις από την ΕΥΔ 
του Ε.Π. Αττικής ( 

• προσαρμογές και αποσαφήνιση του «Μηχανισμού Διακυβέρνησης», με την 
συμμετοχή των Φορέων-Εταίρων 

• επεξεργασία προτάσεων των ΘΟΕ, ιδίως σε κρίσιμα ζητήματα (κοινωνική ένταξη, 
επιχειρηματικότητα, απασχόληση κ.λπ.) 

2. Γ' κύκλος, ενδεικτικά από 21/10/2017 μέχρι 31/12/2017: 

• εμβάθυνση, εξειδίκευση και μέτρηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των 
εγκεκριμένων «Παρεμβάσεων» (με πιθανότητα επέκτασης κατά το 1ο 6μηνο του 
2018, ανάλογα με την πορεία αναθεώρησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ) 

• αποτίμηση της διαβούλευσης κατά την φάση του σχεδιασμού της ΒΑΑ/ΟΧΕ της 
Δυτικής Αθήνας  

• προγραμματισμός των «επόμενων βημάτων», με κύρια πρόκληση τη 
«μετάβαση» στο «Μηχανισμό Διακυβέρνηση» της ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. 

Στους Κύκλους Β και Γ θα αξιοποιηθεί η «ηλεκτρονική» δημοσιότητα μέσω της «κεντρικής» 
ιστοσελίδα της ΒΑΑ/ΟΧΕ (www.dytath-baa-oxe.gr και www.west-athens-iti-forum.gr), η 
αξιοποίηση fora συζητήσεων στο πλαίσιο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς και η 
εξειδίκευση της ανάπτυξης ηλεκτρονικού φόρουμ, το οποίο αποτελεί και συγκεκριμένη 
Πράξη που εντάσσεται στο «Σχέδιο Δράσης» της ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας. 

Κατά τα λοιπά, η Δημόσια Διαβούλευση μετά την τελική έγκριση της ΒΑΑ/ΟΧΕ και κατά τη 
διάρκεια υλοποίησής της, προβλέπεται σε συνεχή βάση στο πλαίσιο της «Εταιρικής Σχέσης». 

  

http://www.dytath-baa-oxe.gr/
http://www.west-athens-iti-forum.gr/
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Σχήμα 30. Η Οργάνωση της Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης μέχρι την Τελική Έκγριση της ΒΑΑ/ΟΧΕ 

“Διαδικτυακή” Διαδικασία Διαβούλευσης ΣΒΑΑ Δυτικής Αθήνας

Α’ Κύκλος Διαβούλευσης Β’ Κύκλος Διαβούλευσης Γ’ Κύκλος Διαβούλευσης

- Ενημέρωση Αρχών –
Προτεραιότητες ΣΒΑΑ
-Στόχος & Στρατηγική της ΒΑΑ
- Προτεραιότητες/ Περιεχόμενο 
της ΒΑΑ (Εξειδίκευση μέσω του 
Εργαλείου της Ο.Χ.Ε.)
- Εταιρική Σχέση
-Διακυβέρνηση της ΟΧΕ

Θεματικές Ομάδες (Θ.Ο.)

Προσαρμογές της ΣΒΑΑ με 
βάση Κατευθύνσεις ΕΥΔ ΕΠ 
Αττικής 2014-2020

Προσαρμογές/Βελτίωση 
&Εξειδίκευση Σχεδίου 
Δράσης/Ο.Χ.Ε.

Διαλειτουργικότητα
Παρεμβάσεων & Επιπτώσεις 

στην Κοινωνία – Κενά και 
Αδυναμίες Στελεχών & 

Φορέων 

Από 10-3-2017 μέχρι 12-4-2017

Θ.Ο. Ι – Κοινωνική Συνοχή

Θ.Ο. ΙΙ – Αστική Αναζωογόνηση

Θ.Ο. ΙΙ –
Επιχειρηματικότητα/Καινοτομία

/Απασχοληση

Διαλειτουργικότητα
Παρεμβάσεων & Επιπτώσεις 

στις Χωρικές Ενότητες με 
έμφαση στους “θύλακες”

Οριστικοποίηση/Ωρίμανση 
Δράσεων

- Οριστικοποίηση 
Χρηματοδοτικού Σχεδίου (Ο.Χ.Ε.)
-Συγκρότηση Αστικής Αρχής
- “Οργάνωση Εταιρικής Σχέσης”
- Εξειδίκευση “Μηχανισμού 
Διακυβέρνησης” Ο.Χ.Ε.

Ολοκλήρωση/
Αποτίμηση της 
Διαβούλευσης 

-Επόμενα 
Βήματα/

-Μετάβαση της 
“Διακυβέρνησης”

της ΒΑΑ/ΟΧΕ

Από 10-5-2017 μέχρι 9-6-2017

Από 15-6-2017 μέχρι 26-7-2017

Υποβολή ΣΒΑΑ Δυτικής Αθήνας Αξιολόγηση/Προσαρμογή ΣΒΑΑ/ΟΧΕ/Τελική Έγκριση 

1,5 μήνας 1,5 μήνας

Καθαρός Χρόνος 
Διαβούλευσης

4 μήνες

Εσωτερική Διαβούλευση  - Κτίσιμο 
της Στρατηγικής των 
Προτεραιοτήτων και 

Χαρτογράφηση των Δυνητικών 
Δράσεων

Οκτώβριος 2016 – Μάρτιος 2017 Ημερολογιακός Χρόνος Διαβούλευσης: 10 μήνες 

1 μήνας
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Δ.3 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Να τεκμηριωθεί κατά πόσο η προτεινόμενη Στρατηγική αντιμετωπίζει αποτελεσματικά σε επίπεδο Περιοχής 
Παρέμβασης τα ακόλουθα ζητήματα: 

 

Δ.3.1 Φαινόμενα Ανεργίας, Έντασης Φτώχειας και Κοινωνικού Αποκλεισμού, Συγκέντρωση 
Ευάλωτων Πληθυσμιακών Ομάδων, Παραβατικότητα – Αστική Βία. 

Φαινόμενα ανεργίας, έντασης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, συγκέντρωση ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων, παραβατικότητα – αστική βία. 

 

Όπως προέκυψε από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, οι άνεργοι στους Δήμους–
Εταίρους του Δυτικού Τομέα Αθηνών ανέρχονται σε 51.193 (ΟΑΕΔ, Σεπτέμβριος 2014) ή στο 
10,5% του πληθυσμού. Η πραγματική ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη, εκτιμάται δε σε 
περίπου 70.000 άτομα. Οι μακροχρόνια άνεργοι υπερβαίνουν το 44% του συνόλου, ενώ οι 
γυναίκες εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά ανεργίας έναντι των ανδρών (56,4% 
έναντι 43,6%). 

Η αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας απαιτεί ιδιαίτερες πολιτικές αρχικά, 
αντιμετώπιση της κοινωνικής ένταξης, ιδιαίτερα των φτωχών οικογενειών, των μονογονεϊκών 
και των οικογενειών χωρίς κανέναν εργαζόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
αντιμετωπισθούν και οι νέοι ΕΑΕΚ (NEETs), ιδίως εάν διαβιούν σε νοικοκυριά με τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά. 

Για την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης απαιτείται ένα συγκροτημένο, ιεραρχημένο και 
αποτελεσματικό Δίκτυο Κοινωνικών Δομών και Δράσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
συλλέχθηκαν από τους Δήμους στο Δυτικό Τομέα Αθηνών λειτουργούν συνολικά 234 
Κοινωνικές Δομές, οι οποίες χρήζουν συστηματικής επαναχωροθέτησης και, κυρίως, 
εμπλουτισμού των υπηρεσιών που παρέχουν στο «πεδίο» των πραγματικών αναγκών των 
ευπαθών ομάδων. 

Σε επίπεδο Κοινωνικών Δομών οι περισσότερες αφορούν την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων 
(ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι κ.α.) και Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Άλλα είδη 
Κοινωνικών Δομών που εμφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα είναι Το Κέντρο Κοινότητας, το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, η Παροχή Συσσιτίου η Τράπεζα Χρόνου, τα Κέντρα Δια βίου 
Μάθησης κ.α. 

Η υψηλή ανεργία είναι κατ’ αρχήν συνυφασμένη με το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Όμως, 
παρατηρείται ότι στην παρούσα περίοδο κρίσης επιδρά σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, με 
την υψηλότερη ανεργία στους πτυχιούχους ΑΕΙ. 

Στο Δυτικό Τομέα Αθηνών το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται στους Πτυχιούχους 
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μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.) με 39,6% και ακολουθούν οι 
Πτυχιούχοι Επαγγελματικού Λυκείου με 28,3%. Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας 
εμφανίζεται στους κάτοχους διδακτορικού τίτλου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού 
και ακολουθούν οι Πτυχιούχοι ανώτερων επαγγελματικών σχολών του Δήμου Χαϊδαρίου με 
7,3%. 

Από τον Απρίλιο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2016 η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας 
στη Δυτική Αθήνα εμφανίστηκε τον Ιούλιο του 2013 (54.759) ενώ η μεγαλύτερη ετήσια 
αύξηση παρουσιάζεται από το Δεκέμβριου του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2011 (7.801 
άνεργοι). Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή παρέμβασης είναι ότι 
από τον Απρίλιο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2016 οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά περίπου 
65%. 

Αντίστοιχα αυξημένα είναι τα επίπεδα φτώχειας και ακραίας φτώχειας. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που συλλέχθηκαν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κατάσταση Ακραίας Φτώχειας 
και είναι ωφελούμενα μέσω ΤΕΒΑ φτάνουν τα 6.129 έναντι 184.867 που καταγράφονται 
συνολικά στην «Περιοχή Παρέμβασης» (3,32%). Ο συνολικό ωφελούμενος πληθυσμός12.360 
(μέλη οικογενειών) έναντι πληθυσμού 489.675 ή 2,52% (Πίνακας 50, σελ. 77). 

Τα υψηλά ποσοστά ακραίας φτώχειας, η ύπαρξη ήδη καταγραμμένων από τους ίδιους τους 
Δήμους πολιτών που εντάσσονται στο Κοινωνικό Τιμολόγιο και το ποσοστό της ΕΛΣΤΑΤ 4,27% 
που δεν έχουν καμία πηγή θέρμανσης, αναδεικνύουν –μεταξύ άλλων- την ανάγκη να 
αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας στα πλαίσια της επέμβασης με 
στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αυτής της ομάδας πολιτών (Χάρτης 9, σελ. 
162).  

Στον Δυτικό Τομέα Αθηνών τα μέλη οικογενειών που αντιστοιχούν σε Ωφελούμενες 
Οικογένειες από Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης που εφαρμόζονται από τους Δήμους-Εταίρους 
ανέρχονται σε 41.480 ή στο 8,5% του πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό είναι μεθοδολογικά 
σύμφωνο με την κατανομή κινδύνων του ΕΠΜ (2016). 

18.510 είναι συνολικά οι ωφελούμενοι Ανθρωπιστικής κρίσης/κάρτα. Οι Ωφελούμενοι 
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης που βρίσκονται στον Δυτικό Τομέα Αθηνών είναι 
συνολικά 14.565.  

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Πίνακας 53, σελ. 79) η παραβατικότητα ανηλίκων στον Δυτικό 
Τομέα Αθηνών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Συγκεκριμένα από το 2014 έως το 2016 οι ανήλικοι 
παραβάτες ήταν συνολικά 171. Οι παραβάσεις αφορούσαν στο μεγαλύτερο μέρος τους 
ληστείες, κλοπές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, ναρκωτικά, σωματικές βλάβες, μη έκδοση 
ταυτότητας και φθορές. 

Η αντιστοίχηση της υψηλής και μακροχρόνιας ανεργίας με την παγίδευση σε συνθήκες 
φτώχειας και αποκλεισμού (ευπαθείς ομαδες), την έλλειψη εμπιστοσύνης των νέων κσι την 
αδιαφορία (ΝΕΕΤs), την εμφάνιση αυτών των φαινομένων σε «θύλακες» και την  έλλειψη 
Κοινωνικών Δομών, ιδίως ως προς την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης, απαιτεί τον 
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σχεδιασμό συνεκτικών πολιιτκών κοινωνικής ένταξης και τη «δικτύωση» των τοπικών Δομών 
σε ένα ενιαίο σύστημα (βλ. προηγούμενα, Πίνακα 61, Ενότητα Δ.1. και Στρατηγικοί Στόχοι, 
Ενότητα Δ.2.1). 

Για παράδειγμα: 

• Στο «Αναπτυξιακό Τόξο», όπου παρατηρείται η συγκέντρωση Παραγωγικών και 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Υποβάθμιση Αστικών Λειτουργιών, αλλά και 
Ελλείψεις Κοινωνικών Υποδομών, θα εφαρμοσθούν πολιτικές συμπλήρωσης των 
Κοινωνικών Υποδομών, προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων 
(ιδιαίτερα των νέων), καθώς και η δημιουργία και αξιοποίηση Δια-δημοτικών 
Δικτύων Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών«Διαδημοτικών Αστικών Αξόνων» 

• Στους Άξονες «οριζοντίου σύνδεσης» της  περιοχής παρέμβασης, στους οποίους 
παρατηρούνται φαινόμενα συγκέντρωσης εμπορίου υπερτοπικού και τοπικού, 
διοίκηση και αναψυχή, θα εφαρμοσθούν πολιτικές άμβλυνσης των έντονων 
Αρνητικών Κοινωνικών Φαινομένων, συμπλήρωση Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών 
Υποδομών, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων (ιδιαίτερα των 
περιθωριοποιημένων ομάδων και των νέων), καθώς και δημιουργία και αξιοποίηση 
Δια-δημοτικών Δικτύων Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών (ενιαίο διαδημοτικό 
δίκτυο και στις δύο περιπτώσεις). 
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Χάρτης 9. Χωρική Αποτύπωση της Ενεργειακής Φτώχειας στη Δυτική Αθήνα 

 

Πηγή: ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος 
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Σχήμα 31. Ισοζύγιο Προσλήψεων/Απολύσεων 2015-2016 ανά Ειδικότητα 

 

Πηγή: Ισοζύγια (Προσλήψεις/Απολύσεις) με βάση Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ (2015-2016), ΔΑΑΕ – ΕΙΕΑΔ, Ημερίδα Ανοικτής 
Διαβούλευσης, 24-4-2017, Περιστέρι 
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Δ.3.2 Προβλήματα Περιβαλλοντικής Υποβάθμισης, Χαμηλά Ποσοστά Αστικού Πρασίνου, 
Υποβαθμισμένα Αστικά Πάρκα κ.λπ. 

Περιβαλλοντικής υποβάθμισης, χαμηλών ποσοστού αστικού πρασίνου – υποβαθμισμένων αστικών πάρκων, 
χαμηλής ποιότητας η απουσίας δημόσιου χώρου, γήρανσης κτιριακού δυναμικού, προβλημάτων κυκλοφορίας, 
χαμηλής ποιότητας μεταφορών, απουσίας στοιχείων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, κίνδυνοι από κλιματική 
αλλαγή. 

 

Η Δυτική Αθήνα, γεωγραφικά ορίζεται από τον Κηφισό ποταμό ανατολικά και τα δύο τμήματα 
του όρους Αιγάλεω, το Ποικίλο και τον Κορυδαλλό δυτικά. Το χώρο της Δυτικής Αθήνας, 
διασχίζουν πλήθος ρεμάτων που συγκεντρώνουν τα βρόχινα νερά από τις πλαγιές του 
Ποικίλου Όρους και του όρους Κορυδαλλού και τα μεταφέρουν στον κύριο αποδέκτη τους, 
που είναι ο Κηφισός, με προορισμό τη θάλασσα.  

Η περιοχή της Δυτικής Αθήνας ιστορικά υπήρξε ο κύριος αποδέκτης της εσωτερικής 
μετανάστευσης προς την πρωτεύουσα μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο. Η φτηνή γη κοντά 
στις παραγωγικές δραστηριότητες, βιομηχανία – βιοτεχνία και λατομεία, υπήρξε το βασικό 
κίνητρο. Η εκτεταμένη καταπάτηση δημόσιων εκτάσεων και η κερδοσκοπία στη γη με την 
οικοπεδοποίησή της χωρίς κανένα προγραμματισμό, οδήγησε, με αφετηρία τους 
προϋπάρχοντες οικιστικούς πυρήνες, στη δημιουργία ενός αστικού ιστού άμορφου, 
πυκνοδομημένου, χωρίς ελεύθερους χώρους, κοινωνικές και τεχνικές υποδομές. Δηλαδή 
μιας υποβαθμισμένης περιοχής από όλες τις απόψεις.  

Το σχέδιο πόλης επεκτάθηκε για να «τακτοποιήσει» την ήδη διαμορφωμένη αυθαίρετη 
κατάσταση, συχνά νομιμοποιώντας το μπάζωμα και την καταπάτηση ρεμάτων ή τον 
ασφυκτικό περιορισμό της κοίτης τους. Παράλληλα η ριζική αλλαγή της εδαφοκάλυψης με 
την αντικατάσταση της αγροτικής η δασικής και επομένως απορροφητικής για τα βρόχινα 
νερά γης, με οικοδομές και στεγανές επιστρώσεις, σε συνδυασμό με την αύξηση της 
ταχύτητας ροής των όμβριων στις επιφάνειες αυτές, προκάλεσε κατακόρυφη αύξηση του 
όγκου των όμβριων υδάτων που έπρεπε πια να αποχετευτούν στον ίδιο χρόνο από τα 
ανεπαρκή πλέον σε παροχή ρέματα εντός του αστικού ιστού που απομένουν.  

Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των δεδομένων, το κτιριακό απόθεμα της Δυτικής 
Αθήνας αξιολογείται ως γηρασμένο. Ειδικότερα, τα κτίρια που ήταν καταγεγραμμένα στην 
ελληνική επικράτεια μέχρι την απογραφή του 2011, και τις μέχρι τώρα αναθεωρήσεις αυτής, 
ανέρχονται σε 4.052.277. Από αυτά το 2,27% βρίσκεται στον Δυτικό Τομέα Αθηνών (92.159 
κτίρια). Από τα κτίρια αυτά νεότευκτα (χτισμένα από το 2006 και μετά) είναι μόλις το 3,38%. 
Συγκρίνοντας τα νεότευκτα κτίρια που βρίσκονται στον τομέα παρέμβασης με αυτά που 
βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής και στην Ελλάδα το ποσοστό είναι χαμηλότερο (4,94% 
και 4,61% αντίστοιχα). 

Οι καταστροφικές πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή, στο παλιότερο αλλά και το πρόσφατο 
παρελθόν, είναι αναπόφευκτη συνέπεια του τρόπου γέννησης και ανάπτυξης της Δυτικής 
Αθήνας. Η ενίσχυση της έντασης των πλημμυρικών φαινομένων οφείλεται στην απογύμνωση 
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της χλωρίδας δύο μεγάλων περιοχών εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 
περιοχές αυτές.  

Τα έργα διευθέτησης των ρεμάτων ακολούθησε η κατασκευή δευτερευόντων δικτύων με 
σκοπό την συλλογή και απομάκρυνση των όμβριων από διάφορες προβληματικές περιοχές 
και οδικούς άξονες. Τα έργα αυτά κατασκευάστηκαν κυρίως από την ΕΥΔΑΠ ή την κεντρική 
διοίκηση (Νομαρχία ή Περιφέρεια στη συνέχεια) αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από τη 
δεύτερη σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς καν μελέτη, σύμφωνα με όσα προφορικά λέγονται.  

Ο ΑΣΔΑ και οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας, έχουν συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι το 
πρόβλημα της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής θα επιδεινωθεί στο άμεσο μέλλον 
τόσο επειδή οι προβλέψεις του σχεδιασμού των αντιπλημμυρικών έργων που έχουν ήδη 
υλοποιηθεί είναι σε πολλές περιπτώσεις ήδη ξεπερασμένες, όσο και επειδή είναι 
αναμενόμενη η επιδείνωση των γενικότερων περιβαλλοντικών συνθηκών. Έχουν επίσης 
διαπιστώσει σοβαρή υστέρηση στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των αναγκαίων έργων για 
την αντιπλημμυρική προστασία ιδιαίτερα της Δυτικής Αθήνας.  

Καταγεγραμμένα περιστατικά πυρκαγιών στο ποικίλο Όρος για την περίοδο 2009-2016, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Περιστερίου (10ο Π.Σ.), θεωρείται 
ότι δεν οφείλονται σε εξάρσεις κλιματικών φαινομένων. 

Οι χώροι αστικού πρασίνου στην Δυτική Αθήνα, καταμετρημένοι από στοιχεία των 
αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων, είναι συνολικής επιφάνειας 854.562 μ2 και αντιστοιχεί 
σε μόλις 1,75 τ.μ. ανά κάτοικο. Είναι σαφές πως στη Δυτική Αθήνα η έλλειψη ανοιχτών, 
δημόσιων χώρων πρασίνου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων 
της. Τόσο η δημιουργία νέων χώρων όσο και η συντήρηση και ανάπλαση των υπαρχόντων 
θα βελτιώσει άμεσα το επίπεδο καθημερινής διαβίωσης των κατοίκων.  

Το δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων στη Δυτική Αθήνα αντιστοιχεί σε 77.437 μ. ή 
ποσοστό στο 5,72% της έκτασης της περιοχής. Είναι εμφανές πως το ποσοστό πεζόδρομων 
και ποδηλατοδρόμων στην περιοχή είναι ιδιαίτερα χαμηλό.  

Επιπλέον, προβλήματα παρουσιάζονται στην κίνηση πεζών στους πεζόδρομους λόγω 
κατάληψης των χώρων από τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων εστίασης και αναψυχής 
καθώς και τη στάθμευση οχημάτων σε αυτούς παραβιάζοντας τη σχετική σήμανση. 

Επίσης, δεν ευνοείται η χωροθέτηση ποδηλατοδρόμων στην περιοχή αφού τα πλάτη των 
οδών δεν επιτρέπουν την κατασκευή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Η Δυτική Αθήνα βρίσκεται εγγύτερα από κάθε περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Αθήνας στις βασικές πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την Αττική και άρα δέχεται την 
μεγαλύτερη επιβάρυνση.  

Η ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο παρελθόν 
επιβάρυνε περιοχές στο εσωτερικό του πολεοδομικού συγκροτήματος λόγω της 
χωροθέτησης εκεί των οχλουσών χρήσεων. Μετά την απομάκρυνση τους, η μεγαλύτερη 
βιομηχανική ζώνη στην Αττική βρίσκεται πλέον στο Θριάσιο Πεδίο, από όπου η πρώτη ζώνη 
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υποδοχής των ρύπων είναι η Δυτική Αθήνα. Στην ίδια περιοχή (Ασπρόπυργος ) βρίσκονται τα 
διυλιστήρια από τα οποία εκπέμπεται μια έντονη δυσοσμία που ανάλογα με την κατεύθυνση 
του ανέμου επηρεάζει το Χαϊδάρι, το Αιγάλεω και την Αγία Βαρβάρα ή ακόμη και το δυτικό 
τμήμα του Δήμου Αθηναίων.  

Η  ρύπανση λόγω της κυκλοφορίας των οχημάτων είναι διάχυτη στην Αθήνα, ωστόσο κοντά 
στους 2 μεγάλους Εθνικούς οδικούς άξονες που διασχίζουν τη Δυτική Αθήνα (Αθηνών – 
Θεσσαλονίκης και Αθηνών – Πατρών) η μόλυνση είναι μεγαλύτερη, ιδιαίτερα στον άξονα 
Αιγάλεω – Περιστέρι.  

Η γειτνίαση με την εξαιρετικά οχλούσα χρήση της χωματερής της Φυλής επιβαρύνει 
περαιτέρω την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Δυτική Αθήνα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που 
εκδηλώνεται πυρκαγιά στον ΧΥΤΑ, ακόμη και μικρών διαστάσεων.  

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την επιβάρυνση της Δυτικής 
Αθήνας περιλαμβάνονται στις σημειώσεις του καθηγητή Γεώργιου Σαρηγιάννη για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση στο μάθημα «ειδικά θέματα περιβάλλοντος» από το 2006-7 και 
μετά.  

Κυρίαρχο ζήτημα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών κινδύνων στην περιοχή παρέμβασης 
αποτελεί η μείωση του αντίκτυπου των πλημμυρικών φαινομένων, ιδίως στις γειτνιάζουσες 
περιοχές με τους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό, στο βαθμό που θα 
βρεθούν πόροι για παρεμβάσεις στους ορεινούς όγκους (στο επίπεδο της πρόληψης και 
ανάσχεσης), θα δοθεί εμφαση στην αντιμετώπιση της διαχείρισης των ομβρίων εντός του 
αστικού ιστού των περιοχών αυτών. Συχνά, οι παρεμβάσεις αυτές θα συνδεθούν με 
αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών, διευθετήσεις ρεμάτων κ.λπ. 

Δ.3.3 Κλείσιμο Επιχειρήσεων και Καταστημάτων 

Κλείσιμο επιχειρήσεων και καταστημάτων, αδυναμία αξιοποίησης τοπικών πλεονεκτημάτων, τοπικής 
επιχειρηματικότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

 

Στο πλαίσιο των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Στρατηγική της ΒΑΑ της 
Δυτικής Αθήνας, επιζητείται η βελτίωση της απασχόλησης, τόσο μέσω της μισθωτής 
εργασίας, όσο και με την αύξηση της επιχειρηματικότητας. Κοινός παρονομαστής είναι η 
βελτίωση της θέσης των υπαρχουσών επιχειρήσεων και η δημιουργία νέων, καθώς και η 
βελτίωση της θέσης και η προσαρμογή (διαφοροποίηση) των τεχνικών επαγγελματιών σε 
νέες δραστηριότητες. Σημαντική θεωρείται η «περιβάλλουσα» των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, όπως αστική αναζωογόνηση, ποιότητας ζωής, νέες τοπικές αγορές, στήριξη 
της επιχειρηματικότητας των νέων κ.λπ. 

Η πρόκληση νέας/νεανικής/νεοφυούς επιχειρηματικότητας θα πρέπει να αποφύγει την 
«επιχειρηματικότητα ανάγκης», η οποία θα αντιμετωπισθεί πρακτικά από τις δράσεις των 
Τομεακών Προγραμμάτων, ενώ οι πόροι της ΒΑΑ/ΟΧΕ είναι εξαιρετικά περιορισμένοι. 
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Ταυτόχρονα, από την ανάλυση της Γ.Ε (Πίνακας 25, σελ. 48), προκύπτει ότι το επίπεδο 
εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσμού είναι ιδιαίτερα χαμηλό, δεδομένου ότι μόλις το 46% 
έχει τελειώσει το γυμνάσιο. Το υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής (10,68%) επιτείνει το 
πρόβλημα και δυσχεραίνει την επίτευξη των επιθυμητών οικονομικών στόχων (αύξηση ΑΠΑ, 
αύξηση επιχειρηματικότητας, προσέλκυση επενδύσεων, ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της 
απασχόλησης κ.λπ.) 

Η βελτίωση των θέσεων απασχόλησης στη Δυτική Αθήνα και μάλιστα σε μια 
διαφοροποιούμενη τοπική οικονομία συνδέεται, προϋποθέτει και συνδυάζεται με βελτίωση 
του εκπαιδευτικού επιπέδου των νέων και, όσον αφορά στους τεχνίτες και επαγγελματίες και 
ανειδίκευτους εργάτες με βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Για το λόγο αυτό, οι πόροι που 
προβλέπονται σε αυτό τον τομέα είναι αυξημένοι, ενώ οι δράσεις αυτές θα πρέπει να έχουν 
πρόδρομο χαρακτήρα. 

Η Επιχειρηματικότητα στην Περιοχή Παρέμβασης διακρίνεται από την αυξημένη ύπαρξη 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, η οποία διαφοροποιεί την πραγματική εικόνα της Περιοχής 
ως υποδοχέα παραγωγικών επιχειρήσεων, που λόγω της άναρχης χωροθέτησης και 
λειτουργίας είχε ως αποτέλεσμα τη διαχρονική υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας. 

Πίσω από αυτή την «γενικευμένη» εικόνα του λιανεμπορίου, συχνά παράνομου, 
αναδεικνύεται στην Περιοχή μια ισχυρή, παρά την οικονομική κρίση παραγωγική βάση με 
ειδίκευση στις μηχανολογικές εφαρμογές και στο χονδρεμπόριο, δραστηριότητας που 
αντίστοιχα παρέμειναν και υποκατέστησαν την απομάκρυνση των παραγωγικών μονάδων 
(εργοστασίων) της Περιοχής, ιδιαίτερα στην παρακηφίσια ζώνη. 

Η «απομάκρυνση» των εργοστασίων από την περιοχή παρέμβασης αποτέλεσε στις αρχές της 
10ετίας του 2000 «ανάγκη» αναδιοργάνωσης λόγω των συντελούμενων απαιτήσεων του 
ανταγωνισμού. Το σημειούμενο από το 2010 συνεχές και αυξημένο «κλείσιμο» των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων έχει διαφορετικές αιτίες και είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού 
της οικονομικής κρίσης και τη αδυναμίας των επιχειρήσεων να προσαρμοσθούν στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Πρακτικά, στη Δυτική Αθήνα καταγράφεται συρρίκνωση της παραγωγικής και 
επιχειρηματικής βάσης και, μάλιστα, σε μόνιμο (αρνητικό ισοζύγιο) ανοίγματος/ κλεισίματος 
επιχειρήσεων. Από χωρική άποψη, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώνονται στο Ίλιον, στο 
Περιστέρι και στο Αιγάλεω, περιοχές στις οποίες σημειώνεται η μεγαλύτερη ανεργία. 

Η μείωση αυτή μεταφράζεται στην αντίστοιχη μείωση των βασικών οικονομικών επιδόσεων 
της περιοχής. Από την συνδυαστική επεξεργασία των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων 
και των εκτιμήσεων του ΕΙΕΑΔ (Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας –ΔΑΑΕ) 
προκύπτει μια αυξημένη παρουσία κυρίως ελεύθερων επαγγελματιών στα επαγγέλματα της 
«δημιουργικής οικονομίας», παράλληλα με εκείνους που απασχολούνται στα «τεχνικά 
επαγγέλματα». Το ΕΙΕΑΔ στο πλαίσιο της διαβούλευσης πρότεινε τη δημιουργία Πιλοτικού 
Παρατηρητηρίου παρακολούθησης και διάγνωσης της ανεργίας και των αναγκών των 
επιχειρήσεων. 
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Η κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών (ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα, Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και 
συναρμολογητές (μονταδόροι), ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες) 
μαζί με τους ελεύθερους επαγγελματίες (επιστήμονες) ανέρχονται στο 29,5% των 
απασχολουμένων στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ η αναλογία των Τεχνικών Επαγγελματιών 
στη Χώρα είναι περίπου το 6,1%. 

Σημειώνεται ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες, λόγω των φορολογικών και ασφαλιστικών 
μέτρων, σημειώνονται μεταβολές που δεν αντικατοπτρίζουν πραγματική μείωση ή αύξηση 
των κλάδων (προφανώς, όχι μόνο στη Δυτική αθήνα, αλλά με έξαρση του φαινομένου λόγω 
της βαρύτητάς στην συνολική επιχειρηματική εικόνα της περιοχής). Οι κλάδοι των 
δημιουργικών βιομηχανιών, των city-logistics και των τεχνολογικών μηχανολογικών 
εφαρμογών σε συστήματα ψηφιακής καθοδήγησης του μηχανολογικού εξοπλισμού (εξέλιξη 
κέντρων CNC, CNC Machines, CNC software κ.λπ.) θα αποτελέσουν την αιχμή της 
προσπάθειας της ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της Δυτικής Αθήνας. 

Η αύξηση των τεχνικών επαγγελματιών από άποψη καταγεγραμμένης ενασχόλησης στο 
πλαίσιο της απογραφής του 2011 σε σχέση με την αντίστοιχη του 2001, δείχνει την μείωση 
του επιπέδου εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα, η αύξηση της ανεργίας στα χαμηλά 
εκπαιδευτικά επίπεδα, αναδεικνύει την πραγματική μείωση των επαγγελματιών και των 
ανειδίκευτων, καθώς είναι πιο ευάλωτοι στις συνθήκες της οικονομικής συγκυρίας.  

Συνακόλουθα, μέσω της ΒΑΑ/ΟΧΕ επιδιώκονται: 

• Στο «Αναπτυξιακό Τόξο», όπου παρατηρείται η συγκέντρωση Παραγωγικών και 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, υποβάθμιση των Αστικών Λειτουργιών, αλλά και 
ελλείψεις των Κοινωνικών Υποδομών, θα εφαρμοσθούν πολιτικές Στήριξης και 
Τόνωσης της Επιχειρηματικότητας με έμφαση στην Καινοτομία, τον Σύγχρονο 
Πολιτισμό και την Αναψυχή (city-barnding, βιωματικές εμπειρίες). 

• Στους Άξονες «οριζοντίου σύνδεσης» της  περιοχής παρέμβασης, στους οποίους 
παρατηρούνται φαινόμενα συγκέντρωσης εμπορίου υπερτοπικού και τοπικού, 
διοίκηση και αναψυχή, θα εφαρμοσθούν πολιτικές ανάπτυξης δικτύου Τοπικών 
Πόλων Ανάπτυξης, τόνωσης υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων τοπικών  αγορών, 
προσέλκυση και στήριξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δημιουργία λαο 
ανάδειξη  νέων δυναμικών Πόλων Ανάπτυξης κ.λπ.  

 

http://www.e-unicut.com/site/category/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1---%CE%95%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-CNC?catId=02&extLang
http://www.e-unicut.com/site/category/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1---%CE%95%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-CNC?catId=02&extLang
http://www.e-unicut.com/site/category/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1---%CE%95%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-CNC?catId=02&extLang
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Σχήμα 32. Κλαδική Διάρθρωση Ενεργών Επιχειρήσεων 

 
Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων Εγγεγραμμένης Ανεργίας Μάρτιος 2017 ΔΑΑΕ – ΕΙΕΑΔ, Ημερίδα Ανοικτής 
Διαβούλευσης, 24-4-2017, Περιστέρι 
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Σχήμα 33. Ισοζύγιο Προσλήψεων/Απολύσεων 2015-2016 ανά Κλάδο 

 

Πηγή: Ισοζύγια (Προσλήψεις/Απολύσεις) με βάση Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ (2015-2016), ΔΑΑΕ – ΕΙΕΑΔ, Ημερίδα Ανοικτής 
Διαβούλευσης, 24-4-2017, Περιστέρι 
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Δ.4 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Να ιεραρχηθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που θέτει η Στρατηγική ως προς την αναγκαιότητά τους (υψηλή, μέση, χαμηλή) 
με αναφορά στη χρηματοδοτική τους βαρύτητα, βάσει των οποίων να τεκμηριώνεται με σαφήνεια η χρηματοδοτική συνέπεια 
της προτεινόμενης Στρατηγικής. 

 

Η «χρηματοδοτική συνέπεια» τη στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, από τη μία 
πλευρά εκφράζει την ικανοποίηση των αναγκών και την ιεράρχηση των στρατηγικών 
επιλογών (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης) και, αφετέρου, 
ενσωματώνει τις «ποσοστώσεις» που προβλέπονται στον Οδηγό της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις 
«υποβαθμισμένες περιοχές». 

Ειδικότερα, οι Κύριες Στρατηγικές Αναπτυξιακές Επιλογές Β.Α.Α. της Δυτικής Αθήνας 
διαρθρώνονται: 

• στην ενίσχυση της Αναπτυξιακής Δυναμικής της Δυτικής Αθήνας, μέσω της 
δημιουργίας «δικτύου» Ιεραρχημένων «Πόλων Ανάπτυξης» και της 
διαμόρφωσης ενός «πολυ-Λειτουργικού» Πλέγματος Ανάπτυξης, με 
παρεμβάσεις των Α.Π. 2, 3 και 4. Οι παρεμβάσεις αυτές ανέρχονται συνολικά σε 
31,42 Μ€ (54,02% των συνολικών πόρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ), χρηματοδοτούνται 
κυρίως μέσω του ΕΤΠΑ (23,73 Μ€ ή 40,8% του συνόλου), αλλά και συμβολή του 
ΕΚΤ στην προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας (7,69 Μ€ ή 13,2% του συνόλου). 

• στην προώθηση της αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και Οικονομίας, με 
έμφαση στην προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Ισότιμης Πρόσβασης –
ιδίως των ευπαθών ομάδων και των νέων- σε ευκαιρίες Απασχόλησης και 
Επιχειρηματικότητας, με παρεμβάσεις που εντάσσονται στον Α.Π. 1. Οι 
παρεμβάσεις αυτές ανέρχονται συνολικά σε 26,74 Μ€ (45,98% των συνολικών 
πόρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ), χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω του ΕΚΤ (18,45 Μ€ ή 
31,2% του συνόλου), αλλά και συμβολή του ΕΤΠΑ σε κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές υποδομές (8,6 Μ€ ή 14,8% του συνόλου). 

Οι παραπάνω κατανομές κατά Άξονα Προτεραιότητας της ΒΑΑ/ΟΧΕ και κατά πηγή 
χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ) φαίνονται στον Πίνακας 68, σελ. 173. 

H «χρηματοδοτική συνέπεια» τη στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας 
συμπληρώνεται: 

• από τη συμβατότητα των κατανομών της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας με την ΠΕΣΚΕ, η 
οποία ανέρχεται σε 32,64 Μ€ (56,11% των συνολικών πόρων), 

• από τη συμβατότητα των κατανομών της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας με την ΠΣΕΕ, η 
οποία ανέρχεται σε 14,35 Μ€ (24,67% των συνολικών πόρων). 

Η ικανοποίηση αυτού του «μίγματος» των ποσοστώσεων φαίνεται αντίστοιχα στους Πίνακας 
69, σελ. 173 και 70, σελ. 175. 
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Οι Άξονες Προτεραιότητας της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας διαρθρώνονται σε 28 επιμέρους 
«Ομάδες Δράσεων / Παρεμβάσεις» (ΟΔ/Π). Η «κατηγοριοποίηση των Παρεμβάσεων στις 
δυνητικές επιλογές «υψηλή», μέση» και «χαμηλή» και η αντίστοιχη κατανομή των πόρων 
ανά «Παρέμβαση» φαίνεται στον Πίνακας 71, σελ. 175. 

Με βάση τη «λογική παρέμβασης» που έχει εφαρμοσθεί, οι επιλεγμένες Παρεμβάσεις 
χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως «υψηλής προτεραιότητας». 

Ειδικότερα, από τις 23 Παρεμβάσεις, οι 11 συγκεντρώνουν πόρους της τάξης των 41,02 Μ€ 
(70,5% των συνολικών πόρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ). Οι Παρεμβάσεις αυτές, με βάση την 
προτεραιοποίησή τους με βάση την χρηματοδοτική συμβολή τους στην συνολική κατανομή 
των πόρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ είναι οι ακόλουθες: 

• Η ΟΔ/Π-1 που αφορά στην «Αναβάθμιση - Συμπλήρωση των Κοινωνικών 
Υποδομών» έχει προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης της τάξης των 6,8 Μ€ 
(11,7% των συνολικών πόρων).  

• Η ΟΔ/Π-3 που αφορά στο «Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": 
Διαδημοτικές Δράσεις , Δομές, Συμπράξεις και Εργαλεία για την Προώθηση των 
Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα» έχει προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης της τάξης των 1,8 
Μ€ (3,1% των συνολικών πόρων).  

• Η ΟΔ/Π-4 που αφορά στο «Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων στην 
Αγορά Εργασίας» έχει προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης της τάξης των 4,0 Μ€ 
(7,0% των συνολικών πόρων).  

• Η ΟΔ/Π-7 που αφορά στο «Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": 
Διαδημοτικές Ειδικές Δομές και Δράσεις για την Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων» έχει προϋπολογισμό Δημόσιας 
Δαπάνης της τάξης των 2,6 Μ€ (4,5% των συνολικών πόρων).  

• Η ΟΔ/Π-11 που αφορά στη «Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της 
ΕΞΕ σε Δημόσια Κτίρια στη Δυτική Αθήνα» έχει προϋπολογισμό Δημόσιας 
Δαπάνης της τάξης των 6,6 Μ€ (11,4% των συνολικών πόρων).  

• Η ΟΔ/Π-12 που αφορά στην «Πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και 
διασφάλιση της Βιωσιμότητας των παρεμβάσεων Αστικής Αναζωογόνησης στις 
περιοχές της Δυτικής Αθήνας που εφάπτονται στους Ορεινούς Όγκους» έχει 
προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης της τάξης των 4,0 Μ€ (7,0% των συνολικών 
πόρων).  

• Η ΟΔ/Π-13 που αφορά στην «Ανάπτυξη Δικτύου Υποδομών Πολιτισμού, 
Αναψυχής και Επιχειρηματικότητας για την Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας 
και τη Διαφοροποίηση της Οικονομίας της Δυτικής Αθήνας» έχει προϋπολογισμό 
Δημόσιας Δαπάνης της τάξης των 2,5 Μ€ (4,3% των συνολικών πόρων).  
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• Η ΟΔ/Π-14 που αφορά σε «Στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης και 
αναζωογόνησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Πολιτών και τη 
διάχυση των ροών επισκεψιμότητας στη Δυτική Αθήνα» έχει προϋπολογισμό 
Δημόσιας Δαπάνης της τάξης των 2,8 Μ€ (4,8% των συνολικών πόρων).  

• Η ΟΔ/Π-18 που αφορά στη «Διαφοροποίηση των Στρατηγικών Επιχειρηματικών 
Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων 
για την πρόσβαση, απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες δραστηριότητες» έχει προϋπολογισμό 
Δημόσιας Δαπάνης της τάξης των 3,4 Μ€ (5,8% των συνολικών πόρων).  

• Η ΟΔ/Π-20 που αφορά στην «Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω παροχής 
κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από 
νέους, γυναίκες κ.λπ., ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ» έχει προϋπολογισμό 
Δημόσιας Δαπάνης της τάξης των 2,7 Μ€ (4,7% των συνολικών πόρων).  

Πίνακας 68. Κατανομή των Πόρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας κατά Άξονας 
Προτεραιότητας και ΕΔΕΤ (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ) 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΟΧΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Δημόσια 
Δαπάνη - 
Σύνολο 

% 
Δημόσια 
Δαπάνη - 

ΕΤΠΑ 

Δημόσια 
Δαπάνη - ΕΚΤ 

ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της 
Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές 

υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Κοινωνικής Ένταξης 

26.745.000 € 45,98% 8.600.000 € 18.145.000 € 

ΑΠ-2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, 
της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και 

διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των 
Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της 

Δυτικής Αθήνας 

16.027.000 € 27,55% 16.027.000 € 0 € 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και 
Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – 

Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. 

Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών 
Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της 

Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη 
Προώθησης της Απασχόλησης 

14.416.000 € 24,78% 6.722.000 € 7.694.000 € 

ΑΠ-4: Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» 
λύσεων στις αστικές (smart -city, smart-energy, 

eco-city) των Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων, 
τις κοινωνικές λειτουργίες (Social Innovation) και 

τις Εταιρικές Σχέσεις των Δήμων-Εταίρων της 
Δυτικής Αθήνας 

981.000 € 1,69% 981.000 € 0 € 

ΣΥΝΟΛΑ: 58.169.000 € 100% 
32.330.000 € 25.839.000 € 

55,58% 44,42% 
Πίνακας 69. Συμβατότητα της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας με την ΠΕΣΚΕ 

Επενδυτικές 
Προτεραιότητες 

Πόροι Δημόσιας 
Δαπάνης 

8iii 2.716.000 € 
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8v 1.978.000 € 

9a 6.800.000 € 

9i 6.480.000 € 

9ii 1.800.000 € 

9iii 4.900.000 € 

9iv 4.965.000 € 

9v 3.000.000 € 

Σύνολο 32.639.000 € 

% στο Σύνολο της ΟΧΕ 56,11% 
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Πίνακας 70. Συμβατότητα της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας με την RIS 

Επενδυτικές Προτεραιότητες Πόροι Δημόσιας Δαπάνης 

1b 600.000 € 

2b 500.000 € 

2c 981.000 € 

3a 1.027.000 € 

3c 3.400.000 € 

3d 1.195.000 € 

4c 6.650.000 € 

Σύνολο 14.353.000 € 

% στο Σύνολο της ΟΧΕ 24,67% 

Πίνακας 71. Κωδικοποίηση της Προτεραιοποίησης, Χρηματοδοτική Βαρύτητα και 
Προϋπολογισμοί των Προτεινόμενων Παρεμβάσεων (Ομάδων Δράσεων) της 

ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας 

Παρεμβάσεις 
Δημόσια 
Δαπάνη 

(σε €) 

Ιεράρχηση / Προτεραιοποίηση Χρηματοδοτική 
Βαρύτητα Υψηλή Μέση Χαμηλή 

ΟΔ/Π-1: Αναβάθμιση - Συμπλήρωση 
των Κοινωνικών Υποδομών 6.800.000 X   11,69% 

ΟΔ/Π-2: Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός 
- Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των Υποδομών Διά 

Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης 

1.800.000  X  3,09% 

ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Διαδημοτικές 

Δράσεις , Δομές, Συμπράξεις και 
Εργαλεία για την Προώθηση των 

Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην 
Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα 

2.400.000 X   4,13% 

ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διαδημοτικές 

Δομές και Δράσεις για την Προώθηση 
των Ευπαθών Ομάδων στην Αγορά 

Εργασίας 

4.080.000 X   7,01% 

ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ": Διαδημοτικές 
Δομές και Δράσεις Προώθησης της 
Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης 
των Περιθωριοποιημένων Ομάδων 
(Ρομά, Άστεγοι, Παλιννοστούντες 

κ.λπ.) 

1.800.000 X   3,09% 

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διαδημοτικές 

Ειδικές Δομές και Δράσεις για τη 
Διασφάλιση της Ποιότητας της 

2.300.000 X   3,95% 
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Παρεμβάσεις 
Δημόσια 
Δαπάνη 

(σε €) 

Ιεράρχηση / Προτεραιοποίηση Χρηματοδοτική 
Βαρύτητα Υψηλή Μέση Χαμηλή 

Καθημερινής Διαβίωσης των Ειδικών 
και Ευάλωτων Ομάδων και την 
Αντιμετώπιση των Διακρίσεων 

ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Διαδημοτικές 
Ειδικές Δομές και Δράσεις για την 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων 

2.600.000 X   4,47% 

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διαδημοτικές 

Δομές και Δράσεις για την 
Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την 
Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 
Φροντίδας (κατ’ οίκον, διημέρευσης 

κ.λπ.) 

2.134.000 X   3,67% 

ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές, Δράσεις 
και Υπηρεσίες Προληπτικής Ιατρικής, 

Ψυχικής Υγιεινής και Δημόσιας 
Υγείας 

1.436.000 X   2,47% 

ΟΔ/Π-10: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": Ανάπτυξη και 

εφαρμογή εργαλείων Κοινωνικής 
Καινοτομίας και βελτίωση των 
ικανοτήτων των Στελεχών των 

Κοινωνικών Δομών και των 
Κοινωνικών Φορέων στη Δυτική 

Αθήνα 

1.395.000 X   2,40% 

ΟΔ/Π-11: Βελτίωση της Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας και της ΕΞΕ σε 

Δημόσια Κτίρια στη Δυτική Αθήνα 
6.650.000 X   11,43% 

ΟΔ/Π-12: Πρόληψη πλημμυρικών 
φαινομένων και διασφάλιση της 
Βιωσιμότητας των παρεμβάσεων 

Αστικής Αναζωογόνησης στις 
περιοχές της Δυτικής Αθήνας που 
επηρεάζονται από τους Ορεινούς 

Όγκους, τα ρέματα εντός του αστικού 
ιστού κ.λπ. 

4.077.000 X   7,01% 

ΟΔ/Π-13: Ανάπτυξη Δικτύου 
Υποδομών Πολιτισμού, Αναψυχής 
και Επιχειρηματικότητας για την 

Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας 
και τη Διαφοροποίηση της 

Οικονομίας της Δυτικής Αθήνας 

2.500.000 X   4,30% 

ΟΔ/Π-14: Στοχευμένες παρεμβάσεις 
αστικής αναβάθμισης και 

αναζωογόνησης για τη βελτίωση της 
2.800.000 X   4,81% 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

177 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Παρεμβάσεις 
Δημόσια 
Δαπάνη 

(σε €) 

Ιεράρχηση / Προτεραιοποίηση Χρηματοδοτική 
Βαρύτητα Υψηλή Μέση Χαμηλή 

καθημερινότητας των Πολιτών και τη 
διάχυση των ροών επισκεψιμότητας 

στη Δυτική Αθήνα 
ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης 

έρευνας και δημιουργίας συστάδων 
(clusters) ανάμεσα στις επιχειρήσεις 

και τους ερευνητικούς Φορείς, με 
έμφαση στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, 
ιδίως σε εκείνες που αφορούν στην 

Πολιτιστική και Δημιουργική 
Οικονομία, στον Τουρισμό, στον 

βιομηχανικό σχεδιασμό, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στην 

περιβαλλοντική και ενεργειακή 
διαχείριση των αστικών λειτουργιών, 

καθώς και σε έξυπνα συστήματα 
μετακίνησης, διαβίωσης και 
προσέλκυσης / διαχείρισης 

επισκεπτών 

600.000 X   1,03% 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, 
χρήσης και αξιοποίησης 

αναδυόμενων τεχνολογιών και 
δικτύων στο χώρο της ψηφιακής 

οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας με 
βάση τις σύγχρονες ψηφιακές 

τεχνολογίες 

500.000 X   0,86% 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης 
και ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων 

και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και 

Δημιουργικής Οικονομίας, του 
Τουρισμού, του βιομηχανικού 

σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που 
παρέχονται από Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στις έξυπνες αστικές 

λειτουργίες κ.λπ. 

1.027.000 X   1,77% 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των 
Στρατηγικών Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω 
Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την 

πρόσβαση, απόκτηση και 
ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και 

νέες σύγχρονες δραστηριότητες 

3.400.000 X   5,85% 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων 
ΜΜΕ ή/και συμπράξεων ή/και μέσω 1.195.000 X   2,05% 
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Παρεμβάσεις 
Δημόσια 
Δαπάνη 

(σε €) 

Ιεράρχηση / Προτεραιοποίηση Χρηματοδοτική 
Βαρύτητα Υψηλή Μέση Χαμηλή 

ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν 

συμπληρωματικά είτε ανήκουν σε 
ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την 

τοποθέτησή τους σε νέες αγορές του 
εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της 

Επιχειρηματικότητας μέσω παροχής 
κατάλληλης υποστήριξης και 
Προώθηση της Ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες 
κ.λπ., ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

2.716.000 Χ   4,67% 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων ή/και 

Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για την 

στήριξη της προσαρμογής των 
επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 

διεθνούς ανταγωνισμού και τις 
σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις, 

ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 

1.978.000 Χ   3,40% 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω 
Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

3.000.000 Χ   5,16% 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / 
Περιρρέουσας" Νοημοσύνης 

(Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους 
Θύλακες της Δυτικής Αθήνας 

(Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική 
Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, Τοπική 
Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 

και Δημιουργία Διαδημοτικού 
Δικτύου Έξυπνων Συνοικιών» σε 

επίπεδο γειτονιάς 

981.000 Χ   1,69% 

 58.169.000    100,00% 
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Δ.5 - ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Να τεκμηριωθεί η χωρική συνέπεια της προτεινόμενης Στρατηγικής όπως αυτή προκύπτει από την αντιστοίχιση 
αναγκών / προβλημάτων με προτεινόμενες παρεμβάσεις. 

Να δοθεί θεματικός χάρτης απεικόνισης περιοχών με προβλήματα / ανάγκες καθώς και θεματικός χάρτης με 
απεικόνιση περιοχών που καλύπτουν παρεμβάσεις αντιμετώπισης των παραπάνω αναγκών. 

 

Η «χωρική συνέπεια» τη στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, από τη μία πλευρά 
εκφράζει την ικανοποίηση των αναγκών και την ιεράρχηση των στρατηγικών επιλογών 
(συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης) και, αφετέρου, 
ενσωματώνει τις «ποσοστώσεις» που προβλέπονται στον Οδηγό της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις 
«υποβαθμισμένες περιοχές». 

Η ορολογία που ακολουθεί προέρχεται από τη μεθοδολογική προσέγγιση του ΡΣΑ και έχει 
διατυπωθεί στην Ενότητα Δ.1 του παρόντος 

Ειδικότερα, οι Κύριες Χωρικές Αναπτυξιακές Επιλογές Β.Α.Α. της Δυτικής Αθήνας 
διαρθρώνονται: 

• στην ανάπτυξη «χωρικού δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων Ανάπτυξης 
Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω της μετατροπής του «Διαδημοτικού 
Κέντρου Ευρείας Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό Κέντρο» 

• στην ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» της Δυτικής Αθήνας σε νέα 
«Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας», ιδίως με την αστική και κοινωνική 
αναβάθμιση  

• του «αστικού διαδημοτικού πόλου» (αστικό πλέγμα) Αγίας Βαρβάρας-Αιγάλεω-
Χαϊδαρίου 

• του «αστικού διαδημοτικού πόλου» (αστικό πλέγμα) Αγίων Αναργύρων – 
Καματερού –Ιλίου – Πετρούπολης 

• στην ενίσχυση της Αναπτυξιακής Δυναμικής της Δυτικής Αθήνας, μέσω της 
δημιουργίας «δικτύου» Ιεραρχημένων «Πόλων Ανάπτυξης» και της 
διαμόρφωσης ενός «πολυ-Λειτουργικού» Πλέγματος Ανάπτυξης, με 
παρεμβάσεις των Α.Π. 2, 3 και 4. Οι παρεμβάσεις αυτές ανέρχονται συνολικά σε 
31,42 Μ€ (54,02% των συνολικών πόρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ), χρηματοδοτούνται 
κυρίως μέσω του ΕΤΠΑ (23,73 Μ€ ή 40,8% του συνόλου), αλλά και συμβολή του 
ΕΚΤ στην προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας (7,69 Μ€ ή 13,2% του συνόλου). 

• στην προώθηση της αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και Οικονομίας, με 
έμφαση στην προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Ισότιμης Πρόσβασης –
ιδίως των ευπαθών ομάδων και των νέων- σε ευκαιρίες Απασχόλησης και 
Επιχειρηματικότητας, με παρεμβάσεις που εντάσσονται στον Α.Π. 1. Οι 
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παρεμβάσεις αυτές ανέρχονται συνολικά σε 26,74 Μ€ (45,98% των συνολικών 
πόρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ), χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω του ΕΚΤ (18,45 Μ€ ή 
31,2% του συνόλου), αλλά και συμβολή του ΕΤΠΑ σε κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές υποδομές (8,6 Μ€ ή 14,8% του συνόλου). 

Οι παραπάνω κατανομές κατά Άξονα Προτεραιότητας της ΒΑΑ/ΟΧΕ και κατά πηγή 
χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ) φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί στο τέλος της παρούσας 
Ενότητας. 
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Δ.6 - ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Να τεκμηριωθεί κατά πόσο η προτεινόμενη στρατηγική εντάσσεται στη λογική της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό κείμενο όπου να 
παρουσιάζεται η λογική ένταξης της ΠΣΕΕ στην προτεινόμενη Στρατηγική, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να 
παρουσιαστεί αναλυτικότερα κατά πόσο οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιστοιχούν στις Προτεραιότητες και 
Στόχους των Δράσεων των Αξόνων Προτεραιότητας της ΠΣΕΕ (σελ. 107 ΠΣΕΕ), σύμφωνα με το παρακάτω 
υπόδειγμα πίνακα. 

 

Η στρατηγική αξιοποίησης της ΠΣΣΕ στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας αξιοποιεί 
την εξειδίκευση των δράσεων της ΠΣΕΕ στις «επιλέξιμες» Επενδυτικές Προτεραιότητες (EΤΠΑ 
1b, 2c, 3a) που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο της Ο.Χ.Ε. Ταυτόχρονα, η ΟΧΕ θα «ανιχνεύσει» 
πρόσθετες δράσεις σε άλλες Ε.Π. της ΠΣΕΕ και του ΕΠ Αττική 2014-2020. 

Η συνάφεια της Στρατηγικής ΒΑΑ με την ΠΣΕΕ αποτυπώνεται στο επίπεδο των Προτεινόμενων 
Παρεμβάσεων στον Πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 72. Συνάφεια της Στρατηγικής ΒΑΑ με την ΠΣΕΕ 
ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

1. Ενίσχυση των Μηχανισμών & 
των Επενδύσεων των ΜμΕ της 

Περιφέρειας Αττικής στην 
Έρευνα & την Καινοτομία (ΕΤΠΑ) 

1.a Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας 
και καινοτομίας (Ε&Κ) σε περιφερειακό επίπεδο: 

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας 
και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα 

της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση 
κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Διαμόρφωση 
περιφερειακής δομής υποστήριξης της έρευνας 

και καινοτομίας (Ε&Κ) σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της ΠΣΕΕ, Ενίσχυση της δικτύωσης 

των επιχειρήσεων και ερευνητικών και 
δημόσιων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, με εστίαση 

στην ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων, 
Εστίαση της Ε&Κ των ερευνητικών και δημόσιων 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στις ανάγκες των 
επιχειρήσεων και στις ευκαιρίες που 

αναδεικνύει η ΠΣΕΕ, Αύξηση του αριθμού των 
ερευνητών που συμμετέχουν ενεργά στην 

παραγωγική διαδικασία, Ενίσχυση της 
συμμετοχής του επιχειρηματικού ιστού της 

Περιφέρειας στις υποδομές 

Κέντρο Στρατηγικού σχεδιασμού 
Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Σ.Σ.Π.Α.) 

 

Ανάπτυξη και λειτουργία 
τεχνολογικών πλατφορμών και 
δικτύων μάθησης στο πεδίο της 

δημιουργικής οικονομίας 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
Ανάπτυξη και λειτουργία 

τεχνολογικών πλατφορμών και 
δικτύων μάθησης στο πεδίο της 

γαλάζιας οικονομίας 

 

Ανάπτυξη και λειτουργία 
τεχνολογικών πλατφορμών και 
δικτύων μάθησης στο πεδίο της 

βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
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ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε 
κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ 

για την ανάπτυξη της δημιουργικής 
οικονομίας 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε 
κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ 

για την ανάπτυξη της γαλάζιας 
οικονομίας 

 

Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε 
κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ 
για την ανάπτυξη της βιώσιμης 

οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
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ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 

συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
Δομές δημιουργικής μάθησης και 
συνεργασίας μέσα και έξω από το 
σχολείο (technology playgrounds, 

creativity parks) 

 

Διάχυση και ενημέρωση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων AΕΙ-

ΕΚ στο ευρύ κοινό, στα σχολεία και 
σε συλλογικούς φορείς και φορείς 

ΤΑ 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
1.b Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για 
έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία: 

Διασύνδεση υποδομών Ε & Α & Κ και αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων, Ανάπτυξη 
«θερμοκοιτίδων», Δράσεις επίδειξης που 

επιτρέπουν τη διάδοση, την αποδοχή και τον 
έλεγχο των καινοτομιών σε πραγματικό 

περιβάλλον, Διεύρυνση της αλυσίδας αξίας , 

Ενίσχυση σχεδίων διερεύνησης της 
σκοπιμότητας αξιοποίησης 

ερευνητικών αποτελεσμάτων 
(proof-of-concept) στο πεδίο της 

δημιουργικής οικονομίας 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

185 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
Υποστήριξη της έρευνας (εφαρμοσμένης, 

πειραματικής) και της πειραματικής ανάπτυξης 
σε επιχειρήσεις, Αύξηση του αριθμού νέων ή 

διαφοροποιημένων προϊόντων που 
προωθούνται στην αγορά, Ανάπτυξη συστάδων 

clusters, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και 
ερευνητικών κέντρων και δημόσιων 

εκπαιδευτικών οργανισμών, Μόχλευση των 
πόρων που δαπανούν οι ΜμΕ για την έρευνα, 

την ανάπτυξη και την καινοτομία, Προαγωγή της 
προϊοντικής ή διεργασιακής ή οργανωτικής 
καινοτομίας σε επιχειρήσεις, Αύξηση του 

αριθμού των ερευνητών που συμμετέχουν 
ενεργά στην παραγωγική διαδικασία, Βελτίωση, 

ενίσχυση και απλοποίηση του πλαισίου 
συμμετοχής των ΜμΕ, Ενθάρρυνση ανάληψης 

δραστηριοτήτων καινοτομίας σε μικρές 
επιχειρήσεις και φορείς της κοινωνικής 

οικονομίας, Ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών, μέσω της συνεργασίας των 

ερευνητικών φορέων με τις επιχειρήσεις 

συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 
διαχείρισης επισκεπτών 

Ενίσχυση σχεδίων διερεύνησης της 
σκοπιμότητας αξιοποίησης 

ερευνητικών αποτελεσμάτων 
(proof-of-concept) στο πεδίο της 

γαλάζιας οικονομίας 

 

Ενίσχυση σχεδίων διερεύνησης της 
σκοπιμότητας αξιοποίησης 

ερευνητικών αποτελεσμάτων 
(proof-of-concept) στο πεδίο της 

βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 

Ανάπτυξη έργων επίδειξης-
εφαρμογής αποτελεσμάτων 

έρευνας στο πεδίο της 
δημιουργικής οικονομίας 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
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ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
Ανάπτυξη έργων επίδειξης-
εφαρμογής αποτελεσμάτων 

έρευνας στο πεδίο της γαλάζιας 
οικονομίας 

 

Ανάπτυξη έργων επίδειξης-
εφαρμογής αποτελεσμάτων 

έρευνας στο πεδίο της βιώσιμης 
οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Δημιουργία καινοτόμων 
προϊόντων/υπηρεσιών που 

προτείνονται από επιχειρήσεις, 
φορείς του δημοσίου και της ΤΑ, 

δημόσια διαβούλευση κλπ. 
(customer-driven) στο πεδίο της 

δημιουργικής οικονομίας 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 

Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 
Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 

απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 
Δημιουργία καινοτόμων 

προϊόντων/υπηρεσιών που 
προτείνονται από επιχειρήσεις, 

φορείς του δημοσίου και της ΤΑ, 
δημόσια διαβούλευση κλπ. 

(customer-driven) στο πεδίο της 
γαλάζιας οικονομίας 

 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Δημιουργία καινοτόμων 
προϊόντων/υπηρεσιών που 

προτείνονται από επιχειρήσεις, 
φορείς του δημοσίου και της ΤΑ, 

δημόσια διαβούλευση κλπ. 
(customer-driven) στο πεδίο της 

βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 

Χρηματοδότηση δράσεων τύπου 
"hackathon" στο πεδίο της 
δημιουργικής οικονομίας 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, χρήσης και 
αξιοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας με βάση τις σύγχρονες 

ψηφιακές τεχνολογίες 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
στους τομείς της ΠΣΕΕ 

 
ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας "ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 
Θέσεων Απασχόλησης μέσω Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 
 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 

Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 

Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 
και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 

Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 
Χρηματοδότηση δράσεων τύπου 

"hackathon" στο πεδίο της γαλάζιας 
οικονομίας 

 

Χρηματοδότηση δράσεων τύπου 
"hackathon" στο πεδίο της 

βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, χρήσης και 
αξιοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας με βάση τις σύγχρονες 

ψηφιακές τεχνολογίες 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
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Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας "ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 
Θέσεων Απασχόλησης μέσω Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 
 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 

Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 

Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 
και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 

Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

Ενίσχυση μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων δράσεων Ε&Α&Κ 

στα πεδία εξειδίκευσης από 
επιχειρήσεις ή συνεργατικούς 
σχηματισμούς στο πεδίο της 

δημιουργικής οικονομίας 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 

Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 
Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 

απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 
Ενίσχυση μεσοπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων δράσεων Ε&Α&Κ 
στα πεδία εξειδίκευσης από 

επιχειρήσεις ή συνεργατικούς 

 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

191 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
σχηματισμούς στο πεδίο της 

γαλάζιας οικονομίας 

Ενίσχυση μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων δράσεων Ε&Α&Κ 

στα πεδία εξειδίκευσης από 
επιχειρήσεις ή συνεργατικούς 
σχηματισμούς στο πεδίο της 

βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 

Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 
Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 

απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 

2. Διάδοση και Ανάπτυξη 
Καινοτόμων Προϊόντων και 

Υπηρεσιών των ΜμΕ με τη χρήση 
ΤΠΕ (ΕΤΠΑ) 

2.b Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, 
ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για 
ΤΠΕ: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ - 

αύξηση της χρήσης ΤΠΕ - αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας στα πεδία εξειδίκευσης - 

ενσωμάτωση προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ στις 
ΜμΕ ώστε να καταστούν περισσότερο 

ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς - στήριξη της 
ανάπτυξης και ενσωμάτωσης ΤΠΕ, ιδίως στον 
τουρισμό, τον πολιτισμό, και τη δημιουργική 

Ενίσχυση ανάπτυξης προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ με περιεχόμενο για 

την δημιουργική οικονομία 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 

Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 

Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 
και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 

Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

Ενίσχυση ανάπτυξης προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ με περιεχόμενο για 

την γαλάζια οικονομία 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
βιομηχανία, το εμπόριο, την ενέργεια και την 

εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) 

Ενίσχυση ανάπτυξης προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ με περιεχόμενο για 

την βιώσιμη οικονομία των 
αναγκών 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 

Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 

Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 
και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 

Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

2.b.1 Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜμΕ: Ανάπτυξη e-
επιχειρείν - Ενθάρρυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου - Αύξηση προστιθέμενης αξίας 

προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της 
ενσωμάτωσης ΤΠΕ - Ανάπτυξη και λειτουργία 

υποδομών ΤΠΕ για την υποστήριξη των ΜμΕ και 
των νεοφυών επιχειρήσεων 

Ανάπτυξη εφαρμογών e-επιχειρείν 
από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή 

ομάδες επιχειρήσεων στο πεδίο της 
δημιουργικής οικονομίας 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

Ανάπτυξη εφαρμογών e-επιχειρείν 
από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή 

ομάδες επιχειρήσεων στο πεδίο της 
γαλάζιας οικονομίας 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Ανάπτυξη εφαρμογών e-επιχειρείν 
από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή 

ομάδες επιχειρήσεων στο πεδίο της 
βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

Ενίσχυση της ανάπτυξης ψηφιακών 
πλατφορμών επιχειρηματικών 
συναλλαγών και συνεργασίας 
μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ 

επιχειρήσεων και καταναλωτών και 
μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων 
του δημοσίου (B2B, B2C, C2C κλπ) 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 

Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 

Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 
και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 

Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών 
δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ 

των φορέων στήριξης και 
κινητοποίησης, των MΜΕ, των ΑΕΙ 

και Ερευνητικών Κέντρων 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
Ενίσχυση της ίδρυσης και 

ανάπτυξης ψηφιακών πλατφορμών 
χρηματοδότησης από το πλήθος 
(crowdfunding), μικροπίστωσης, 

ανεύρεσης πόρων από το πλήθος 
(crowdsourcing), δικτύων 

υποστήριξης (επιχειρηματικών 
αγγέλων, μεντόρων, coaches, 

θερμοκοιτίδων κλπ), υποβολής 
ιδεών και προτάσεων και 

συμμετοχικής αξιολόγησης 
προτάσεων, ιδεών και μελών του 

οικοσυστήματος 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 

Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 

Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 
και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 

Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

2.c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της 

ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής 
ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της 
ηλεκτρονικής υγείας: Ανάπτυξη καινοτομικών 

υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες - 
προώθηση της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα 

και τη διακυβέρνηση - ενίσχυση της 
δημοκρατικής συμμετοχής και οργάνωσης των 

πολιτών - βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών προς τους πολίτες - αύξηση του 

ελέγχου από τους πολίτες 

Ενίσχυση έργων ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών ΤΠΕ, από νεοφυείς και 
υφιστάμενες επιχειρήσεις, στο 

πλαίσιο προσκλήσεων προμηθειών 
φορέων του Δημοσίου (ΤΑ, ΝΠΔΔ, 

ΝΠΙΔ κοκ) - καινοτόμες προμήθειες, 
επιδεικτικά, πιλοτικά έργα και έργα 
φάροι στο πεδίο της δημιουργικής 

οικονομίας 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
Ενίσχυση έργων ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών ΤΠΕ, από νεοφυείς και 
υφιστάμενες επιχειρήσεις, στο 

πλαίσιο προσκλήσεων προμηθειών 
φορέων του Δημοσίου (ΤΑ, ΝΠΔΔ, 

ΝΠΙΔ κοκ) - καινοτόμες προμήθειες, 
επιδεικτικά, πιλοτικά έργα και έργα 

φάροι στο πεδίο της γαλάζιας 
οικονομίας 

 

Ενίσχυση έργων ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών ΤΠΕ, από νεοφυείς και 
υφιστάμενες επιχειρήσεις, στο 

πλαίσιο προσκλήσεων προμηθειών 
φορέων του Δημοσίου (ΤΑ, ΝΠΔΔ, 

ΝΠΙΔ κοκ) -καινοτόμες προμήθειες, 
επιδεικτικά, πιλοτικά έργα και έργα 

φάροι στο πεδίο της βιώσιμης 
οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ 
ψηφιακού και αλληλεπιδραστικού 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
περιεχομένου και λειτουργίας στο 

πεδίο της δημιουργικής οικονομίας 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ 
ψηφιακού και αλληλεπιδραστικού 
περιεχομένου και λειτουργίας στο 

πεδίο της γαλάζιας οικονομίας 

 

Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ 
ψηφιακού και αλληλεπιδραστικού 
περιεχομένου και λειτουργίας στο 

πεδίο της βιώσιμης οικονομίας των 
αναγκών 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

3. Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας των ΜμΕ - 
Βελτίωση της ελκυστικότητας 
της Περιφέρειας Αττικής για 

προσέλκυση Επενδύσεων και 
προαγωγή της Καινοτόμου 

Επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ) 

3.a.1 Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε 
τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (Στρατηγική 

RIS): Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων, 
Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 

σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
Ενθάρρυνση της καινοτόμου νεανικής 

επιχειρηματικότητας μέσω δημιουργίας 
εκκολαπτηρίων και θερμοκοιτίδων 

επιχειρήσεων, Δημιουργία cluster επιχειρήσεων 
σε αναδυόμενους τομείς και κλάδους, 

Δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης και μείωση της υψηλής ανεργίας 

Ενίσχυση για την ίδρυση και 
λειτουργία Εκκολαπτηρίων και 

Θερμοκοιτίδων εκτός των ΕΚ και 
ΑΕΙ της Αττικής 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, χρήσης και 
αξιοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας με βάση τις σύγχρονες 

ψηφιακές τεχνολογίες 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

Προγράμματα, υποστήριξης, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
δικτύωσης προσωπικού δομών 
κινητοποίησης και μελών των 

δικτύων τους (μεντόρων, 
επιχειρηματικών αγγέλων κλπ.) 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
των νέων, Αύξηση των συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων, Αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού υψηλού μορφωτικού επιπέδου, 

Αξιοποίηση της επιχειρηματικής και επενδυτικής 
δυναμικής στην Περιφέρεια, Υποστήριξη της 
διάδοσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με 
έμφαση σε νεοφυείς επιχειρήσεις start-ups, 

Δράσεις επίδειξης που επιτρέπουν τη διάδοση, 
την αποδοχή και τον έλεγχο των καινοτομιών σε 

πραγματικό περιβάλλον, Αναχαίτιση του 
φαινομένου brain-drain, Ενίσχυση απασχόλησης 

ερευνητικού δυναμικού σε καινοτομικές 
δραστηριότητες εντός των ΜμΕ, Ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών με ανάδειξη της 
Περιφερειακής ταυτότητας- εξειδίκευσηs 

Ενίσχυση επιχειρηματικών ομάδων 
στο στάδιο εκκόλαψης (με 

αξιοποίηση επιχειρηματικών 
υποτροφιών και κουπονιών 

καινοτομίας) 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

 
ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων Αναδιάρθρωσης 

μεμονωμένων ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για την στήριξη της 

προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 
διεθνούς ανταγωνισμού και τις σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας "ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω Προώθησης της Κοινωνικής 
Οικονομίας 

 
ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 

Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 

Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 
Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 

και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 
Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

Ενίσχυση της ίδρυσης και 
ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων 

για την υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου τους για 
1-2 έτη (με αξιοποίηση κουπονιών 

καινοτομίας) στο πεδίο της 
δημιουργικής οικονομίας. 

Ενίσχυση της ίδρυσης και 
ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων 

για την υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου τους για 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
1-2 έτη (με αξιοποίηση κουπονιών 

καινοτομίας) στο πεδίο της 
γαλάζιας οικονομίας. 

Ενίσχυση της ίδρυσης και 
ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων 

για την υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου τους για 
1-2 έτη (με αξιοποίηση κουπονιών 

καινοτομίας) στο πεδίο της 
βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, χρήσης και 
αξιοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας με βάση τις σύγχρονες 

ψηφιακές τεχνολογίες 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

 
ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων Αναδιάρθρωσης 

μεμονωμένων ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 

Επιχειρηματικές υποτροφίες (από 
ΕΚΤ) για μέλη επιχειρηματικών 
ομάδων των Δράσεων 3.a.3 και 

9.v.1 

Κουπόνια καινοτομίας 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Δραστηριότητες προσέλκυσης και 
βράβευσης καινοτόμων 

επιχειρηματικών ιδεών στο πεδίο 
της δημιουργικής οικονομίας 

Προσαρμογής Εργαζομένων για την στήριξη της 
προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 

διεθνούς ανταγωνισμού και τις σύγχρονες αναπτυξιακές 
απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 

 
ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας "ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 
Θέσεων Απασχόλησης μέσω Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 
 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 

Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 

Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 
και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 

Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 
Δραστηριότητες προσέλκυσης και 

βράβευσης καινοτόμων 
επιχειρηματικών ιδεών στο πεδίο 

της γαλάζιας οικονομίας 

 

Δραστηριότητες προσέλκυσης και 
βράβευσης καινοτόμων 

επιχειρηματικών ιδεών στο πεδίο 
της βιώσιμης οικονομίας των 

αναγκών 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, χρήσης και 
αξιοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας με βάση τις σύγχρονες 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και 
ΜμΕ για την προστασία της 

βιομηχανικής και πνευματικής 
ιδιοκτησίας 

ψηφιακές τεχνολογίες 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

 
ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων Αναδιάρθρωσης 

μεμονωμένων ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για την στήριξη της 

προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 
διεθνούς ανταγωνισμού και τις σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας "ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω Προώθησης της Κοινωνικής 
Οικονομίας 

 
ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 

Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 

Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 

Μηχανισμοί ενίσχυσης 
χρηματοδοτικών εργαλείων 

(Matching Funds) 

Δημιουργία συνεργατικών 
σχηματισμών (cluster) 

στο πεδίο της δημιουργικής 
οικονομίας 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 

και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 
Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

Δημιουργία συνεργατικών 
σχηματισμών (cluster) 

στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας. 

 

Δημιουργία συνεργατικών 
σχηματισμών (cluster) στο πεδίο 

της βιώσιμης οικονομίας των 
αναγκών. 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, χρήσης και 
αξιοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας με βάση τις σύγχρονες 

ψηφιακές τεχνολογίες 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

Ανάπτυξη και εφαρμογή 
“πρωτοκόλλων” ή σημάτων 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Ενίσχυση για την πραγματοποίηση 
δοκιμών προϊόντων και υπηρεσιών 

στην Αττική 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

 
ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων Αναδιάρθρωσης 

μεμονωμένων ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για την στήριξη της 

προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 
διεθνούς ανταγωνισμού και τις σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας "ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω Προώθησης της Κοινωνικής 
Οικονομίας 

 
ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 

Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 

Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 
Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 

και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 
Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 

και υπηρεσιών στο πλαίσιο 
προσκλήσεων προμηθειών φορέων 
του Δημοσίου (ΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κοκ) 

στο πεδίο της δημιουργικής 
οικονομίας 

 

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών στο πλαίσιο 

προσκλήσεων προμηθειών φορέων 
του Δημοσίου (ΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κοκ) 
στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας 

 

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών στο πλαίσιο 

προσκλήσεων προμηθειών φορέων 
του Δημοσίου (ΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κοκ) 
στο πεδίο της βιώσιμης οικονομίας 

των αναγκών 

 

3.c Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης 
προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών: Στήριξη της 
δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων 
ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών, Δημιουργία νέων και βιώσιμων 

θέσεων απασχόλησης και μείωση της υψηλής 
ανεργίας των νέων, Βελτίωση της 

παραγωγικότητας της εργασίας μέσω 
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, Επίλυση του 

προβλήματος ρευστότητας των επιχειρήσεων με 
την αξιοποίηση της χρήσης εναλλακτικών 

χρηματοδοτικών εργαλείων από τις ΜμΕ της 

Ενίσχυση έργων ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων στο πεδίο 

της δημιουργικής οικονομίας 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
Περιφέρειας, Δημιουργία νέων και διασφάλιση 
της συνέχισης λειτουργίας υφιστάμενων ΜμΕ, 
Αναδιάρθρωση της περιφερειακής οικονομίας 
με έμφαση στην ενίσχυση της μεταποίησης και 
την στροφή σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης 

αξίας, Αναβάθμιση των παρεχόμενων 
τουριστικών υπηρεσιών, Εμπλουτισμός του 

τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, 
Αναχαίτιση του φαινομένου brain-drain, 

Ενίσχυση απασχόλησης ερευνητικού δυναμικού 
σε καινοτομικές δραστηριότητες εντός των ΜμΕ, 

Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για την 
ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις 

προκλήσεις, Ανάπτυξη των πράσινων και 
ενεργειακών τεχνολογιών, Προώθηση και 

ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ των 
επιχειρήσεων και/ή φορέων έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης για την ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, Ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
Στήριξη των επιχειρήσεων και των κεφαλαιακών 
τους αναγκών με τη μορφή επιχορηγήσεων, και 
άλλα οικονομικά μέσα, Ανάπτυξη καινοτομικών 
και επιχειρηματικών ικανοτήτων, Ειδικά σχέδια 
απόκτησης τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες από τις ΜμΕ 

δραστηριότητες 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Ενίσχυση έργων ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων στο πεδίο 

της γαλάζιας οικονομίας 

 

Ενίσχυση έργων ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων στο πεδίο 

της βιώσιμης οικονομίας των 
αναγκών 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 

Ενίσχυση ΜμΕ για την ανάπτυξη 
σύγχρονων μεθόδων παραγωγής 

στο πεδίο της δημιουργικής 
οικονομίας 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
δραστηριότητες 

 
ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 

συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Ενίσχυση ΜμΕ για την ανάπτυξη 
σύγχρονων μεθόδων παραγωγής 

στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας 

 

Ενίσχυση ΜμΕ για την ανάπτυξη 
σύγχρονων μεθόδων παραγωγής 

στο πεδίο της βιώσιμης οικονομίας 
των αναγκών 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 

Ενίσχυση ΜμΕ σε κλάδους με νέες 
δυνατότητες ανάπτυξης για την 

υλοποίηση ολοκληρωμένων 
σχεδίων αναδιάρθρωσης στο πεδίο 

της δημιουργικής οικονομίας 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
δραστηριότητες 

 
ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 

συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Ενίσχυση ΜμΕ σε κλάδους με νέες 
δυνατότητες ανάπτυξης για την 

υλοποίηση ολοκληρωμένων 
σχεδίων αναδιάρθρωσης στο πεδίο 

της γαλάζιας οικονομίας 

 

Ενίσχυση ΜμΕ σε κλάδους με νέες 
δυνατότητες ανάπτυξης για την 

υλοποίηση ολοκληρωμένων 
σχεδίων αναδιάρθρωσης στο πεδίο 

της βιώσιμης οικονομίας των 
αναγκών 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Ενίσχυση ομάδων ΜμΕ σε κλάδους 
με νέες δυνατότητες ανάπτυξης για 

την υλοποίηση ολοκληρωμένων 
σχεδίων αναδιάρθρωσης μέσω της 

συγκρότησης συνεργατικών 
σχηματισμών στο πεδίο της 

δημιουργικής οικονομίας 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

 
ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 

συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Ενίσχυση ομάδων ΜμΕ σε κλάδους 
με νέες δυνατότητες ανάπτυξης για 

την υλοποίηση ολοκληρωμένων 
σχεδίων αναδιάρθρωσης μέσω της 

συγκρότησης συνεργατικών 
σχηματισμών στο πεδίο της 

γαλάζιας οικονομίας 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
Ενίσχυση ομάδων ΜμΕ σε κλάδους 
με νέες δυνατότητες ανάπτυξης για 

την υλοποίηση ολοκληρωμένων 
σχεδίων αναδιάρθρωσης μέσω της 

συγκρότησης συνεργατικών 
σχηματισμών στο πεδίο της 

βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

 
ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 

συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Ενίσχυση υφιστάμενων και 
υποστήριξη για τη συγκρότηση 

νέων συνεργατικών σχηματισμών 
στο πεδίο της δημιουργικής 

οικονομίας 

Ενίσχυση υφιστάμενων και 
υποστήριξη για τη συγκρότηση 

νέων συνεργατικών σχηματισμών 
στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας 
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ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Ενίσχυση υφιστάμενων και 
υποστήριξη για τη συγκρότηση 

νέων συνεργατικών σχηματισμών 
στο πεδίο της βιώσιμης οικονομίας 

των αναγκών 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

 
ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 

συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Ενίσχυση της απασχόλησης 
δυναμικού σε μακροπρόθεσμα 

έργα Ε&Α σε υφιστάμενες 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
επιχειρήσεις στο πεδίο της 
δημιουργικής οικονομίας 

Ενίσχυση της απασχόλησης 
δυναμικού σε μακροπρόθεσμα 

έργα Ε&Α σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις στο πεδίο της 

γαλάζιας οικονομίας 

 

Ενίσχυση της απασχόλησης 
δυναμικού σε μακροπρόθεσμα 

έργα Ε&Α σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις στο πεδίο της 

βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

 

3.d Βελτίωση της εξωστρέφειας της 
Περιφερειακής οικονομίας: Διεύρυνση της 

εξαγωγικής βάσης της περιφερειακής 
οικονομίας, Ενθάρρυνση της χρήσης από τις 
ΜμΕ εφαρμογών και της συμμετοχής τους σε 
εγχώρια / διαπεριφερειακά και διεθνή δίκτυα 
για την υποστήριξη αλυσίδων κλασσικής και 

ανάστροφης εφοδιαστικής με εργασίες 
συλλογής, επιθεώρησης και ταξινόμησης, 
Δυνατότητες ενσωμάτωσης καινοτομίας, 

τεχνογνωσίας και συμμετοχής των ΜμΕ σε 
διεθνή δίκτυα, Ενίσχυση των επιχειρήσεων για 
την είσοδο τους σε νέες αγορές, Ωρίμανση και 
στήριξη βιώσιμων συνεργατικών σχηματισμών 

σε ζητήματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και 

Συμμετοχή επιχειρήσεων σε 
διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια, 

οργάνωση επιχειρηματικών 
αποστολών. 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

 

Οργάνωση διεθνούς εμβέλειας 
κλαδικών εκθέσεων 

Συμμετοχές σε διεθνείς 
τεχνολογικές, εμπορικές και 

επιχειρηματικές συνεργασίες και 
δίκτυα καθώς και ανταλλαγή 

επισκέψεων 
Εξειδικευμένες μελέτες για 

στόχευση αγορών (market analysis), 
προϊόντων και συγκριτικής 

ανάλυσης του ανταγωνισμού 
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ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
τοποθέτησης σε διεθνείς αγορές, Υποστήριξη 

συστάδων επιχειρήσεων για αναζήτηση 
ευκαιριών σε νέες αγορές του εξωτερικού: για τη 

διείσδυση τους σε νέες αγορές ταχέως 
αναπτυσσόμενων χωρών ή για την τοποθέτησή 
τους σε «ώριμες» αγορές με νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες, Προετοιμασία και οργάνωση ειδικών 
επιχειρηματικών αποστολών σε Χώρες - Στόχους 

Προετοιμασία, εφαρμογή και 
αξιολόγηση «περιφερειακών 

σχεδίων εξωστρέφειας» 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Σύσταση φορέα με σκοπό την 
ανάδειξη, προβολή και προώθηση 
τοπικά παραγόμενων προϊόντων 

Δημιουργία γραφείου (“film 
commission”, “music commission”, 

“festival commission”) 
Υποστήριξη δράσεων 

διεθνοποίησης, διοργάνωσης 
διεθνών συναντήσεων, δικτύωσης 

φορέων στήριξης της νέας και 
αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας, 

Δημιουργία και υποστήριξη 
δράσεων “Soft Landing” 

8. Προώθηση της Ανάπτυξης των 
Δεξιοτήτων & της 

Προσαρμοστικότητας του 
Ανθρώπινου Δυναμικού στους 

Τομείς της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (ΕΚΤ) 

8.v Προσαρμογή των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

αλλαγές: Προσαρμογή του ανθρώπινου 
δυναμικού και των επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, 
Διεύρυνση της πιστοποίησης επαγγελματικών 
προσόντων των εργαζομένων με βάση διεθνή 

πρότυπα 

Ανάπτυξη επαγγελματικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαγωγών 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές 
σπουδές στα πεδία εξειδίκευσης 

 

9. Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης & Καταπολέμηση της 

Φτώχειας & Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής 

Συνοχής (ΕΚΤ) 

9.v Προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και 
την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε 

να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση: 
Ανάγκη αύξησης της απασχόλησης στο πεδίο της 

Υποστήριξη της προετοιμασίας για 
την εκκόλαψη επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών ΚΑΛΟ 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων Αναδιάρθρωσης 
μεμονωμένων ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για την στήριξη της 

προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 
διεθνούς ανταγωνισμού και τις σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 

Ενίσχυση επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών ΚΑΛΟ στο πεδίο της 

δημιουργικής οικονομίας 
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ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
κοινωνικής οικονομίας με την αξιοποίηση 
χρηματοδοτικών και άλλων εργαλείων και 
μηχανισμών στήριξης σε τοπικό επίπεδο, 

Δυνατότητες προώθησης απασχόλησης των 
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (επέκταση 

του θεσμού των Κοι.Σ.Π.Ε., μέσω της 
χρηματοδοτικής στήριξης νέων και επέκτασης 

των υπαρχόντων Κοι.Σ.Π.Ε., με νέες 
δραστηριότητες). 

Ενίσχυση επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών ΚΑΛΟ στο πεδίο της 

γαλάζιας οικονομίας 
Ενίσχυση επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών ΚΑΛΟ στο πεδίο της 
βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

Προγράμματα υποστήριξης, 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

δικτύωσης προσωπικού δομών 
κινητοποίησης και μελών των 

δικτύων τους (μεντόρων, 
επιχειρηματικών αγγέλων κλπ.) 

στον τομέα της ΚΑΛΟ 

 

* Με βάση την κωδικοποίηση των Κεφαλαίων 4 και 5 της εγκεκριμένης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής. 
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Δ.7 - ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Να τεκμηριωθεί κατά πόσο συμβάλλει η προτεινόμενη Στρατηγική στον ευρύτερο αναπτυξιακό στόχο του Ε.Π. 
Αττικής 2014-20 για την ανάδειξη του μητροπολιτικού ρόλου της Αθήνας, όπως αυτός περιγράφεται στο 
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής (ΦΕΚ Α' 156/1-8-2014), με βάση τη ρεαλιστική εκτίμηση των αναμενομένων 
αποτελεσμάτων της προτεινόμενης στρατηγικής, κατά πόσο αυτή επηρεάζει πέραν της Περιοχής Παρέμβασης 
ευρύτερες περιοχές και σε ποιο επίπεδο (Δήμο, Διαδημοτικό, Μητροπολιτικό κλπ.) 

 

Η κύρια Στρατηγική επιλογή της Στρατηγικής ΒΑΑ τη Δυτικής Αθήνας αφορά στην ενίσχυση 
του Μητροπολιτικού Ρόλου της Αθήνας. 

Ειδικότερα, ως Κύρια Στρατηγική Επιλογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
(Β.Α.Α.) έχει τεθεί «… η ενίσχυση της «πολικότητας» της Δυτικής Αθήνας και η 
αποκατάσταση της ισόρροπης ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής, με απώτερο σκοπό την 
ενίσχυση της Περιφερειακής Μητροπολιτικότητας και την επανατοποθέτηση της Αττικής 
στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μητροπόλεων…». 

Από μεθοδολογική άποψη, η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) της Δυτικής 
Αθήνας έχει συγκροτηθεί σε δύο επίπεδα:. 

• ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας – 1ο επίπεδο: Κύριες Στρατηγικές Αναπτυξιακές Επιλογές 

• ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας – 2ο επίπεδο: Κύριες Χωρικές Αναπτυξιακές Επιλογές 

Στις αναπτυξιακές επιλογές εντάσσεται και η ενεργητική αντιμετώπιση αρητικών κοινωνικών 
φαινομένων τα οποία εμποδίζουν ή ακυρώνουν την ενίσχυση των μητρωπολιτικών 
χαρακτηριστικών και επιπτώσεων, σύμφωνα με τα ευρήματα και την ανάλυση της 
Στρατηγικής ΒΑΑ. 

Η «συσχέτιση» των δύο αυτών προσεγγίσεων, δηλαδή των Κύριων Στρατηγικών 
Αναπτυξιακών Επιλογών με τις αντίστοιχες Χωρικές, έχει αποτυπωθεί στις προηγούμενες 
ενότητες στον Πίνακα 3 και στο Σχήμα 2. 

Με την συγκεκριμένη αστική ιεράρχηση, η Δυτική Αθήνα εντάσσεται (σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία του ΡΣΑ) στις «περιοχές στρατηγικής σημασίας» και συμβάλλει σε κρίσιμο 
βαθμό στην ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της Αττικής.  

Η αντιμετώπιση του συνδυασμού «αναγκών και «προκλήσεων» καθορίζει τις παραμέτρους 
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας, ενώ η χωρική αποτύπωση 
αυτού του συνδυασμού «αναγκών / προκλήσεων» διαμορφώνει ένα «Διαδημοτικό 
Λειτουργικό Τόξο» και τέσσερις «Γραμμικές Χωρικές Ζώνες Παρεμβάσεων» («βέλη»). 

Το Περιστέρι, από «Διαδημοτικό Κέντρο Ευρείας Ακτινοβολίας» της Περιφέρειας 
μετεξελίσσεται και αναδεικνύεται σε νέο περιφερειακό δυναμικό πόλο και εντάσσεται στο 
«Δίκτυο Πόλων Διαπεριφερειακής Εμβέλειας» της Αττικής. 

Οι λοιποί Δήμοι, από μεμονωμένα «Δημοτικά Κέντρα», αξιοποιούν το ΔΤ4Β και 
μετεξελίσσονται σταδιακά σε «Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας», όπως: 
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• Το αστικό πλέγμα Αιγάλεω - Αγίας Βαρβάρας – Χαϊδαρίου, 

• Το αστικό πλέγμα Αγίων Αναργύρων - Καματερού – Ιλίου – Πετρούπολης. 

Η αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικών υποδομών, διαδρομών και λειτουργιών σύγχρονου 
πολιτισμού και οι δράσεις «έξυπνων πόλεων», στοχεύεται να δημιουργήσουν και να 
αναδείξουν ένα δίκτυο υπερ-τοπικών πόλων ανάπτυξης στην Περιοχή Παρέμβασης, ιδίως 
σε Μητροπολιτικό Επίπεδο. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί έχει εφαρμοσθεί «πολυκριτηριακή ανάλυση» με την ακόλουθη 
λογική: 

• Εκτίμηση της συμβολής της Στρατηγικής ΒΑΑ στην αναβάθμιση και προώθηση της 
Μητροπολιτικότητας της Αττικής συνολικά. 

• Εκτίμηση της συμβολής της Στρατηγικής ΒΑΑ στη διάχυση της Αποτελεσματικότητας 
της ΠΕΣΚΕ και της ΕΣΚΕ, άρα στην ενίσχυση της δυναμικής της Μητροπολιτικότητας της 
Περιοχής Παρέμβασης και της Αττικής, συνολικά. 

Η εκτίμηση αυτή «μετριέται στο επίπεδο της «λογικής παρέμβασης» της ΒΑΑ, δηλαδή στο 
επίπεδο των προτεινόμενων Ομάδων Δράσεων / Παρεμβάσεων (βλ. και μεθοδολογία, Σχήμα 
29, σελ. 124), με την ακόλουθη βαθμονόμηση: 

• Βαθμός 3: Υψηλή Διάχυση 

• Βαθμός 2: Μέση/Γραμμική Διάχυση 

• Βαθμός 1: Χαμηλή Διάχυση 

• Βαθμός 0: Μη Συσχετιζόμενη Διάχυση 

Όπως προκύπτει από την συγκεκριμένη προσέγγιση: 

• Η συμβολή της Στρατηγικής ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας στην αναβάθμιση και προώθηση 
της Μητροπολιτικότητας της Αττικής συνολικά, αποτιμάται στο 60,7% της μέγιστης 
δυνατής. 

• Η συμβολή της Στρατηγικής ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας στη διάχυση της 
Αποτελεσματικότητας της ΠΕΣΚΕ και της ΕΣΚΕ, άρα στην ενίσχυση της δυναμικής της 
Μητροπολιτικότητας της Περιοχής Παρέμβασης και της Αττικής, αποτιμάται στο 48,8% 
της μέγιστης δυνατής. 
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Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση 

Συμβολή Στην 
Αναβάθμιση της 
Μητροπολιτικότ
ητας της Αττικής 

Συμβολή στη Διάχυση 
της 

Αποτελεσματικότητας 
της ΠΕΣΚΕ και της 

ΕΣΚΕ 

ΑΠ-1: Ενίσχυση της 
Κοινωνικής Συνοχής και της 

Ισότιμης Πρόσβασης των 
Πολιτών σε ποιοτικές 
υπηρεσίες Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και 
Κοινωνικής Ένταξης 

1.1 
ΟΔ/Π-1: Αναβάθμιση - 

Συμπλήρωση των Κοινωνικών 
Υποδομών 

0 2 

1.2 

ΟΔ/Π-2: Βελτίωση – 
Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση 
του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού 

και των Υποδομών Διά Βίου 
Μάθησης και Εκπαίδευσης 

0 2 

1.3 

ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": 

Διαδημοτικές Δράσεις , Δομές, 
Συμπράξεις και Εργαλεία για την 

Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων 
και των Νέων στην Απασχόληση 

και στην Επιχειρηματικότητα 

0 3 

ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις 
για την Προώθηση των Ευπαθών 

Ομάδων στην Αγορά Εργασίας 

0 3 

1.4 

ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ": Διαδημοτικές 

Δομές και Δράσεις Προώθησης 
της Κοινωνικοποίησης και της 

Ένταξης των Περιθωριοποιημένων 
Ομάδων (Ρομά, Άστεγοι, 
Παλιννοστούντες κ.λπ.) 

0 3 

1.5 

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές και 
Δράσεις για τη Διασφάλιση της 

Ποιότητας της Καθημερινής 
Διαβίωσης των Ειδικών και 
Ευάλωτων Ομάδων και την 

Αντιμετώπιση των Διακρίσεων 

0 3 

ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Διαδημοτικές 
Ειδικές Δομές και Δράσεις για την 

Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης των Ειδικών και 

Ευάλωτων Ομάδων 

0 3 

1.6 

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις 
για την Αντιμετώπιση της 
Φτώχειας και την Παροχή 

Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 

0 3 
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Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση 

Συμβολή Στην 
Αναβάθμιση της 
Μητροπολιτικότ
ητας της Αττικής 

Συμβολή στη Διάχυση 
της 

Αποτελεσματικότητας 
της ΠΕΣΚΕ και της 

ΕΣΚΕ 
Φροντίδας (κατ’ οίκον, 

διημέρευσης κ.λπ.) 

ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές, 
Δράσεις και Υπηρεσίες 

Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής 
Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας 

0 3 

ΟΔ/Π-10: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": Ανάπτυξη 

και εφαρμογή εργαλείων 
Κοινωνικής Καινοτομίας και 

βελτίωση των ικανοτήτων των 
Στελεχών των Κοινωνικών Δομών 
και των Κοινωνικών Φορέων στη 

Δυτική Αθήνα 

1 3 

ΑΠ-2: Προώθηση της 
Αστικής Αναζωογόνησης, 

της Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας και 
διασφάλιση της 

«Διαλειτουργικότητας» των 
Υπερτοπικών Κέντρων των 

Δήμων-Εταίρων της Δυτικής 
Αθήνας 

2.1 

ΟΔ/Π-11: Βελτίωση της 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας και 

της ΕΞΕ σε Δημόσια Κτίρια στη 
Δυτική Αθήνα 

3 0 

2.2 

ΟΔ/Π-12: Πρόληψη πλημμυρικών 
φαινομένων και διασφάλιση της 
Βιωσιμότητας των παρεμβάσεων 

Αστικής Αναζωογόνησης στις 
περιοχές της Δυτικής Αθήνας που 
επηρεάζονται από τους Ορεινούς 

Όγκους, τα ρέματα εντός του 
αστικού ιστού κ.λπ. 

3 0 

2.3 

ΟΔ/Π-13: Ανάπτυξη Δικτύου 
Υποδομών Πολιτισμού, Αναψυχής 
και Επιχειρηματικότητας για την 

Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας 
και τη Διαφοροποίηση της 

Οικονομίας της Δυτικής Αθήνας 

3 0 

2.4 

ΟΔ/Π-14: Στοχευμένες 
παρεμβάσεις αστικής 

αναβάθμισης και αναζωογόνησης 
για τη βελτίωση της 

καθημερινότητας των Πολιτών και 
τη διάχυση των ροών 

επισκεψιμότητας στη Δυτική 
Αθήνα 

3 0 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση 
Ελκυστικότητας και 

Ανταγωνιστικότητας της 
Δυτικής Αθήνας – Διάδοση 
Νεανικής, Νεοφυούς και 

Αλληλέγγυας 
Επιχειρηματικότητας και 
Καινοτομίας. Αξιοποίηση 

3.1 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης 
έρευνας και δημιουργίας 

συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 
επιχειρήσεις και τους 

ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως 

σε εκείνες που αφορούν στην 

3 0 
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Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση 

Συμβολή Στην 
Αναβάθμιση της 
Μητροπολιτικότ
ητας της Αττικής 

Συμβολή στη Διάχυση 
της 

Αποτελεσματικότητας 
της ΠΕΣΚΕ και της 

ΕΣΚΕ 
συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / 
εμβληματικών 

Επιχειρηματικών Πόλων και 
Επενδυτικών Ευκαιριών - 

Στήριξη της 
Προσαρμοστικότητας των 
ΜΜΕ και τη Προώθησης 

της Απασχόλησης. 

Πολιτιστική και Δημιουργική 
Οικονομία, στον Τουρισμό, στον 

βιομηχανικό σχεδιασμό, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στην 

περιβαλλοντική και ενεργειακή 
διαχείριση των αστικών 

λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, 

διαβίωσης και προσέλκυσης / 
διαχείρισης επισκεπτών 

3.2 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της 
διείσδυσης, χρήσης και 

αξιοποίησης αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας 
και ενίσχυση της επιχειρηματικής 

καινοτομίας με βάση τις 
σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες 

3 0 

3.3 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της 
εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών 

επιχειρήσεων και δικτύων, με 
έμφαση στις δραστηριότητες της 

Πολιτιστικής και Δημιουργικής 
Οικονομίας, του Τουρισμού, του 
βιομηχανικού σχεδιασμού, των 
Υπηρεσιών που παρέχονται από 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 

3 0 

3.4 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των 
Στρατηγικών Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω 
Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την 

πρόσβαση, απόκτηση και 
ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 

3 0 

3.5 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων 
ΜΜΕ ή/και συμπράξεων ή/και 

μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν 

συμπληρωματικά είτε ανήκουν σε 
ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την 
τοποθέτησή τους σε νέες αγορές 

του εξωτερικού, κατά 
προτεραιότητα στους τομείς της 

ΠΣΕΕ 

3 0 
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Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση 

Συμβολή Στην 
Αναβάθμιση της 
Μητροπολιτικότ
ητας της Αττικής 

Συμβολή στη Διάχυση 
της 

Αποτελεσματικότητας 
της ΠΕΣΚΕ και της 

ΕΣΚΕ 

3.6 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας μέσω 

παροχής κατάλληλης υποστήριξης 
και Προώθηση της Ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες 
κ.λπ., ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

3 3 

3.7 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων 

ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για 

την στήριξη της προσαρμογής των 
επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 

διεθνούς ανταγωνισμού και τις 
σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς 
της ΠΣΕΕ 

3 3 

3.8 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω 
Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

2 3 

ΑΠ-4: Ανάπτυξη και 
εφαρμογή «έξυπνων» 

λύσεων στις αστικές (smart 
-city, smart-energy, eco-

city) των Υπερτοπικών και 
Τοπικών Κέντρων, τις 

κοινωνικές λειτουργίες 
(Social Innovation) και τις 

Εταιρικές Σχέσεις των 
Δήμων-Εταίρων της Δυτικής 

Αθήνας 

4.1 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / 
Περιρρέουσας" Νοημοσύνης 

(Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους 
Θύλακες της Δυτικής Αθήνας 

(Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική 
Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, Τοπική 

Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη 
κλπ.) και Δημιουργία 

Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 
Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

3 1 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 39 38 
ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΟΧΕ 56,52% 55,07% 

Υπόμνημα: 

Βαθμός 3: Υψηλή Διάχυση 

Βαθμός 2: Μέση/Γραμμική Διάχυση 

Βαθμός 1: Χαμηλή Διάχυση 

Βαθμός 0: Μη Συσχετιζόμενη Διάχυση 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

219 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

Ε.1 - ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Να παρουσιαστούν στον ακόλουθο Πίνακα οι Άξονες της Στρατηγικής του προτεινόμενου σχεδίου δράσης με 
ανάλυσή του στους αντίστοιχους Ειδικούς Στόχους. Κάθε ειδικός στόχος θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τις 
προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες που αντιμετωπίζει, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα του Κεφ. Δ. 
«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» που προαναφέρθηκε. 

Η τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό κείμενο όπου να αναλύεται η ανωτέρω 
διάρθρωση του Σχεδίου Δράσης. 

 

Ο ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε 
ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης εξυπηρετείται από 
τους εξής Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ.): 

• Προαγωγή της Κοινωνικής Ένταξης και της Κοινωνικής Καινοτομίας μέσω 
Αναβάθμισης και Συμπλήρωσης των Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα  

• Πρόσβαση του Τοπικού Πληθυσμού σε Σύγχρονες Δημόσιες Υποδομές Δια Βίου 
Μάθησης και εκπαίδευσης 

• Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα μέσω Ολοκληρωμένων και Καινοτόμων Παρεμβάσεων 
Ενεργητικής Ένταξης 

• Προώθηση της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των Περιθωριοποιημένων 
Ομάδων στην Αγορά Εργασίας και στην Επιχειρηματικότητα 

• Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων 
Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού 

• Προαγωγή της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ένταξης και της Ισότιμης Πρόσβασης 
σε Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα, Δράσεις και Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης, 
δημόσιας υγείας, ψυχικής υγείας, δημιουργικής και υποστηριζόμενης 
απασχόλησης καθώς και την Προώθηση της Κοινωνικής Καινοτομίας 

Ο ΑΠ-2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και 
διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της 
Δυτικής Αθήνας εξυπηρετείται από τους εξής Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ.): 

• Προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της ΕΞΕ σε Δημόσιας Κτίρια 
Υψηλής Επισκεψιμότητας και Χρηστικότητας στη Δυτική Αθήνα  

• Αντιμετώπιση των Πλημμυρικών φαινομένων στον Αστικό Ιστό των Περιοχών της 
Δυτικής Αθήνας που γειτνιάζουν με τους Ορεινούς Όγκους της Περιοχής 
Παρέμβασης 

• Ενδυνάμωση της Μητροπολιτικότητας της Δυτικής Αθήνας με ενίσχυση του 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

220 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

«αναδυόμενου» δίπολου Αγίας Βαρβάρας - Αιγάλεω 

• Ενίσχυση της Διαδημοτικής Αστικής Κινητικότητας και Διαλειτουργικότητας των 
Υπερτοπικών Κέντρων της Δυτικής Αθήνας  

Ο ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – Διάδοση 
Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών Πόλων 
και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης 
της Απασχόλησης εξυπηρετείται από τους εξής Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ.): 

• Ενίσχυση της Συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων, 
ιδίως στην Εφαρμοσμένη Έρευνα στους Τομείς της ΠΣΕΕ που αφορούν στην 
Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στην 
περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση των αστικών λειτουργιών, καθώς και 
σε έξυπνα συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / διαχείρισης 
επισκεπτών 

• Ενίσχυση της ζήτησης της προσφοράς για υπηρεσίες ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, 
καθώς και της προσφοράς και διάθεσης ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και 
ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχομένου 

• Ενίσχυση της αφομοίωσης, χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις, ιδίως μέσω καινοτόμων εργαλείων (Open- Clusters, Co-
design κ.λπ.)  

• Υποστήριξη της ωρίμανσης, ανάπτυξης και εφαρμογής νέων επιχειρηματικών 
ιδεών, ιδίως μέσω νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 

• Αναβάθμιση των Ικανοτήτων και Υποστήριξη της Ανάπτυξης Βιώσιμων 
Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων των Επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας  

• Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους 
εξυπηρέτησης υφιστάμενων αγορών και εδραίωση τους σε νέες αγορές του 
εξωτερικού 

• Βελτίωση της Απασχόλησης μέσω υποστήριξης των νέων επιχειρηματιών, 
παροχής εργαλείων και δημιουργίας νέων Επιχειρήσεων, με έμφαση στους 
Τομείς της ΠΣΕΕ  

• Βελτίωση των όρων και επιδόσεων εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ του Δυτικού Τομέα Αθηνών μέσω εφαρμογής σχεδίων αναδιάρθρωσης και 
ενίσχυσης της προσαρμογής επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές 
στήριξη, κυρίως σε ΜΜΕ με αποδεδειγμένο δυναμικό ανάπτυξης, εξωστρέφειας 
και μεγέθυνσης 

• Προαγωγή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα 

Ο ΑΠ-4: Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στις αστικές (smart -city, smart-energy, 
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eco-city) των Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων, τις κοινωνικές λειτουργίες (Social 
Innovation) και τις Εταιρικές Σχέσεις των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας εξυπηρετείται 
από τους εξής Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ.): 

• Ενίσχυση της αφομοίωσης, χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις, ιδίως μέσω καινοτόμων εφαρμογών και εργαλείων 
διάχυσης (Mobile Apps, Open- Clusters, Co-design κ.λπ.)  

• Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας, της Ποιότητας και της Λογοδοσίας των 
Τοπικών Αρχών μέσω αξιοποίησης των ΤΠΕ και με έμφαση στην ανάδειξη των 
διαδημοτικών εταιρικών σχέσεων και την κινητοποίηση του Τοπικού Κοινωνικού 
Κεφαλαίου 
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ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Β.Α.Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες 

 
ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής 

και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών 
σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης 
 
 

1.1. Προαγωγή της Κοινωνικής Ένταξης και της 
Κοινωνικής Καινοτομίας μέσω Αναβάθμισης και 
Συμπλήρωσης των Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική 
Αθήνα  

1. Προβλήματα: 
• Μεγάλες ελλείψεις στις Κοινωνικές Υποδομές, ιδιαίτερα σε όσες 

δημιουργούν τον «κοινωνικό μισθό» (Παιδικοί Σταθμοί, 
Φροντίδα για παιδιά, οικογένειες, ηλικιωμένους). 

• Σταδιακή παλαίωση των υπαρχουσών υλικοτεχνικών υποδομών 
• Συνεχής αύξηση της ζήτησης για κοινωνικές υπηρεσίες 

2. Ανάγκες: 
• Αναβάθμιση και Συμπλήρωση των Κοινωνικών Υποδομών στη 

Δυτική Αθήνα 
• Προσαρμογή των κοινωνικών υποδομών στις σύγχρονες 

προδιαγραφές λειτουργίας 
3. Δυνατότητες: 

• Εφαρμογή συστημάτων και λειτουργιών που αξιοποιούν την 
ηλεκτρονική τεχνολογία για εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

• Διαδημοτικά δίκτυα για επίτευξη οικονομιών κλίμακας και κάλυψη 
σε οριζόντιο επίπεδο των πιο εξειδικευμένων αναγκών 

1.2. Πρόσβαση του Τοπικού Πληθυσμού σε Σύγχρονες 
Δημόσιες Υποδομές Δια Βίου Μάθησης και εκπαίδευσης 

1. Προβλήματα: 
• Σχετικά υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης της εκπαίδευσης.  

2. Ανάγκες: 
• Ανάγκες απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων από άνεργους που 

απαξιώθηκαν τα προηγούμενα επαγγέλματα τους.  
3. Δυνατότητες: 

• Τοπικές και διαδημοτικές νέες δομές, εκσυγχρονισμός της 
λειτουργίας υφιστάμενων 

1.3. Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων 
στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα μέσω 
Ολοκληρωμένων και Καινοτόμων Παρεμβάσεων 
Ενεργητικής Ένταξης 
 

1. Προβλήματα: 
• Υψηλή ανεργία των Νέων 
• Υψηλή ανεργία των ΑμεΑ 
• Μεγάλο ποσοστό ανέργων άνω των 50 ετών 
• Ανεργία των γυναικών 
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ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Β.Α.Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες 
2. Ανάγκες: 

• Απόκτηση νέων δεξιοτήτων από ανέργους άνω των 50 ετών 
• Προώθηση των ΑμεΑ στην αγορά ανεργίας – καταπολέμηση των 

προκαταλήψεων 
3. Δυνατότητες: 

• Ολοκληρωμένα προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων από τα ΑμεΑ 
• Εξοικείωση των ΑμεΑ με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για 

προώθηση τους στην απασχόληση 
• Αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση των 

ανύπαντρων μητέρων, των νέων  

1.4. Προώθηση της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης 
των Περιθωριοποιημένων Ομάδων στην Αγορά 
Εργασίας και στην Επιχειρηματικότητα 

1. Προβλήματα: 
• Κοινωνικός αποκλεισμός των εξαρτημένων ατόμων, φαινόμενα 

γκετοποίησης τους 
• Αποκοπή μέρους των Ρομά από την νόμιμη αγορά εργασίας  
• Υψηλή παραβατικότητα συγκεκριμένων κοινοτήτων Ρομά 

2. Ανάγκες: 
• Ενσωμάτωση και ένταξη εξαρτημένων ατόμων. 
• Καταπολέμηση ρατσιστικών απόψεων και πρακτικών προς τους 

μετανάστες 
3. Δυνατότητες: 

• Απόκτηση δεξιοτήτων που στερούνται λόγω μη ολοκλήρωσης της 
εκπαίδευσης 

• Αξιοποίηση των θεσμών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

1.5. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της 
Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων του Τοπικού 
Πληθυσμού 

1. Προβλήματα: 
• Εστίες πιθανής γκετοποίησης σε επίπεδο γειτονιάς 
• Χαμηλή ποιότητα στέγης 
• Ελλείψεις σε βασικές ανάγκες (θέρμανση, υγιεινή) 

2. Ανάγκες: 
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•  Άμβλυνση των φαινομένων εστιασμένης πολεοδομικής 
υποβάθμισης και των ελλείψεων στις «στρατηγικές» αστικές 
υποδομές. 

3. Δυνατότητες: 
• Εστιασμένες σε επίπεδο γειτονιάς παρεμβάσεις αναβάθμισης των 

βασικών υποδομών 
• Εστιασμένες παρεμβάσεις κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων 

για την αποτροπή της γκετοποίησης  
• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού 

1.6. Προαγωγή της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ένταξης 
και της Ισότιμης Πρόσβασης σε Ολοκληρωμένες Δομές, 
Δίκτυα, Δράσεις και Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης, 
δημόσιας υγείας, ψυχικής υγείας, δημιουργικής και 
υποστηριζόμενης απασχόλησης καθώς και την 
Προώθηση της Κοινωνικής Καινοτομίας 

1. Προβλήματα: 
• Έλλειψη ενημέρωσης των ευπαθών ομάδων για τη δυνατότητα 

πρόσβασης τους στις κοινωνικές υπηρεσίες και τις παροχές 
υγείας  

• Υπερφόρτωση των Δομών και Δικτύων στις γειτονιές με 
υπερσυγκέντρωση ευπαθών ομάδων 

2. Ανάγκες: 
• Αντιμετώπιση της κοινωνικής αποδυνάμωσης των ευπαθών 

ομάδων και της έλλειψης συντονισμένης πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης του τοπικού πληθυσμού που 
ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, 

3. Δυνατότητες: 
• Εφαρμογή καινοτόμων υπηρεσιών τύπου «e-services» και «smart 

cities»,  
• Δημιουργία Δομών ενημέρωσης και παρέμβασης ταυτόχρονα 
• Διαδημοτικά Δίκτυα για την πιο ισόρροπη κατανομή του βάρους 

των δράσεων Κοινωνικής Ένταξης 

 
ΑΠ-2: Προώθηση της Αστικής 

Αναζωογόνησης, της Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας και διασφάλιση της 

2.1. Προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της 
ΕΞΕ σε Δημόσια Κτίρια Υψηλής Επισκεψιμότητας και 
Χρηστικότητας στη Δυτική Αθήνα  

1. Προβλήματα: 
• Μεγάλος αριθμός κτιρίων με χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα 
• Παλαιότητα κτιρίων που δυσκολεύει τις παρεμβάσεις 

2. Ανάγκες: 
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«Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών 
Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής 

Αθήνας 

• Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων που θα 
επιτρέψει και την μείωση του κόστους θέρμανσης / ψύξης 

3. Δυνατότητες: 
• Δημιουργία πράσινων ταρατσών σε κτίρια που το επιτρέπουν 

στατικά 
• Αξιοποίηση καινοτόμων συστημάτων ενεργειακής εξοικονόμησης 

(ελαφρές μονώσεις κ.ά.) 

2.2. Αντιμετώπιση των Πλημμυρικών φαινομένων στον 
Αστικό Ιστό των Περιοχών της Δυτικής Αθήνας που 
γειτνιάζουν με τους Ορεινούς Όγκους της Περιοχής 
Παρέμβασης 

1. Προβλήματα: 
• Υψηλή συχνότητα επικίνδυνων πλημμυρικών φαινομένων  
• Έλλειψη δικτύου όμβριων κατά περιοχές 
• Μειωμένη χωρητικότητα κεντρικού δικτύου όμβριων 

2. Ανάγκες: 
• Ανάσχεση της ταχύτητας των νερών της βροχής στις πλαγιές του 

Ποικίλου 
3. Δυνατότητες: 

• Έργα στο όριο του αστικού ιστού  

2.3. Ενδυνάμωση της Μητροπολιτικότητας της Δυτικής 
Αθήνας με ενίσχυση του «αναδυόμενου» δίπολου Αγίας 
Βαρβάρας – Αιγάλεω και Ιλίου – Αγίων Αναργύρων.  

1. Προβλήματα: 
• Αστική υποβάθμιση σε περιοχές χωροθέτησης παλαιών 

βιομηχανικών περιοχών 
• Καχεξία του εμπορικού κέντρου των πόλων (εκτός Περιστερίου) 

λόγω και της οικονομικής κρίσης 
2. Ανάγκες: 

• Βελτίωση των όρων κοινωνικής διαφοροποίησης στη Δυτική 
Αθήνα μέσω προσέλκυσης οικογενειών από μεσαία ή και 
ανώτερα κοινωνικά στρώματα. 

• Περαιτέρω ανάδειξη του Μητροπολιτικού Κέντρου του 
Περιστερίου 

3. Δυνατότητες: 
• Αξιοποίηση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος σε σχετικά 

χαμηλές τιμές για προσέλκυση επενδύσεων  
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• Ανάδειξη των κεντρικών οδικών αξόνων Αγίας Βαρβάρας – 
Αιγάλεω και Πετρούπολης - Ιλίου – Αγίων Αναργύρων ως πόλων 
δραστηριότητας 

• Αξιοποίηση της λειτουργίας της Δυτικής Αθήνας ως σημείου 
υποδοχής και αναφοράς στο λεκανοπέδιο της Αθήνας των 
κατοίκων της Δυτικής Αττικής μέχρι Ελευσίνα 

2.4. Ενίσχυση της Διαδημοτικής Αστικής Κινητικότητας 
και Διαλειτουργικότητας των Υπερτοπικών Κέντρων της 
Δυτικής Αθήνας  

Προβλήματα 
1 έλλειψη οριζόντιας συγκοινωνιακής σύνδεσης εσωτερικά της 
Δυτικής Αθήνας 
2 Η λειτουργία του Μετρό απομακρύνει καταναλωτική κίνηση και 
μειώνει την λειτουργικότητα των τοπικών κέντρων 

Ανάγκες  
1 Αντιμετώπιση της υποβάθμισης του εμπορικού και διοικητικού 
κέντρου των Δήμων της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση των 
δια-δημοτικών εμπορικών και ψυχαγωγικών δικτύων. 
2 Προβολή της τοπικής και διαδημοτικής αγοράς και πόλων 
αναψυχής πέραν του ισχυρού πόλου του Περιστερίου 

Δυνατότητες 
1 εσωτερική διαφοροποίηση του πόλου αναψυχής του Περιστερίου 
ώστε να καταστεί ελκυστικό για περισσότερες μορφές 
δραστηριότητας 
2 Ανάδειξη του άλλων πόλων 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και 
Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – 

Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και 
Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και 
Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη νέων / 

εμβληματικών Επιχειρηματικών Πόλων 
και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της 

3.1. Ενίσχυση της Συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών 
Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων, ιδίως στην Εφαρμοσμένη 
Έρευνα στους Τομείς της ΠΣΕΕ που αφορούν στην 
Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
βιομηχανικό σχεδιασμό, στην περιβαλλοντική και 
ενεργειακή διαχείριση των αστικών λειτουργιών, καθώς 
και σε έξυπνα συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και 
προσέλκυσης / διαχείρισης επισκεπτών 

1. Προβλήματα: 
• Τεχνολογική απαξίωση των επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα 
• Έλλειψη συνεργασίας με τα ΤΕΙ 

2. Ανάγκες: 
• Κοινές πρωτοβουλίες με τα ΤΕΙ για την προώθηση της Καινοτομίας 

στην παραγωγή.  
3. Δυνατότητες: 
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Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη 

Προώθησης της Απασχόλησης. 
• Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής σε νέους 

επιστήμονες, κυρίως που σπουδάζουν / κάνουν ερευνητικό έργο 
στα ΤΕΙ 

3.2. Ενίσχυση της ζήτησης και της προσφοράς για 
υπηρεσίες ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, καθώς και της 
προσφοράς και διάθεσης ψηφιακών υπηρεσιών, 
εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ, 
ψηφιακού περιεχομένου 

1. Προβλήματα: 
• Μειωμένη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών από τις τοπικές 

επιχειρήσεις.  
• Τεχνολογική απαξίωση των υπαρχουσών επιχειρήσεων 

2. Ανάγκες: 
• Διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας 

3. Δυνατότητες: 
• Αξιοποίηση – ενδυνάμωση αναδυόμενων κλάδων στη Δυτική 

Αθήνα όπως τα call centers 
• Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού μονοπωλίου που έχουν τα ΤΕΙ στις 

σπουδές γραφιστικής, φωτογραφίας, εικαστικών και 
ηλεκτρονικών εφαρμογών τους για δημιουργία «πατρίδας» των 
σχετικών επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα 

• Αξιοποίηση της σχετικά φτηνής γης – ακινήτων για προσέλκυσης 
δραστηριοτήτων ΤΠΕ 

• Κίνητρα από την Αυτοδιοίκηση για νέες επιχειρήσεις ΤΠΕ (φυτώρια 
επιχειρήσεων, δημιουργία υποδομών σε ψηφιακό δίκτυο) 

3.3. Υποστήριξη της ωρίμανσης, ανάπτυξης και 
εφαρμογής νέων επιχειρηματικών ιδεών, ιδίως μέσω 
νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 

1. Προβλήματα: 
• Αδυναμία των νέων στη Δυτική Αθήνα να βρουν πηγές 

χρηματοδότησης για εκκίνηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
• Επικέντρωση σε παραδοσιακές low tech δραστηριότητες 
• Αποτυχημένη ανακύκλωση δραστηριοτήτων με συνεχές άνοιγμα 

και κλείσιμο μικρών επιχειρήσεων που αναλώνει το όποιο 
διαθέσιμο τοπικό κεφάλαιο 

2. Ανάγκες: 
• Εκπόνηση και στήριξη βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων  
• Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων επιστημόνων 
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3. Δυνατότητες: 

• Στήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων που επικεντρώνονται στις ΤΠΕ 
ή / και την καινοτομία στο μοντέλο των garage business  

• Προώθηση των συνεταιριστικών μορφών επιχειρηματικής 
δραστηριότητας  

3.4. Αναβάθμιση των Ικανοτήτων και Υποστήριξη της 
Ανάπτυξης Βιώσιμων Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας  

1. Προβλήματα: 
• Τοπική οικονομία του λιανεμπορίου, της εστίασης και αναψυχής, 

της παραδοσιακής μικρής κλίμακας μεταποίησης  
• .Μικρή βιωσιμότητα και μειωμένη ανταγωνιστικότητα των νέων 

επιχειρηματικών προσπαθειών στην περιοχή παρέμβασης. 
• Μετακίνηση καταναλωτικής ζήτησης των κατοίκων προς άλλες 

περιοχές.  
2. Ανάγκες: 

• Αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου των πόλεων το οποίο 
δοκιμάστηκε έντονα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης..  

• Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και προτίμησης στην τοπική 
αγορά 
3. Δυνατότητες: 

• Ενίσχυση των δια-δημοτικών εμπορικών και ψυχαγωγικών 
δικτύων μέσω και της ανάδειξης στοιχείων ταυτότητας της 
συγκεκριμένης περιοχής. 

• Αξιοποίηση του οικιστικού αποθέματος της Δυτικής Αθήνας για 
προσέλκυση επενδύσεων 

3.5. Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για τη βελτίωση των 
ικανοτήτων τους εξυπηρέτησης υφιστάμενων αγορών 
και εδραίωση τους σε νέες αγορές του εξωτερικού 

1. Προβλήματα: 
• Ανεπάρκεια υποστηρικτικών δομών και θεσμών 
• Έλλειψη εξαγωγικού προσανατολισμού 
• Παραδοσιακή επικέντρωση στο τοπικό λιανεμπόριο – έλλειψη 

σύγχρονης επιχειρηματικής κουλτούρας 
2. Ανάγκες: 
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• Βελτίωση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων της περιοχής στην 
εξυπηρέτηση υφιστάμενων αγορών  

• Δημιουργία επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό  
3. Δυνατότητες: 

• Δημιουργία συνεργατικών μορφών για την βελτίωση της 
ποιότητας, την δημιουργία αποτελεσματικών δικτύων διανομής, 
την προβολή και διαφήμιση, τα logistics 

3.6. Βελτίωση της Απασχόλησης μέσω υποστήριξης των 
νέων επιχειρηματιών, παροχής εργαλείων και 
δημιουργίας νέων Επιχειρήσεων, με έμφαση στους 
Τομείς της ΠΣΕΕ  

1. Προβλήματα: 
• Ανεργία των νέων επιστημόνων. 
• Μειωμένη βιωσιμότητα των νέων επιχειρήσεων 

2. Ανάγκες: 
• Παροχή εργαλείων για τη δημιουργία βιώσιμων νέων 

Επιχειρήσεων 
3. Δυνατότητες: 

• Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας -κυρίως μέσω της 
δημιουργίας θερμοκοιτίδων (από μεγάλου μεγέθους έως 
«pocketsize» κέντρων υποστήριξης)  

• στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας 

3.7. Βελτίωση των όρων και επιδόσεων εξωστρέφειας 
και ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Δυτικού Τομέα 
Αθηνών μέσω εφαρμογής σχεδίων αναδιάρθρωσης και 
ενίσχυσης της προσαρμογής επιχειρήσεων και 
εργαζομένων στις αλλαγές στήριξη, κυρίως σε ΜΜΕ με 
αποδεδειγμένο δυναμικό ανάπτυξης, εξωστρέφειας και 
μεγέθυνσης 

1. Προβλήματα: 
• Τεχνολογική απαξίωση 
• Έλλειψη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 
• Παλαίωση παραγωγικών κλάδων 

2. Ανάγκες: 
• Προώθηση των συστημάτων ολικής ποιότητας στις επιχειρήσεις 

της Δυτικής Αθήνας 
• Αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων διαμόρφωσης 

επιχειρηματικής στρατηγικής 
3. Δυνατότητες: 

• Δημιουργία δικτύου στήριξης του ποιοτικού και στρατηγικού 
εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας 
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ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Β.Α.Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες 

• Συνέργεια με επιστημονικούς φορείς και θεσμικούς εταίρους 
 

3.8. Προαγωγή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη 
Δυτική Αθήνα 

1. Προβλήματα: 
• Μικρή διείσδυση της κοινωνικής οικονομίας στην Δυτική Αθήνα 
• Περιορισμένο πεδίο εφαρμογής της, σχεδόν αποκλειστικά στη 

συνεργασία με Δήμους για Κοινωνική Πολιτική και Πολιτισμό 
2. Ανάγκες: 

• Αναβάθμιση των θεσμών της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας στην Δυτική Αθήνα και διεύρυνση του αντικειμένου 
τους, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδίως των νέων. 

• Οργανωτική – τεχνική υποστήριξη των πρωτοβουλιών ανέργων 
πολιτών για δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων 

3. Δυνατότητες: 
• Δημιουργία θερμοκοιτίδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
• Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την στήριξη 

των ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
• Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων από ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού 

 
ΑΠ-4: Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» 

λύσεων στις αστικές (smart -city, smart-
energy, eco-city) των Υπερτοπικών και 

Τοπικών Κέντρων, τις κοινωνικές 
λειτουργίες (Social Innovation) και τις 

Εταιρικές Σχέσεις των Δήμων-Εταίρων της 
Δυτικής Αθήνας 

4.1. Ενίσχυση της αφομοίωσης, χρήσης και αξιοποίησης 
των ΤΠΕ από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως 
μέσω καινοτόμων εφαρμογών και εργαλείων διάχυσης 
(Mobile Apps, Open- Clusters, Co-design κ.λπ.)  

1. Προβλήματα: 
• Τεχνολογικός αναλφαβητισμός 
• Μειωμένη διείσδυση των ΤΠΕ στους Δήμους της περιοχής 

2. Ανάγκες: 
• Ενίσχυση της αφομοίωσης, χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ από 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
3. Δυνατότητες: 

• Αξιοποίηση από τους Δήμου και τους κοινωνικούς εταίρους 
εργαλείων διάχυσης των ΤΠΕ 
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Ε.2 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 («ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» ΤΗΣ ΒΑΑ/ΟΧΕ) 

Να τεκμηριωθεί στον ακόλουθο Πίνακα η συμβολή της προτεινόμενης Στρατηγικής στο Ε.Π. Αττικής 2014-20 μέσω της ένταξης του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης στους Ειδικούς Στόχους, 
Θεματικούς Στόχους και τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Προγράμματος, με την αντίστοιχη κατανομή των προϋπολογισμών. 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Β.Α.Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

2014-20 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

2014-20 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  
2014-20 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

Β.Α.Α. (€) 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

/ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(%) 

ΑΠ-1: Ενίσχυση της 
Κοινωνικής Συνοχής 

και της Ισότιμης 
Πρόσβασης των 

Πολιτών σε ποιοτικές 
υπηρεσίες Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και 
Κοινωνικής Ένταξης 

1.1. Προαγωγή της 
Κοινωνικής Ένταξης 
και της Κοινωνικής 
Καινοτομίας μέσω 
Αναβάθμισης και 

Συμπλήρωσης των 
Κοινωνικών 

Υποδομών στη 
Δυτική Αθήνα 

9.α.1 Βελτίωση των 
όρων ισότιμης 

προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης 
και της πρόσβασης 

των Ευπαθών 
Ομάδων σε ποιοτικές 

υπηρεσίες, μέσω 
βελτίωσης των 

αντίστοιχων 
Υποδομών σε 

υποβαθμισμένες 
περιοχές 

Θ.Σ.-9 Προώθηση 
της κοινωνικής 

ένταξης και 
καταπολέμηση της 

φτώχειας και 
οποιωνδήποτε 

διακρίσεων 

9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις 
κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην 

εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, στη 
μείωση των ανισοτήτων και στην προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης 
σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και 

ψυχαγωγικού χαρακτήρα 

6.800.000 11,69% 

1.2. Πρόσβαση του 
Τοπικού Πληθυσμού 

σε Σύγχρονες 
Δημόσιες Υποδομές 
Δια Βίου Μάθησης 

και εκπαίδευσης 

10.α.1. Βελτίωση και 
εκσυγχρονισμός 
υποδομών και 

εξοπλισμού της 
Εκπαίδευσης και της 

Δια βίου μάθησης 
στην Αττική 

Θ.Σ.10 - Επένδυση 
στην εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και 
την επαγγελματική 
κατάρτιση για την 

απόκτηση 
δεξιοτήτων και τη 
διά βίου μάθηση 

10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, 
και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση 

δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την 
ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης 

1.800.000 3,09% 

1.3. Προώθηση των 
Ευπαθών Ομάδων 
και των Νέων στην 

9.i.1 Ενίσχυση της 
πρόσβασης στην 
απασχόληση για 

Θ.Σ.-9 Προώθηση 
της κοινωνικής 

ένταξης και 

9i -Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της 6.480.000 11,14% 
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ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Β.Α.Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

2014-20 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

2014-20 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  
2014-20 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

Β.Α.Α. (€) 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

/ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(%) 

Απασχόληση και 
στην 

Επιχειρηματικότητα 
μέσω 

Ολοκληρωμένων και 
Καινοτόμων 

Παρεμβάσεων 
Ενεργητικής Ένταξης 

μειονεκτούντα 
άτομα που 

βρίσκονται εκτός 
αγοράς εργασίας, με 

έμφαση σε άτομα 
που έχουν την 

ευθύνη της 
φροντίδας παιδιών 
σε νοικοκυριά που 
απειλούνται από 

φτώχεια και 
κοινωνικό 

αποκλεισμό 

καταπολέμηση της 
φτώχειας και 

οποιωνδήποτε 
διακρίσεων 

ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας 

1.4. Προώθηση της 
Κοινωνικοποίησης 

και της Ένταξης των 
Περιθωριοποιημένων 
Ομάδων στην Αγορά 

Εργασίας και στην 
Επιχειρηματικότητα 

9.ii.1 Βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

και της ποιότητας 
ζωής των ατόμων 

περιθωριοποιημένων 
ομάδων μέσω της 

ενίσχυσης των 
βασικών, κοινωνικών 

τους δεξιοτήτων 

Θ.Σ.-9 Προώθηση 
της κοινωνικής 

ένταξης και 
καταπολέμηση της 

φτώχειας και 
οποιωνδήποτε 

διακρίσεων 

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 1.800.000 3,09% 

1.5. Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής και 

Ενίσχυση της 
Κοινωνικοποίησης 
Ευάλωτων Ομάδων 

του Τοπικού 
Πληθυσμού 

9.iii.1 Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των 
Ευάλωτων (μεταξύ 
των οποίων ΑΜΕΑ) 

και των Λοιπών 
Ομάδων του 

Πληθυσμού της 
Περιφέρειας 

Θ.Σ.-9 Προώθηση 
της κοινωνικής 

ένταξης και 
καταπολέμηση της 

φτώχειας και 
οποιωνδήποτε 

διακρίσεων 

9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 4.900.000 8,42% 
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ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Β.Α.Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

2014-20 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

2014-20 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  
2014-20 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

Β.Α.Α. (€) 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

/ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(%) 

1.6. Προαγωγή της 
Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και 
Ένταξης και της 

Ισότιμης Πρόσβασης 
σε Ολοκληρωμένες 

Δομές, Δίκτυα, 
Δράσεις και 
Υπηρεσίες 

κοινωνικοποίησης, 
δημόσιας υγείας, 
ψυχικής υγείας, 

δημιουργικής και 
υποστηριζόμενης 

απασχόλησης καθώς 
και την Προώθηση 

της Κοινωνικής 
Καινοτομίας 

9.iν.1 Προαγωγή της 
πρόσβασης 

μειονεκτούντων 
ατόμων σε 

υπηρεσίες πρόνοιας 
/ κοινωνικής 

φροντίδας/υγείας 

Θ.Σ.-9 Προώθηση 
της κοινωνικής 

ένταξης και 
καταπολέμηση της 

φτώχειας και 
οποιωνδήποτε 

διακρίσεων 

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της 
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών 

υπηρεσιών γενικού συμφέροντος 

4.965.000 8,54% 
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Β.Α.Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

2014-20 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

2014-20 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  
2014-20 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

Β.Α.Α. (€) 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

/ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(%) 

 
ΑΠ-2: Προώθηση της 

Αστικής 
Αναζωογόνησης, της 

Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας και 
διασφάλιση της 

«Διαλειτουργικότητας» 
των Υπερτοπικών 

Κέντρων των Δήμων-
Εταίρων της Δυτικής 

Αθήνας 

2.1. Προώθηση της 
Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας και 
της ΕΞΕ σε Δημόσιας 

Κτίρια Υψηλής 
Επισκεψιμότητας και 

Χρηστικότητας στη 
Δυτική Αθήνα 

4.γ.1 Μείωση της 
κατανάλωσης 

ενέργειας στα κτίρια 

Θ.Σ. 4 - Υποστήριξη 
της μετάβασης 

προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους 

τους τομείς 

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της 
έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 

κτηρίων και στον τομέα της στέγασης 

6.650.000 11,43% 

2.2. Αντιμετώπιση 
των Πλημμυρικών 
φαινομένων στον 
Αστικό Ιστό των 

Περιοχών της 
Δυτικής Αθήνας που 
γειτνιάζουν με τους 

Ορεινούς Όγκους της 
Περιοχής 

Παρέμβασης 

5.α.1. Μείωση των 
επιπτώσεων των 

πλημμυρικών 
φαινομένων από τις 

επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής 
στο ανθρωπογενές 

και φυσικό 
περιβάλλον 

Θ.Σ. 5 - Προώθηση 
της προσαρμογής 

στην κλιματική 
αλλαγή, πρόληψη 

και διαχείριση 
κινδύνων 

5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που 

βασίζονται στο οικοσύστημα 
4.077.000 7,01% 

2.3. Ενδυνάμωση της 
Μητροπολιτικότητας 
της Δυτικής Αθήνας 

με ενίσχυση του 
«αναδυόμενου» 

6.γ.1 Ανάδειξη 
υποδομών 

πολιτισμού - 
τουρισμού 

μητροπολιτικής 

Θ.Σ.-6 - Διαφύλαξη 
και προστασία του 
περιβάλλοντος και 

προώθηση της 
αποδοτικότητας 

6c - Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και 
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς 
2.500.000 4,30% 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  
2014-20 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

Β.Α.Α. (€) 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

/ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(%) 

δίπολου Αγίας 
Βαρβάρας - Αιγάλεω 

εμβέλειας των πόρων 

2.4. Ενίσχυση της 
Διαδημοτικής 

Αστικής 
Κινητικότητας και 

Διαλειτουργικότητας 
των Υπερτοπικών 

Κέντρων της Δυτικής 
Αθήνας 

6.ε.1 Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις 
περιοχές εφαρμογής 

ΟΧΕ 

Θ.Σ.-8 Διατήρηση 
και προστασία του 
περιβάλλοντος και 

προαγωγή της 
αποδοτικής χρήσης 

των πόρων 

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, τη 

μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την 
προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του 

θορύβου 

2.800.000 4,81% 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση 
Ελκυστικότητας και 
Ανταγωνιστικότητας 
της Δυτικής Αθήνας – 

Διάδοση Νεανικής, 
Νεοφυούς και 
Αλληλέγγυας 

Επιχειρηματικότητας 
και Καινοτομίας. 

Αξιοποίηση 
συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / 
εμβληματικών 

Επιχειρηματικών 
Πόλων και 

Επενδυτικών 
Ευκαιριών - Στήριξη 

3.1. Ενίσχυση της 
Συνεργασίας μεταξύ 

Ερευνητικών 
Ιδρυμάτων και 

Επιχειρήσεων, ιδίως 
στην Εφαρμοσμένη 

Έρευνα στους Τομείς 
της ΠΣΕΕ που 

αφορούν στην 
Πολιτιστική και 

Δημιουργική 
Οικονομία, στον 

βιομηχανικό 
σχεδιασμό, στην 

περιβαλλοντική και 
ενεργειακή 

διαχείριση των 
αστικών λειτουργιών, 

1.β.1. Αύξηση των 
δαπανών των 

επιχειρήσεων για 
έρευνα, τεχνολογική 

ανάπτυξη και 
καινοτομία 

Θ.Σ.-1 Ενίσχυση 
έρευνας, 

τεχνολογικής 
ανάπτυξης και 

καινοτομίας 

1b -Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην 
Ε&Κ , ανάπτυξη δεσμών και συνεργιών μεταξύ 

επιχειρήσεων και κέντρων έρευνας μέσω ευφυούς 
εξειδίκευσης, στήριξη της τεχνολογικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας και διάδοση των 

τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 

600.000 1,03% 
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ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Β.Α.Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

2014-20 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

2014-20 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  
2014-20 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

Β.Α.Α. (€) 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

/ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(%) 

της 
Προσαρμοστικότητας 

των ΜΜΕ και τη 
Προώθησης της 
Απασχόλησης. 

καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα 

μετακίνησης, 
διαβίωσης και 
προσέλκυσης / 

διαχείρισης 
επισκεπτών 

3.2. Ενίσχυση της 
ζήτησης της 

προσφοράς για 
υπηρεσίες ΤΠΕ από 

τις επιχειρήσεις, 
καθώς και της 

προσφοράς και 
διάθεσης ψηφιακών 

υπηρεσιών, 
εφαρμογών και 
ολοκληρωμένων 

λύσεων ΤΠΕ, 
ψηφιακού 

περιεχομένου 

2.β.1 - Αύξηση 
χρήσης ΤΠΕ στις 

ΜΜΕ 

Θ.Σ.-2 Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε ΤΠΕ 
και της χρήσης και 

ποιότητάς τους 

2b -Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και 
του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της 

ζήτησης για ΤΠΕ 
500.000 0,86% 

3.3. Υποστήριξη της 
ωρίμανσης, 

ανάπτυξης και 
εφαρμογής νέων 
επιχειρηματικών 

ιδεών, ιδίως μέσω 
νέων και καινοτόμων 

προϊόντων και 
υπηρεσιών 

3.α.1. Αύξηση του 
αριθμού των 

επιχειρήσεων σε 
τομείς υψηλής 

προστιθέμενης αξίας 
(Στρατηγική RIS) 

Θ.Σ.-3 Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 

των ΜΜΕ 

3a - Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με 
τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων 

ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω 

θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων 

1.027.000 1,77% 
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Β.Α.Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

2014-20 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

2014-20 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  
2014-20 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

Β.Α.Α. (€) 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

/ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(%) 

3.4. Αναβάθμιση των 
Ικανοτήτων και 
Υποστήριξη της 

Ανάπτυξης Βιώσιμων 
Ανταγωνιστικών 

Πλεονεκτημάτων των 
Επιχειρήσεων της 
Δυτικής Αθήνας 

3.c.1 - Αναστροφή 
της συρρίκνωσης της 
παραγωγικής βάσης 

της Περιφέρειας 

Θ.Σ.-3 Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 

των ΜΜΕ 

3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης 
προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών 
3.400.000 5,85% 

3.5. Υποστήριξη των 
Επιχειρήσεων για τη 

βελτίωση των 
ικανοτήτων τους 

εξυπηρέτησης 
υφιστάμενων 
αγορών και 

εδραίωση τους σε 
νέες αγορές του 

εξωτερικού 

3.d.1 - Βελτίωση της 
εξωστρέφειας της 

Περιφερειακής 
οικονομίας 

Θ.Σ.-3 Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 

των ΜΜΕ 

3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να 
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και 

διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες καινοτομίας 

1.195.000 2,05% 

3.6. Βελτίωση της 
Απασχόλησης μέσω 

υποστήριξης των 
νέων 

επιχειρηματιών, 
παροχής εργαλείων 

και δημιουργίας 
νέων Επιχειρήσεων, 

με έμφαση στους 
Τομείς της ΠΣΕΕ 

8.iii.1 Ενίσχυση της 
απασχόλησης, μέσω 

της ίδρυσης νέων 
Επιχειρήσεων, ιδίως 

στους Τομείς της 
ΠΣΕΕ 

Θ.Σ.-8 Προαγωγή 
βιώσιμης και 

ποιοτικής 
απασχόλησης και 

στήριξη της 
κινητικότητας του 

εργατικού 
δυναμικού 

8iii - Προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της 
επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

2.716.000 4,67% 

3.7. Βελτίωση των 
όρων και επιδόσεων 

8.v.1 Εφαρμογή 
σχεδίων 

Θ.Σ.-8 Προαγωγή 
βιώσιμης και 

8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές 1.978.000 3,40% 
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ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Β.Α.Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

2014-20 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

2014-20 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  
2014-20 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

Β.Α.Α. (€) 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

/ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(%) 

εξωστρέφειας και 
ανταγωνιστικότητας 

των ΜΜΕ του 
Δυτικού Τομέα 
Αθηνών μέσω 

εφαρμογής σχεδίων 
αναδιάρθρωσης και 

ενίσχυσης της 
προσαρμογής 

επιχειρήσεων και 
εργαζομένων στις 
αλλαγές στήριξη, 

κυρίως σε ΜΜΕ με 
αποδεδειγμένο 

δυναμικό ανάπτυξης, 
εξωστρέφειας και 

μεγέθυνσης 

αναδιάρθρωσης σε 
επιχειρησιακό και 
συλλογικό επίπεδο 

και προσαρμογή 
επιχειρήσεων και 
εργαζομένων στις 

αλλαγές 

ποιοτικής 
απασχόλησης και 

στήριξη της 
κινητικότητας του 

εργατικού 
δυναμικού 

3.8. Προαγωγή της 
Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας 
στη Δυτική Αθήνα 

9.ν.1 Ενίσχυση 
ίδρυσης και 
λειτουργίας 
κοινωνικών 

επιχειρήσεων 

Θ.Σ.-9 Προώθηση 
της κοινωνικής 

ένταξης και 
καταπολέμηση της 

φτώχειας και 
οποιωνδήποτε 

διακρίσεων 

9v - Προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

3.000.000 5,16% 
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2014-20 
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2014-20 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

Β.Α.Α. (€) 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

/ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(%) 

 
ΑΠ-4: Ανάπτυξη και 

εφαρμογή «έξυπνων» 
λύσεων στις αστικές 
(smart -city, smart-

energy, eco-city) των 
Υπερτοπικών και 

Τοπικών Κέντρων, τις 
κοινωνικές λειτουργίες 
(Social Innovation) και 
τις Εταιρικές Σχέσεις 
των Δήμων-Εταίρων 
της Δυτικής Αθήνας 

4.1. Ενίσχυση της 
αφομοίωσης, χρήσης 
και αξιοποίησης των 

ΤΠΕ από τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις, 

ιδίως μέσω 
καινοτόμων 

εφαρμογών και 
εργαλείων διάχυσης 
(Mobile Apps, Open- 
Clusters, Co-design 

κ.λπ.) 

2.γ.1 Αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στους τομείς των 

μεταφορών, του 
πολιτισμού και της 

κοινωνικής 
ενσωμάτωσης 

Θ.Σ.-2 Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε ΤΠΕ 
και της χρήσης και 

ποιότητάς τους 

2c -Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική 
κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική 
ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική 

υγεία 

981.000 1,69% 
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Ε.3 - ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

Να εξειδικευθούν στον ακόλουθο Πίνακα οι Άξονες Στρατηγικής – Ειδικοί στόχοι με την ανάλυση των παρεμβάσεων του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης. Η εξειδίκευση αυτή θα πρέπει να 
είναι απόλυτα συμβατή με τα Αναλυτικά Δελτία Παρεμβάσεων που θα συνυποβληθούν. 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.1. Προαγωγή της Κοινωνικής Ένταξης και της Κοινωνικής Καινοτομίας μέσω Αναβάθμισης και Συμπλήρωσης των Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ ΕΚΡΟΕΣ 
(δείκτης – τιμή 

στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-1: Αναβάθμιση - 
Συμπλήρωση των 

Κοινωνικών Υποδομών  
 

• Κάτοικοι της Δυτικής 
Αθήνας 

• Ωφελούμενοι των 
επιμέρους κατηγοριών 
των Ευπαθών Ομάδων 

• Ειδικές Ομάδες του 
Πληθυσμού της 
Περιοχής Παρέμβασης, 
και ιδίως, Ευάλωτες 
Ομάδες, Ρομά, 
μετανάστες, πρόσφυγες 
και αιτούντες άσυλο 

Τ3301: Πληθυσμός που 
καλύπτεται από κοινωνικές 

υποδομές: 1.534 
9a 55 

CO36: Πληθυσμός 
που καλύπτεται 

από βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας: 

25.337 
 

Τ3305: 
Δυναμικότητα 

άλλων 
κοινωνικών 

υποδομών: 794 

ΠΕΣΚΕ Περιφέρειας 
Αττικής, Εθνική 

Στρατηγική Κοινωνικής 
Ένταξης (ΕΣΚΕ), Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την 

Αντιμετώπιση της 
Σχολικής Διαρροής, ΕΠΜ 
(επικαιρ. Απρίλιος 2015), 
Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 

κατά της Φτώχειας, 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
για την Αναπηρία 2010-

2020: Ανανέωση της 
δέσμευσης για μια 

Ευρώπη Χωρίς Εμπόδια, 
Σύμβαση για τα 

δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρίες 
(Ν.4074/2012) 

ΕΤΠΑ 6.800.000 Υψηλή 41.800 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 

• Ανέγερση νέων και αναβάθμιση του εξοπλισμού υπαρχόντων Παιδικών Σταθμών 
• Διαμόρφωση/αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμός τους για τη λειτουργία ΚΔΑΠ και τη φιλοξενία δράσεων υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης μέσω του παιχνιδιού 
• Κατασκευή και αναβάθμιση Βρεφονηπιακών σταθμών 
• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Κοινοτικά Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και Κέντρα Παιδικής προστασίας 
• Δημιουργία Χώρου Αναψυχής και Άθλησης Νήπιων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.1. Προαγωγή της Κοινωνικής Ένταξης και της Κοινωνικής Καινοτομίας μέσω Αναβάθμισης και Συμπλήρωσης των Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ ΕΚΡΟΕΣ 
(δείκτης – τιμή 

στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

• Αναβάθμιση, διαμόρφωση και Εξοπλισμός ΚΑΠΗ 
• Υποδομές – Εξοπλισμός κλπ «Θερμοκοιτίδας Κοινωνικής Οικονομίας» στη Δυτική Αθήνα 
• Κατασκευή Δικτύου Παιδικών Χαρών και Ελαφρών Υποδομών Αθλοπαιδιών 
• Υποδομές Κέντρου Στήριξης Νεανικής επιχειρηματικότητας 

 
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.2. Πρόσβαση του Τοπικού Πληθυσμού σε Σύγχρονες Δημόσιες Υποδομές Δια Βίου Μάθησης και εκπαίδευσης 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ ΕΚΡΟΕΣ 
(δείκτης – τιμή 

στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-2: Βελτίωση – 
Εκσυγχρονισμός - 
Συμπλήρωση του 

Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού 
και των Υποδομών Διά Βίου 
Μάθησης και Εκπαίδευσης 

• Μαθητές, φοιτητές, 
ενήλικες με χαμηλά 
τυπικά προσόντα 
(«δεύτερη» ευκαιρίας 
εκπαίδευσης), 
μειονεκτούντα άτομα 

• Οικογένειες με παιδιά, 
κάτοικοι της 
Περιφέρειας 

Τ3311: Ποσοστό πληθυσμού 
που εξυπηρετείται από 

Εκπαιδευτικές Υποδομές: 98,0% 
10a 50 

CO35: 
Δυναμικότητα των 

υποδομών παιδικής 
φροντίδας ή 

εκπαίδευσης που 
ενισχύονται: 255 

ΠΕΣΚΕ Περιφέρειας 
Αττικής, Εθνική 

Στρατηγική Κοινωνικής 
Ένταξης (ΕΣΚΕ), Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την 

Αντιμετώπιση της 
Σχολικής Διαρροής, 

ΕΠΜ (επικαιρ. 
Απρίλιος 2015), 

Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα κατά της 

Φτώχειας, Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την 

Αναπηρία 2010-2020: 
Ανανέωση της 

δέσμευσης για μια 
Ευρώπη Χωρίς 

Εμπόδια, Σύμβαση για 
τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρίες 
(Ν.4074/2012) 

ΕΤΠΑ 1.800.000 Υψηλή 20.900 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
• Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των Υποδομών και του Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων (Διαδραστικοί Πίνακες, ΗΥ, κτλ.)  
• Διαμόρφωση Κτιρίων και Εξοπλισμός για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης  
• Αναβάθμιση Υφιστάμενης Εκπαιδευτικής Υποδομής Σχολικών Κτιρίων 

Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.3.Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα μέσω Ολοκληρωμένων και Καινοτόμων Παρεμβάσεων Ενεργητικής Ένταξης 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή 
στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

(χαμηλή, μέση, 
υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 
"ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": 

Διαδημοτικές Δράσεις , 
Δομές, Συμπράξεις και 

Εργαλεία για την 
Προώθηση των Ευπαθών 

Ομάδων και των Νέων στην 
Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα 

 
Άνεργοι, μακροχρόνια 
άνεργοι, οικονομικά μη-
ενεργά άτομα και ευάλωτες 
ομάδες, με έμφαση στους 
δικαιούχους του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος. 

Τ3294: Μειονεκτούντα άτομα 
που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση /κατάρτιση που 
αποκτούν εξειδίκευση που 

κατέχουν θέση απασχόλησης , 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης εντός έξι 

μηνών από την λήξη της 
συμμετοχής τους: 2.100 

9i 109  

CO01: Άνεργοι 
συμπεριλαμβανομένω

ν των μακροχρόνια 
ανέργων: 3.778 

 
CO17: Άλλα 

μειονεκτούντα άτομα: 
2.020 

ΠΕΣΚΕ Περιφέρειας 
Αττικής, Εθνική 

Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης 

(ΕΣΚΕ), Εθνικός 
Μηχανισμός 
Συντονισμού, 

Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης των 

Πολιτικών 
Κοινωνικής Ένταξης 

και Κοινωνικής 
Συνοχής (ΑΠ 4 της 
ΕΣΚΕ), Ευρωπαϊκή 

Πλατφόρμα κατά της 
Φτώχειας, Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για 
την Αντιμετώπιση 

της Σχολικής 
Διαρροής, 

Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την 

Αναπηρία 2010-
2020: Ανανέωση της 
δέσμευσης για μια 

Ευρώπη Χωρίς 
Εμπόδια, Σύμβαση 
για τα δικαιώματα 

των ατόμων με 
αναπηρίες 

(Ν.4074/2012), 
Εθνικό Σχέδιο 

ΕΚΤ 2.400.000 Υψηλή 20.900 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.3.Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα μέσω Ολοκληρωμένων και Καινοτόμων Παρεμβάσεων Ενεργητικής Ένταξης 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή 
στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

(χαμηλή, μέση, 
υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

Δράσης για την 
Ισότητα των Φύλλων 

(ΕΣΔΙΦ) 
Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  

Περιλαμβάνονται οριζόντιες (διαδημοτικές) Δράσεις, Δομές, Συμπράξεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων) και, 
ιδίως των Νέων, των Νέων ΕΑΕΚ (NEETs) και των Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα, ως εξής: 

• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Σύμπραξη για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα: Εργαλεία, Συστήματα και Μέθοδοι για την εξατομικευμένη προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης, της 
Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας  

• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Σύμπραξη για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα: Πιλοτικές Δομές (Γραφεία Απασχόλησης) και Δράσεις Εξατομικευμένης Προσέγγισης, Συμβουλευτικής 
Ανέργων που ανήκουν στις Ευπαθείς Ομάδες κ.λπ.  

• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Ισότιμη Ένταξη των ΑΜΕΑ, των μεταναστών και κάθε Ομάδας που Αντιμετωπίζει Κοινωνικό αποκλεισμό  
• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Πιλοτικό Παρατηρητήριο Κινητικότητας και Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του «Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ». 

ΟΔ/Π-4:Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Δομές και 

Δράσεις για την Προώθηση 
των Ευπαθών Ομάδων 
στην Αγορά Εργασίας 

Άνεργοι, μακροχρόνια 
άνεργοι, οικονομικά μη-

ενεργά άτομα και ευάλωτες 
ομάδες, με έμφαση στους 

δικαιούχους του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος 

Τ3294: Μειονεκτούντα άτομα 
που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση /κατάρτιση που 
αποκτούν εξειδίκευση που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης εντός έξι 

μηνών από την λήξη της 
συμμετοχής τους: 89 

9i 109 

CO01: Άνεργοι 
συμπεριλαμβανομένω

ν των μακροχρόνια 
ανέργων: 296 

 
CO17: Άλλα 

μειονεκτούντα άτομα: 
159 

ΠΕΣΚΕ Περιφέρειας 
Αττικής, Εθνική 

Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης 

(ΕΣΚΕ), Εθνικός 
Μηχανισμός 
Συντονισμού, 

Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης των 

Πολιτικών 
Κοινωνικής Ένταξης 

και Κοινωνικής 
Συνοχής (ΑΠ 4 της 

ΕΣΚΕ), ΕΠΜ (επικαιρ. 
Απρίλιος 2015), 

Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα κατά της 

Φτώχειας, Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για 
την Αντιμετώπιση 

της Σχολικής 

ΕΚΤ 4.080.000 Υψηλή 52.250 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.3.Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα μέσω Ολοκληρωμένων και Καινοτόμων Παρεμβάσεων Ενεργητικής Ένταξης 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή 
στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

(χαμηλή, μέση, 
υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

Διαρροής, 
Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική για την 
Αναπηρία 2010-

2020: Ανανέωση της 
δέσμευσης για μια 

Ευρώπη Χωρίς 
Εμπόδια, Σύμβαση 
για τα δικαιώματα 

των ατόμων με 
αναπηρίες 

(Ν.4074/2012), 
Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την 
Ισότητα των Φύλλων 

(ΕΣΔΙΦ) 
Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 

• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Δράσεις Βελτίωσης Δεξιοτήτων Ανέργων ομάδων στόχων μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα 

• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διεύρυνση Ωραρίου Λειτουργίας Βρεφονηπιακών σταθμών κατά τις απογευματινές ώρες με στόχο την εξυπηρέτηση εργαζομένων γονέων που ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες κατά τις απογευματινές ώρες, με πλήρη ή μερική απασχόληση ή/και ανέργων που αναζητούν εργασία σε τοπικές επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες. 

Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.4. Προώθηση της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των Περιθωριοποιημένων Ομάδων στην Αγορά Εργασίας και στην Επιχειρηματικότητα 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΔΙΕΥΡΥΝΩ": Διαδημοτικές 
Δομές και Δράσεις 

Προώθησης της 
Κοινωνικοποίησης και της 

Ένταξης των 
Περιθωριοποιημένων 

Ομάδων (Ρομά, Άστεγοι, 
Παλιννοστούντες κ.λπ.) 

• Λοιπές Ομάδες του 
Πληθυσμού της 
Περιφέρειας, και ιδίως, 
άτομα προερχόμενα 
από 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, Ρομά, 
νοικοκυριά χωρίς 
κανέναν εργαζόμενο, 
άστεγοι κ.λπ. 

• Ειδικές Ομάδες του 
Πληθυσμού της 
Περιφέρειας, και ιδίως, 
αιτούντες άσυλο, 
αιτούντες διεθνούς 
προστασίας & 
ασυνόδευτα τέκνα, 
μετανάστες υπήκοοι 
3ων χωρών & 
απάτριδες. 

Τ3295: Μειονεκτούντα άτομα 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας , που 

συμμετέχουν σε εκπαίδευση 
κατάρτιση που αποκτούν 

εξειδίκευση που κατέχουν θέση 
απασχόλησης , 

συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά 
την λήξη της συμμετοχής τους: 

281 

9ii 110 

CO15: Μετανάστες, 
συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, 
μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά): 375 

ΠΕΣΚΕ 
Περιφέρειας 

Αττικής, Εθνική 
Στρατηγική 
Κοινωνικής 

Ένταξης (ΕΣΚΕ), 
Εθνικός 

Μηχανισμός 
Συντονισμού, 

Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης 
των Πολιτικών 

Κοινωνικής 
Ένταξης και 
Κοινωνικής 

Συνοχής (ΑΠ 4 της 
ΕΣΚΕ),ΕΠΜ 

(επικαιρ. Απρίλιος 
2015), Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα κατά 

της Φτώχειας 

ΕΚΤ 1.800.000 Υψηλή 20.900 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων διαδημοτικών δράσεων Προώθησης της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των Περιθωριοποιημένων Ομάδων (Ρομά, Παλιννοστούντες, μετανάστες) 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.5. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-6:Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Ειδικές 

Δομές και Δράσεις για τη 
Διασφάλιση της Ποιότητας 

της Καθημερινής 
Διαβίωσης των Ειδικών και 
Ευάλωτων Ομάδων και την 

Αντιμετώπιση των 
Διακρίσεων  

 

•  Ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού της 
Περιφέρειας και, ιδίως 
άτομα με αναπηρίες, 
εξαρτημένα ή 
απεξαρτημένα από 
ουσίες άτομα, 
οροθετικοί κ.λπ. 

•  Λοιπές ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού 
της Περιφέρειας με 
έμφαση στους 
δικαιούχους του 
ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος, 
ανασφάλιστοι κ.λπ. 

Τ3296: Άτομα των ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού με 
πρόσβαση σε υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας και 
ένταξης: 1.278 

9iii  111 

CO17. Άλλα 
μειονεκτούντα άτομα: 

1.704 
 

CO16. Συμμετέχοντες με 
Αναπηρία: 1.420 

ΠΕΣΚΕ Περιφέρειας 
Αττικής, Εθνική 

Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης 

(ΕΣΚΕ), Εθνικός 
Μηχανισμός 
Συντονισμού, 

Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης των 

Πολιτικών 
Κοινωνικής Ένταξης 

και Κοινωνικής 
Συνοχής (ΑΠ 4 της 
ΕΣΚΕ), Ευρωπαϊκή 

Πλατφόρμα κατά της 
Φτώχειας, Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για 
την Αντιμετώπιση 

της Σχολικής 
Διαρροής, 

Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την 

Αναπηρία 2010-
2020: Ανανέωση της 
δέσμευσης για μια 

Ευρώπη Χωρίς 
Εμπόδια, Σύμβαση 
για τα δικαιώματα 

των ατόμων με 
αναπηρίες 

(Ν.4074/2012) 

ΕΚΤ 2.300.000 Υψηλή 31.350 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.5. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

• Δράσεις ολοκληρωμένης στήριξης της Οικογένειας μέσω ψυχοκοινωνικής στήριξης, συμβουλευτικής, πρόληψης παραβατικότητας τέκνων και σχολικής διαρροής κ.λπ. 
• Λειτουργία Διαδημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού για νήπια με νοητικές, κινητικής ή άλλες στερήσεις  
• Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΔΗΦ) και Φροντίδας ΑΜΕΑ (ΚΔΗΦ-ΑμεΑ)  
• Διεπιστημονικό Κέντρο Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων (Προβλήματα Συμπεριφοράς, Μαθησιακές Δυσκολίες, Αναπτυξιακά Προβλήματα) 
• Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ 
• Λειτουργία Κέντρου Ημέρας Ατόμων με Alzheimer 

Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 

ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΕΝΤΑΣΣΩ": Διαδημοτικές 
Ειδικές Δομές και Δράσεις 

για την Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης των 
Ειδικών και Ευάλωτων 

Ομάδων  

• Ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού της 
Περιφέρειας και, ιδίως 
άτομα με αναπηρίες, 
εξαρτημένα ή 
απεξαρτημένα από 
ουσίες άτομα, 
οροθετικοί κ.λπ. 

• Λοιπές ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού 
της Περιφέρειας με 
έμφαση στους 
δικαιούχους του 
ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος, 
ανασφάλιστοι κ.λπ. 

Τ3296: Άτομα των ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού με 
πρόσβαση σε υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας και 
ένταξης: 1.444 

9iii  111 

CO17. Άλλα 
μειονεκτούντα άτομα: 

1.926 
 

CO16. Συμμετέχοντες με 
Αναπηρία: 1.605 

ΠΕΣΚΕ Περιφέρειας 
Αττικής, Εθνική 

Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης 

(ΕΣΚΕ), Εθνικός 
Μηχανισμός 
Συντονισμού, 

Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης των 

Πολιτικών 
Κοινωνικής Ένταξης 

και Κοινωνικής 
Συνοχής (ΑΠ 4 της 

ΕΣΚΕ), ΕΠΜ (επικαιρ. 
Απρίλιος 2015), 

Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα κατά της 

Φτώχειας, Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για 
την Αντιμετώπιση 

της Σχολικής 
Διαρροής, 

Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την 

Αναπηρία 2010-

ΕΚΤ 2.600.000 Υψηλή 31.350 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.5. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

2020: Ανανέωση της 
δέσμευσης για μια 

Ευρώπη Χωρίς 
Εμπόδια, Σύμβαση 
για τα δικαιώματα 

των ατόμων με 
αναπηρίες 

(Ν.4074/2012), 
Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την 
Ισότητα των Φύλλων 

(ΕΣΔΙΦ) 
Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Διαδημοτικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": 
 
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 

• Πρόγραμμα Πρόληψης της Παραβατικότητας Ανηλίκων. Δράσεις παρέμβασης στο διαγενεακό κύκλο της εξάρτησης και άλλων δυσλειτουργικών συμπεριφορών, μέσω της ενδυνάμωσης της γονεϊκής 
ταυτότητας και της ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών εξαρτημένων γονέων. 

• ΑΜΕΑ - Πολυθεματική Υποστήριξη - Τοπικό Πρόγραμμα Δράσης για την Αναβάθμιση της Ποιότητας Διαβίωσης των ΑΜΕΑ και της Προσβασιμότητάς τους  
• Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων και Δράσεις Ενημέρωσης με Έμφαση στην Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας και στην Κοινωνική - Πολιτική Συμμετοχή  
• Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Τρίτη Ηλικία (εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, συμβουλευτική σε θέματα πρόληψης της Άνοιας, κ.α.) και ανάπτυξη δράσεων που υποστηρίζουν την 

ενεργό γήρανση 
• Προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της ένταξης των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση (ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης μέσω της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία 
• Ανάπτυξη Δικτύου υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση, ώστε να προωθηθεί η επίτευξη της καθολική τους πρόσβαση (σε εκπαίδευση, απασχόληση, συναλλαγή με δημόσιες υπηρεσίες, 

κ.ο.κ.), όπως ενδεικτικά: πρόληψη και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία, προώθηση της ισότιμης ενεργού συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στη ζωή της κοινότητας, 
υποκείμενοι σε ακραία φτώχεια  κ.λπ.  

• Δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική και πολιτική ζωή προκειμένου να προωθήσουν μέσω της ενεργού δράσης τους, τη δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών 
και την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής - Προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας - ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση και ενίσχυση της δυνατότητάς τους για διεκδίκησης των 
δικαιωμάτων τους 

 
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 

 



Έντυπο υποβολής πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

250 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.6. Προαγωγή της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ένταξης με Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα, Δράσεις κοινωνικοποίησης, δημιουργικής και υποστηριζόμενης απασχόλησης καθώς και την Προώθηση της Κοινωνικής Καινοτομίας 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Δομές και 

Δράσεις για την 
Αντιμετώπιση της 

Φτώχειας και την Παροχή 
Υπηρεσιών Ανοιχτής 

Ειδικής Φροντίδας (κατ’ 
οίκον, διημέρευσης κ.λπ.) 

• Ανασφάλιστοι, 
Ευπαθείς Ομάδες του 
πληθυσμού με έμφαση 
στους δικαιούχους του 
Κοινωνικού Εγγυημένου 
Εισοδήματος 

• ΑΜΕΑ και άτομα που 
συμβιούν με ΑΜΕΑ 

• Στελέχη Κοινωνικών 
Δομών / πεδίου  

Τ3297: Ποσοστό κάλυψης των 
δράσεων του Health Safety Net 
επί του γενικού συνόλου των 

πολιτών που διαβιούν κάτω από 
το όριο της φτώχειας και δεν 

διαθέτουν ασφαλιστική 
κάλυψη: 0,19% 

9iv 112 

Τ3293: Ανασφάλιστοι 
πολίτες 

(περιλαμβάνονται και τα 
προστατευόμενα μέλη 

αυτών) και συμμετέχουν 
σε δράσεις του Health 

Safety Net: 1.805 
 

CO17:Άλλα 
μειονεκτούντα άτομα: 

1.253 

ΠΕΣΚΕ 
Περιφέρειας 

Αττικής, Εθνική 
Στρατηγική 
Κοινωνικής 

Ένταξης (ΕΣΚΕ), 
Εθνικός 

Μηχανισμός 
Συντονισμού, 

Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης 
των Πολιτικών 

Κοινωνικής 
Ένταξης και 
Κοινωνικής 

Συνοχής (ΑΠ 4 της 
ΕΣΚΕ), ΕΠΜ 

(επικαιρ. Απρίλιος 
2015), Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα κατά 

της Φτώχειας, 
Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική για την 
Αναπηρία 2010-
2020: Ανανέωση 

της δέσμευσης για 
μια Ευρώπη Χωρίς 
Εμπόδια, Σύμβαση 
για τα δικαιώματα 

των ατόμων με 
αναπηρίες 

(Ν.4074/2012) 

ΕΚΤ 2.134.000 Υψηλή 31.350 
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.6. Προαγωγή της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ένταξης με Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα, Δράσεις κοινωνικοποίησης, δημιουργικής και υποστηριζόμενης απασχόλησης καθώς και την Προώθηση της Κοινωνικής Καινοτομίας 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Υπηρεσίες Υποστήριξης Φροντίδας στο Σπίτι - Κατ’ οίκον Φροντίδα για Κλινήρη Άτομα. Επέκταση των Υπηρεσιών Υποστήριξης της Αυτόνομης Διαβίωσης  
• Δράσεις ευαισθητοποίησης για τη σημασία της συμμετοχικής δημοκρατίας, ανάπτυξη εφαρμογών (και διασύνδεση με Παρεμβάσεις ΟΔ/Π-9) και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία που θα λειτουργήσουν 

ως μέντορες σε ζητήματα αυτοσυνηγορίας, οργάνωση «Διαδημοτικού Συμβουλίου ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση» κ.λπ. 
• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Παροχή Πολλαπλών Κοινωνικών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας – Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης μέσω Φροντίδας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής 

ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Διαδημοτικές 
Ειδικές Δομές, Δράσεις και 

Υπηρεσίες Προληπτικής 
Ιατρικής, Ψυχικής Υγιεινής 

και Δημόσιας Υγείας 

• Ευπαθείς Ομάδες, με 
έμφαση στις Ευάλωτες 
και Ειδικές Ομάδες, 
Ηλικιωμένους, 
Ανασφάλιστους κ.λπ.  

• Αιτούντες άσυλο, 
αιτούντες διεθνούς 
προστασίας & 
ασυνόδευτα τέκνα, 
μετανάστες υπήκοοι 
3ων χωρών & 
απάτριδες. 

• Στελέχη Κοινωνικών 
Δομών / πεδίου 

Τ3297: Ποσοστό κάλυψης των 
δράσεων του Health Safety 

Netεπί του γενικού συνόλου των 
πολιτών που διαβιούν κάτω από 

το όριο της φτώχειας και δεν 
διαθέτουν ασφαλιστική 

κάλυψη: 0,19% 

9iv 112 

Τ3293: Ανασφάλιστοι 
πολίτες 

(περιλαμβάνονται και τα 
προστατευόμενα μέλη 

αυτών) και συμμετέχουν 
σε δράσεις του Health 

Safety Net: 997 
 

CO17: Άλλα 
μειονεκτούντα άτομα: 

692 

ΠΕΣΚΕ 
Περιφέρειας 

Αττικής, Εθνική 
Στρατηγική 
Κοινωνικής 

Ένταξης (ΕΣΚΕ), 
ΕΠΜ (επικαιρ. 

Απρίλιος 2016), 
Ευρωπαϊκή 

Πλατφόρμα κατά 
της Φτώχειας, 

Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την 

Αναπηρία 2010-
2020: Ανανέωση 

της δέσμευσης για 
μια Ευρώπη Χωρίς 
Εμπόδια, Σύμβαση 
για τα δικαιώματα 

των ατόμων με 
αναπηρίες 

(Ν.4074/2012) 

ΕΚΤ 1.436.000 Υψηλή 31.350 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και Κέντρα Παιδικής Προληπτικής Ιατρικής  
• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Κέντρα και Υπηρεσίες Προληπτικής Ιατρικής Δράσεις  
• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Στήριξη και Φιλοξενία Ατόμων με Αλτσχάιμερ και σχετικές νευροψυχιατρικές παθήσεις στο τελικό τους στάδιο 
• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες Ουσιών (προγράμματα προσέγγισης στο δρόμο / street work, Ιατρική Δρόμου στην Κοινότητα / Street 

medicine, υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης, λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Ημέρας (AKH), ψυχοκοινωνική προσέγγιση, Ιατρική φροντίδα, Κοινωνική Υποστήριξη, δικτύωση κ.λπ.) 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.6. Προαγωγή της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ένταξης με Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα, Δράσεις κοινωνικοποίησης, δημιουργικής και υποστηριζόμενης απασχόλησης καθώς και την Προώθηση της Κοινωνικής Καινοτομίας 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-10: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": Ανάπτυξη 
και εφαρμογή εργαλείων 
Κοινωνικής Καινοτομίας 

και βελτίωση των 
ικανοτήτων των Στελεχών 

των Κοινωνικών Δομών και 
των Κοινωνικών Φορέων 

στη Δυτική Αθήνα 

• Οικογένειες Ευπαθών 
Ομάδων 

• Στελέχη Κοινωνικών 
Δομών / πεδίου 

• Λοιποί Επιστήμονες που 
ασχολούνται με την 
κοινωνική ένταξη  

Τ3297: Ποσοστό κάλυψης των 
δράσεων του Health Safety Net 
επί του γενικού συνόλου των 

πολιτών που διαβιούν κάτω από 
το όριο της φτώχειας και δεν 

διαθέτουν ασφαλιστική 
κάλυψη: 1,52% 

9iv 112 

Τ3293: Ανασφάλιστοι 
πολίτες 

(περιλαμβάνονται και τα 
προστατευόμενα μέλη 

αυτών) και συμμετέχουν 
σε δράσεις του Health 

Safety Net: 969 
 

CO17:Άλλα 
μειονεκτούντα άτομα: 

672 

ΠΣΕΕ, Ευρωπαϊκή 
Ενιαία Ψηφιακή 
Αγορά, Εθνική 

Ψηφιακή 
Στρατηγική 2016-

2021 

ΕΚΤ 1.395.000 Υψηλή 20.900 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
• Συγκρότηση Διαδημοτικής Ομάδας Διαχείρισης Κοινωνικών Κρίσεων (Ομάδα Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης και Υποστήριξης)  
• Ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος διαδημοτικής ταυτοποίησης και παροχής του συνόλου των ωφελουμένων από τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στη Δυτική Αθήνα πρόσβασης (single signe 

on) στα στελέχη του συνόλου των κοινωνικών Δομών  
• Ανάπτυξη εργαλείων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας (υποστήριξη, αξιολόγηση και μέτρηση αντίκτυπου, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης κλπ.), 

ανάπτυξη μοντέλων βέλτιστης αξιοποίησης της κοινωνικής καινοτομίας για την εκπλήρωση στόχων συλλογικού οφέλους 
• Ανάπτυξη και Πιλοτική εφαρμογή τεχνικών αρχικής υποστήριξης (συμβουλευτική, κατάρτιση, προβολή κλπ.) των φορέων που παράγουν κοινωνική καινοτομία 
• Πειραματική ανάπτυξη κοινωνικά καινοτόμων πρωτοβουλιών συλλογικού οφέλους σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος για τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας 
• Διαδημοτικό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Καινοτομίας (σε ηλεκτρονική μορφή, έρευνες πεδίου κ.λπ. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1. Προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της ΕΞΕ σε Δημόσιας Κτίρια Υψηλής Επισκεψιμότητας και Χρηστικότητας στη Δυτική Αθήνα  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΛΛΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-11: Βελτίωση της 
Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας και της 
ΕΞΕ σε Δημόσια Κτίρια στη 

Δυτική Αθήνα 
 

Πολίτες της Περιοχής 
Παρέμβασης, Επισκέπτες 

Τ3242: Κατανάλωση ενέργειας 
στον οικιστικό και δημόσιο 
τομέα (χιλ. KWh): 245.893 

4c 13,14 

CO31: Αριθμός 
νοικοκυριών με καλύτερη 

κατηγορία ενεργειακής 
κατανάλωσης: 1.70017 

CO34: Εκτιμώμενη ετήσια 
μείωση των εκπομπών των 

αερίων θερμοκηπίου: 
1.650 

ΠΕΣΚΕ 
Περιφέρειας 

Αττικής 
ΕΤΠΑ 6.650.000 Υψηλή 31.350 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
 
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
 

• Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων όλων των βαθμίδων, πράσινες ταράτσες, Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, Εφαρμογή Α.Π.Ε. και Έξυπνη Διαχείριση (Ανάπτυξη BMS) 
• Ενεργειακή Αναβάθμιση Πολιτιστικών Υποδομών  
• Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ενεργειακή Τηλεματική και Τεχνολογική Διαχείριση Δικτύου Φωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Πεζόδρομοι, Πλατείες, Πεζοδρόμια) - Πιλοτικές Παρεμβάσεις (Αποτέλεσμα 

Έρευνας FP7)  
• Εγκατάσταση Συστήματος BEMS & Ενεργειακή Διαχείριση / Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων 
• Ενεργειακή Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων 

 
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 

 
  

                                                           
17 Υπολογίζεται ενδεικτικά, δεδομένου ότι η Δράση αφορά σε Δημόσια Κτίρια και στην ουσία αφορά στον CO34 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: .2.2. Αντιμετώπιση των Πλημμυρικών φαινομένων στον Αστικό Ιστό των Περιοχών της Δυτικής Αθήνας που γειτνιάζουν με τους Ορεινούς Όγκους της Περιοχής Παρέμβασης 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΛΛΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-12: Πρόληψη 
πλημμυρικών φαινομένων 

και διασφάλιση της 
Βιωσιμότητας των 

παρεμβάσεων Αστικής 
Αναζωογόνησης στις 
περιοχές της Δυτικής 

Αθήνας που επηρεάζονται 
από τους Ορεινούς Όγκους, 

τα ρέματα εντός του 
αστικού ιστού κ.λπ. 

Πολίτες, Επισκέπτες και 
Επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας Αττικής 

Τ3251: Ποσοστό πληθυσμού 
που προστατεύεται από μέτρα 

διαχείρισης κινδύνων: 95% 
5a 85, 87 

CO23: Επιφάνεια 
οικοτόπων που 

ενισχύονται με στόχο να 
αποκτήσουν καλύτερο 
καθεστώς διατήρησης: 

22,04 εκτάρια 

Στρατηγικής 
Έξυπνης 

Εξειδίκευσης 
(RIS3) 

ΕΤΠΑ 4.077.000 Υψηλή 104.500 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
• Προστασία του Αστικού Ιστού με Δίκτυο Ελαφρών Αντιπλημμυρικών Έργων Συγκράτησης και Ανάσχεσης Ομβρίων Υδάτων από τους ορεινούς όγκους της Περιοχής Παρέμβασης 
• Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Αστικό Ιστό, σε συνδυασμό με αναπλάσεις, 
• Συμπλήρωση και αποκατάσταση Υπάρχοντος Δικτύου αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων στην Περιοχή Παρέμβασης 
• Διαδημοτικό Δϊκτυο πολιτικής προστασίας: Υποδομές και εξοπλισμός  
 

Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.3. Ενδυνάμωση της Μητροπολιτικότητας της Δυτικής Αθήνας με ενίσχυση του «αναδυόμενου» δίπολου Αγίας Βαρβάρας - Αιγάλεω 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΛΛΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-13: Ανάπτυξη 
Δικτύου Υποδομών 

Πολιτισμού, Αναψυχής και 
Επιχειρηματικότητας για 

την Ενίσχυση της 
Μητροπολιτικότητας και τη 

Διαφοροποίηση της 
Οικονομίας της Δυτικής 

Αθήνας 

Πολίτες, Επισκέπτες, 
Επιχειρήσεις 

Τ3263: Αριθμός εισιτηρίων 
πολιτιστικών χώρων της 
Περιφέρειας: 4.876.812 

6c 92, 94 

CO09. Αειφόρος 
Τουρισμός: Αύξηση του 
αναμενόμενου αριθμού 

επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους 
έλξης τουριστών: 6.360 

Στρατηγικής 
Έξυπνης 

Εξειδίκευσης 
(RIS3), 

Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για 
την Αναπηρία 

2010-2020: 
Ανανέωση της 
δέσμευσης για 

μια Ευρώπη 
Χωρίς Εμπόδια, 
Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των 

ατόμων με 
αναπηρίες 

(Ν.4074/2012) 

ΕΤΠΑ 2.500.000 Υψηλή 41.800 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 

• Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της Περιοχής Παρέμβασης με ανάδειξη υφιστάμενων και ανάδειξη «νέων» (αναδυόμενων) Πόλων Επισκεψιμότητας και σύγχρονου Πολιτισμού  
• Αξιοποίηση κτιριακών συγκροτημάτων σε Πολυχώρους σύγχρονου Πολιτισμού, Αναψυχής και Επιχειρηματικότητας - Δημιουργία Πυρήνα Τέχνης και Πολιτισμού και Προώθησης της Δημιουργικής 

Οικονομίας ('Α Φάση). Προβλέπεται η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. 
• Ενίσχυση Πρασίνου, Αναπλάσεις, Προσβάσεις 

Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.4. Ενίσχυση της Διαδημοτικής Αστικής Κινητικότητας και Διαλειτουργικότητας των Υπερτοπικών Κέντρων της Δυτικής Αθήνας  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΛΛΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-14: Στοχευμένες 
παρεμβάσεις αστικής 

αναβάθμισης και 
αναζωογόνησης για τη 

βελτίωση της 
καθημερινότητας των 

Πολιτών και τη διάχυση 
των ροών επισκεψιμότητας 

στη Δυτική Αθήνα 

Πολίτες, Επισκέπτες, 
Επιχειρήσεις 

Τ.3265: Συνολικά ωφελούμενος 
πληθυσμός από την εφαρμογή 

των ΟΧΕ: 1.754.652 
6e 89, 90, 

94 

CO37: Πληθυσμός που ζει σε 
περιοχές με στρατηγικές 
ολοκληρωμένης αστικής 

ανάπτυξης: 489.675 άτομα 
 

CO38: Ανοιχτοί χώροι που 
δημιουργούνται ή 

αποκαθίστανται σε αστικές 
περιοχές: 10,02 εκτάρια 

ΠΣΕΕ, 
Στρατηγικής 

Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 

(RIS3) 

ΕΤΠΑ 2.800.000 Υψηλή 167.200 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
 
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
• Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής σε Υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιοχής Παρέμβασης  
• Ανάπλαση και Βελτίωση Προσβασιμότητας και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Εξυγίανση Υποβαθμισμένων Περιβαλλοντικά Περιοχών  
• Δημιουργία Πιλοτικών Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων 

 
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3.1. Ενίσχυση της Συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων, ιδίως στην Εφαρμοσμένη Έρευνα στους Τομείς της ΠΣΕΕ που αφορούν στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον βιομηχανικό 
σχεδιασμό, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / διαχείρισης επισκεπτών 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΛΛΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις 
εφαρμοσμένης έρευνας και 

δημιουργίας συστάδων 
(clusters) ανάμεσα στις 
επιχειρήσεις και τους 

ερευνητικούς Φορείς, με 
έμφαση στις δράσεις της 
ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες 

που αφορούν στην 
Πολιτιστική και 

Δημιουργική Οικονομία, 
στον Τουρισμό, στον 

βιομηχανικό σχεδιασμό, 
στις εφοδιαστικές 

αλυσίδες, στην 
περιβαλλοντική και 

ενεργειακή διαχείριση των 
αστικών λειτουργιών, 
καθώς και σε έξυπνα 

συστήματα μετακίνησης, 
διαβίωσης και 

προσέλκυσης / διαχείρισης 
επισκεπτών 

Ερευνητικό και 
επιστημονικό δυναμικό, 
ΜΜΕ, πρωτοβουλίες και 

μηχανισμοί Start-ups, 
πρωτοβουλίες νεανικής 

επιχειρηματικότητας, 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, Επιμελητήρια 

Τ3211: Δαπάνη Ε&Α των 
επιχειρήσεων ως ποσοστό του 

ΑΕΠ: 0,02% 
1b 61, 62, 

64 

 
CO26: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα: 10 

ΠΣΕΕ, 
Στρατηγικής 

Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3), Εθνική 

Ψηφιακή 
Στρατηγική 
2016-2021 

ΕΤΠΑ 600.000 Υψηλή 52.250 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
 
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
 
• Υποστήριξη της Δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών “customer – driven” ή/και τύπου «αναγκών της τοπικής αγοράς» (demand drive) που προτείνονται από επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, 

φορείς του Δημοσίου και την Αυτοδιοίκηση. 
•  «Παραγωγή» καινοτομίας για την εκπλήρωση αποστολής στρατηγικής σημασίας (mission-led) σε σχέση με την στρατηγική της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία και την έξυπνη 

διαβίωση των πολιτών, καθώς και σε έξυπνα συστήματα μετακίνησης, προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεπτών. 
 

 
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3.2. Ενίσχυση της ζήτησης της προσφοράς για υπηρεσίες ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, καθώς και της προσφοράς και διάθεσης ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχομένου 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΛΛΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της 
διείσδυσης, χρήσης και 

αξιοποίησης αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων 
στο χώρο της ψηφιακής 
οικονομίας και ενίσχυση 

της επιχειρηματικής 
καινοτομίας με βάση τις 

σύγχρονες ψηφιακές 
τεχνολογίες 

Νέες και υφιστάμενες 
ΜΜΕ, νέοι επιχειρηματίες, 

Επιμελητήρια κ.λπ. 

Τ3221. Ποσοστό ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται μέσω 

ηλεκτρονικού εμπορίου: 15,0% 
2b 82 

CO01. Αριθμός 
επιχειρήσεων που 

ενισχύονται: 33 
 

CO08. Αύξηση της 
απασχόλησης σε 
επιχειρήσεις που 

ενισχύονται: 6 

ΠΣΕΕ, 
Στρατηγικής 

Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3), Εθνική 

Ψηφιακή 
Στρατηγική 
2016-2021 

ΕΤΠΑ 500.000 Υψηλή 52.250 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
 

Προβλέπεταιι η ακόλουθη ενδεικτική Δράση: 
  
• Πιλοτικές Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό Περιβάλλον με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού αναψυχής και πολιτισμού, 

στο Οικιακό Περιβάλλον, την προληπτική ιατρική, τη Δια Βίου Μάθηση, την Τοπική Οικονομία, την Κοινωνική Ένταξη, την προστασία της ιδιωτικότητας, τη διάδραση πληροφοριών μεταξύ χρηστών με 
ομοειδή ή διασυνδεόμενα ενδιαφέροντα, ανάγκες κ.λπ. 

 
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3.3. Υποστήριξη της ωρίμανσης, ανάπτυξης και εφαρμογής νέων επιχειρηματικών ιδεών, ιδίως μέσω νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΛΛΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της 
εκκόλαψης και ίδρυσης 

νεοφυών επιχειρήσεων και 
δικτύων, με έμφαση στις 

δραστηριότητες της 
Πολιτιστικής και 

Δημιουργικής Οικονομίας, 
του Τουρισμού, του 

βιομηχανικού σχεδιασμού, 
των Υπηρεσιών που 

παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις 

εφοδιαστικές αλυσίδες, 
στις έξυπνες αστικές 

λειτουργίες κ.λπ. 

ΜΜΕ της Περιφέρειας 
(Υφιστάμενες και Νέες), 

Νέοι Επιχειρηματίες, 
Καταναλωτές, Επισκέπτες 

κ.λπ. 

Τ3231: Αύξηση του αριθμού των 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας σε 

cluster- θερμοκοιτίδες: 10 

3a 63, 66, 
67 

CO4: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη: 35 

ΠΣΕΕ, 
Στρατηγικής 

Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3), Εθνική 

Ψηφιακή 
Στρατηγική 
2016-2021 

ΕΤΠΑ 1.027.000 Υψηλή 31.350 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
 
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
 
• Υποστήριξη της λειτουργίας Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων και Λειτουργία Εκκολαπτηρίου (Incubator) Νεοφυών Επιχειρήσεων με Αξιοποίηση Εφαρμογών, Μεθόδων και Συστημάτων ΤΠΕ (Εφαρμογές 

"SOLOMO", Smart Cities, Social Networks Δια Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη, έξυπνες γειτονιές, έξυπνες διαδημοτικές υπηρεσίες κ.λπ.). Θα επιδιχθεί η ενίσχυση της λειτουργίας 
«παραρτήματος» ενημέρωσης νέων επιχειρηματιών. 

• Συνεργασία Επιχειρήσεων με ΑΕΙ, Ινστιτούτα και άλλους Φορείς μέσω θεματικών και δια-θεματικών clusters και, δημιουργία «Δια-δημοτικών Πυρήνων Διάδοσης Καινοτόμων Δραστηριοτήτων» (Growth 
of Innovation Hotspots). 

 
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3.4. Αναβάθμιση των Ικανοτήτων και Υποστήριξη της Ανάπτυξης Βιώσιμων Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων των Επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΛΛΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση 
των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω 
Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για 
την πρόσβαση, απόκτηση 

και ενσωμάτωση 
τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 

ΜΜΕ της Περιφέρειας 
(Υφιστάμενες και Νέες), 

Νέοι Επιχειρηματίες, 
Ενδιάμεσοι φορείς 

Τ3332: Απασχόληση στις ΜΜΕ 
της Περιφέρειας (Β’γενή και 

Γ’γενή τομέα: 810.000 
3c O1 

CO01: Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη: 28 

 
CO4: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη: 82 

ΠΣΕΕ, 
Στρατηγικής 

Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3), Εθνική 

Ψηφιακή 
Στρατηγική 
2016-2021 

ΕΤΠΑ 3.400.000 Υψηλή 62.700 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
• Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων των ΜΜΕ, με έμφαση στις «περιοχές εστίασης» της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3.5. Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους εξυπηρέτησης υφιστάμενων αγορών και εδραίωση τους σε νέες αγορές του εξωτερικού 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΛΛΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση 
μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω 

ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε 

δρουν συμπληρωματικά 
είτε ανήκουν σε ομοειδείς 

αλυσίδες αξίας, για την 
τοποθέτησή τους σε νέες 
αγορές του εξωτερικού, 

κατά προτεραιότητα στους 
τομείς της ΠΣΕΕ 

ΜΜΕ της Περιφέρειας 
(Υφιστάμενες και Νέες), 

Νέοι Επιχειρηματίες 

Τ3233: Μεταβολή της αξία των 
εξαγωγών προϊόντων και 

υπηρεσιών: 10.768,59 
3d 66, 75,76 

CO4: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη: 19 

ΠΣΕΕ, 
Στρατηγικής 

Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3), Εθνική 

Ψηφιακή 
Στρατηγική 
2016-2021 

ΕΤΠΑ 1.195.000 Υψηλή 31.350 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
• Ενίσχυση της Δικτύωσης και της Συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη και Ένταξη της Καινοτομίας  
• Δημιουργία «Περιφερειακών Πυρήνων Καινοτόμων Δραστηριοτήτων» (Growth of Innovation Hotspots) με τη μορφή « Κέντρων Συστέγασης Επιχειρηματικών Ιδεών και Επιχειρήσεων» και χαρακτηριστικά 

«ανοιχτών Clusters: (Co-Location Smart Centers)  
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3.6. Βελτίωση της Απασχόλησης μέσω υποστήριξης των νέων επιχειρηματιών, παροχής εργαλείων και δημιουργίας νέων Επιχειρήσεων, με έμφαση στους Τομείς της ΠΣΕΕ  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΛΛΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας μέσω 

παροχής κατάλληλης 
υποστήριξης και 

Προώθηση της Ίδρυσης 
νέων επιχειρήσεων από 

νέους, γυναίκες κ.λπ., ιδίως 
στους τομείς της ΠΣΕΕ  

Νέοι Επιχειρηματίες (άνω 
των 30 ετών), 

νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ 

Τ3281: Νέες επιχειρήσεις στους 
τομείς της ΠΣΕΕ που συνεχίζουν 

τη λειτουργία τους ένα έτος 
μετά την ενίσχυσή τους: 9 

8iii 104 

Τ3288: Υποστήριξη 
επιχειρηματικών σχεδίων 

για την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων στους 
τομείς της ΠΣΕΕ: 109 

ΠΣΕΕ, 
Στρατηγικής 

Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3), Εθνική 

Ψηφιακή 
Στρατηγική 
2016-2021, 

Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την 

Ισότητα των 
Φύλλων (ΕΣΔΙΦ) 

ΕΚΤ 2.716.000 Υψηλή 31.350 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
 
• Δράσεις επιδότησης Νέων επιστημόνων - Νεοφυής επιχειρηματικότητας σε εταιρικό επίπεδο  
• Δράσεις Ολοκληρωμένης Στήριξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας (mentoring, σχολεία επιχειρηματικότητας, πρόσβαση σε εργαλεία κ.λπ.) 

 
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3.7. Βελτίωση των όρων και επιδόσεων εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Δυτικού Τομέα Αθηνών μέσω εφαρμογής σχεδίων αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της προσαρμογής επιχειρήσεων και εργαζομένων 
στις αλλαγές στήριξη, κυρίως σε ΜΜΕ με αποδεδειγμένο δυναμικό ανάπτυξης, εξωστρέφειας και μεγέθυνσης 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΛΛΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη 
Σχεδίων Αναδιάρθρωσης 

μεμονωμένων ή/και 
Ομάδων Επιχειρήσεων και 

Προσαρμογής 
Εργαζομένων για την 

στήριξη της προσαρμογής 
των επιχειρήσεων στις 

απαιτήσεις του διεθνούς 
ανταγωνισμού και τις 

σύγχρονες αναπτυξιακές 
απαιτήσεις, ιδίως στους 

Τομείς της ΠΣΕΕ 

ΜΜΕ της Περιφέρειας 
(Υφιστάμενες), 
Εργαζόμενοι, 

Επιχειρηματίες 

Τ3282: Επιχειρήσεις που 
βελτίωσαν την επιχειρησιακής 
τους λειτουργία ένα έτος μετά 

την ενίσχυσή τους: 49 
επιχειρήσεις 

8v 106 

CO23: Αριθμός 
υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων τους 
κοινωνικής οικονομίας): 

58 

ΠΣΕΕ, 
Στρατηγικής 

Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3), Εθνική 

Ψηφιακή 
Στρατηγική 
2016-2021 

ΕΚΤ 1.978.000 Υψηλή 41.800 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
Προβλέπεται η στήριξη της προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας και των εργαζομένων σε αυτές με στόχο την αναδιοργάνωση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 
στο πλαίσιο στοχευμένων «Σχεδίων Αναδιοργάνωσης». 
 
Η Δράση είναι συμβατή με την Πράσινη Βίβλο της Ε.Ε. για την «Αναδιάρθρωση και πρόβλεψη της αλλαγής» (2012) και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πρόβλεψη και τη διαχείριση της αλλαγής που απορρέει 
από την αναδιάρθρωση των Επιχειρήσεων (2016). 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3.8. Προαγωγή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΛΛΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό 
Δίκτυο Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία 

Νέων Θέσεων 
Απασχόλησης μέσω 

Προώθησης της Κοινωνικής 
Οικονομίας 

Το σύνολο των Ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού 
(ευάλωτες, ειδικές και 

λοιπές ομάδες της Δυτικής 
Αθήνας, 

συμπεριλαμβανομένων και 
των ανέργων, Άτομα με 
αναπηρία ή/και χρόνια 

πάθηση 

Τ3291: Αριθμός κοινωνικών 
επιχειρήσεων που η λειτουργία 
τους συνεχίζεται ένα έτος μετά 

τη λήξη της παρέμβασης: 57 

9v 113 

CO23: Αριθμός 
υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων 
των συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και των 

επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας): 

88 

ΠΣΕΕ, 
Στρατηγικής 

Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 

(RIS3) 

ΕΚΤ 3.000.000 Υψηλή 41.800 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Διαδημοτικό Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ": 
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
• “Start me up” Social Economy Initiatives: Ανάπτυξη «Οικοσυστήματος» Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα – Υποστήριξη της Λειτουργίας «Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων» (σε φυσική και 

ηλεκτρονική μορφή) 
• Δημιουργία και Στήριξη «Κοινοτήτων Κοινωνικής Οικονομίας» στη Δυτική Αττική (West Athens Social Innovation Communitie - WASIC)  
• Mentoring Κοινωνικών - Συνεργατικών Σχημάτων Κοινωνικής Οικονομίας  
• Προαγωγή και Στήριξη Δραστηριοτήτων της Κοινωνικής Οικονομίας, ιδίως στους τομείς της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας 
• «Επιχειρώ προσβάσιμα»: ολοκληρωμένες δράσεις για την προώθηση ΑμεΑ στην απασχόληση, μέσω δράσεων προετοιμασίας για προώθηση στην απασχόληση (λ.χ., συμβουλευτική, mentoring, 

επαγγελματικός προσανατολισμός, κατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση, «σχολείων» επιχειρηματικότητας, Career days, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κ.λπ.) και μέσω στοχευμένων προγραμμάτων 
κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και για ΑμεΑ συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση σε τομείς τοπικής οικονομίας 

• Ανάπτυξη προσβάσιμων Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ, για την ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας των ατόμων με αναπηρία (Προσβάσιμη Πλατφόρμα Εικονικής Θερμοκοίτισης), για την 
παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σε όσους ζητούν εργασία και ένταξης στην αγορά εργασίας, αντιμετώπισης του αποκλεισμού και διευκόλυνσης της εργασιακής ένταξης (Προσβάσιμο Εικονικό Κέντρο 
Εξειδίκευσης & Απασχόλησης), και για την κοινή προβολή προϊόντων/υπηρεσιών των υποστηριζόμενων κοινωνικών επιχειρήσεων (Προσβάσιμη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προβολής) 

Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 

 

 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 4: Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στις αστικές (smart -city, smart-energy, eco-city) των Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων, τις κοινωνικές λειτουργίες (Social Innovation) και τις Εταιρικές Σχέσεις των Δήμων-
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Εταίρων της Δυτικής Αθήνας 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 4.1. Ενίσχυση της αφομοίωσης, χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως μέσω καινοτόμων εφαρμογών και εργαλείων διάχυσης (Mobile Apps, Open- Clusters, Co-design κ.λπ.)  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΠ 

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – 
τιμή στόχος) 

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ 
ΕΚΡΟΕΣ 

(δείκτης – τιμή στόχος) 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΛΛΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(χαμηλή, μέση, 

υψηλή) 

Αιτούμενοι 
πόροι για 
κάλυψη 

δαπανών 
ωρίμανσης* 

(€) 

Επενδ. 
Προτερ. 

Πεδίο 
Παρέμβ. Πηγή Εκτίμηση Π/Υ 

Δ.Δ. (€) 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές 
"Διάχυτης / Περιρρέουσας" 

Νοημοσύνης (Ambient 
Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση 

στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό 

Περιβάλλον, Προληπτική 
Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, 

Τοπική Οικονομία, 
Κοινωνική Ένταξη κλπ.) και 
Δημιουργία Διαδημοτικού 

Δικτύου Έξυπνων 
Συνοικιών» σε επίπεδο 

γειτονιάς 

Πολίτες, Επισκέπτες, 
Επιχειρήσεις 

Τ3263: Αριθμός εισιτηρίων 
πολιτιστικών χώρων της 

Περιφέρειας: 4.876.812,00 
2c 48, 79, 

80 
Τ3225: Εφαρμογές ΤΠΕ18: 

1 

ΠΣΕΕ, 
Στρατηγικής 

Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 

(RIS3) 

ΕΤΠΑ 981.000 Υψηλή 52.250 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
• Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και υπηρεσιών προς Πολίτες και Επιχειρήσεις (Local Based Economy & Society, Geofencing Technologies, SOLOMO for Smart Cities, Open Data κλπ) 

– Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση Αστικών Πόρων σε επίπεδο Δυτικής Αθήνας 
• Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια Βίου 

Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 
• Φόρουμ Πολιτών και Κοινωνικών Εταίρων Δυτικής Αθήνας (West Athens Citizens & Social Stakeholders Forum – Στήριξη και εμβάθυνση των Τοπικών Εταιρικών Σχέσεων – Συστηματοποίηση της Κοινωνικής 

Λογοδοσίας (Social Responsibility) - Υποστήριξη του Μηχανισμού Διακυβέρνησης της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 
Η Δράση στοχεύει να προσελκύσει έμμεσα νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μέσω καινοτόμων εφαρμογών και place-based εργαλείων (Mobile Apps, Open- Clusters, Co-design κ.λπ.). 
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων σε 
άτομα με αναπηρία. 

 

 

* Οι αιτούμενοι πόροι για κάλυψη δαπανών ωρίμανσης οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον Συνολικό Προϋπολογισμό Δ.Δ. 

                                                           
18 Σύμφωνα με ορισμό Δείκτη στην Ε.Π. 2c του ΠΕΠ Αττικής 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ε.4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Να τεκμηριωθεί η ετοιμότητα υλοποίησης των προτεινόμενων Παρεμβάσεων σε σχέση με τις προτεραιότητες που έχουν δοθεί στην παράγραφο «Χρηματοδοτική συνέπεια στρατηγικής» του 
Κεφ. Δ καθώς και να παρουσιαστεί το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα. 

 

Άξονας Στρατηγικής 
Ειδικός 

Στόχος της 
Στρατηγικής 

Παρέμβαση (Τίτλος) Προϋπολογισμός 
(€) 

Προτεραιο-
ποίηση 
(Υψηλή, 

μέση, 
χαμηλή) 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 

ΑΠ-1: Ενίσχυση της 
Κοινωνικής Συνοχής 

και της Ισότιμης 
Πρόσβασης των 

Πολιτών σε ποιοτικές 
υπηρεσίες Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και 
Κοινωνικής Ένταξης 

1.1 

ΟΔ/Π-1: Αναβάθμιση 
- Συμπλήρωση των 

Κοινωνικών 
Υποδομών 

6.800.000 Υψηλή                 

1.2 

ΟΔ/Π-2: Βελτίωση – 
Εκσυγχρονισμός - 
Συμπλήρωση του 

Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των 
Υποδομών Διά Βίου 

Μάθησης και 
Εκπαίδευσης 

1.800.000 Υψηλή               

1.3 

ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 
"ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": 
Διαδημοτικές 

Δράσεις , Δομές, 
Συμπράξεις και 

Εργαλεία για την 
Προώθηση των 

Ευπαθών Ομάδων 
και των Νέων στην 
Απασχόληση και 

στην 
Επιχειρηματικότητα 

2.400.000 Υψηλή     
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άξονας Στρατηγικής 
Ειδικός 

Στόχος της 
Στρατηγικής 

Παρέμβαση (Τίτλος) Προϋπολογισμός 
(€) 

Προτεραιο-
ποίηση 
(Υψηλή, 

μέση, 
χαμηλή) 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 

ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Δομές 
και Δράσεις για την 

Προώθηση των 
Ευπαθών Ομάδων 

στην Αγορά Εργασίας 

4.080.000 Υψηλή     

  
  
  
  

1.4 

ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΔΙΕΥΡΥΝΩ": 
Διαδημοτικές Δομές 

και Δράσεις 
Προώθησης της 

Κοινωνικοποίησης 
και της Ένταξης των 

Περιθωριοποιημένων 
Ομάδων (Ρομά, 

Άστεγοι, 
Παλιννοστούντες 

κ.λπ.) 

1.800.000 Υψηλή     

  
  
  
  

1.5 

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Ειδικές 

Δομές και Δράσεις 
για τη Διασφάλιση 
της Ποιότητας της 

Καθημερινής 
Διαβίωσης των 

Ειδικών και 
Ευάλωτων Ομάδων 

2.300.000 Υψηλή     

  
  
  
  



Έντυπο υποβολής πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

268 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άξονας Στρατηγικής 
Ειδικός 

Στόχος της 
Στρατηγικής 

Παρέμβαση (Τίτλος) Προϋπολογισμός 
(€) 

Προτεραιο-
ποίηση 
(Υψηλή, 

μέση, 
χαμηλή) 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 

και την Αντιμετώπιση 
των Διακρίσεων 

ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΕΝΤΑΣΣΩ": 
Διαδημοτικές Ειδικές 

Δομές και Δράσεις 
για την Προώθηση 

της Κοινωνικής 
Ένταξης των Ειδικών 

και Ευάλωτων 
Ομάδων 

2.600.000 Υψηλή     

  
  
  
  

1.6 

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Δομές 
και Δράσεις για την 
Αντιμετώπιση της 
Φτώχειας και την 

Παροχή Υπηρεσιών 
Ανοιχτής Ειδικής 
Φροντίδας (κατ’ 

οίκον, διημέρευσης 
κ.λπ.) 

2.134.000 Υψηλή     

  
  
  
  

ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": 
Διαδημοτικές Ειδικές 
Δομές, Δράσεις και 

Υπηρεσίες 
Προληπτικής 

Ιατρικής, Ψυχικής 

1.436.000 Υψηλή     
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άξονας Στρατηγικής 
Ειδικός 

Στόχος της 
Στρατηγικής 

Παρέμβαση (Τίτλος) Προϋπολογισμός 
(€) 

Προτεραιο-
ποίηση 
(Υψηλή, 

μέση, 
χαμηλή) 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 

Υγιεινής και 
Δημόσιας Υγείας 

ΟΔ/Π-10: 
Διαδημοτικό 

Κοινωνικό Δίκτυο 
"ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": 
Ανάπτυξη και 

εφαρμογή εργαλείων 
Κοινωνικής 

Καινοτομίας και 
βελτίωση των 

ικανοτήτων των 
Στελεχών των 

Κοινωνικών Δομών 
και των Κοινωνικών 
Φορέων στη Δυτική 

Αθήνα 

1.395.000 Υψηλή     

  
  
  
  

ΑΠ-2: Προώθηση της 
Αστικής 

Αναζωογόνησης, της 
Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας και 
διασφάλιση της 

«Διαλειτουργικότητας» 
των Υπερτοπικών 

Κέντρων των Δήμων-
Εταίρων της Δυτικής 

Αθήνας 

2.1 

ΟΔ/Π-11: Βελτίωση 
της Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας και 
της ΕΞΕ σε Δημόσια 
Κτίρια στη Δυτική 

Αθήνα 

6.650.000 Υψηλή               

2.2 

ΟΔ/Π-12: Πρόληψη 
πλημμυρικών 

φαινομένων και 
διασφάλιση της 

Βιωσιμότητας των 
παρεμβάσεων 

Αστικής 
Αναζωογόνησης στις 
περιοχές της Δυτικής 

4.077.000 Υψηλή                
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άξονας Στρατηγικής 
Ειδικός 

Στόχος της 
Στρατηγικής 

Παρέμβαση (Τίτλος) Προϋπολογισμός 
(€) 

Προτεραιο-
ποίηση 
(Υψηλή, 

μέση, 
χαμηλή) 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 

Αθήνας που 
επηρεάζονται από 

τους Ορεινούς 
Όγκους, τα ρέματα 
εντός του αστικού 

ιστού κ.λπ. 

2.3 

ΟΔ/Π-13: Ανάπτυξη 
Δικτύου Υποδομών 

Πολιτισμού, 
Αναψυχής και 

Επιχειρηματικότητας 
για την Ενίσχυση της 
Μητροπολιτικότητας 

και τη 
Διαφοροποίηση της 

Οικονομίας της 
Δυτικής Αθήνας 

2.500.000 Υψηλή       

  
  
  
  

2.4 

ΟΔ/Π-14: 
Στοχευμένες 

παρεμβάσεις αστικής 
αναβάθμισης και 

αναζωογόνησης για 
τη βελτίωση της 

καθημερινότητας 
των Πολιτών και τη 
διάχυση των ροών 

επισκεψιμότητας στη 
Δυτική Αθήνα 

2.800.000 Υψηλή       

  
  
  
  

ΑΠ-3: Οικοδόμηση 
Ελκυστικότητας και 
Ανταγωνιστικότητας 
της Δυτικής Αθήνας – 

3.1 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις 
εφαρμοσμένης 

έρευνας και 
δημιουργίας 

600.000 Υψηλή              
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άξονας Στρατηγικής 
Ειδικός 

Στόχος της 
Στρατηγικής 

Παρέμβαση (Τίτλος) Προϋπολογισμός 
(€) 

Προτεραιο-
ποίηση 
(Υψηλή, 

μέση, 
χαμηλή) 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 

Διάδοση Νεανικής, 
Νεοφυούς και 
Αλληλέγγυας 

Επιχειρηματικότητας 
και Καινοτομίας. 

Αξιοποίηση 
συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / 
εμβληματικών 

Επιχειρηματικών 
Πόλων και 

Επενδυτικών 
Ευκαιριών - Στήριξη 

της 
Προσαρμοστικότητας 

των ΜΜΕ και τη 
Προώθησης της 
Απασχόλησης. 

συστάδων (clusters) 
ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους 
ερευνητικούς 

Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της 

ΠΣΕΕ και, ιδίως σε 
εκείνες που αφορούν 
στην Πολιτιστική και 

Δημιουργική 
Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον 

βιομηχανικό 
σχεδιασμό, στις 

εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην 

περιβαλλοντική και 
ενεργειακή 

διαχείριση των 
αστικών λειτουργιών, 
καθώς και σε έξυπνα 

συστήματα 
μετακίνησης, 

διαβίωσης και 
προσέλκυσης / 

διαχείρισης 
επισκεπτών 

3.2 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη 
της διείσδυσης, 

χρήσης και 
αξιοποίησης 

αναδυόμενων 

500.000 Υψηλή              
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άξονας Στρατηγικής 
Ειδικός 

Στόχος της 
Στρατηγικής 

Παρέμβαση (Τίτλος) Προϋπολογισμός 
(€) 

Προτεραιο-
ποίηση 
(Υψηλή, 

μέση, 
χαμηλή) 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 

τεχνολογιών και 
δικτύων στο χώρο 

της ψηφιακής 
οικονομίας και 
ενίσχυση της 

επιχειρηματικής 
καινοτομίας με βάση 

τις σύγχρονες 
ψηφιακές 

τεχνολογίες 

3.3 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη 
της εκκόλαψης και 
ίδρυσης νεοφυών 
επιχειρήσεων και 

δικτύων, με έμφαση 
στις δραστηριότητες 
της Πολιτιστικής και 

Δημιουργικής 
Οικονομίας, του 
Τουρισμού, του 
βιομηχανικού 

σχεδιασμού, των 
Υπηρεσιών που 
παρέχονται από 

Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης, στις 

εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές 
λειτουργίες κ.λπ. 

1.027.000 Υψηλή              

3.4 
ΟΔ/Π-18: 

Διαφοροποίηση των 3.400.000 Υψηλή              
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άξονας Στρατηγικής 
Ειδικός 

Στόχος της 
Στρατηγικής 

Παρέμβαση (Τίτλος) Προϋπολογισμός 
(€) 

Προτεραιο-
ποίηση 
(Υψηλή, 

μέση, 
χαμηλή) 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 

Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ 
μέσω Εφαρμογής 
Επιχειρηματικών 

Στρατηγικών Σχεδίων 
για την πρόσβαση, 

απόκτηση και 
ενσωμάτωση 

τεχνογνωσίας για νέα 
προϊόντα και 

υπηρεσίες, καθώς 
και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 

3.5 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση 
μεμονωμένων ΜΜΕ 
ή/και συμπράξεων 

ή/και μέσω 
ανάπτυξης δικτύων 

μεταξύ επιχειρήσεων 
που είτε δρουν 

συμπληρωματικά 
είτε ανήκουν σε 

ομοειδείς αλυσίδες 
αξίας, για την 

τοποθέτησή τους σε 
νέες αγορές του 

εξωτερικού, κατά 
προτεραιότητα στους 

τομείς της ΠΣΕΕ 

1.195.000 Υψηλή       
      

3.6 
ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη 

της 2.716.000 Υψηλή       
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άξονας Στρατηγικής 
Ειδικός 

Στόχος της 
Στρατηγικής 

Παρέμβαση (Τίτλος) Προϋπολογισμός 
(€) 

Προτεραιο-
ποίηση 
(Υψηλή, 

μέση, 
χαμηλή) 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 

Επιχειρηματικότητας 
μέσω παροχής 

κατάλληλης 
υποστήριξης και 
Προώθηση της 
Ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων από 
νέους, γυναίκες 

κ.λπ., ιδίως στους 
τομείς της ΠΣΕΕ 

3.7 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη 
Σχεδίων 

Αναδιάρθρωσης 
μεμονωμένων ή/και 

Ομάδων 
Επιχειρήσεων και 

Προσαρμογής 
Εργαζομένων για την 

στήριξη της 
προσαρμογής των 
επιχειρήσεων στις 

απαιτήσεις του 
διεθνούς 

ανταγωνισμού και τις 
σύγχρονες 

αναπτυξιακές 
απαιτήσεις, ιδίως 
στους Τομείς της 

ΠΣΕΕ 

1.978.000 Υψηλή       
      

3.8 
ΟΔ/Π-22: 

Διαδημοτικό Δίκτυο 
Κοινωνικής 

3.000.000 Υψηλή     
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άξονας Στρατηγικής 
Ειδικός 

Στόχος της 
Στρατηγικής 

Παρέμβαση (Τίτλος) Προϋπολογισμός 
(€) 

Προτεραιο-
ποίηση 
(Υψηλή, 

μέση, 
χαμηλή) 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 

Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ": 

Δημιουργία Νέων 
Θέσεων 

Απασχόλησης μέσω 
Προώθησης της 

Κοινωνικής 
Οικονομίας 

  

ΑΠ-4: Ανάπτυξη και 
εφαρμογή «έξυπνων» 
λύσεων στις αστικές 
(smart -city, smart-

energy, eco-city) των 
Υπερτοπικών και 

Τοπικών Κέντρων, τις 
κοινωνικές λειτουργίες 
(Social Innovation) και 
τις Εταιρικές Σχέσεις 
των Δήμων-Εταίρων 
της Δυτικής Αθήνας 

4.1 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές 
"Διάχυτης / 

Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης 

(Ambient 
Intelligence) στο 

Αστικό Περιβάλλον 
με έμφαση στους 

Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό 

Περιβάλλον, 
Προληπτική Ιατρική, 
Δια Βίου Μάθηση, 
Τοπική Οικονομία, 
Κοινωνική Ένταξη 

κλπ.) και Δημιουργία 
Διαδημοτικού 

Δικτύου Έξυπνων 
Συνοικιών» σε 

επίπεδο γειτονιάς 

981.000 Υψηλή       
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ε.5 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Να συμπληρωθεί ο Χρηματοδοτικός Πίνακας έτσι ώστε να είναι συμβατός με τον Χρηματοδοτικό Πίνακα του Ε.Π. Αττική 2014-20 στο οποίο εντάσσεται η Στρατηγική. 

Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Πεδίο 

Παρέμβασης 

Εκτιμώμενο 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Χρηματοδότηση 
ΠΕΠ Δ.Δ. (€) ΕΔΕΤ Άλλη 

Πηγή 

ΑΠ-1: Ενίσχυση της 
Κοινωνικής Συνοχής 

και της Ισότιμης 
Πρόσβασης των 

Πολιτών σε ποιοτικές 
υπηρεσίες Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και 
Κοινωνικής Ένταξης 

1.1 
ΟΔ/Π-1: Αναβάθμιση - 

Συμπλήρωση των Κοινωνικών 
Υποδομών 

9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις 
κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην 

εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, στη 
μείωση των ανισοτήτων και στην προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, 

πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα 

55 6.800.000 6.800.000 ΕΤΠΑ   

1.2 

ΟΔ/Π-2: Βελτίωση – 
Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση 
του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού 

και των Υποδομών Διά Βίου 
Μάθησης και Εκπαίδευσης 

10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την 
κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για 

την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 
μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης 

και εκπαίδευσης 

50 1.800.000 1.800.000 ΕΤΠΑ   

1.3 

ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Διαδημοτικές 
Δράσεις , Δομές, Συμπράξεις 

και Εργαλεία για την 
Προώθηση των Ευπαθών 

Ομάδων και των Νέων στην 
Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα 

9i -Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της 

ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας 

109 2.400.000 2.400.000 ΕΚΤ   

ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-
ΖΩ": Διαδημοτικές Δομές και 

Δράσεις για την Προώθηση των 
Ευπαθών Ομάδων στην Αγορά 

Εργασίας 

109 4.080.000 4.080.000 ΕΚΤ   



Έντυπο υποβολής πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

277 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Πεδίο 

Παρέμβασης 

Εκτιμώμενο 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Χρηματοδότηση 
ΠΕΠ Δ.Δ. (€) ΕΔΕΤ Άλλη 

Πηγή 

1.4 

ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ": 

Διαδημοτικές Δομές και 
Δράσεις Προώθησης της 

Κοινωνικοποίησης και της 
Ένταξης των 

Περιθωριοποιημένων Ομάδων 
(Ρομά, Άστεγοι, 

Παλιννοστούντες κ.λπ.) 

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 110 1.800.000 1.800.000 ΕΚΤ   

1.5 

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-
ΖΩ": Διαδημοτικές Ειδικές 
Δομές και Δράσεις για τη 

Διασφάλιση της Ποιότητας της 
Καθημερινής Διαβίωσης των 

Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων 
και την Αντιμετώπιση των 

Διακρίσεων 

9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 

111 2.300.000 2.300.000 ΕΚΤ   

ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές και 
Δράσεις για την Προώθηση της 

Κοινωνικής Ένταξης των 
Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων 

111 2.600.000 2.600.000 ΕΚΤ   

1.6 

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-
ΖΩ": Διαδημοτικές Δομές και 

Δράσεις για την Αντιμετώπιση 
της Φτώχειας και την Παροχή 
Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 

Φροντίδας (κατ’ οίκον, 
διημέρευσης κ.λπ.) 

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της 
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών 

υπηρεσιών γενικού συμφέροντος 

112 2.134.000 2.134.000 ΕΚΤ   
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Πεδίο 

Παρέμβασης 

Εκτιμώμενο 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Χρηματοδότηση 
ΠΕΠ Δ.Δ. (€) ΕΔΕΤ Άλλη 

Πηγή 

ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ": Διαδημοτικές Ειδικές 
Δομές, Δράσεις και Υπηρεσίες 

Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής 
Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας 

112 1.436.000 1.436.000 ΕΚΤ   

ΟΔ/Π-10: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": Ανάπτυξη και 
εφαρμογή εργαλείων 

Κοινωνικής Καινοτομίας και 
βελτίωση των ικανοτήτων των 

Στελεχών των Κοινωνικών 
Δομών και των Κοινωνικών 
Φορέων στη Δυτική Αθήνα 

112 1.395.000 1.395.000 ΕΚΤ   

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1:   26.745.000 26.745.000     

ΑΠ-2: Προώθηση της 
Αστικής 

Αναζωογόνησης, της 
Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας και 
διασφάλιση της 

«Διαλειτουργικότητας» 
των Υπερτοπικών 

Κέντρων των Δήμων-
Εταίρων της Δυτικής 

Αθήνας 

2.1 

ΟΔ/Π-11: Βελτίωση της 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας 
και της ΕΞΕ σε Δημόσια Κτίρια 

στη Δυτική Αθήνα 

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της 
έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των 
δημόσιων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης 

13 

6.650.000 

6.650.000 ΕΤΠΑ 

  
14 0 ΕΤΠΑ 

2.2 

ΟΔ/Π-12: Πρόληψη 
πλημμυρικών φαινομένων και 
διασφάλιση της Βιωσιμότητας 

των παρεμβάσεων Αστικής 
Αναζωογόνησης στις περιοχές 

της Δυτικής Αθήνας που 
επηρεάζονται από τους 

Ορεινούς Όγκους, τα ρέματα 
εντός του αστικού ιστού κ.λπ. 

5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών 

που βασίζονται στο οικοσύστημα 

85 

4.077.000 

0 ΕΤΠΑ 

  
87 4.077.000 ΕΤΠΑ 

2.3 

ΟΔ/Π-13: Ανάπτυξη Δικτύου 
Υποδομών Πολιτισμού, 

Αναψυχής και 
Επιχειρηματικότητας για την 

Ενίσχυση της 
Μητροπολιτικότητας και τη 

6c - Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και 
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

92 

2.500.000 

1.500.000 ΕΤΠΑ 

  
94 1.000.000 ΕΤΠΑ 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Πεδίο 

Παρέμβασης 

Εκτιμώμενο 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Χρηματοδότηση 
ΠΕΠ Δ.Δ. (€) ΕΔΕΤ Άλλη 

Πηγή 

Διαφοροποίηση της Οικονομίας 
της Δυτικής Αθήνας 

2.4 

ΟΔ/Π-14: Στοχευμένες 
παρεμβάσεις αστικής 

αναβάθμισης και 
αναζωογόνησης για τη 

βελτίωση της καθημερινότητας 
των Πολιτών και τη διάχυση 

των ροών επισκεψιμότητας στη 
Δυτική Αθήνα 

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των 

πόλεων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό 

του θορύβου 

89 

2.800.000 

0 ΕΤΠΑ 

  

90 0 ΕΤΠΑ 

94 2.800.000 ΕΤΠΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2:   16.027.000 16.027.000     
ΑΠ-3: Οικοδόμηση 
Ελκυστικότητας και 
Ανταγωνιστικότητας 
της Δυτικής Αθήνας – 

Διάδοση Νεανικής, 
Νεοφυούς και 
Αλληλέγγυας 

Επιχειρηματικότητας 
και Καινοτομίας. 

Αξιοποίηση 
συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / 
εμβληματικών 

Επιχειρηματικών 
Πόλων και 

Επενδυτικών 
Ευκαιριών - Στήριξη 

της 

3.1 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις 
εφαρμοσμένης έρευνας και 

δημιουργίας συστάδων 
(clusters) ανάμεσα στις 
επιχειρήσεις και τους 

ερευνητικούς Φορείς, με 
έμφαση στις δράσεις της ΠΣΕΕ 

και, ιδίως σε εκείνες που 
αφορούν στην Πολιτιστική και 
Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό 

σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική 
και ενεργειακή διαχείριση των 
αστικών λειτουργιών, καθώς 

και σε έξυπνα συστήματα 
μετακίνησης, διαβίωσης και 
προσέλκυσης / διαχείρισης 

επισκεπτών 

1b -Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων 
στην Ε&Κ , ανάπτυξη δεσμών και συνεργιών 

μεταξύ επιχειρήσεων και κέντρων έρευνας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης, στήριξη της τεχνολογικής 

και εφαρμοσμένης έρευνας και διάδοση των 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 

61 

600.000 

400.000 ΕΤΠΑ 

  

62 200.000 ΕΤΠΑ 

64 0 ΕΤΠΑ 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Πεδίο 

Παρέμβασης 

Εκτιμώμενο 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Χρηματοδότηση 
ΠΕΠ Δ.Δ. (€) ΕΔΕΤ Άλλη 

Πηγή 

Προσαρμοστικότητας 
των ΜΜΕ και τη 
Προώθησης της 
Απασχόλησης. 

3.2 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της 
διείσδυσης, χρήσης και 

αξιοποίησης αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας 
και ενίσχυση της 

επιχειρηματικής καινοτομίας 
με βάση τις σύγχρονες 
ψηφιακές τεχνολογίες 

2b -Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και 
του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης 

της ζήτησης για ΤΠΕ 
82 500.000 500.000 ΕΤΠΑ   

3.3 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της 
εκκόλαψης και ίδρυσης 

νεοφυών επιχειρήσεων και 
δικτύων, με έμφαση στις 

δραστηριότητες της 
Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, 
του βιομηχανικού σχεδιασμού, 
των Υπηρεσιών που παρέχονται 

από Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στις έξυπνες αστικές 

λειτουργίες κ.λπ. 

3a - Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με 
τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 

νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω 

θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων 

63 

1.027.000 

500.000 ΕΤΠΑ 

  

66 527.000 ΕΤΠΑ 

67 0 ΕΤΠΑ 

3.4 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των 
Στρατηγικών Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω 
Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την 

πρόσβαση, απόκτηση και 
ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 

3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης 
προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών 
O1 3.400.000 3.400.000 ΕΤΠΑ   

3.5 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση 
μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω 

ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν 

3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να 
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και 

διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες καινοτομίας 

66 

1.195.000 

600.000 ΕΤΠΑ 

  75 200.000 ΕΤΠΑ 

76 395.000 ΕΤΠΑ 
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Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Πεδίο 

Παρέμβασης 

Εκτιμώμενο 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Χρηματοδότηση 
ΠΕΠ Δ.Δ. (€) ΕΔΕΤ Άλλη 

Πηγή 

συμπληρωματικά είτε ανήκουν 
σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, 
για την τοποθέτησή τους σε 
νέες αγορές του εξωτερικού, 
κατά προτεραιότητα στους 

τομείς της ΠΣΕΕ 

3.6 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας μέσω 

παροχής κατάλληλης 
υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων 
από νέους, γυναίκες κ.λπ., 

ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

8iii - Προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της 
επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

104 2.716.000 2.716.000 ΕΚΤ   

3.7 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων 

ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων 
και Προσαρμογής Εργαζομένων 

για την στήριξη της 
προσαρμογής των 

επιχειρήσεων στις απαιτήσεις 
του διεθνούς ανταγωνισμού 

και τις σύγχρονες αναπτυξιακές 
απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς 

της ΠΣΕΕ 

8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

αλλαγές 
106 1.978.000 1.978.000 ΕΚΤ   

3.8 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο 
Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω 
Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

9v - Προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

113 3.000.000 3.000.000 ΕΚΤ   

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3:   14.416.000 14.416.000     
ΑΠ-4: Ανάπτυξη και 

εφαρμογή «έξυπνων» 
λύσεων στις αστικές 
(smart -city, smart-

4.1 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης 
/ Περιρρέουσας" Νοημοσύνης 

(Ambient Intelligence) στο 
Αστικό Περιβάλλον με έμφαση 

2c -Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, 
ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και 

ηλεκτρονική υγεία 

48 

981.000 

700.000 ΕΤΠΑ 

  79 0 ΕΤΠΑ 

80 0 ΕΤΠΑ 
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Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Πεδίο 

Παρέμβασης 

Εκτιμώμενο 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Χρηματοδότηση 
ΠΕΠ Δ.Δ. (€) ΕΔΕΤ Άλλη 

Πηγή 

energy, eco-city) των 
Υπερτοπικών και 

Τοπικών Κέντρων, τις 
κοινωνικές λειτουργίες 
(Social Innovation) και 
τις Εταιρικές Σχέσεις 
των Δήμων-Εταίρων 
της Δυτικής Αθήνας 

στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, 
Προληπτική Ιατρική, Δια Βίου 
Μάθηση, Τοπική Οικονομία, 
Κοινωνική Ένταξη κλπ.) και 
Δημιουργία Διαδημοτικού 

Δικτύου Έξυπνων Συνοικιών» 
σε επίπεδο γειτονιάς 

94 281.000 ΕΤΠΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 4:   981.000 981.000     
ΣΥΝΟΛΟ Β.Α.Α.: 58.169.000       

Σύνολο Χρηματοδότησης ΠΕΠ Δ.Δ.: 58.169.000       
Σύνολο ΕΤΠΑ: 32.330.000       
Σύνολο ΕΚΤ: 25.839.000       

Σύνολο ανά Επενδυτική 
Προτεραιότητα: 

1b 

  

600.000       
2b 500.000       
2c 981.000       
3a 1.027.000       
3c 3.400.000       
3d 1.195.000       
4c 6.650.000       
5a 4.077.000       
6c 2.500.000       
6e 2.800.000       
9a 6.800.000        

10a 1.800.000       
8iii 2.716.000       
8v 1.978.000       
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Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Πεδίο 

Παρέμβασης 

Εκτιμώμενο 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Χρηματοδότηση 
ΠΕΠ Δ.Δ. (€) ΕΔΕΤ Άλλη 

Πηγή 

9i 6.480.000       
9ii 1.800.000       
9iii 4.900.000       
9iv 4.965.000       
9v 3.000.000       
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Ε.6 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

Σε περίπτωση που η προτεινόμενη Στρατηγική προτείνει παρεμβάσεις που εν μέρει ή στο σύνολό τους δεν 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Αττικής 2014-20 ή είναι επιθυμητή η μόχλευση ιδιωτικών πόρων, να 
υπάρξει σχετική τεκμηρίωση. 

 

Ε.6.1–Συμπληρωματική Χρηματοδότηση από Τομεακά Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

α) Τεκμηρίωση της ανάγκης για συμπληρωματική χρηματοδότηση με αναφορά σε συγκεκριμένες Παρεμβάσεις, 
Θεματικούς Στόχους, Πηγές Χρηματοδότησης, Ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί ή απαιτούνται να 
πραγματοποιηθούν κλπ.). 

 

Θα επιζητηθούν στοχευμένες χρηματοδοτήσεις από Τομεακά Προγράμματα, συνδεδεμένες 
με τις ΟΔ/Π, ως εξής: 

1. Από το ΕΠΑΝΕΚ 
• ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και δημιουργίας συστάδων (clusters) 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση στις δράσεις 
της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν στην Πολιτιστική και Δημιουργική 
Οικονομία, στον Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση των αστικών λειτουργιών, 
καθώς και σε έξυπνα συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 
διαχείρισης επισκεπτών 

• ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, χρήσης και αξιοποίησης αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας με βάση τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες 

• ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων και 
δικτύων, με έμφαση στις δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 
Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που 
παρέχονται από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 
έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. Περιλαμβάνονται (διαδημοτικές και ιδιωτικές 
επιχειρηματικές ) Πρωτοβουλίες πια την προώθηση και τοποθέτηση της Δυτικής 
Αθήνας ως «νέου» Τουριστικού και Πολιτιστικού Προορισμού (WA Place Marketing, 
Branding & Management). 

• ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ 
μέσω Εφαρμογής Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς 
και νέες σύγχρονες δραστηριότητες 

• ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης 
δικτύων μεταξύ επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε ανήκουν σε 
ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, 
κατά προτεραιότητα στους τομείς της ΠΣΕΕ 

• ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων ή/και Ομάδων 
Επιχειρήσεων και Προσαρμογής Εργαζομένων για την στήριξη της προσαρμογής των 
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επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού και τις σύγχρονες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 

• ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" Νοημοσύνης (Ambient 
Intelligence) στο Αστικό Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής Αθήνας 
(Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, 
Κοινωνική Ένταξη κλπ.) και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων Συνοικιών» 
σε επίπεδο γειτονιάς, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 

 

2. Από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ (τομέας Περιβάλλοντος: 
• ΟΔ/Π-12: Πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και διασφάλιση της Βιωσιμότητας των 

παρεμβάσεων Αστικής Αναζωογόνησης στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας που 
επηρεάζονται από τους Ορεινούς Όγκους, τα ρέματα εντός του αστικού ιστού κ.λπ. 

• ΟΔ/Π-13: Ανάπτυξη Δικτύου Υποδομών Πολιτισμού, Αναψυχής και 
Επιχειρηματικότητας για την Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας και τη 
Διαφοροποίηση της Οικονομίας της Δυτικής Αθήνας 

• ΟΔ/Π-14: Στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης και αναζωογόνησης για τη 
βελτίωση της καθημερινότητας των Πολιτών και τη διάχυση των ροών 
επισκεψιμότητας στη Δυτική Αθήνα 

Ε.6.2 – Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων 

β) Τεκμηρίωση της ανάγκης και της δυνατότητας για μόχλευση ιδιωτικών πόρων, με αναφορά σε συγκεκριμένες 
Παρεμβάσεις, εκτιμώμενα ύψος μόχλευσης ιδιωτικών πόρων κλπ. 

 

Η άμεση μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων –η οποία κρίνεται ως ώριμη, συνάδει με την 
Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας και η οποία επιδιώκεται να επιταχυΝθεί με την 
ενεργοποίηση της ΟΧΕ- εκτιμάται στο ύψος των 26,5 Μ€. 

Οι έμμεσες ροές επενδύσεων από την επίδραση της ΟΧΕ (ιδίως με επαναχρησιμοποίηση και 
αξιοποίηση παραγωγικών μονάδων, την αξιοποίηση οργανωμένων πάρκων πρασίνου, την 
τουριστική και εμπορική αξιοποίηση ακινήτων κ.λπ.) αναμένονται να είναι πολλαπλάσιες. 

Ειδικότερα, η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων ως άμεση συνέργια της ΒΑΑ/ΟΧΕ θα προέλθει 
ενδεικτικά: 

1. Από την Αξιοποίηση του ακινήτου της Βιοχρώμ, με εκτιμώμενη επενδυτική συμμετοχή 
της τάξης των 10.000.000 € 

O χώρος επιφάνειας 31,0 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του Δήμου Αγ. Βαρβάρας αποτελεί 
μία από τις σημαντικότερες ενότητες στο νοτιοδυτικό ιστό της Αθήνας. Η θέση του και 
η χωροταξική του οντότητα δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις και κυρίως την 
αναγκαιότητα δημιουργίας ικανής παρέμβασης, ώστε να προκύψει ένας δυναμικός 
πυρήνας πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Γειτνιάζει με τον σταθμό του μετρό (AΓΙΑ 
ΜΑΡΙΝΑ), με τον σημαντικό οδικό άξονα της Ιεράς Οδού και την Λεωφόρο Βενιζέλου. 

Η αξιοποίηση του ακινήτου συνδυάζει δράσεις δημόσιας και ιδιωτικής 
χρηματοδότησης, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και σύγχρονης 
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παρέμβασης για ένα πολιτισμικό, εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό και εμπορικό κέντρο που 
θα καλύπτει τις ανάγκες και τις σημερινές απαιτήσεις των κατοίκων του δήμου και της 
ευρύτερης περιοχής, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα τους και παράγοντας τις 
αναγκαίες συνθήκες ευημερίας των χρηστών. Συγχρόνως την δύσκολη αυτή περίοδο 
επιδιώκεται η διαφοροποίηση και τόνωση της οικονομία της ευρύτερης περιοχής με 
νέες δράσεις και την ταυτόχρονη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε πολλά επίπεδα 
και ειδικότητες.  

 

2. Από την κατασκευή και αναβάθμιση με Αυτοχρηματοδότηση και Μακροχρόνια 
Παραχώρηση της Διαχείρισης Συντήρησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του 
Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού (ΔΔΗ) και του Φωτισμού Οδών και Πλατειών 
(ΦΟΠ) του Δήμου Περιστερίου με Καινοτόμες Τεχνολογίες και Υπηρεσίες 
Τηλεματικής και Έξυπνων Πόλεων με εφαρμογή του Ν. 4413/2016 με εκτιμώμενη 
επενδυτική συμμετοχή της τάξης των 12.000.000 €. Η επένδυση συνδυάζει 
αξιοποίηση δικτύου τηλεματικής με υπηρεσίες smart cities. 

3. Η Δράση εντάσσεται στις δράσεις πόλεων «lighthouse», poy probl;epetai μία για 
κάθε Pεριφέρεια, με βάση τους τομείς εξειδίκευσής τους, όπως αυτοί 
αναδεικνύονται από τις περιφερειακές και την εθνική RIS3. Στις πόλεις αυτές, θα 
υποστηριχθούν δράσεις για την ανάπτυξη κρίσιμης μάζας σε θεματικά 
εξειδικευμένα πεδία ΤΠΕ (ως enabling technologies), με στήριξη από τη ΓΓΨΠ και τη 
ΓΓΕΤ και πόρους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

4. Από την Μετεγκατάσταση του Γκαράζ Δήμου Περιστερίου και Ανάπλαση 
Υφιστάμενου Χώρου μέσω ΣΔΙΤ, με εκτιμώμενη επενδυτική συμμετοχή της τάξης 
των 4.500.000 €. Με την επένδυση ενισχύονται η αστική αναζωογόνηση και η 
ποιότητα ζωής στην περιοχή. 
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Σήμερα, το γκαράζ του Δήμου στεγάζεται σε χαρακτηρισμένο χώρο πρασίνου, βάσει 
του εγκεκριμένου ΓΠΣ (ΦΕΚ 332Δ/1989).  

Στόχος του Δήμου είναι η μετεγκατάστασή του σε ζώνη συμβατών επιτρεπόμενων 
χρήσεων ώστε στο απελευθερωμένο, πλέον, οικόπεδο να δημιουργηθεί χώρος 
πρασίνου και αναψυχής για χρήση από τους Δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου 
Περιστερίου.  

Η μετεγκατάσταση του garage, αποτελεί έργο υψηλής σπουδαιότητας, μακράς πνοής 
και  

Η αποπληρωμή του έργου από το Δήμο θα γίνει με πληρωμές διαθεσιμότητας οι 
οποίες θα προσδιοριστούν κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης.  

Ε.7 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Ε.7.1- Κίνδυνοι για το Σύστημα Διακυβέρνησης 

 

Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας αναφορικά με τα προβλήματα / κινδύνους που είναι πιθανό να υπάρξουν 
κατά τη διακυβέρνηση και την υλοποίηση της Στρατηγικής. Ακολούθως να τεκμηριωθούν οι σχεδιαζόμενοι τρόποι 
για τον περιορισμό ή/και την εξάλειψη των εν λόγω κινδύνων. 

 

Επηρεαζόμενη 
Διαδικασία Περιγραφή Κινδύνου 

Βαθμός Κίνδυνου 
(Χαμηλός, 

Μεσαίος, Υψηλός) 
Πιθανές επιπτώσεις 

Κίνδυνοι Εφαρμογής 
ΟΧΕ 

Α. Κοινωνικές Αντιδράσεις Χαμηλός 

Αμφισβήτηση 
συμμετοχικότητας και 

διαφάνειας της 
διαβούλευσης. Προβλήματα 

στην υλοποίηση 
παρεμβάσεων 

Β. Καθυστερήσεις στην 
εξέλιξη της διαδικασίας Χαμηλός 

Καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση με πιθανές 

αστοχίες στην επίτευξη των 
δεικτών 

Γ. Καθυστερημένη έναρξη Χαμηλός Καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση 

Δ. Χρηματοδοτική ροή Χαμηλός Καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση των Πράξεων 

Κίνδυνοι Οργάνωσης 
Λειτουργίας και 

Ενεργοποίησης ΕΦΔ 

Ε. Κάλυψη Θέσεων 
Εργασίας Οργανογράμματος Χαμηλός Μη έγκαιρη υλοποίηση του 

προγράμματος 
ΣΤ. Καθυστερημένη 

εξειδίκευση παρεμβάσεων Χαμηλός Καθυστερημένη έκδοση 
Προσκλήσεων 

Ζ. Προθεσμίες ΣΔΕ Χαμηλός Μη ομαλή υλοποίηση 

Η. Παρακολούθηση 
Δικαιούχων Χαμηλός 

Καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση Πράξεων και 

πιθανή αστοχία στην επίτευξη 
των Δεικτών 
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Επηρεαζόμενη 
Διαδικασία Περιγραφή Κινδύνου 

Βαθμός Κίνδυνου 
(Χαμηλός, 

Μεσαίος, Υψηλός) 
Πιθανές επιπτώσεις 

Εξωτερικοί Κίνδυνοι 

Θ. Αλλαγές στο θεσμικό 
πλαίσιο Μεσαίος Προβλήματα σχετικά με την 

νομιμότητα 
Ι. Σχεδιασμός και Υλοποίηση 

αποφάσεων Χαμηλός Καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση των Πράξεων 

Κ. Ενδεχόμενες αλλαγές στις 
διατάξεις του 

χρηματοπιστωτικού 
συστήματος 

Μεσαίος Καθυστερημένες αναλήψεις 
και υλοποιήσεις έργων 

Κίνδυνοι Συμμόρφωσης 
με τα ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 

Λ. Τήρηση Θεσμικού 
Πλαίσιο Δημοσίων 

Συμβάσεων 
Μεσαίος Προβλήματα σχετικά με την 

νομιμότητα 

Μ. Διαχείριση έργου από 
τον δικαιούχο Μεσαίος 

Τρόπος Υλοποίησης 
διαφορετικός από τον 

εγκεκριμένο. Δημιουργία μη 
επιλέξιμων δαπανών λόγω 

νομοθετικών πλαισίων 
Ν. Τήρηση προθεσμιών από 

Δικαιούχο Μεσαίος Επιπτώσεις στους δείκτες 
φυσικού αντικειμένου 

 

Τρόποι αντιμετώπισης κινδύνων του Συστήματος Διακυβέρνησης (ανά συγκεκριμένο κίνδυνο): 

 

Α. Κοινωνικές Αντιδράσεις: Δημιουργία Επιτροπής Διαβούλευσης με σκοπό την αξιολόγηση 
των προτάσεων που υποβάλλονται από πολίτες, φορείς και εταίρους. 

Β. Καθυστερήσεις στην εξέλιξη της διαδικασίας: Συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης Κινδύνου 
για εκτίμηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που επηρεάζουν την υλοποίηση του 
Προγράμματος. 

Γ. Καθυστερημένη έναρξη: Διαρκής επικοινωνία με ΔΑ και αρμόδιους φορείς για την έγκριση 
και την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος. 

Δ. Χρηματοδοτική ροή: Συντονισμός υπευθύνων για επίσπευση χρηματοδοτικών 
διαδικασιών. 

Ε. Κάλυψη Θέσεων Εργασίας Οργανογράμματος: Αξιοποίηση σχετικών προβλεπόμενων 
διαδικασιών εγχειριδίου ποιότητας. Προσδιορισμός του αριθμού των θέσεων και των 
απαιτήσεων αυτών. 

ΣΤ. Καθυστερημένη εξειδίκευση παρεμβάσεων: Άμεση έκδοση προσκλήσεων. 

Ζ. Προθεσμίες ΣΔΕ: Εφαρμογή Διαδικασιών ΣΔΕ. 

Η. Παρακολούθηση Δικαιούχων: Παρακολούθηση και επαλήθευση Πράξεων του 
Προγράμματος. 

Θ. Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο: Ενημέρωση Δικαιούχων. 

Ι. Σχεδιασμός και Υλοποίηση αποφάσεων: Εντοπισμός σημείων που προκαλούν την 
καθυστέρηση με ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των μερών. 
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Κ. Ενδεχόμενες αλλαγές στις διατάξεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος: Ενημέρωση 
πολιτικών προϊσταμένων στα έργα αρμοδιότητας ΕΦΔ. 

Λ. Τήρηση Θεσμικού Πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων: Απαραίτητες διαδικασίες που 
αφορούν τις διακηρύξει και τη νομική δέσμευση αυτών. 

Μ. Διαχείριση έργου από τον Δικαιούχο: Αξιοποίηση προβλεπόμενων διαδικασιών 
εγχειριδίου ποιότητας και ΣΔΕ ΕΣΠΑ 

Ν. Τήρηση προθεσμιών από Δικαιούχο: Αξιοποίηση προβλεπόμενων διαδικασιών 
εγχειριδίου ποιότητας και ΣΔΕ ΕΣΠΑ 

Ε.7.2- Κίνδυνοι για την Υλοποίηση των Παρεμβάσεων 

 

Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας αναφορικά με τα προβλήματα / κινδύνους που είναι πιθανό να 
απειλήσουν την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Ακολούθως να τεκμηριωθούν οι σχεδιαζόμενοι τρόποι 
για τον περιορισμό ή/και την εξάλειψη των εν λόγω κινδύνων. Σημειώνεται ότι η κατηγοριοποίηση σε Χαμηλό, 
Μεσαίο και Υψηλό κίνδυνο θα πρέπει να γίνεται πλήρως κατανοητή με τον επακριβή καθορισμό της κάθε 
κατηγορίας κινδύνου. 

 

Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση 

Εκτιμώμενο 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Βαθμός 
Κίνδυνου 
(Χαμηλός, 
Μεσαίος, 
Υψηλός) 

Πιθανές επιπτώσεις 

ΑΠ-1: Ενίσχυση της 
Κοινωνικής Συνοχής 

και της Ισότιμης 
Πρόσβασης των 

Πολιτών σε ποιοτικές 
υπηρεσίες Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και 
Κοινωνικής Ένταξης 

1.1 

ΟΔ/Π-1: Αναβάθμιση 
- Συμπλήρωση των 

Κοινωνικών 
Υποδομών 

6.800.000 Μεσαίος 

Προσφυγές που επιφέρουν 
καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια 

των διαγωνισμών 
Δυσχρηστικότητα και 

δυσλειτουργικότητα Υπηρεσιών 
Περιορισμένοι συνεργάτες με 
εξειδικευμένη δραστηριότητα  

1.2 

ΟΔ/Π-2: Βελτίωση – 
Εκσυγχρονισμός - 
Συμπλήρωση του 

Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των 
Υποδομών Διά Βίου 

Μάθησης και 
Εκπαίδευσης 

1.800.000 Χαμηλός 
Δυσκολία στην απόκτηση αδειών 

Μη ρεαλιστικά Χρονοδιαγράμματα 
Καθυστερήσεις στις πληρωμές  

1.3 

ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": 
Διαδημοτικές 

Δράσεις , Δομές, 
Συμπράξεις και 

Εργαλεία για την 
Προώθηση των 

Ευπαθών Ομάδων 
και των Νέων στην 
Απασχόληση και 

στην 
Επιχειρηματικότητα 

2.400.000 Χαμηλός 

 Δυσκολία στην στελέχωση των 
υποδομών με εξειδικευμένο 

προσωπικό 
Έλλειψη εμπειρίας σε σύγχρονα 

εργαλεία διαχείρισης 
Προσφυγές που επιφέρουν 

καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια 
των διαγωνισμών 
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Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση 

Εκτιμώμενο 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Βαθμός 
Κίνδυνου 
(Χαμηλός, 
Μεσαίος, 
Υψηλός) 

Πιθανές επιπτώσεις 

ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Δομές 
και Δράσεις για την 

Προώθηση των 
Ευπαθών Ομάδων 

στην Αγορά Εργασίας 

4.080.000 Χαμηλός 

Δυσκολία στον καθορισμό των 
κριτηρίων με βάση τα οποία θα 

επιλεγούν οι Ωφελούμενοι 
Περιορισμένοι συνεργάτες με 
εξειδικευμένη δραστηριότητα 

1.4 

ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΔΙΕΥΡΥΝΩ": 
Διαδημοτικές Δομές 

και Δράσεις 
Προώθησης της 

Κοινωνικοποίησης 
και της Ένταξης των 

Περιθωριοποιημένων 
Ομάδων (Ρομά, 

Άστεγοι, 
Παλιννοστούντες 

κ.λπ.) 

1.800.000 Χαμηλός 

 Δυσκολία στην στελέχωση των 
υποδομών με εξειδικευμένο 

προσωπικό 
Έλλειψη εμπειρίας σε σύγχρονα 

εργαλεία διαχείρισης 

1.5 

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Ειδικές 

Δομές και Δράσεις 
για τη Διασφάλιση 
της Ποιότητας της 

Καθημερινής 
Διαβίωσης των 

Ειδικών και 
Ευάλωτων Ομάδων 

και την Αντιμετώπιση 
των Διακρίσεων 

2.300.000 Χαμηλός 

Έλλειψη εμπειρίας που επιφέρει 
προβλήματα στην υλοποίηση 

παρόμοιων παρεμβάσεων 
Περιορισμένοι συνεργάτες με 
εξειδικευμένη δραστηριότητα  

ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΕΝΤΑΣΣΩ": 
Διαδημοτικές Ειδικές 

Δομές και Δράσεις 
για την Προώθηση 

της Κοινωνικής 
Ένταξης των Ειδικών 

και Ευάλωτων 
Ομάδων 

2.600.000 Χαμηλός 

Περιορισμένοι συνεργάτες με 
εξειδικευμένη δραστηριότητα  

 Δυσκολία στην στελέχωση των 
υποδομών με εξειδικευμένο 

προσωπικό 
Έλλειψη εμπειρίας σε σύγχρονα 

εργαλεία διαχείρισης 
Δυσκολία στον καθορισμό των 
κριτηρίων με βάση τα οποία θα 

επιλεγούν οι Ωφελούμενοι 

1.6 

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Δομές 
και Δράσεις για την 
Αντιμετώπιση της 
Φτώχειας και την 

Παροχή Υπηρεσιών 
Ανοιχτής Ειδικής 
Φροντίδας (κατ’ 

2.134.000 Χαμηλός 

 Περιορισμένοι συνεργάτες με 
εξειδικευμένη δραστηριότητα  

Υλοποίηση παρέμβασης χωρίς την 
εφαρμογή ορθολογικής 

διαχείρισης 
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Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση 

Εκτιμώμενο 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Βαθμός 
Κίνδυνου 
(Χαμηλός, 
Μεσαίος, 
Υψηλός) 

Πιθανές επιπτώσεις 

οίκον, διημέρευσης 
κ.λπ.) 

ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": 
Διαδημοτικές Ειδικές 
Δομές, Δράσεις και 

Υπηρεσίες 
Προληπτικής 

Ιατρικής, Ψυχικής 
Υγιεινής και 

Δημόσιας Υγείας 

1.436.000 Χαμηλός 

 Έλλειψη εμπειρίας σε σύγχρονα 
εργαλεία διαχείρισης 

Δυσκολίες στον συντονισμό 
μεταξύ των μερών που 

εμπλέκονται στην παρέμβαση 

ΟΔ/Π-10: 
Διαδημοτικό 

Κοινωνικό Δίκτυο 
"ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": 
Ανάπτυξη και 

εφαρμογή εργαλείων 
Κοινωνικής 

Καινοτομίας και 
βελτίωση των 

ικανοτήτων των 
Στελεχών των 

Κοινωνικών Δομών 
και των Κοινωνικών 
Φορέων στη Δυτική 

Αθήνα 

1.395.000 Χαμηλός 

 Έλλειψη εμπειρίας σε σύγχρονα 
εργαλεία διαχείρισης 

 Περιορισμένοι συνεργάτες με 
εξειδικευμένη δραστηριότητα 

ΑΠ-2: Προώθηση της 
Αστικής 

Αναζωογόνησης, της 
Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας και 
διασφάλιση της 

«Διαλειτουργικότητας» 
των Υπερτοπικών 

Κέντρων των Δήμων-
Εταίρων της Δυτικής 

Αθήνας 

2.1 

ΟΔ/Π-11: Βελτίωση 
της Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας και 
της ΕΞΕ σε Δημόσια 
Κτίρια στη Δυτική 

Αθήνα 

6.650.000 Μεσαίος 

Υλικά και εξοπλισμός 
περιορισμένης ποιότητας 

 Προσφυγές που επιφέρουν 
καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια 

των διαγωνισμών 
Προδιαγραφές και σχέδια μη 

επαρκή 

2.2 

ΟΔ/Π-12: Πρόληψη 
πλημμυρικών 

φαινομένων και 
διασφάλιση της 

Βιωσιμότητας των 
παρεμβάσεων 

Αστικής 
Αναζωογόνησης στις 
περιοχές της Δυτικής 

Αθήνας που 
επηρεάζονται από 

τους Ορεινούς 
Όγκους, τα ρέματα 

4.077.000 Μεσαίος 

 Προσφυγές που επιφέρουν 
καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια 

των διαγωνισμών 
Προδιαγραφές και σχέδια μη 

επαρκή 
Υλικά και εξοπλισμός 

περιορισμένης ποιότητας 



Έντυπο υποβολής πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

292 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση 

Εκτιμώμενο 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Βαθμός 
Κίνδυνου 
(Χαμηλός, 
Μεσαίος, 
Υψηλός) 

Πιθανές επιπτώσεις 

εντός του αστικού 
ιστού κ.λπ. 

2.3 

ΟΔ/Π-13: Ανάπτυξη 
Δικτύου Υποδομών 

Πολιτισμού, 
Αναψυχής και 

Επιχειρηματικότητας 
για την Ενίσχυση της 
Μητροπολιτικότητας 

και τη 
Διαφοροποίηση της 

Οικονομίας της 
Δυτικής Αθήνας 

2.500.000 Χαμηλός 

Έλλειψη εμπειρίας σε σύγχρονα 
εργαλεία διαχείρισης 

 Περιορισμένοι συνεργάτες με 
εξειδικευμένη δραστηριότητα 
 Προσφυγές που επιφέρουν 

καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια 
των διαγωνισμών 

2.4 

ΟΔ/Π-14: 
Στοχευμένες 

παρεμβάσεις αστικής 
αναβάθμισης και 

αναζωογόνησης για 
τη βελτίωση της 

καθημερινότητας 
των Πολιτών και τη 
διάχυση των ροών 

επισκεψιμότητας στη 
Δυτική Αθήνα 

2.800.000 Μεσαίος 

 Περιορισμένη εμπειρία σε νέες 
τεχνολογικές προκλήσεις 

Δυσλειτουργικότητα υπηρεσιών 
Λανθασμένα καθορισμένες 

απαιτήσεις 
Προσφυγές που επιφέρουν 

καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια 
των διαγωνισμών 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση 
Ελκυστικότητας και 
Ανταγωνιστικότητας 
της Δυτικής Αθήνας – 

Διάδοση Νεανικής, 
Νεοφυούς και 
Αλληλέγγυας 

Επιχειρηματικότητας 
και Καινοτομίας. 

Αξιοποίηση 
συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / 
εμβληματικών 

Επιχειρηματικών 
Πόλων και 

Επενδυτικών 
Ευκαιριών - Στήριξη 

της 
Προσαρμοστικότητας 

των ΜΜΕ και τη 
Προώθησης της 
Απασχόλησης. 

3.1 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις 
εφαρμοσμένης 

έρευνας και 
δημιουργίας 

συστάδων (clusters) 
ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους 
ερευνητικούς 

Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της 

ΠΣΕΕ και, ιδίως σε 
εκείνες που αφορούν 
στην Πολιτιστική και 

Δημιουργική 
Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον 

βιομηχανικό 
σχεδιασμό, στις 

εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην 

περιβαλλοντική και 
ενεργειακή 

διαχείριση των 
αστικών λειτουργιών, 
καθώς και σε έξυπνα 

συστήματα 
μετακίνησης, 
διαβίωσης και 

600.000 Χαμηλός 

 Δυσλειτουργικότητα υπηρεσιών 
Προσφυγές που επιφέρουν 

καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια 
των διαγωνισμών 

 Περιορισμένη εμπειρία σε νέες 
τεχνολογικές προκλήσεις 
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Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση 

Εκτιμώμενο 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Βαθμός 
Κίνδυνου 
(Χαμηλός, 
Μεσαίος, 
Υψηλός) 

Πιθανές επιπτώσεις 

προσέλκυσης / 
διαχείρισης 
επισκεπτών 

3.2 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη 
της διείσδυσης, 

χρήσης και 
αξιοποίησης 

αναδυόμενων 
τεχνολογιών και 

δικτύων στο χώρο 
της ψηφιακής 
οικονομίας και 
ενίσχυση της 

επιχειρηματικής 
καινοτομίας με βάση 

τις σύγχρονες 
ψηφιακές 

τεχνολογίες 

500.000 Χαμηλός 

 Δυσλειτουργικότητα υπηρεσιών 
 Έλλειψη εμπειρίας σε σύγχρονα 

εργαλεία διαχείρισης 
Περιορισμένοι συνεργάτες με 
εξειδικευμένη δραστηριότητα 

3.3 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη 
της εκκόλαψης και 
ίδρυσης νεοφυών 
επιχειρήσεων και 

δικτύων, με έμφαση 
στις δραστηριότητες 
της Πολιτιστικής και 

Δημιουργικής 
Οικονομίας, του 
Τουρισμού, του 
βιομηχανικού 

σχεδιασμού, των 
Υπηρεσιών που 
παρέχονται από 

Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης, στις 

εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές 
λειτουργίες κ.λπ. 

1.027.000 Χαμηλός 

 Περιορισμένη εμπειρία σε νέες 
τεχνολογικές προκλήσεις 

 Δυσλειτουργικότητα υπηρεσιών 
Περιορισμένοι συνεργάτες με 
εξειδικευμένη δραστηριότητα 

Προσφυγές που επιφέρουν 
καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια 

των διαγωνισμών 

3.4 

ΟΔ/Π-18: 
Διαφοροποίηση των 

Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ 
μέσω Εφαρμογής 
Επιχειρηματικών 

Στρατηγικών Σχεδίων 
για την πρόσβαση, 

απόκτηση και 
ενσωμάτωση 

τεχνογνωσίας για νέα 
προϊόντα και 

υπηρεσίες, καθώς 

3.400.000 Χαμηλός 

 Έλλειψη εμπειρίας σε σύγχρονα 
εργαλεία διαχείρισης 

 Δυσλειτουργικότητα υπηρεσιών 
Περιορισμένη εμπειρία σε νέες 

τεχνολογικές προκλήσεις 
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Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση 

Εκτιμώμενο 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Βαθμός 
Κίνδυνου 
(Χαμηλός, 
Μεσαίος, 
Υψηλός) 

Πιθανές επιπτώσεις 

και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

3.5 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση 
μεμονωμένων ΜΜΕ 
ή/και συμπράξεων 

ή/και μέσω 
ανάπτυξης δικτύων 

μεταξύ επιχειρήσεων 
που είτε δρουν 

συμπληρωματικά 
είτε ανήκουν σε 

ομοειδείς αλυσίδες 
αξίας, για την 

τοποθέτησή τους σε 
νέες αγορές του 

εξωτερικού, κατά 
προτεραιότητα στους 

τομείς της ΠΣΕΕ 

1.195.000 Χαμηλός 

 Έλλειψη εμπειρίας σε σύγχρονα 
εργαλεία διαχείρισης 

 Δυσλειτουργικότητα υπηρεσιών 
Περιορισμένη εμπειρία σε νέες 

τεχνολογικές προκλήσεις 
 

3.6 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη 
της 

Επιχειρηματικότητας 
μέσω παροχής 

κατάλληλης 
υποστήριξης και 
Προώθηση της 
Ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων από 
νέους, γυναίκες 

κ.λπ., ιδίως στους 
τομείς της ΠΣΕΕ 

2.716.000 Χαμηλός 
Περιορισμένη εμπειρία σε νέες 

τεχνολογικές προκλήσεις 
 Δυσλειτουργικότητα υπηρεσιών 

3.7 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη 
Σχεδίων 

Αναδιάρθρωσης 
μεμονωμένων ή/και 

Ομάδων 
Επιχειρήσεων και 

Προσαρμογής 
Εργαζομένων για την 

στήριξη της 
προσαρμογής των 
επιχειρήσεων στις 

απαιτήσεις του 
διεθνούς 

ανταγωνισμού και τις 
σύγχρονες 

αναπτυξιακές 
απαιτήσεις, ιδίως 
στους Τομείς της 

ΠΣΕΕ 

1.978.000 Χαμηλός 

 Περιορισμένη εμπειρία σε νέες 
τεχνολογικές προκλήσεις 

 Έλλειψη εμπειρίας σε σύγχρονα 
εργαλεία διαχείρισης 

Μη κατάλληλα διαμορφωμένες 
δομές 
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Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση 

Εκτιμώμενο 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Βαθμός 
Κίνδυνου 
(Χαμηλός, 
Μεσαίος, 
Υψηλός) 

Πιθανές επιπτώσεις 

3.8 

ΟΔ/Π-22: 
Διαδημοτικό Δίκτυο 

Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 

"ΚΟΙΝΩΝΩ": 
Δημιουργία Νέων 

Θέσεων 
Απασχόλησης μέσω 

Προώθησης της 
Κοινωνικής 
Οικονομίας 

3.000.000 Χαμηλός 
 Δυσλειτουργικότητα υπηρεσιών 
 Έλλειψη εμπειρίας σε σύγχρονα 

εργαλεία διαχείρισης 

ΑΠ-4: Ανάπτυξη και 
εφαρμογή «έξυπνων» 
λύσεων στις αστικές 
(smart -city, smart-

energy, eco-city) των 
Υπερτοπικών και 

Τοπικών Κέντρων, τις 
κοινωνικές λειτουργίες 
(Social Innovation) και 
τις Εταιρικές Σχέσεις 
των Δήμων-Εταίρων 
της Δυτικής Αθήνας 

4.1 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές 
"Διάχυτης / 

Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης 

(Ambient 
Intelligence) στο 

Αστικό Περιβάλλον 
με έμφαση στους 

Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό 

Περιβάλλον, 
Προληπτική Ιατρική, 
Δια Βίου Μάθηση, 
Τοπική Οικονομία, 
Κοινωνική Ένταξη 

κλπ.) και Δημιουργία 
Διαδημοτικού 

Δικτύου Έξυπνων 
Συνοικιών» σε 

επίπεδο γειτονιάς 

981.000 Χαμηλός 

 Έλλειψη εμπειρίας σε σύγχρονα 
εργαλεία διαχείρισης 

 Περιορισμένη εμπειρία σε νέες 
τεχνολογικές προκλήσεις 

Περιορισμένοι συνεργάτες με 
εξειδικευμένη δραστηριότητα 

Προσφυγές που επιφέρουν 
καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια 

των διαγωνισμών 

Σύνολο Χαμηλού Κινδύνου: 37.842.000 

  Σύνολο Μεσαίου Κινδύνου: 20.327.000 

Σύνολο Υψηλού Κινδύνου: 0 

ΣΥΝΟΛΟ  58.169.000 

 

 

Ενδεικτικοί τρόποι αντιμετώπισης κινδύνων για την υλοποίηση Παρεμβάσεων (ανά 
συγκεκριμένη παρέμβαση): 

 

ΟΔ/Π-1, ΟΔ/Π-2, ΟΔ/Π-11, ΟΔ/Π-13: Προσδιορισμός των απαιτήσεων που διέπουν την 
(κάθε) Παρέμβαση. Περιγραφή των Δράσεων. Αξιολόγηση Προμηθευτών, εξωτερικών 
Αναδόχων, εμπειρογνωμόνων κ.λπ. Ορθολογική και εκ του σύνεγγυς διοίκηση που θα τηρεί 
τις διαδικασίες, θα κάνει χρήση υλικών που έχουν εγκριθεί, θα είναι υπεύθυνη για τους 
ποιοτικούς ελέγχους κ.λπ. 

ΟΔ/Π-3, ΟΔ/Π-4, ΟΔ/Π-5, ΟΔ/Π-6, ΟΔ/Π-7, ΟΔ/Π-8, ΟΔ/Π-9: Αξιοποίηση Στελεχών 
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Κοιννωικών Δομών Δήμων-Εταίρων και Τεχνικών Συμβούλων με εμπειρία σε συναφείς 
δράσεις, ώστε να εξειδικεύσουν τις απαιτήσεις και να καθορίσουν τα κριτήρια μέσω των 
οποίων θα επιλεγούν οι ωφελούμενοι 

ΟΔ/Π-10: Αξιοποίηση Τεχνικών Συμβούλων με εμπειρία σε συναφείς δράσεις ώστε να 
ερμηνεύσουν τις απαιτήσεις, τους στόχους και τις ανάγκες όσων χρησιμοποιήσουν τις 
υπηρεσίες. Συνεχής διαβούλευση. 

ΟΔ/Π-12, ΟΔ/Π-14: Αξιοποίηση Τεχνικών Συμβούλων, με εμπειρία σε συναφείς δράσεις ώστε 
να ερμηνεύσουν τις απαιτήσεις, έλεγχος των συνθηκών και των περιορισμών σε συνάρτηση 
με τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Έλεγχος πληρωμών. Εκπόνηση 
στατικών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών μελετών, συγκοινωνιακές τροποποιήσεις, 
ενημέρωση για πιθανές υπεργολαβίες. Πρόβλεψη για την αντιμετώπιση ενστάσεων κατά τη 
διαδικασία των διαγωνισμών. Προσδιορισμός απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και 
πολεοδομικών θεμάτων 

ΟΔ/Π-15, ΟΔ/Π-16, ΟΔ/Π-18: Αξιοποίηση Τεχνικών Συμβούλων, με εμπειρία σε συναφείς 
δράσεις ώστε να ερμηνεύσουν τις απαιτήσεις και να καθορίσουν τα κριτήρια μέσω των 
οποίων θα επιλεγούν οι ωφελούμενοι και οι ωφελούμενες επιχειρήσεις. Καθορισμός 
συστήματος αξιολόγησης. 

ΟΔ/Π-17: Αξιοποίηση Τεχνικών Συμβούλων, με εμπειρία σε συναφείς δράσεις ώστε να 
ερμηνεύσουν τις απαιτήσεις και να καθορίσουν τα κριτήρια μέσω των οποίων θα επιλεγούν 
οι ωφελούμενοι. Αξιοποίηση ειδικού επιστημονικού προσωπικού (σύμβουλος ή εταιρεία με 
ειδική εμπειρία) για τη διαχείριση του έργου. 

ΟΔ/Π-21: Αξιοποίηση Τεχνικών Συμβούλων ώστε να ερμηνεύσουν τις απαιτήσεις και να 
καθορίσουν τα κριτήρια μέσω των οποίων θα επιλεγούν οι ωφελούμενοι. 

ΟΔ/Π-22: Αξιοποίηση Τεχνικών Συμβούλων, με εμπειρία σε συναφείς δράσεις ώστε να 
ερμηνεύσουν τις απαιτήσεις και να καθορίσουν τα κριτήρια μέσω των οποίων θα επιλεγούν 
οι ωφελούμενοι. Αυστηρή εφαρμογή/ τήρηση του συστήματος ποιότητας και των 
προβλεπόμενων διαδικασιών. 
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Ε.8 - ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος Πίνακας προκειμένου να τεκμηριωθούν οι ανάγκες σε Τεχνική Βοήθεια, το 
συγκεκριμένο είδος της με ακριβή αιτιολόγηση, καθώς και το εκτιμώμενο κόστος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. xiv του Κεφ. 2.2.1 του Οδηγού. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ (€) 

Εκπόνηση μελετών, ερευνών 
που αφορούν την εξειδίκευση 

(επιχειρηματικότητα + 
τεκμηρίωση συνθηκών) 

Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών: 90.000 € 

Υποστήριξη σε λογιστικά και 
νομικά θέματα Σύμβουλοι 55.000 € 

Δημοσιότητα προγράμματος, 
ωφέλειες παρεμβάσεων Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση 65.000 € 

Αξιολόγηση παρεμβάσεων, 
αξιοποίηση δεδομένων 
κρατικών ενισχύσεων 

Αξιολόγηση 60.000 € 

Προσδιορισμός Διαδικασιών 
προβλεπόμενων ελέγχων Έλεγχοι 35.000 € 

Εκδηλώσεις με θέμα την 
εξέλιξη των παρεμβάσεων και 

συνεδριάσεις που αφορούν 
την καθοδήγηση 

Οργάνωση εκδηλώσεων -συνεδριάσεων – συσκέψεων 70.000 € 

Δαπάνες για τη συμμετοχή 
των εμπλεκόμενων σε 

συνέδρια και εκπαιδευτικές 
ημερίδες 

Εκπαίδευση του Προσωπικού ΕΦΔ και Συμμετοχή σε 
Ημερίδες Συνέδρια ή Fora 20.000 € 

Δαπάνες μετακίνησης Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού 55.000 € 
Δαπάνες που αφορούν τη 

δημοσίευση διαγωνισμών και 
των διακηρύξεων 

Έξοδα δημοσιεύσεων – ανακοινώσεων 15.000 € 
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ΣΤ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΠΔΠ) Ο.Χ.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΣΤ.1 – ΑΠΔΠ Α.Π. 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 
ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των 
Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Ένταξης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
1.1. Προαγωγή της Κοινωνικής Ένταξης και της Κοινωνικής Καινοτομίας μέσω 
Αναβάθμισης και Συμπλήρωσης των Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική 
Αθήνα 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): ΟΔ/Π-1: Αναβάθμιση - Συμπλήρωση των Κοινωνικών Υποδομών  

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
• Ανέγερση νέων και αναβάθμιση του εξοπλισμού υπαρχόντων 

Παιδικών Σταθμών 
• Διαμόρφωση/αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμός 

τους για τη λειτουργία ΚΔΑΠ και τη φιλοξενία δράσεων υποστήριξης 
της κοινωνικής ένταξης μέσω του παιχνιδιού 

• Κατασκευή και αναβάθμιση Βρεφονηπιακών σταθμών 
• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Κοινοτικά 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και Κέντρα Παιδικής προστασίας 
• Δημιουργία Χώρου Αναψυχής και Άθλησης Νήπιων και Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες 
• Αναβάθμιση, διαμόρφωση και Εξοπλισμός ΚΑΠΗ 
• Υποδομές – Εξοπλισμός κλπ «Θερμοκοιτίδας Κοινωνικής 

Οικονομίας» στη Δυτική Αθήνα 
• Κατασκευή Δικτύου Παιδικών Χαρών και Ελαφρών Υποδομών 

Αθλοπαιδιών 
• Υποδομές Κέντρου Στήριξης Νεανικής επιχειρηματικότητας 

Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 
εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων 
σε άτομα με αναπηρία. 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

9a: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που 
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις 
ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας 
την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη 
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

9.α.1: Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και 
της πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω 
βελτίωσης των αντίστοιχων Υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

55. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και 
τοπική ανάπτυξη 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Προαγωγή της Κοινωνικής Ένταξης και της Κοινωνικής Καινοτομίας μέσω 
Αναβάθμισης και Συμπλήρωσης των Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική 
Αθήνα 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
CO36: Πληθυσμός που καλύπτεται από 25.337 άτομα19 

                                                           
19 Ο Υπολογισμός του Δείκτη γίνεται με αναγωγή ωφελουμένων, οι οποίοι αποτελούν το 16,9% του συνόλου των ωφελουμένων 
της Περιφέρειας Αττικής, με βάση την μέγιστη τιμή του Δείκτη στο ΕΠ Αττική 2014-2020 
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του ΕΠ Αττικής 2014-2020) βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας 
Τ3305: Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών 
υποδομών:  794 άτομα20 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 

Τ3301: Πληθυσμός που καλύπτεται από 
κοινωνικές υποδομές  1.53421 φυσικά πρόσωπα 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: 

• Κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας 
• Ωφελούμενοι των επιμέρους κατηγοριών των Ευπαθών Ομάδων 
• Ειδικές Ομάδες του Πληθυσμού της Περιοχής Παρέμβασης, και ιδίως, 

Ευάλωτες Ομάδες, Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 
ΟΔ/Π-2: Βελτίωση – 

Εκσυγχρονισμός - 
Συμπλήρωση του 

Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των 
Υποδομών Διά Βίου 

Μάθησης και 
Εκπαίδευσης 

Σύνδεση των αμιγώς Εκπαιδευτικών υποδομών και 
των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης με την 

αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, την 
πρόσβαση των γονέων που ανήκουν σε οικογένειες 

Ευπαθών Ομάδων σε βελτίωση των δεξιοτήτων 
τους και στην προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης, 

καθώς και με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς 
εργασίας και την στοχευμένη υποστήριξη ανέργων 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

2ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2021 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Αναβάθμιση - Συμπλήρωση των Κοινωνικών Υποδομών 
στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας 6.800.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 6.800.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΤΠΑ 6.800.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΕΣΚΕ Περιφέρειας 
Αττικής 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, που συνδυάζει την 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας (Α.Π. 1),την 
πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού 
των παιδιών (Α.Π. 2) και την προώθηση στην 

                                                           
20 Ο Ειδικός Δείκτης Εκροών Τ3301 υπολογίζεται με βάση τον CO35 (δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή 
εκπαίδευσης που ενισχύονται), στον οποίο προβλέπεται μοναδιαίο κόστος € 3.253.267 ανά 100 ωφελούμενους. Με βάση την 
χρήση των προτεινόμενων υποδομών ως υποδομών κοινωνικής στήριξης, στις οποίες οι ωφελούμενοι έχουν μεγαλύτερη 
συχνότητα εξυπηρέτησης και οι υποδομές έχουν μικρότερο κόστος, γίνεται υπόθεση μοναδιαίου κόστους € 3.253.267 ανά 350 
ωφελούμενους 

21 Ο Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος Τ3305 υπολογίζεται με βάση την αναλογία του συνολικού εξυπηρετούμενου πληθυσμού 
που αναφέρεται συνολικά στο Δείκτη (9.076 φυσικά πρόσωπα) με την αναλογία του εξυπηρετούμενου πληθυσμού του δείκτη 
Τ3293 (16,9%). 
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απασχόληση και την πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες (Α.Π. 3, Προτεραιότητα 3.1) και, 
έμμεσα, την πρόσβαση των ανέργων με 
σωρευτικά χαρακτηριστικά αποκλεισμού και 
άλλων ομάδων σε οικονομικά προσιτές και 
ποιοτικές υπηρεσίες (Προτεραιότητα 3.2) 

Εθνική Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης 
(ΕΣΚΕ) 

Συνέργιες με τις παρεμβάσεις προώθησης της 
Ενεργητικής Ένταξης στο πλαίσιο της ΕΣΚΕ και, 
ιδίως: 
• Στήριξη του εισοδήματος ώστε να διασφαλίζεται 

αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων 
χωρίς επαρκείς πόρους για την κάλυψη αναγκών 

• Σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω 
ενεργητικών μέτρων απασχόλησης 

• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε 
υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατή η παροχή 
συμβουλών, υγειονομικής περίθαλψης, 
φροντίδας, ψυχολογικής και κοινωνικής 
αποκατάστασης σε ανθρώπους που έχουν 
ιδιαίτερη ανάγκη από τέτοιου είδους υπηρεσίες 
και δεν έχουν τα μέσα ή τη γνώση να ωφεληθούν 
από αυτές 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για την Αντιμετώπιση 
της Σχολικής Διαρροής 

 Σύνδεση των Δράσεων της Παρέμβασης με τους 
βασικούς Πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου για την 
Αντιμετώπιση της Σχολικής Διαρροής και τη 
μείωση της μαθητικής διαρροής 

ΕΠΜ (επικαιρ. Απρίλιος 
2015) 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, Αντιμετώπιση 
της Ανθρωπιστικής Κρίσης (Ν. 4320/2015), 
δράσεις του ΤΕΒΑ και αναθεώρηση του 
συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας (Social Welfare 
Review (SWR). 

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 
κατά της Φτώχειας 

• Ανάληψη δράσεων Κοινωνικής Ένταξης με 
ενσωμάτωση παρεμβάσεων στο μεγαλύτερο 
δυνατό φάσμα πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.  

• Προώθηση της (μετρήσιμης) κοινωνικής 
καινοτομίας και της Αξιολόγησης του 
«αντίκτυπου» των Παρεμβάσεων (Social 
Impact Assessment)  

• Προώθηση των «Συμπράξεων» μέσω των 
Διαδημοτικών Δικτύων και των Συνεργασιών 
με τοπικούς και κεντρικούς Φορείς 

• Συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των 
Κοινωνικού Κεφαλαίου – Μηχανισμός, 
μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση και 
λογοδοσία.  

Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
για την Αναπηρία 2010-
2020: Ανανέωση της 
δέσμευσης για μια 
Ευρώπη Χωρίς Εμπόδια 
Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες 
(Ν.4074/2012) 

Ενσωμάτωση στις δράσεις της Παρέμβασης του 
«Καθολικού Σχεδιασμού» και της ανάπτυξης 
προσβάσιμων υποδομών, υποστηρικτικών 
τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με 
στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στα 
άτομα με αναπηρίες και την αποφυγή 
διακρίσεων. 
Συμβατότητα με το εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο για 
τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε 
υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά. 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 
Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
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Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  
Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς 
και Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη 
«χωρικού δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων 
Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως 
μέσω της μετατροπής του «Διαδημοτικού 
Κέντρου Ευρείας Ακτινοβολίας» του Περιστερίου 
σε «Μητροπολιτικό Κέντρο» και την ανάδειξη 
των «Δημοτικών Κέντρων» της Δυτικής Αθήνας σε 
νέα «Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας 
Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο «αστικών 
διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα Αγίας 
Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό 
πλέγμα Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – 
Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην 
υπέρβαση του διαχρονικού κοινωνικού 
διαχωρισμού και της δομικά δυσμενέστερης 
θέσης που διακρίνει τη Δυτική Αθήνα.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των διαστάσεων 
της κρίσης της περιοχής, συναρτάται κυρίως με 
την κοινωνική συνοχή και εκφράζεται με την 
εστίαση σε συγκεκριμένους θύλακες, 
επιλεγμένους− με τρία κριτήρια: την ύπαρξη 
εξαιρετικά έντονων συγκεκριμένων 
προβλημάτων, τη στρατηγική θέση (δηλ. τη 
δυνατότητα δράσεις σε κάποιο θύλακα να 
λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην 
ευρύτερη Δυτική Αθήνα), και την ύπαρξη 
διαδημοτικής ισορροπίας στη γεωγραφία 
σημείων εστίασης και δράσεων. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, ΕΠΙ 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ 
κατασκευής   Χ 

Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών 
Δημοπράτησης και επιστημονική υποστήριξη εκπόνηση μελετών 
Ωφέλειας/Κόστους και σημαντικότητας εσόδων (CBA Analysis), όπου είναι 
απαραίτητο. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 
ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των 
Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Ένταξης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.2. Πρόσβαση του Τοπικού Πληθυσμού σε Σύγχρονες Δημόσιες Υποδομές 
Δια Βίου Μάθησης και εκπαίδευσης 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): ΟΔ/Π-2: Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των Υποδομών Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Οι Δράσεις της Παρέμβασης είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 
• Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των Υποδομών και του Εξοπλισμού 

Σχολικών Μονάδων (Διαδραστικοί Πίνακες, ΗΥ, κτλ.)  
• Διαμόρφωση Κτιρίων και Εξοπλισμός για τη λειτουργία Κέντρων Δια 

Βίου Μάθησης  
• Αναβάθμιση Υφιστάμενης Εκπαιδευτικής Υποδομής Σχολικών Κτιρίων 

Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 
εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων 
σε άτομα με αναπηρία.  

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

10a: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την 
ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

10.α.1: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της 
Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

50. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και 
εκπαίδευση ενηλίκων 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Πρόσβαση του Τοπικού Πληθυσμού σε Σύγχρονες Δημόσιες Υποδομές Δια 
Βίου Μάθησης και εκπαίδευσης 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
CO35: Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας 
ή εκπαίδευσης που ενισχύονται22 255 άτομα 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 

Τ3311: Ποσοστό πληθυσμού που εξυπηρετείται από 
Εκπαιδευτικές Υποδομές 98,0% 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: 
• Μαθητές, φοιτητές, ενήλικες με χαμηλά τυπικά προσόντα («δεύτερη» 

ευκαιρίας εκπαίδευσης), μειονεκτούντα άτομα 
• Οικογένειες με παιδιά, κάτοικοι της Περιφέρειας  

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 

ΟΔ/Π-1: Αναβάθμιση - 
Συμπλήρωση των 

Κοινωνικών Υποδομών 

Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Κοινωνικών 
Υποδομών με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας, τη βελτίωση της 
«εγγύτητας» των υποδομών στους Θύλακες και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

2ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2021 

                                                           
22 Ο Δείκτης Εκροών CO35 υπολογίζεται με βάση το μοναδιαίο κόστος € 3.253.267 ανά 100 ωφελούμενους. Με βάση την 
κατάσταση των προτεινόμενων υποδομών της Παρέμβασης, γίνεται υπόθεση μοναδιαίου κόστους € 3.253.267 ανά 250 
ωφελούμενους 
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Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των Υποδομών και του 
Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων (Διαδραστικοί Πίνακες, 
ΗΥ, κτλ.)  
Διαμόρφωση Κτιρίων και Εξοπλισμός για τη λειτουργία 
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης  
Αναβάθμιση Υφιστάμενης Εκπαιδευτικής Υποδομής 
Σχολικών Κτιρίων 

1.800.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.800.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΤΠΑ 1.800.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΕΣΚΕ Περιφέρειας 
Αττικής 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, που συνδυάζει την 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας (Α.Π. 1),την 
πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των 
παιδιών (Α.Π. 2) και την προώθηση στην 
απασχόληση και την πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες (Α.Π. 3, Προτεραιότητα 3.1) και, έμμεσα, 
την πρόσβαση των ανέργων με σωρευτικά 
χαρακτηριστικά αποκλεισμού και άλλων ομάδων σε 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες 
(Προτεραιότητα 3.2) 

Εθνική Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης 
(ΕΣΚΕ) 

Συνέργιες με τις παρεμβάσεις προώθησης της 
Ενεργητικής Ένταξης στο πλαίσιο της ΕΣΚΕ και, ιδίως: 
• Στήριξη του εισοδήματος ώστε να διασφαλίζεται 

αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων χωρίς 
επαρκείς πόρους για την κάλυψη αναγκών 

• Σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω ενεργητικών 
μέτρων απασχόλησης 

• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε υπηρεσίες, 
ώστε να είναι δυνατή η παροχή συμβουλών, 
υγειονομικής περίθαλψης, φροντίδας, 
ψυχολογικής και κοινωνικής αποκατάστασης σε 
ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη από 
τέτοιου είδους υπηρεσίες και δεν έχουν τα μέσα ή 
τη γνώση να ωφεληθούν από αυτές 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για την Αντιμετώπιση 
της Σχολικής 
Διαρροής 

 Σύνδεση των Δράσεων της Παρέμβασης με τους 
βασικούς Πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου για την 
Αντιμετώπιση της Σχολικής Διαρροής και τη 
μείωση της μαθητικής διαρροής 

ΕΠΜ (επικαιρ. 
Απρίλιος 2015) 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, Αντιμετώπιση 
της Ανθρωπιστικής Κρίσης (Ν. 4320/2015), δράσεις 
του ΤΕΒΑ και αναθεώρηση του συστήματος 
Κοινωνικής Πρόνοιας (Social Welfare Review (SWR). 

Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα κατά της 
Φτώχειας 

• Ανάληψη δράσεων Κοινωνικής Ένταξης με 
ενσωμάτωση παρεμβάσεων στο μεγαλύτερο 
δυνατό φάσμα πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.  

• Προώθηση της (μετρήσιμης) κοινωνικής 
καινοτομίας και της Αξιολόγησης του 
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«αντίκτυπου» των Παρεμβάσεων (Social Impact 
Assessment)  

• Προώθηση των «Συμπράξεων» μέσω των 
Διαδημοτικών Δικτύων και των Συνεργασιών με 
τοπικούς και κεντρικούς Φορείς 

• Συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των 
Κοινωνικού Κεφαλαίου – Μηχανισμός, 
μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση και 
λογοδοσία.  

Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την 
Αναπηρία 2010-2020: 
Ανανέωση της 
δέσμευσης για μια 
Ευρώπη Χωρίς 
Εμπόδια 
Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες 
(Ν.4074/2012) 

Ενσωμάτωση στις δράσεις της Παρέμβασης του 
«Καθολικού Σχεδιασμού» και της ανάπτυξης 
προσβάσιμων υποδομών, υποστηρικτικών 
τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο 
την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στα άτομα με 
αναπηρίες και την αποφυγή διακρίσεων. 
Συμβατότητα με το εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο για τη 
διασφάλιση της προσβασιμότητας σε υποδομές, 
υπηρεσίες και αγαθά. 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  
Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη 
«χωρικού δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων 
Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως 
μέσω της μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου 
Ευρείας Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε 
«Μητροπολιτικό Κέντρο» και την ανάδειξη των 
«Δημοτικών Κέντρων» της Δυτικής Αθήνας σε νέα 
«Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη 
δημιουργία δύο «αστικών διαδημοτικών πόλων» 
(αστικό πλέγμα Αγίας Βαρβάρας-Αιγάλεω-
Χαϊδαρίου και αστικό πλέγμα Αγίων Αναργύρων – 
Καματερού –Ιλίου – Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση 
του διαχρονικού κοινωνικού διαχωρισμού και της 
δομικά δυσμενέστερης θέσης που διακρίνει τη 
Δυτική Αθήνα.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των διαστάσεων 
της κρίσης της περιοχής, συναρτάται κυρίως με την 
κοινωνική συνοχή και εκφράζεται με την εστίαση σε 
συγκεκριμένους θύλακες, επιλεγμένους− με τρία 
κριτήρια: την ύπαρξη εξαιρετικά έντονων 
συγκεκριμένων προβλημάτων, τη στρατηγική θέση 
(δηλ. τη δυνατότητα δράσεις σε κάποιο θύλακα να 
λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην ευρύτερη 
Δυτική Αθήνα), και την ύπαρξη διαδημοτικής 
ισορροπίας στη γεωγραφία σημείων εστίασης και 
δράσεων. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, ΕΠΙ 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
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Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ 
κατασκευής   Χ 

Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών 
Δημοπράτησης και, δυνητικά, η επιστημονική υποστήριξη εκπόνηση μελετών 
Ωφέλειας/Κόστους και σημαντικότητας εσόδων (CBA), όπου είναι 
απαραίτητο. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 
ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των 
Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Ένταξης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
1.3. Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και 
στην Επιχειρηματικότητα μέσω Ολοκληρωμένων και Καινοτόμων 
Παρεμβάσεων Ενεργητικής Ένταξης 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 
ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Διαδημοτικές 
Δράσεις, Δομές, Συμπράξεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών 
Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Οι Δράσεις της Παρέμβασης είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 
Περιλαμβάνονται οριζόντιες (διαδημοτικές) Δράσεις, Δομές, Συμπράξεις και 
Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων (συμπεριλαμβανομένων 
των ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων) και, ιδίως των Νέων, των 
Νέων ΕΑΕΚ ()NEETs) και των Γυναικών στην Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα, ως εξής: 
• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Σύμπραξη για την Απασχόληση 

και την Επιχειρηματικότητα: Εργαλεία, Συστήματα και Μέθοδοι για 
την εξατομικευμένη προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης, της 
Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας  

• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Σύμπραξη για την Απασχόληση 
και την Επιχειρηματικότητα: Πιλοτικές Δομές (Γραφεία Απασχόλησης) 
και Δράσεις Εξατομικευμένης Προσέγγισης, Συμβουλευτικής Ανέργων 
που ανήκουν στις Ευπαθείς Ομάδες  

• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Ισότιμη Ένταξη των ΑΜΕΑ, των 
μεταναστών και κάθε Ομάδας που Αντιμετωπίζει Κοινωνικό 
αποκλεισμό  

• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Πιλοτικό Παρατηρητήριο 
Κινητικότητας και Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας 
(ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του ¨Εθνικού Συστήματος 
ΔΑΑΕ».  

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

9i: Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
απασχόλησης 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

9.i.1: Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα 
που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, με έμφαση σε άτομα που έχουν την 
ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια 
και κοινωνικό αποκλεισμό 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα μέσω Ολοκληρωμένων και Καινοτόμων Παρεμβάσεων 
Ενεργητικής Ένταξης 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 
2023 

CO01: Άνεργοι συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων:  3.778 άτομα23 

CO17: Άλλα μειονεκτούντα άτομα: 2.020 άτομα24 

                                                           
23 Υπολογισμοί με βάση μοναδιαίο κόστος του ΕΠ Αττική 2014-2020 και το ποσοστό του προϋπολογισμό της Παρέμβασης που 
αντιστοιχεί σε δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης (79%) 

24 Υπολογίζεται με βάση την ποσόστωση των ευπαθών ομάδων στο σύνολο των ωφελουμένων του Δείκτη CO01 
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Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 
2023 

Τ3294: Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση /κατάρτιση που αποκτούν εξειδίκευση που 
κατέχουν θέση απασχόλησης , συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από την λήξη της 
συμμετοχής τους:  

1.13325 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται είτε ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016, είτε με 
Ίδια Μέσα, με βάση οδηγίες της Πρόσκλησης και κατευθύνσεις της ΥΠΑΣΥΔ 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: 
Άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι, οικονομικά μη-ενεργά άτομα και ευάλωτες 
ομάδες, με έμφαση στους Δικαιούχους του Κοινωνικού Εγγυημένου 
Εισοδήματος. 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 

ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-
ΖΩ": Διαδημοτικές Δομές και 
Δράσεις για την Προώθηση 
των Ευπαθών Ομάδων στην 

Αγορά Εργασίας 

Συνεκτικές Δράσεις προώθησης της 
Κοινωνικής Ένταξης των ανέργων που 

ανήκουν σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες και, 
στην συνέχεια, της προώθησης στην 

απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα.  
Συνεργασία με ΕΙΕΑΔ για την αξιοποίηση του 

συστήματος ΔΑΑΕ 
ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό 

Κοινωνικό Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ": 
Διαδημοτικές Δομές και 
Δράσεις Προώθησης της 

Κοινωνικοποίησης και της 
Ένταξης των 

Περιθωριοποιημένων Ομάδων 
(Ρομά, Άστεγοι, 

Παλιννοστούντες κ.λπ.) 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
ισότιμης πρόσβασης των 

Περιθωριοποιημένων Ομάδων με 
ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και Δράσεις 

κοινωνικοποίησης, πρόληψης, δημιουργικής 
απασχόλησης κ.λπ. 

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-
ΖΩ": Διαδημοτικές Ειδικές 
Δομές και Δράσεις για τη 

Διασφάλιση της Ποιότητας της 
Καθημερινής Διαβίωσης των 

Ειδικών και Ευάλωτων 
Ομάδων και την Αντιμετώπιση 

των Διακρίσεων 

Αξιοποίηση του δικτύου Δομών Διημέρευσης 
και Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης των 

Ευάλωτων Ομάδων, με στόχους 
την απελευθέρωση ατόμων που έχουν την 

ευθύνη φροντίδας ευάλωτων και 
ηλικιωμένων ατόμων ώστε να αναζητήσουν 

θέση απασχόλησης και, 
τη βελτίωση της ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας αναζήτησης 
απασχόλησης, συμμετοχής σε πρόγραμμα 

βελτίωσης δεξιοτήτων, αναβάθμισης 
επιπέδου γνώσεων κ.λπ. των ενηλίκων μελών 

οικογενειών με μέλη ευάλωτες ομάδες και 
ανήλικα παιδιά 

ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": 
Διαδημοτικές Ειδικές Δομές 

και Δράσεις για την Προώθηση 
της Κοινωνικής Ένταξης των 

Ειδικών και Ευάλωτων 
Ομάδων 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
ισότιμης πρόσβασης των Ειδικών και 

Ευάλωτων Ομάδων με ολοκληρωμένες 
Δομές, Δίκτυα και Δράσεις . 

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
διασφάλισης ανοιχτής πρόσβασης των 

                                                           
25 Η τιμή στόχος του Δ.Α. υπολογίζεται με βάση την εκτίμηση του αντίστοιχου Δείκτη του ΕΠ Αττική 2014-2020 (το 30% των 
ωφελουμένων των δράσεων που θα μετέχουν σε Προγράμματα κατάρτισης ή που θα κατέχουν θέση απασχόλησης 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους)  
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ΖΩ": Διαδημοτικές Δομές και 
Δράσεις για την Αντιμετώπιση 
της Φτώχειας και την Παροχή 
Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 

Φροντίδας (κατ’ οίκον, 
διημέρευσης κ.λπ.) 

Ευπαθών Ομάδων για την Αντιμετώπιση της 
Φτώχειας , της ακραίας Φτώχειας και την 

πρόληψη του κινδύνου της φτώχειας και της 
περιθωριοποίησης, σε συνδυασμό με την 

παροχή υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 
Φροντίδας (κατ’ οίκον, διημέρευσης κ.λπ.) 

ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ": Διαδημοτικές Ειδικές 
Δομές, Δράσεις και Υπηρεσίες 

Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής 
Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
διασφάλισης ανοιχτής πρόσβασης των 

ευάλωτων και ηλικιωμένων ατόμων, των 
περιθωριοποιημένων ομάδων και των 

ανασφάλιστων ατόμων σε Διαδημοτικές 
Ειδικές Δομές, Δράσεις και Υπηρεσίες 

Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής Υγιεινής και 
Δημόσιας Υγείας 

ΟΔ/Π-10: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": Ανάπτυξη και 
εφαρμογή εργαλείων 

Κοινωνικής Καινοτομίας και 
βελτίωση των ικανοτήτων των 

Στελεχών των Κοινωνικών 
Δομών και των Κοινωνικών 
Φορέων στη Δυτική Αθήνα 

Βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των τοπικών 

κοινωνικών πολιτικών με την ανάπτυξη 
προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη 
συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των 

ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών 
των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας, 

σε ένα ενιαίο και ιεραρχημένο κοινωνικό 
δίκτυο 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2023 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Διαδημοτικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Σύμπραξη για την 
Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα: Εργαλεία, 
Συστήματα και Μέθοδοι για την εξατομικευμένη 
προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης, της Απασχόλησης και 
της Επιχειρηματικότητας  

2.400.000,00 € 

Διαδημοτικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Σύμπραξη για την 
Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα: Διαδημοτικές 
Πιλοτικές Δομές (Γραφεία Απασχόλησης) και Δράσεις 
Εξατομικευμένης Προσέγγισης, Συμβουλευτικής 
Ανέργων που ανήκουν στις Ευπαθείς Ομάδες, κλπ. 
Διαδημοτικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Δράσεις 
Υποστήριξης της Ισότιμης Πρόσβασης και Ένταξης των 
ΑΜΕΑ, των μεταναστών, και κάθε Ομάδας που 
αντιμετωπίζει Κοινωνικό αποκλεισμό στην Αγορά 
Εργασίας 
Διαδημοτικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Πιλοτικό 
Παρατηρητήριο Κινητικότητας και Διάγνωσης των 
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, 
στο πλαίσιο του «Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ» 

ΣΥΝΟΛΟ 2.400.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΚΤ 2.400.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 
ΠΕΣΚΕ Περιφέρειας Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών 
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Έξυπνης Εξειδίκευσης, 
Στρατηγική για την αντιμετώπιση 
της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, κλπ) 

Αττικής ομάδων του πληθυσμού, που συνδυάζει την 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας (Α.Π. 1),την 
πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού 
των παιδιών (Α.Π. 2) και την προώθηση στην 
απασχόληση και την πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες (Α.Π. 3, Προτεραιότητα 3.1), την 
πρόσβαση των ανέργων με σωρευτικά 
χαρακτηριστικά αποκλεισμού και άλλων ομάδων 
σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες 
(Προτεραιότητα 3.2) 

Εθνική Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης 
(ΕΣΚΕ) 

Συνέργιες με τις παρεμβάσεις προώθησης της 
Ενεργητικής Ένταξης στο πλαίσιο της ΕΣΚΕ και, 
ιδίως: 
• Στήριξη του εισοδήματος ώστε να 

διασφαλίζεται αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο 
των ανθρώπων χωρίς επαρκείς πόρους για 
την κάλυψη αναγκών 

• Σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω 
ενεργητικών μέτρων απασχόλησης 

• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε 
υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατή η παροχή 
συμβουλών, υγειονομικής περίθαλψης, 
φροντίδας, ψυχολογικής και κοινωνικής 
αποκατάστασης σε ανθρώπους που έχουν 
ιδιαίτερη ανάγκη από τέτοιου είδους 
υπηρεσίες και δεν έχουν τα μέσα ή τη γνώση 
να ωφεληθούν από αυτές 

Εθνικός Μηχανισμός 
Συντονισμού, 
Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των 
Πολιτικών Κοινωνικής 
Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής (ΑΠ 4 της ΕΣΚΕ) 

Συνέργιες με επιμέρους πτυχές προώθησης της 
ποιότητας και αποτελεσματικότητας της 
κοινωνικής, όπως:  

• Η ένταξη στην αγορά εργασίας και σε 
επαρκή επίπεδα διαβίωσης: εξασφάλιση 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας και σε 
αξιοπρεπή απασχόληση, αλλά και σε ό,τι 
συνεπάγεται οικονομική αυτάρκεια. 

• Η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες: 
πρόσβαση στις υπηρεσίες ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, σε δημόσια αγαθά 
(εκπαίδευση, υγεία, στέγαση κλπ) 

• Η ένταξη στις κοινωνικές και πολιτικές 
διεργασίες 

Αντίστοιχα, συνέργιες με επιμέρους δράσεις 
προώθησης της κοινωνικής πρόνοιας για τη 
διασφάλιση των ωφελουμένων από 
καταστάσεις βιοποριστικής αδυναμίας, ένδειας 
και κοινωνικού αποκλεισμού, οι οποίες 
προσβάλλουν ευθέως την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και τη δυνατότητα του ατόμου να 
συμμετέχει στην κοινωνική και οικονομική ζωή. 

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 
κατά της Φτώχειας 

• Ανάληψη δράσεων Κοινωνικής Ένταξης με 
ενσωμάτωση παρεμβάσεων στο 
μεγαλύτερο δυνατό φάσμα πολιτικών σε 
τοπικό επίπεδο.  

• Προώθηση της (μετρήσιμης) κοινωνικής 
καινοτομίας και της Αξιολόγησης του 
«αντίκτυπου» των Παρεμβάσεων (Social 
Impact Assessment)  

• Προώθηση των «Συμπράξεων» μέσω των 
Διαδημοτικών Δικτύων και των 
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Συνεργασιών με τοπικούς και κεντρικούς 
Φορείς 

• Συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των 
Κοινωνικού Κεφαλαίου – Μηχανισμός, 
μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση και 
λογοδοσία.  

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την Αντιμετώπιση της 
Σχολικής Διαρροής 

Οι Δράσεις εναρμόνισης μειώνουν τις 
πιθανότητες μελλοντικής μαθητικής διαρροής. 
Σύνδεση των Δράσεων της Παρέμβασης με τους 
βασικούς Πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου και 
ειδικότερα: 
• Την «πρόληψη», με δράσεις ενημέρωσης, 

συμβουλευτικής και προσανατολισμού, τη 
στήριξη οικογενειών μαθητών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο, την ενίσχυση 
του επαγγελματισμού κ.λπ. 

•  Την «παρέμβαση», δηλαδή την 
αντιμετώπιση των κινδύνων σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου ή σε συγκεκριμένα άτομα, 
τα οποία στηρίζονται στο πλαίσιο μιας 
στοχευμένης διαχείρισης της κάθε 
περίπτωσης.  

• Την «καθοδήγηση» (coaching) στο πλαίσιο 
ενός «κλιμακωτού μοντέλου στήριξης, το 
οποίο, σε σχέση με την προσωπική 
κατάσταση του κάθε νέου, προβλέπει την 
διάθεση του απαραίτητου χρόνου, ώστε να 
υποστηριχθούν οι νέοι και να ανακαλύψουν 
τα δυνατά τους σημεία, τα ενδιαφέροντα 
και τις ικανότητές τους και να 
καθοδηγηθούν σε μια κατάλληλη επιλογή 
εκπαιδευτικού ή επαγγελματικού μοντέλου. 

• Την «αντιστάθμιση», στην οποία 
περιλαμβάνονται μέτρα που αποσκοπούν 
στην αντιμετώπιση του ελλείμματος 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο της 
ΟΧΕ, δράσεις αντιστάθμισης εφαρμόζονται 
δυνητικά στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη 
δια βίου μάθησης και στοχεύουν στην 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και 
της διεύρυνσης των δυνατοτήτων 
μετάβασης από τη μια εκπαιδευτική 
διαδρομή σε άλλη, μπορεί δε να αφορούν 
και στους γονείς του ωφελούμενου. 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
για την Αναπηρία 2010-
2020: Ανανέωση της 
δέσμευσης για μια 
Ευρώπη Χωρίς Εμπόδια 
Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρίες 
(Ν.4074/2012) 

Ενσωμάτωση στις δράσεις της Παρέμβασης του 
«Καθολικού Σχεδιασμού» και της ανάπτυξης 
προσβάσιμων υποδομών, υποστηρικτικών 
τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με 
στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στα 
άτομα με αναπηρίες και την αποφυγή 
διακρίσεων. 
Συμβατότητα με το εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο για 
τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε 
υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά. 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την Ισότητα των Φύλλων 
(ΕΣΔΙΦ) 

Σύμφωνο με το ΕΣΔΙΦ και τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
ειδικότερα:  
• στην Κοινωνική Ένταξη και ισότιμη 

μεταχείριση γυναικών που υφίστανται 
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πολλαπλές διακρίσεις 
• στην αντιμετώπισης της έμφυλης βίας,  
• στην ισότιμη πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας και στην υποστήριξη της 
εναρμόνισης οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής 

• στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
στην κατάρτιση, στον πολιτισμό, τον 
αθλητισμό και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, 

• στην ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
προληπτικής ιατρικής και υγείας, 

• στην ισότιμη συμμετοχή στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων και, συγκεκριμένα, στη 
Διακυβέρνηση της ΟΧΕ. 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση 
της Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  
Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς 
και Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη 
«χωρικού δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων 
Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως 
μέσω της μετατροπής του «Διαδημοτικού 
Κέντρου Ευρείας Ακτινοβολίας» του 
Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό Κέντρο» και 
την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» της 
Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό 
πλέγμα Αγίας Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου 
και αστικό πλέγμα Αγίων Αναργύρων – 
Καματερού –Ιλίου – Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην 
υπέρβαση του διαχρονικού κοινωνικού 
διαχωρισμού και της δομικά δυσμενέστερης 
θέσης που διακρίνει τη Δυτική Αθήνα.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
διαστάσεων της κρίσης της περιοχής, 
συναρτάται κυρίως με την κοινωνική συνοχή 
και εκφράζεται με την εστίαση σε 
συγκεκριμένους θύλακες, επιλεγμένους− με 
τρία κριτήρια: την ύπαρξη εξαιρετικά έντονων 
συγκεκριμένων προβλημάτων, τη στρατηγική 
θέση (δηλ. τη δυνατότητα δράσεις σε κάποιο 
θύλακα να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά 
στην ευρύτερη Δυτική Αθήνα), και την ύπαρξη 
διαδημοτικής ισορροπίας στη γεωγραφία 
σημείων εστίασης και δράσεων. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, Ε.Π.Ι. 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ κατασκευής   Χ 
Άδειες   Χ 
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Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών 
Δημοπράτησης (όπου προβλέπεται η υλοποίηση Δράσεων με τη μορφή 
Δημοσίων Συμβάσεων). 
Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού 
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που εφαρμόζεται με ίδια 
μέσα).  
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 
ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των 
Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Ένταξης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
1.3. Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και 
στην Επιχειρηματικότητα μέσω Ολοκληρωμένων και Καινοτόμων 
Παρεμβάσεων Ενεργητικής Ένταξης 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διαδημοτικές Δομές 
και Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων στην Αγορά Εργασίας 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 

• Δράσεις Βελτίωσης Δεξιοτήτων Ανέργων ομάδων στόχων μέσω 
Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Δράσεις Προώθησης 
στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα 

• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διεύρυνση Ωραρίου Λειτουργίας 
Βρεφονηπιακών σταθμών κατά τις απογευματινές ώρες με στόχο την 
εξυπηρέτηση εργαζομένων γονέων που ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες κατά τις απογευματινές ώρες, με πλήρη ή μερική 
απασχόληση ή/και ανέργων που αναζητούν εργασία σε τοπικές 
επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες. 

Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 
εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων 
σε άτομα με αναπηρία. 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

9i: Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
απασχόλησης 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

9.i.1: Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα 
που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, με έμφαση σε άτομα που έχουν την 
ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια 
και κοινωνικό αποκλεισμό 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας. 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα μέσω Ολοκληρωμένων και Καινοτόμων Παρεμβάσεων 
Ενεργητικής Ένταξης 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
CO01: Άνεργοι συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων:  296 άτομα26 

CO17: Άλλα μειονεκτούντα άτομα 159 άτομα27 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
Τ3294. Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση /κατάρτιση που αποκτούν εξειδίκευση που 
κατέχουν θέση απασχόλησης , συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από την λήξη της 
συμμετοχής τους 

8928 

Περιγραφή διαδικασίας Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων είτε 

                                                           
26 Υπολογίζεται με βάση μοναδιαίο κόστος του ΕΠ Αττική 2014-2020 και το ποσοστό του προϋπολογισμό της Παρέμβασης που 
αντιστοιχεί σε δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης (23%) 

27 Υπολογίζεται με βάση την ποσόστωση των ευπαθών ομάδων στο σύνολο των ωφελουμένων του Δείκτη CO01 

28 Η τιμή στόχος του Δ.Α. υπολογίζεται με βάση την εκτίμηση του αντίστοιχου Δείκτη του ΕΠ Αττική 2014-2020 (το 30% των 
ωφελουμένων των δράσεων που θα μετέχουν σε Προγράμματα κατάρτισης ή που θα κατέχουν θέση απασχόλησης 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους:)  
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υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων 

υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016, είτε με 
αυτεπιστασία, με βάση την ΥΠΑΣΥΔ. 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: 
Άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι, οικονομικά μη-ενεργά άτομα και ευάλωτες 
ομάδες, με έμφαση στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 

ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Διαδημοτικές 

Δράσεις , Δομές, Συμπράξεις και 
Εργαλεία για την Προώθηση των 
Ευπαθών Ομάδων και των Νέων 

στην Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα 

Υιοθέτηση της διαδικασίας 
«εξατομικευμένης διάγνωσης 

αναγκών και συμβουλευτικής» για την 
προώθηση των ανέργων που ανήκουν 

σε ευπαθείς ομάδες στην 
απασχόληση (και σε «επιλογές 

επιχειρηματικής ενεργοποίησης»), 
ιδίως μέσω «συμπράξεων» και 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. 
Συνεργασία με ΕΙΕΑΔ για την 

αξιοποίηση του συστήματος ΔΑΑΕ  
ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό Κοινωνικό 

Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ": Διαδημοτικές 
Δομές και Δράσεις Προώθησης της 
Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης 
των Περιθωριοποιημένων Ομάδων 
(Ρομά, Άστεγοι, Παλιννοστούντες 

κ.λπ.) 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
μέσω ισότιμης πρόσβασης των 

Περιθωριοποιημένων Ομάδων με 
ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και 

Δράσεις κοινωνικοποίησης, 
πρόληψης, δημιουργικής 

απασχόλησης κ.λπ. 

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διαδημοτικές 

Ειδικές Δομές και Δράσεις για τη 
Διασφάλιση της Ποιότητας της 

Καθημερινής Διαβίωσης των Ειδικών 
και Ευάλωτων Ομάδων και την 
Αντιμετώπιση των Διακρίσεων 

Αξιοποίηση του δικτύου Δομών 
Διημέρευσης και Υπηρεσίες 

Κοινωνικοποίησης των Ευάλωτων 
Ομάδων, με στόχους  

την απελευθέρωση ατόμων που έχουν 
την ευθύνη φροντίδας ευάλωτων και 

ηλικιωμένων ατόμων ώστε να 
αναζητήσουν θέση απασχόλησης και,  

τη βελτίωση της ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας αναζήτησης 

απασχόλησης, συμμετοχής σε 
πρόγραμμα βελτίωσης δεξιοτήτων, 

αναβάθμισης επιπέδου γνώσεων κ.λπ. 
των ενηλίκων μελών οικογενειών με 
μέλη ευάλωτες ομάδες και ανήλικα 

παιδιά 
ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Διαδημοτικές 
Ειδικές Δομές και Δράσεις για την 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
μέσω ισότιμης πρόσβασης των 

Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων με 
ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και 

Δράσεις . 

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διαδημοτικές 

Δομές και Δράσεις για την 
Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την 
Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 
Φροντίδας (κατ’ οίκον, διημέρευσης 

κ.λπ.) 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
μέσω διασφάλισης ανοιχτής 

πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων για 
την Αντιμετώπιση της Φτώχειας , της 
ακραίας Φτώχειας και την πρόληψη 
του κινδύνου της φτώχειας και της 

περιθωριοποίησης, σε συνδυασμό με 
την παροχή υπηρεσιών Ανοιχτής 
Ειδικής Φροντίδας (κατ’ οίκον, 

διημέρευσης κ.λπ.) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2023 
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Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Δράσεις που αφορούν 
στη βελτίωση των δεξιοτήτων των Ανέργων που ανήκουν 
στις ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε 
Πιστοποίηση και Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση 
και στην Επιχειρηματικότητα 

4.080.000,00 € 

Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διεύρυνση Ωραρίου 
Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών  

ΣΥΝΟΛΟ 4.080.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΚΤ 4.080.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΕΣΚΕ 
Περιφέρειας 
Αττικής 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, που συνδυάζει την 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας (Α.Π. 1),την 
πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των 
παιδιών (Α.Π. 2) και την προώθηση στην απασχόληση 
και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες (Α.Π. 3, 
Προτεραιότητα 3.1), την πρόσβαση των ανέργων με 
σωρευτικά χαρακτηριστικά αποκλεισμού και άλλων 
ομάδων σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες (Προτεραιότητα 3.2) 

Εθνική 
Στρατηγική 
Κοινωνικής 
Ένταξης (ΕΣΚΕ) 

Συνέργιες με τις παρεμβάσεις προώθησης της 
Ενεργητικής Ένταξης στο πλαίσιο της ΕΣΚΕ και, ιδίως: 
• Στήριξη του εισοδήματος ώστε να διασφαλίζεται 

αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων 
χωρίς επαρκείς πόρους για την κάλυψη αναγκών 

• Σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω 
ενεργητικών μέτρων απασχόλησης 

• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε 
υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατή η παροχή 
συμβουλών, υγειονομικής περίθαλψης, 
φροντίδας, ψυχολογικής και κοινωνικής 
αποκατάστασης σε ανθρώπους που έχουν 
ιδιαίτερη ανάγκη από τέτοιου είδους υπηρεσίες 
και δεν έχουν τα μέσα ή τη γνώση να ωφεληθούν 
από αυτές 

Εθνικός 
Μηχανισμός 
Συντονισμού, 
Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης 
των Πολιτικών 
Κοινωνικής 
Ένταξης και 
Κοινωνικής 
Συνοχής (ΑΠ 4 της 
ΕΣΚΕ) 

Συνέργιες με επιμέρους πτυχές προώθησης της 
ποιότητας και αποτελεσματικότητας της κοινωνικής, 
όπως:  

• Η ένταξη στην αγορά εργασίας και σε επαρκή 
επίπεδα διαβίωσης: εξασφάλιση πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και σε αξιοπρεπή 
απασχόληση, αλλά και σε ό,τι συνεπάγεται 
οικονομική αυτάρκεια. 

• Η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες: 
πρόσβαση στις υπηρεσίες ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, σε δημόσια αγαθά 
(εκπαίδευση, υγεία, στέγαση κλπ) 
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• Η ένταξη στις κοινωνικές και πολιτικές 
διεργασίες 

Αντίστοιχα, συνέργιες με επιμέρους δράσεις 
προώθησης της κοινωνικής πρόνοιας για τη 
διασφάλιση των ωφελουμένων από καταστάσεις 
βιοποριστικής αδυναμίας, ένδειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, οι οποίες προσβάλλουν ευθέως την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δυνατότητα του 
ατόμου να συμμετέχει στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή. 

ΕΠΜ (επικαιρ. 
Απρίλιος 2015) 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, Αντιμετώπιση της 
Ανθρωπιστικής Κρίσης (Ν. 4320/2015), δράσεις του 
ΤΕΒΑ και αναθεώρηση του συστήματος Κοινωνικής 
Πρόνοιας - Social Welfare Review (SWR). 

Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα κατά 
της Φτώχειας 

• Ανάληψη δράσεων Κοινωνικής Ένταξης με 
ενσωμάτωση παρεμβάσεων στο μεγαλύτερο 
δυνατό φάσμα πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.  

• Προώθηση της (μετρήσιμης) κοινωνικής 
καινοτομίας και της Αξιολόγησης του 
«αντίκτυπου» των Παρεμβάσεων (Social Impact 
Assessment)  

• Προώθηση των «Συμπράξεων» μέσω των 
Διαδημοτικών Δικτύων και των Συνεργασιών με 
τοπικούς και κεντρικούς Φορείς 

• Συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των 
Κοινωνικού Κεφαλαίου – Μηχανισμός, 
μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση και 
λογοδοσία. 

Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την 
Αντιμετώπιση της 
Σχολικής Διαρροής 

Σύνδεση των Δράσεων της Παρέμβασης με τους 
βασικούς Πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου και 
ειδικότερα: 
• Την «πρόληψη», με δράσεις ενημέρωσης, 

συμβουλευτικής και προσανατολισμού, τη 
στήριξη οικογενειών μαθητών με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο, την ενίσχυση του επαγγελματισμού 
κ.λπ. 

•  Την «παρέμβαση», δηλαδή την αντιμετώπιση 
των κινδύνων σε ομάδες υψηλού κινδύνου ή σε 
συγκεκριμένα άτομα, τα οποία στηρίζονται στο 
πλαίσιο μιας στοχευμένης διαχείρισης της κάθε 
περίπτωσης.  

• Την «καθοδήγηση» (coaching) στο πλαίσιο ενός 
«κλιμακωτού μοντέλου στήριξης, το οποίο, σε 
σχέση με την προσωπική κατάσταση του κάθε 
νέου, προβλέπει την διάθεση του απαραίτητου 
χρόνου, ώστε να υποστηριχθούν οι νέοι και να 
ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία, τα 
ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους και να 
καθοδηγηθούν σε μια κατάλληλη επιλογή 
εκπαιδευτικού ή επαγγελματικού μοντέλου. 

• Την «αντιστάθμιση», στην οποία 
περιλαμβάνονται μέτρα που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση του ελλείμματος γνώσεων και 
δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο της ΟΧΕ, δράσεις 
αντιστάθμισης εφαρμόζονται δυνητικά στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για τη δια βίου μάθησης 
και στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών και της διεύρυνσης των δυνατοτήτων 
μετάβασης από τη μια εκπαιδευτική διαδρομή σε 
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άλλη, μπορεί δε να αφορούν και στους γονείς του 
ωφελούμενου. 

Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την 
Αναπηρία 2010-
2020: Ανανέωση 
της δέσμευσης για 
μια Ευρώπη Χωρίς 
Εμπόδια 
Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των 
ατόμων με 
αναπηρίες 
(Ν.4074/2012) 

Ενσωμάτωση στις δράσεις της Παρέμβασης του 
«Καθολικού Σχεδιασμού» και της ανάπτυξης 
προσβάσιμων υποδομών, υποστηρικτικών 
τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο 
την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στα άτομα με 
αναπηρίες και την αποφυγή διακρίσεων. 
Συμβατότητα με το εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο για τη 
διασφάλιση της προσβασιμότητας σε υποδομές, 
υπηρεσίες και αγαθά. 

Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την 
Ισότητα των 
Φύλλων (ΕΣΔΙΦ) 

Σύμφωνο με το ΕΣΔΙΦ και τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα:  
• στην Κοινωνική Ένταξη και ισότιμη μεταχείριση 

γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις 
• στην αντιμετώπισης της έμφυλης βίας,  
• στην ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και 

στην υποστήριξη της εναρμόνισης οικογενειακής 
και επαγγελματικής ζωής 

• στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην 
κατάρτιση, στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

• στην ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
προληπτικής ιατρικής και υγείας, 

• στην ισότιμη συμμετοχή στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων και, συγκεκριμένα, στη 
Διακυβέρνηση της ΟΧΕ. 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  

 Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη 
«χωρικού δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων 
Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω 
της μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα 
Αγίας Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό 
πλέγμα Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – 
Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση 
του διαχρονικού κοινωνικού διαχωρισμού και της 
δομικά δυσμενέστερης θέσης που διακρίνει τη 
Δυτική Αθήνα.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των διαστάσεων της 
κρίσης της περιοχής, συναρτάται κυρίως με την 
κοινωνική συνοχή και εκφράζεται με την εστίαση σε 
συγκεκριμένους θύλακες, επιλεγμένους− με τρία 
κριτήρια: την ύπαρξη εξαιρετικά έντονων 
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συγκεκριμένων προβλημάτων, τη στρατηγική θέση 
(δηλ. τη δυνατότητα δράσεις σε κάποιο θύλακα να 
λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην ευρύτερη 
Δυτική Αθήνα), και την ύπαρξη διαδημοτικής 
ισορροπίας στη γεωγραφία σημείων εστίασης και 
δράσεων. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, Ε.Π.Ι., ΑΣΔΑ  

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ κατασκευής   Χ 
Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού 
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που εφαρμόζεται με ίδια 
μέσα).  
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 
ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των 
Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Ένταξης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
1.4. Προώθηση της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των 
Περιθωριοποιημένων Ομάδων στην Αγορά Εργασίας και στην 
Επιχειρηματικότητα 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 
ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ": Διαδημοτικές Δομές και 
Δράσεις Προώθησης της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των 
Περιθωριοποιημένων Ομάδων (Ρομά, Άστεγοι, Παλιννοστούντες κ.λπ.) 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Οι Δράσεις της Παρέμβασης είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 
Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων διαδημοτικών δράσεων Προώθησης 
της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των Περιθωριοποιημένων Ομάδων 
(Ρομά, Παλιννοστούντες, μετανάστες)  

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

9ii: Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

9.ii.1: Βελτίωση απασχολησιμότητας και ποιότητας ζωής ατόμων 
περιθωριοποιημένων ομάδων μέσω της ενίσχυσης των βασικών, κοινωνικών 
τους δεξιοτήτων. 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Προώθηση της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των Περιθωριοποιημένων 
Ομάδων στην Αγορά Εργασίας και στην Επιχειρηματικότητα 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
CO15: Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά). 

375 άτομα29 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
Τ3295: Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται 
σε αναζήτηση εργασίας , που συμμετέχουν σε εκπαίδευση 
κατάρτιση που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής 
τους 

28130 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: 

• Λοιπές Ομάδες του Πληθυσμού της Περιφέρειας, και ιδίως, άτομα 
προερχόμενα από περιθωριοποιημένες κοινότητες, Ρομά, νοικοκυριά 
χωρίς κανέναν εργαζόμενο, άστεγοι κ.λπ. 

• Ειδικές Ομάδες του Πληθυσμού της Περιφέρειας, και ιδίως, αιτούντες 
άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτα τέκνα, 
μετανάστες υπήκοοι 3ων χωρών & απάτριδες. 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 
ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό 

Κοινωνικό Δίκτυο 
"ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Διαδημοτικές 
Δράσεις , Δομές, Συμπράξεις 

και Εργαλεία για την 
Προώθηση των Ευπαθών 

Ομάδων και των Νέων στην 

Υιοθέτηση της διαδικασίας 
«εξατομικευμένης διάγνωσης αναγκών και 
συμβουλευτικής» για την προώθηση των 

ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
στην απασχόληση (και σε «επιλογές 

επιχειρηματικής ενεργοποίησης»), ιδίως 
μέσω «συμπράξεων» και ολοκληρωμένων 

                                                           
29 Υπολογίζεται με βάση το μοναδιαίο κόστος της οικείας Ε.Π. του ΕΠ Αττική 2014-2020 (διαθέσιμοι πόροι / σύνολο 
ωφελουμένων περιθ. ομάδων). 

30 Υπολογίζεται με βάση το «ποσοστό επιτυχίας» της Δράσης σύμφωνα με την ΕΧ ΑΝΤΕ του ΕΠ Αττική 2014-2020 (75%) 
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Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα 

παρεμβάσεων. Συνεργασία με ΕΙΕΑΔ για την 
αξιοποίηση του συστήματος ΔΑΑΕ 

ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-
ΖΩ": Διαδημοτικές Δομές και 

Δράσεις για την Προώθηση των 
Ευπαθών Ομάδων στην Αγορά 

Εργασίας 

Συνεκτικές Δράσεις προώθησης της 
Κοινωνικής Ένταξης των ανέργων που 

ανήκουν σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες 
και, στην συνέχεια, της προώθησης στην 

απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα. 
Συνεργασία με ΕΙΕΑΔ για την αξιοποίηση 

του συστήματος ΔΑΑΕ 

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-
ΖΩ": Διαδημοτικές Ειδικές 
Δομές και Δράσεις για τη 

Διασφάλιση της Ποιότητας της 
Καθημερινής Διαβίωσης των 

Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων 
και την Αντιμετώπιση των 

Διακρίσεων 

Αξιοποίηση του δικτύου Δομών 
Διημέρευσης και Υπηρεσίες 

Κοινωνικοποίησης των Ευάλωτων Ομάδων, 
με στόχους την απελευθέρωση ατόμων που 
έχουν την ευθύνη φροντίδας ευάλωτων και 
ηλικιωμένων ατόμων ώστε να αναζητήσουν 

θέση απασχόλησης και, τη βελτίωση της 
ποιότητας και αποτελεσματικότητας 

αναζήτησης απασχόλησης, συμμετοχής σε 
πρόγραμμα βελτίωσης δεξιοτήτων, 

αναβάθμισης επιπέδου γνώσεων κ.λπ. των 
ενηλίκων μελών οικογενειών με μέλη 
ευάλωτες ομάδες και ανήλικα παιδιά 

ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές και 
Δράσεις για την Προώθηση της 

Κοινωνικής Ένταξης των 
Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
ισότιμης πρόσβασης των Ειδικών και 

Ευάλωτων Ομάδων με ολοκληρωμένες 
Δομές, Δίκτυα και Δράσεις . 

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-
ΖΩ": Διαδημοτικές Δομές και 

Δράσεις για την Αντιμετώπιση 
της Φτώχειας και την Παροχή 
Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 

Φροντίδας (κατ’ οίκον, 
διημέρευσης κ.λπ.) 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
διασφάλισης ανοιχτής πρόσβασης των 

Ευπαθών Ομάδων για την Αντιμετώπιση της 
Φτώχειας , της ακραίας Φτώχειας και την 

πρόληψη του κινδύνου της φτώχειας και της 
περιθωριοποίησης, σε συνδυασμό με την 

παροχή υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 
Φροντίδας (κατ’ οίκον, διημέρευσης κ.λπ.) 

ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ": Διαδημοτικές Ειδικές 
Δομές, Δράσεις και Υπηρεσίες 

Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής 
Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
διασφάλισης ανοιχτής πρόσβασης των 

ευάλωτων και ηλικιωμένων ατόμων, των 
περιθωριοποιημένων ομάδων και των 

ανασφάλιστων ατόμων σε Διαδημοτικές 
Ειδικές Δομές, Δράσεις και Υπηρεσίες 

Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής Υγιεινής και 
Δημόσιας Υγείας 

ΟΔ/Π-10: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": Ανάπτυξη και 
εφαρμογή εργαλείων 

Κοινωνικής Καινοτομίας και 
βελτίωση των ικανοτήτων των 

Στελεχών των Κοινωνικών 
Δομών και των Κοινωνικών 
Φορέων στη Δυτική Αθήνα 

Βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των τοπικών 

κοινωνικών πολιτικών με την ανάπτυξη 
προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη 
συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των 

ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών 
των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας, 

σε ένα ενιαίο και ιεραρχημένο κοινωνικό 
δίκτυο 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 
1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2023 
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Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων διαδημοτικών 
δράσεων Προώθησης της Κοινωνικοποίησης και της 
Ένταξης των Περιθωριοποιημένων Ομάδων (Ρομά, 
Παλιννοστούντες, μετανάστες) 

1.800.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.800.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΚΤ 1.800.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΕΣΚΕ 
Περιφέρειας 
Αττικής 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, που συνδυάζει την 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας (Α.Π. 1),την 
πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των 
παιδιών (Α.Π. 2) και την προώθηση στην απασχόληση 
και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες (Α.Π. 3, 
Προτεραιότητα 3.1), την πρόσβαση των ανέργων με 
σωρευτικά χαρακτηριστικά αποκλεισμού και άλλων 
ομάδων σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες (Προτεραιότητα 3.2) 

Εθνική 
Στρατηγική 
Κοινωνικής 
Ένταξης (ΕΣΚΕ) 

Συνέργιες με τις παρεμβάσεις προώθησης της 
Ενεργητικής Ένταξης στο πλαίσιο της ΕΣΚΕ και, ιδίως: 
• Στήριξη του εισοδήματος ώστε να διασφαλίζεται 

αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων 
χωρίς επαρκείς πόρους για την κάλυψη αναγκών 

• Σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω 
ενεργητικών μέτρων απασχόλησης 

• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε 
υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατή η παροχή 
συμβουλών, υγειονομικής περίθαλψης, 
φροντίδας, ψυχολογικής και κοινωνικής 
αποκατάστασης σε ανθρώπους που έχουν 
ιδιαίτερη ανάγκη από τέτοιου είδους υπηρεσίες 
και δεν έχουν τα μέσα ή τη γνώση να ωφεληθούν 
από αυτές 

Εθνικός 
Μηχανισμός 
Συντονισμού, 
Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης 
των Πολιτικών 
Κοινωνικής 
Ένταξης και 
Κοινωνικής 
Συνοχής (ΑΠ 4 της 
ΕΣΚΕ) 

Συνέργιες με επιμέρους πτυχές προώθησης της 
ποιότητας και αποτελεσματικότητας της κοινωνικής, 
όπως:  

• Η ένταξη στην αγορά εργασίας και σε επαρκή 
επίπεδα διαβίωσης: εξασφάλιση πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και σε αξιοπρεπή 
απασχόληση, αλλά και σε ό,τι συνεπάγεται 
οικονομική αυτάρκεια. 

• Η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες: 
πρόσβαση στις υπηρεσίες ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, σε δημόσια αγαθά 
(εκπαίδευση, υγεία, στέγαση κλπ) 

• Η ένταξη στις κοινωνικές και πολιτικές 
διεργασίες 

Αντίστοιχα, συνέργιες με επιμέρους δράσεις 
προώθησης της κοινωνικής πρόνοιας για τη 
διασφάλιση των ωφελουμένων από καταστάσεις 
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βιοποριστικής αδυναμίας, ένδειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, οι οποίες προσβάλλουν ευθέως την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δυνατότητα του 
ατόμου να συμμετέχει στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή. 

ΕΠΜ (επικαιρ. 
Απρίλιος 2015) 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, Αντιμετώπιση της 
Ανθρωπιστικής Κρίσης (Ν. 4320/2015), δράσεις του 
ΤΕΒΑ και αναθεώρηση του συστήματος Κοινωνικής 
Πρόνοιας - Social Welfare Review (SWR). 

Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα κατά 
της Φτώχειας 

• Ανάληψη δράσεων Κοινωνικής Ένταξης με 
ενσωμάτωση παρεμβάσεων στο μεγαλύτερο 
δυνατό φάσμα πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.  

• Προώθηση της (μετρήσιμης) κοινωνικής 
καινοτομίας και της Αξιολόγησης του 
«αντίκτυπου» των Παρεμβάσεων (Social Impact 
Assessment)  

• Προώθηση των «Συμπράξεων» μέσω των 
Διαδημοτικών Δικτύων και των Συνεργασιών με 
τοπικούς και κεντρικούς Φορείς 

• Συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των 
Κοινωνικού Κεφαλαίου – Μηχανισμός, 
μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση και 
λογοδοσία.  

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  
Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη 
«χωρικού δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων 
Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω 
της μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα 
Αγίας Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό 
πλέγμα Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – 
Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ 

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση 
του διαχρονικού κοινωνικού διαχωρισμού και της 
δομικά δυσμενέστερης θέσης που διακρίνει τη 
Δυτική Αθήνα.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των διαστάσεων της 
κρίσης της περιοχής, συναρτάται κυρίως με την 
κοινωνική συνοχή και εκφράζεται με την εστίαση σε 
συγκεκριμένους θύλακες, επιλεγμένους− με τρία 
κριτήρια: την ύπαρξη εξαιρετικά έντονων 
συγκεκριμένων προβλημάτων, τη στρατηγική θέση 
(δηλ. τη δυνατότητα δράσεις σε κάποιο θύλακα να 
λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην ευρύτερη 
Δυτική Αθήνα), και την ύπαρξη διαδημοτικής 
ισορροπίας στη γεωγραφία σημείων εστίασης και 
δράσεων. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ. Ε.Π.Ι. 



Έντυπο υποβολής πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

323 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ κατασκευής   Χ 
Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού 
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που εφαρμόζεται με ίδια 
μέσα).  
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 
ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των 
Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Ένταξης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.5. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης 
Ευάλωτων Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διαδημοτικές Ειδικές 
Δομές και Δράσεις για τη Διασφάλιση της Ποιότητας της Καθημερινής 
Διαβίωσης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων και την Αντιμετώπιση των 
Διακρίσεων 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 

• Δράσεις ολοκληρωμένης στήριξης της Οικογένειας μέσω 
ψυχοκοινωνικής στήριξης, συμβουλευτικής, πρόληψης 
παραβατικότητας τέκνων και σχολικής διαρροής κ.λπ. 

• Λειτουργία Διαδημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού για νήπια με 
νοητικές, κινητικής ή άλλες στερήσεις  

• Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΔΗΦ) και Φροντίδας ΑΜΕΑ 
(ΚΔΗΦ-ΑμεΑ)  

• Διεπιστημονικό Κέντρο Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 
(Προβλήματα Συμπεριφοράς, Μαθησιακές Δυσκολίες, Αναπτυξιακά 
Προβλήματα) 

• Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ 
• Λειτουργία Κέντρου Ημέρας Ατόμων με Alzheimer 

Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 
εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων 
σε άτομα με αναπηρία. 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

9iii: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

9.iii.1: Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων (μεταξύ των οποίων 
ΑΜΕΑ) και των Λοιπών Ομάδων του Πληθυσμού της Περιφέρειας 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων 
Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
CO17. Άλλα μειονεκτούντα άτομα  1.704 άτομα31 
CO16. Συμμετέχοντες με Αναπηρία 1.420 άτομα32 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
Τ3296: Άτομα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με 
πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και 
ένταξης 

1.27833 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: 
• Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας και, ιδίως άτομα 

με αναπηρίες, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, 
οροθετικοί κ.λπ. 

                                                           
31 Υπολογίζεται με βάση την αναλογία (%) των ευπαθών ομάδων στο σύνολο των ωφελουμένων του Δείκτη CO01 του ΕΠ Αττική 

32 Υπολογίζεται με βάση τον υπολογισμό της ΕΧ ΑΝΤΕ του ΕΠ Αττικής και το μοναδιαίο των ωφελουμένων του Δείκτη CO01 
(προσαυξημένο κατά 20%). 

33 Υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αποτελεσματικότητας της Δράσης, σύμφωνα με την ΕΧ ΑΝΤΕ του ΕΠ Αττική 2014-2020 (75%) 
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• Λοιπές ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας με έμφαση 
στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 
ανασφάλιστοι κ.λπ. 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 

ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": 

Διαδημοτικές Δράσεις , Δομές, 
Συμπράξεις και Εργαλεία για την 

Προώθηση των Ευπαθών 
Ομάδων και των Νέων στην 

Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα 

Υιοθέτηση της διαδικασίας 
«εξατομικευμένης διάγνωσης αναγκών 

και συμβουλευτικής» για την προώθηση 
των ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς 

ομάδες στην απασχόληση (και σε 
«επιλογές επιχειρηματικής 

ενεργοποίησης»), ιδίως μέσω 
«συμπράξεων» και ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων. Συνεργασία με ΕΙΕΑΔ για 
την αξιοποίηση του συστήματος ΔΑΑΕ 

ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις 
για την Προώθηση των Ευπαθών 

Ομάδων στην Αγορά Εργασίας 

Συνεκτικές Δράσεις προώθησης της 
Κοινωνικής Ένταξης των ανέργων που 

ανήκουν σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες 
και, στην συνέχεια, της προώθησης στην 

απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα. 
Συνεργασία με ΕΙΕΑΔ για την αξιοποίηση 

του συστήματος ΔΑΑΕ 
ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό Κοινωνικό 

Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ": 
Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις 

Προώθησης της 
Κοινωνικοποίησης και της 

Ένταξης των 
Περιθωριοποιημένων Ομάδων 

(Ρομά, Άστεγοι, 
Παλιννοστούντες κ.λπ.) 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
ισότιμης πρόσβασης των 

Περιθωριοποιημένων Ομάδων με 
ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και 

Δράσεις κοινωνικοποίησης, πρόληψης, 
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ. 

ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Διαδημοτικές 

Ειδικές Δομές και Δράσεις για 
την Προώθηση της Κοινωνικής 

Ένταξης των Ειδικών και 
Ευάλωτων Ομάδων 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
ισότιμης πρόσβασης των Ειδικών και 

Ευάλωτων Ομάδων με ολοκληρωμένες 
Δομές, Δίκτυα και Δράσεις . 

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις 
για την Αντιμετώπιση της 
Φτώχειας και την Παροχή 

Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 
Φροντίδας (κατ’ οίκον, 

διημέρευσης κ.λπ.) 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
διασφάλισης ανοιχτής πρόσβασης των 

Ευπαθών Ομάδων για την Αντιμετώπιση 
της Φτώχειας , της ακραίας Φτώχειας και 
την πρόληψη του κινδύνου της φτώχειας 

και της περιθωριοποίησης, σε συνδυασμό 
με την παροχή υπηρεσιών Ανοιχτής 

Ειδικής Φροντίδας (κατ’ οίκον, 
διημέρευσης κ.λπ.) 

ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές, 
Δράσεις και Υπηρεσίες 

Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής 
Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
διασφάλισης ανοιχτής πρόσβασης των 

ευάλωτων και ηλικιωμένων ατόμων, των 
περιθωριοποιημένων ομάδων και των 

ανασφάλιστων ατόμων σε Διαδημοτικές 
Ειδικές Δομές, Δράσεις και Υπηρεσίες 

Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής Υγιεινής 
και Δημόσιας Υγείας 

ΟΔ/Π-10: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": Ανάπτυξη και 
εφαρμογή εργαλείων Κοινωνικής 

Καινοτομίας και βελτίωση των 
ικανοτήτων των Στελεχών των 

Βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των τοπικών 

κοινωνικών πολιτικών με την ανάπτυξη 
προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη 
συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των 
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Κοινωνικών Δομών και των 
Κοινωνικών Φορέων στη Δυτική 

Αθήνα 

ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών 
των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής 

Αθήνας, σε ένα ενιαίο και ιεραρχημένο 
κοινωνικό δίκτυο 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2023 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Δράσεις 
ολοκληρωμένης στήριξης της Οικογένειας μέσω 
ψυχοκοινωνικής στήριξης, συμβουλευτικής, πρόληψης 
παραβατικότητας τέκνων και σχολικής διαρροής κ.λπ. 

2.300.000,00 € 

Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Λειτουργία 
Διαδημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού για νήπια με 
νοητικές, κινητικής ή άλλες στερήσεις  
Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (ΚΔΗΦ) και Φροντίδας ΑΜΕΑ (ΚΔΗΦ-ΑμεΑ) 
Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διεπιστημονικό 
Κέντρο Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων (Προβλήματα 
Συμπεριφοράς, Μαθησιακές Δυσκολίες, Αναπτυξιακά 
Προβλήματα)  
Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Λειτουργία Κέντρου 
Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ 
Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Λειτουργία Κέντρου 
Ημέρας Ατόμων με Alzheimer 

ΣΥΝΟΛΟ 2.300.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΚΤ 2.300.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΕΣΚΕ 
Περιφέρειας 
Αττικής 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, που συνδυάζει την 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας (Α.Π. 1),την 
πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των 
παιδιών (Α.Π. 2) και την προώθηση στην απασχόληση 
και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες (Α.Π. 3, 
Προτεραιότητα 3.1), την πρόσβαση των ανέργων με 
σωρευτικά χαρακτηριστικά αποκλεισμού και άλλων 
ομάδων σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες (Προτεραιότητα 3.2) 

Εθνική 
Στρατηγική 
Κοινωνικής 
Ένταξης (ΕΣΚΕ) 

Συνέργιες με τις παρεμβάσεις προώθησης της 
Ενεργητικής Ένταξης στο πλαίσιο της ΕΣΚΕ και, ιδίως: 
• Στήριξη του εισοδήματος ώστε να διασφαλίζεται 

αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων 
χωρίς επαρκείς πόρους για την κάλυψη αναγκών 

• Σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω 
ενεργητικών μέτρων απασχόλησης 

• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε 
υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατή η παροχή 
συμβουλών, υγειονομικής περίθαλψης, 
φροντίδας, ψυχολογικής και κοινωνικής 
αποκατάστασης σε ανθρώπους που έχουν 
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ιδιαίτερη ανάγκη από τέτοιου είδους υπηρεσίες 
και δεν έχουν τα μέσα ή τη γνώση να ωφεληθούν 
από αυτές 

Εθνικός 
Μηχανισμός 
Συντονισμού, 
Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης 
των Πολιτικών 
Κοινωνικής 
Ένταξης και 
Κοινωνικής 
Συνοχής (ΑΠ 4 της 
ΕΣΚΕ) 

Συνέργιες με επιμέρους πτυχές προώθησης της 
ποιότητας και αποτελεσματικότητας της κοινωνικής, 
όπως:  

• Η ένταξη στην αγορά εργασίας και σε επαρκή 
επίπεδα διαβίωσης: εξασφάλιση πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και σε αξιοπρεπή 
απασχόληση, αλλά και σε ό,τι συνεπάγεται 
οικονομική αυτάρκεια. 

• Η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες: 
πρόσβαση στις υπηρεσίες ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, σε δημόσια αγαθά 
(εκπαίδευση, υγεία, στέγαση κλπ) 

• Η ένταξη στις κοινωνικές και πολιτικές 
διεργασίες 

Αντίστοιχα, συνέργιες με επιμέρους δράσεις 
προώθησης της κοινωνικής πρόνοιας για τη 
διασφάλιση των ωφελουμένων από καταστάσεις 
βιοποριστικής αδυναμίας, ένδειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, οι οποίες προσβάλλουν ευθέως την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δυνατότητα του 
ατόμου να συμμετέχει στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή. 

Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα κατά 
της Φτώχειας 

• Ανάληψη δράσεων Κοινωνικής Ένταξης με 
ενσωμάτωση παρεμβάσεων στο μεγαλύτερο 
δυνατό φάσμα πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.  

• Προώθηση της (μετρήσιμης) κοινωνικής 
καινοτομίας και της Αξιολόγησης του 
«αντίκτυπου» των Παρεμβάσεων (Social Impact 
Assessment)  

• Προώθηση των «Συμπράξεων» μέσω των 
Διαδημοτικών Δικτύων και των Συνεργασιών με 
τοπικούς και κεντρικούς Φορείς 

• Συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των 
Κοινωνικού Κεφαλαίου – Μηχανισμός, 
μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση και 
λογοδοσία.  

Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την 
Αντιμετώπιση της 
Σχολικής Διαρροής 

Οι Δράσεις εναρμόνισης μειώνουν τις πιθανότητες 
μελλοντικής μαθητικής διαρροής. Σύνδεση των 
Δράσεων της Παρέμβασης με τους βασικούς 
Πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου και ειδικότερα: 
• Την «πρόληψη», με δράσεις ενημέρωσης, 

συμβουλευτικής και προσανατολισμού, τη 
στήριξη οικογενειών μαθητών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο, την ενίσχυση του 
επαγγελματισμού κ.λπ. 

•  Την «παρέμβαση», δηλαδή την αντιμετώπιση 
των κινδύνων σε ομάδες υψηλού κινδύνου ή σε 
συγκεκριμένα άτομα, τα οποία στηρίζονται στο 
πλαίσιο μιας στοχευμένης διαχείρισης της κάθε 
περίπτωσης.  

• Την «καθοδήγηση» (coaching) στο πλαίσιο ενός 
«κλιμακωτού μοντέλου στήριξης, το οποίο, σε 
σχέση με την προσωπική κατάσταση του κάθε 
νέου, προβλέπει την διάθεση του απαραίτητου 
χρόνου, ώστε να υποστηριχθούν οι νέοι και να 
ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία, τα 
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ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους και να 
καθοδηγηθούν σε μια κατάλληλη επιλογή 
εκπαιδευτικού ή επαγγελματικού μοντέλου. 

• Την «αντιστάθμιση», στην οποία 
περιλαμβάνονται μέτρα που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση του ελλείμματος γνώσεων και 
δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο της ΟΧΕ, δράσεις 
αντιστάθμισης εφαρμόζονται δυνητικά στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για τη δια βίου μάθησης 
και στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών και της διεύρυνσης των δυνατοτήτων 
μετάβασης από τη μια εκπαιδευτική διαδρομή σε 
άλλη, μπορεί δε να αφορούν και στους γονείς του 
ωφελούμενου. 

Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την 
Αναπηρία 2010-
2020: Ανανέωση 
της δέσμευσης για 
μια Ευρώπη Χωρίς 
Εμπόδια 
Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των 
ατόμων με 
αναπηρίες 
(Ν.4074/2012) 

Ενσωμάτωση στις δράσεις της Παρέμβασης του 
«Καθολικού Σχεδιασμού» και της ανάπτυξης 
προσβάσιμων υποδομών, υποστηρικτικών 
τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο 
την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στα άτομα με 
αναπηρίες και την αποφυγή διακρίσεων. 
Συμβατότητα με το εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο για τη 
διασφάλιση της προσβασιμότητας σε υποδομές, 
υπηρεσίες και αγαθά. 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  

 Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη 
«χωρικού δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων 
Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω 
της μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα 
Αγίας Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό 
πλέγμα Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – 
Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση 
του διαχρονικού κοινωνικού διαχωρισμού και της 
δομικά δυσμενέστερης θέσης που διακρίνει τη 
Δυτική Αθήνα.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των διαστάσεων της 
κρίσης της περιοχής, συναρτάται κυρίως με την 
κοινωνική συνοχή και εκφράζεται με την εστίαση σε 
συγκεκριμένους θύλακες, επιλεγμένους− με τρία 
κριτήρια: την ύπαρξη εξαιρετικά έντονων 
συγκεκριμένων προβλημάτων, τη στρατηγική θέση 
(δηλ. τη δυνατότητα δράσεις σε κάποιο θύλακα να 
λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην ευρύτερη 
Δυτική Αθήνα), και την ύπαρξη διαδημοτικής 
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ισορροπίας στη γεωγραφία σημείων εστίασης και 
δράσεων. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, ΕΣΑμεΑ. Ε.Π.Ι. 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ κατασκευής   Χ 
Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών 
Δημοπράτησης και επιστημονική υποστήριξη εκπόνηση μελετών 
Ωφέλειας/Κόστους και σημαντικότητας εσόδων (CBA), όπου είναι 
απαραίτητο. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 
ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των 
Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Ένταξης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.5. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης 
Ευάλωτων Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 
ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Διαδημοτικές Ειδικές 
Δομές και Δράσεις για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και 
Ευάλωτων Ομάδων  

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Διαδημοτικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": 
 
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 

• Πρόγραμμα Πρόληψης της Παραβατικότητας Ανηλίκων. Δράσεις 
παρέμβασης στο διαγενεακό κύκλο της εξάρτησης και άλλων 
δυσλειτουργικών συμπεριφορών, μέσω της ενδυνάμωσης της 
γονεϊκής ταυτότητας και της ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας 
των παιδιών εξαρτημένων γονέων. 

• ΑΜΕΑ - Πολυθεματική Υποστήριξη - Τοπικό Πρόγραμμα Δράσης για 
την Αναβάθμιση της Ποιότητας Διαβίωσης των ΑΜΕΑ και της 
Προσβασιμότητάς τους  

• Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων και Δράσεις Ενημέρωσης με 
Έμφαση στην Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας 
και στην Κοινωνική - Πολιτική Συμμετοχή  

• Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Τρίτη Ηλικία 
(εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, συμβουλευτική σε θέματα 
πρόληψης της Άνοιας, κ.α.) και ανάπτυξη δράσεων που 
υποστηρίζουν την ενεργό γήρανση 

• Προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της ένταξης των ατόμων 
με αναπηρία/χρόνια πάθηση (ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεξάρτητης 
διαβίωσης μέσω της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία 

• Ανάπτυξη Δικτύου υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία/χρόνια 
πάθηση, ώστε να προωθηθεί η επίτευξη της καθολική τους 
πρόσβαση (σε εκπαίδευση, απασχόληση, συναλλαγή με δημόσιες 
υπηρεσίες, κ.ο.κ.), όπως ενδεικτικά: πρόληψη και άρση του 
κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία, προώθηση της 
ισότιμης ενεργού συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στη ζωή της 
κοινότητας, υποκείμενοι σε ακραία φτώχεια  κ.λπ.  

• Δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην 
κοινωνική και πολιτική ζωή προκειμένου να προωθήσουν μέσω της 
ενεργού δράσης τους, τη δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών και 
την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής - Προώθηση της συμμετοχικής 
δημοκρατίας - ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία/χρόνια 
πάθηση και ενίσχυση της δυνατότητάς τους για διεκδίκησης των 
δικαιωμάτων τους 

 
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 
εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων 
σε άτομα με αναπηρία. 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

9iii: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

9.iii.1 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων (μεταξύ των οποίων 
ΑΜΕΑ) και των Λοιπών Ομάδων του Πληθυσμού της Περιφέρειας 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων 
Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
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(Συμβολή στους δείκτες εκροών 
του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

CO17. Άλλα μειονεκτούντα άτομα 1.926 άτομα34 
CO16. Συμμετέχοντες με Αναπηρία 1.605 άτομα35 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
Τ3296: Άτομα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με 
πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και 
ένταξης  

1.44436 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: 

• Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας και, ιδίως άτομα 
με αναπηρίες, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, 
οροθετικοί κ.λπ. 

• Λοιπές ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας με έμφαση 
στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 
ανασφάλιστοι κ.λπ. 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 

ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": 

Διαδημοτικές Δράσεις , Δομές, 
Συμπράξεις και Εργαλεία για την 

Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων 
και των Νέων στην Απασχόληση 

και στην Επιχειρηματικότητα 

Υιοθέτηση της διαδικασίας 
«εξατομικευμένης διάγνωσης αναγκών 

και συμβουλευτικής» για την προώθηση 
των ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς 

ομάδες στην απασχόληση (και σε 
«επιλογές επιχειρηματικής 

ενεργοποίησης»), ιδίως μέσω 
«συμπράξεων» και ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων. Συνεργασία με ΕΙΕΑΔ για 
την αξιοποίηση του συστήματος ΔΑΑΕ 

ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις 
για την Προώθηση των Ευπαθών 

Ομάδων στην Αγορά Εργασίας 

Συνεκτικές Δράσεις προώθησης της 
Κοινωνικής Ένταξης των ανέργων που 

ανήκουν σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες 
και, στην συνέχεια, της προώθησης στην 

απασχόληση και στην 
επιχειρηματικότητα. Συνεργασία με 

ΕΙΕΑΔ για την αξιοποίηση του 
συστήματος ΔΑΑΕ 

ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ": Διαδημοτικές 
Δομές και Δράσεις Προώθησης της 
Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης 

των Περιθωριοποιημένων 
Ομάδων (Ρομά, Άστεγοι, 
Παλιννοστούντες κ.λπ.) 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
ισότιμης πρόσβασης των 

Περιθωριοποιημένων Ομάδων με 
ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και 

Δράσεις κοινωνικοποίησης, πρόληψης, 
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ. 

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές και 
Δράσεις για τη Διασφάλιση της 

Ποιότητας της Καθημερινής 
Διαβίωσης των Ειδικών και 
Ευάλωτων Ομάδων και την 

Αντιμετώπιση των Διακρίσεων 

Αξιοποίηση του δικτύου Δομών 
Διημέρευσης και Υπηρεσίες 

Κοινωνικοποίησης των Ευάλωτων 
Ομάδων, με στόχους την απελευθέρωση 

ατόμων που έχουν την ευθύνη 
φροντίδας ευάλωτων και ηλικιωμένων 

ατόμων ώστε να αναζητήσουν θέση 
απασχόλησης και, τη βελτίωση της 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας 

                                                           
34 Υπολογίζεται με βάση την αναλογία (%) των ευπαθών ομάδων στο σύνολο των ωφελουμένων του Δείκτη CO01 του ΕΠ Αττική 

35 Υπολογίζεται με βάση τον υπολογισμό της ΕΧ ΑΝΤΕ του ΕΠ Αττικής και το μοναδιαίο των ωφελουμένων του Δείκτη CO01 
(προσαυξημένο κατά 20%). 

36 Υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αποτελεσματικότητας της Δράσης, σύμφωνα με την ΕΧ ΑΝΤΕ του ΕΠ Αττική 2014-2020 (75%) 
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αναζήτησης απασχόλησης, συμμετοχής 
σε πρόγραμμα βελτίωσης δεξιοτήτων, 
αναβάθμισης επιπέδου γνώσεων κ.λπ. 

των ενηλίκων μελών οικογενειών με 
μέλη ευάλωτες ομάδες και ανήλικα 

παιδιά 

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις 
για την Αντιμετώπιση της 
Φτώχειας και την Παροχή 

Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 
Φροντίδας (κατ’ οίκον, 

διημέρευσης κ.λπ.) 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
διασφάλισης ανοιχτής πρόσβασης των 

Ευπαθών Ομάδων για την Αντιμετώπιση 
της Φτώχειας , της ακραίας Φτώχειας 

και την πρόληψη του κινδύνου της 
φτώχειας και της περιθωριοποίησης, σε 
συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών 

Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας (κατ’ οίκον, 
διημέρευσης κ.λπ.) 

ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές, 
Δράσεις και Υπηρεσίες 

Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής 
Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
διασφάλισης ανοιχτής πρόσβασης των 

ευάλωτων και ηλικιωμένων ατόμων, των 
περιθωριοποιημένων ομάδων και των 

ανασφάλιστων ατόμων σε Διαδημοτικές 
Ειδικές Δομές, Δράσεις και Υπηρεσίες 

Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής Υγιεινής 
και Δημόσιας Υγείας 

ΟΔ/Π-10: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": Ανάπτυξη 

και εφαρμογή εργαλείων 
Κοινωνικής Καινοτομίας και 

βελτίωση των ικανοτήτων των 
Στελεχών των Κοινωνικών Δομών 
και των Κοινωνικών Φορέων στη 

Δυτική Αθήνα 

Βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των τοπικών 

κοινωνικών πολιτικών με την ανάπτυξη 
προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη 
συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των 

ικανοτήτων των επιστημονικών 
στελεχών των Κοινωνικών Δομών της 

Δυτικής Αθήνας, σε ένα ενιαίο και 
ιεραρχημένο κοινωνικό δίκτυο 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2023 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός37 
(€) 

Διαδημοτικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Πρόγραμμα Πρόληψης 
Παραβατικότητας Ανηλίκων 

2.600.000,00 € 

Διαδημοτικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": ΑΜΕΑ - Πολυθεματική 
Υποστήριξη - τοπικό Πρόγραμμα Δράσης για την 
Αναβάθμιση της Ποιότητας Διαβίωσης των ΑΜΕΑ και της 
Προσβασιμότητάς τους  
Διαδημοτικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Δράσεις για την Ισότητα 
των Φύλων και Δράσεις Ενημέρωσης με Έμφαση στην 
Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας και 
στην Κοινωνική - Πολιτική Συμμετοχή 
Διαδημοτικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Αναβάθμιση και 
επέκταση των υπηρεσιών προς την Τρίτη Ηλικία 
(εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, συμβουλευτική σε 
θέματα πρόληψης της Άνοιας, κ.α.) και ανάπτυξη 
δράσεων που υποστηρίζουν την ενεργό γήρανση 

                                                           
37 Ενδεικτική αναφορά και κατανομή 
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Διαδημοτικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Προώθηση της 
ανεξάρτητης διαβίωσης και της ένταξης των ατόμων με 
αναπηρία/χρόνια πάθηση (ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ανεξάρτητης διαβίωσης μέσω της εκπαίδευσης των 
ατόμων με αναπηρία 
Διαδημοτικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Ανάπτυξη Δικτύου 
υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση 
Διαδημοτικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Δράσεις ενίσχυσης της 
συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική και 
πολιτική ζωή 
ΣΥΝΟΛΟ 2.600.000,00 € 

ΕΔΕΤ ΕΚΤ 2.600.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΕΣΚΕ Περιφέρειας 
Αττικής 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, που συνδυάζει την 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας (Α.Π. 1),την 
πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των 
παιδιών (Α.Π. 2) και την προώθηση στην 
απασχόληση και την πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες (Α.Π. 3, Προτεραιότητα 3.1), την 
πρόσβαση των ανέργων με σωρευτικά 
χαρακτηριστικά αποκλεισμού και άλλων ομάδων σε 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες 
(Προτεραιότητα 3.2) 

Εθνική Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης 
(ΕΣΚΕ) 

Συνέργιες με τις παρεμβάσεις προώθησης της 
Ενεργητικής Ένταξης στο πλαίσιο της ΕΣΚΕ και, ιδίως: 
• Στήριξη του εισοδήματος ώστε να 

διασφαλίζεται αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο των 
ανθρώπων χωρίς επαρκείς πόρους για την 
κάλυψη αναγκών 

• Σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω 
ενεργητικών μέτρων απασχόλησης 

• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε 
υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατή η παροχή 
συμβουλών, υγειονομικής περίθαλψης, 
φροντίδας, ψυχολογικής και κοινωνικής 
αποκατάστασης σε ανθρώπους που έχουν 
ιδιαίτερη ανάγκη από τέτοιου είδους 
υπηρεσίες και δεν έχουν τα μέσα ή τη γνώση να 
ωφεληθούν από αυτές 

Εθνικός Μηχανισμός 
Συντονισμού, 
Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των 
Πολιτικών Κοινωνικής 
Ένταξης και 
Κοινωνικής Συνοχής 
(ΑΠ 4 της ΕΣΚΕ) 

Συνέργιες με επιμέρους πτυχές προώθησης της 
ποιότητας και αποτελεσματικότητας της κοινωνικής, 
όπως:  

• Η ένταξη στην αγορά εργασίας και σε επαρκή 
επίπεδα διαβίωσης: εξασφάλιση πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και σε αξιοπρεπή 
απασχόληση, αλλά και σε ό,τι συνεπάγεται 
οικονομική αυτάρκεια. 

• Η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες: 
πρόσβαση στις υπηρεσίες ασφάλισης και 
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κοινωνικής πρόνοιας, σε δημόσια αγαθά 
(εκπαίδευση, υγεία, στέγαση κλπ) 

• Η ένταξη στις κοινωνικές και πολιτικές 
διεργασίες 

Αντίστοιχα, συνέργιες με επιμέρους δράσεις 
προώθησης της κοινωνικής πρόνοιας για τη 
διασφάλιση των ωφελουμένων από καταστάσεις 
βιοποριστικής αδυναμίας, ένδειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, οι οποίες προσβάλλουν ευθέως την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δυνατότητα του 
ατόμου να συμμετέχει στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή. 

ΕΠΜ (επικαιρ. 
Απρίλιος 2015) 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, Αντιμετώπιση της 
Ανθρωπιστικής Κρίσης (Ν. 4320/2015), δράσεις του 
ΤΕΒΑ και αναθεώρηση του συστήματος Κοινωνικής 
Πρόνοιας - Social Welfare Review (SWR). 

Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα κατά της 
Φτώχειας 

• Ανάληψη δράσεων Κοινωνικής Ένταξης με 
ενσωμάτωση παρεμβάσεων στο μεγαλύτερο 
δυνατό φάσμα πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.  

• Προώθηση της (μετρήσιμης) κοινωνικής 
καινοτομίας και της Αξιολόγησης του 
«αντίκτυπου» των Παρεμβάσεων (Social Impact 
Assessment)  

• Προώθηση των «Συμπράξεων» μέσω των 
Διαδημοτικών Δικτύων και των Συνεργασιών με 
τοπικούς και κεντρικούς Φορείς 

• Συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των 
Κοινωνικού Κεφαλαίου – Μηχανισμός, 
μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση και 
λογοδοσία.  

Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για την Αντιμετώπιση 
της Σχολικής 
Διαρροής 

Σύνδεση των Δράσεων της Παρέμβασης με τους 
βασικούς Πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου και 
ειδικότερα: 
• Την «πρόληψη», με δράσεις ενημέρωσης, 

συμβουλευτικής και προσανατολισμού, τη 
στήριξη οικογενειών μαθητών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο, την ενίσχυση του 
επαγγελματισμού κ.λπ. 

•  Την «παρέμβαση», δηλαδή την αντιμετώπιση 
των κινδύνων σε ομάδες υψηλού κινδύνου ή σε 
συγκεκριμένα άτομα, τα οποία στηρίζονται στο 
πλαίσιο μιας στοχευμένης διαχείρισης της κάθε 
περίπτωσης.  

• Την «καθοδήγηση» (coaching) στο πλαίσιο ενός 
«κλιμακωτού μοντέλου στήριξης, το οποίο, σε 
σχέση με την προσωπική κατάσταση του κάθε 
νέου, προβλέπει την διάθεση του απαραίτητου 
χρόνου, ώστε να υποστηριχθούν οι νέοι και να 
ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία, τα 
ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους και να 
καθοδηγηθούν σε μια κατάλληλη επιλογή 
εκπαιδευτικού ή επαγγελματικού μοντέλου. 

• Την «αντιστάθμιση», στην οποία 
περιλαμβάνονται μέτρα που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση του ελλείμματος γνώσεων και 
δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο της ΟΧΕ, δράσεις 
αντιστάθμισης εφαρμόζονται δυνητικά στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για τη δια βίου 
μάθησης και στοχεύουν στην προώθηση της 
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ισότητας των ευκαιριών και της διεύρυνσης των 
δυνατοτήτων μετάβασης από τη μια 
εκπαιδευτική διαδρομή σε άλλη, μπορεί δε να 
αφορούν και στους γονείς του ωφελούμενου. 

Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την 
Αναπηρία 2010-2020: 
Ανανέωση της 
δέσμευσης για μια 
Ευρώπη Χωρίς 
Εμπόδια 
Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες 
(Ν.4074/2012) 

Ενσωμάτωση στις δράσεις της Παρέμβασης του 
«Καθολικού Σχεδιασμού» και της ανάπτυξης 
προσβάσιμων υποδομών, υποστηρικτικών 
τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο 
την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στα άτομα με 
αναπηρίες και την αποφυγή διακρίσεων. 
Συμβατότητα με το εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο για τη 
διασφάλιση της προσβασιμότητας σε υποδομές, 
υπηρεσίες και αγαθά. 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για την Ισότητα των 
Φύλλων (ΕΣΔΙΦ) 

Σύμφωνο με το ΕΣΔΙΦ και τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα:  
• στην Κοινωνική Ένταξη και ισότιμη μεταχείριση 

γυναικών που υφίστανται πολλαπλές 
διακρίσεις 

• στην αντιμετώπισης της έμφυλης βίας,  
• στην ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

και στην υποστήριξη της εναρμόνισης 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

• στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην 
κατάρτιση, στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

• στην ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
προληπτικής ιατρικής και υγείας, 

• στην ισότιμη συμμετοχή στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων και, συγκεκριμένα, στη 
Διακυβέρνηση της ΟΧΕ. 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  
Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη 
«χωρικού δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων 
Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως 
μέσω της μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου 
Ευρείας Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε 
«Μητροπολιτικό Κέντρο» και την ανάδειξη των 
«Δημοτικών Κέντρων» της Δυτικής Αθήνας σε νέα 
«Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη 
δημιουργία δύο «αστικών διαδημοτικών πόλων» 
(αστικό πλέγμα Αγίας Βαρβάρας-Αιγάλεω-
Χαϊδαρίου και αστικό πλέγμα Αγίων Αναργύρων – 
Καματερού –Ιλίου – Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση 
του διαχρονικού κοινωνικού διαχωρισμού και της 
δομικά δυσμενέστερης θέσης που διακρίνει τη 
Δυτική Αθήνα.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των διαστάσεων 
της κρίσης της περιοχής, συναρτάται κυρίως με την 
κοινωνική συνοχή και εκφράζεται με την εστίαση 



Έντυπο υποβολής πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

336 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σε συγκεκριμένους θύλακες, επιλεγμένους− με 
τρία κριτήρια: την ύπαρξη εξαιρετικά έντονων 
συγκεκριμένων προβλημάτων, τη στρατηγική θέση 
(δηλ. τη δυνατότητα δράσεις σε κάποιο θύλακα να 
λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην ευρύτερη 
Δυτική Αθήνα), και την ύπαρξη διαδημοτικής 
ισορροπίας στη γεωγραφία σημείων εστίασης και 
δράσεων. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, ΕΣΑΜΕΑ, ΟΚΑΝΑ. Ε.Π.Ι. 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ κατασκευής   Χ 
Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού 
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που μέρος των Πράξεων 
εφαρμόζεται με Ίδια Μέσα).  
 
Επιπρόσθετα, προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία 
προδιαγραφών και Τευχών Διαγωνισμών για τα Υποέργα των Πράξεων που 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις.  
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 
ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των 
Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Ένταξης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 

1.6. Προαγωγή της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ένταξης με Ολοκληρωμένες 
Δομές, Δίκτυα, Δράσεις κοινωνικοποίησης, δημιουργικής και 
υποστηριζόμενης απασχόλησης καθώς και την Προώθηση της Κοινωνικής 
Καινοτομίας 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 
ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διαδημοτικές Δομές 
και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών 
Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας (κατ’ οίκον, διημέρευσης κ.λπ.) 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:  
• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ":Υπηρεσίες Υποστήριξης 

Φροντίδας στο Σπίτι - Κατ’ οίκον Φροντίδα για Κλινήρη Άτομα. 
Επέκταση των Υπηρεσιών Υποστήριξης της Αυτόνομης Διαβίωσης  

• Δράσεις ευαισθητοποίησης για τη σημασία της συμμετοχικής 
δημοκρατίας, ανάπτυξη εφαρμογών (και διασύνδεση με 
Παρεμβάσεις ΟΔ/Π-9) και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία που θα 
λειτουργήσουν ως μέντορες σε ζητήματα αυτοσυνηγορίας, 
οργάνωση «Διαδημοτικού Συμβουλίου ατόμων με 
αναπηρία/χρόνια πάθηση κ.λπ.) 

• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Παροχή Πολλαπλών Κοινωνικών 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας – Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
Φροντίδας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

9iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
Ωφέλειας 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

9.iv.1: Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες 
πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας/υγείας 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Συμβολή στη διεύρυνση και εμβάθυνση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
της Κοινωνικής Ένταξης, με Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα, Δράσεις 
κοινωνικοποίησης, δημιουργικής και υποστηριζόμενης απασχόλησης, σε 
συνδυασμό με την προώθηση της Κοινωνικής Καινοτομίας. 
Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία/ χρόνια πάθηση στην 
πολιτική ζωή και ενδυνάμωσή τους προκειμένου να προωθήσουν μέσω 
της ενεργού δράσης τους τη δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών και την 
επίτευξη της κοινωνικής συνοχής -Προώθηση της συμμετοχικής 
δημοκρατίας. 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
Τ3293: Ανασφάλιστοι πολίτες (περιλαμβάνονται και τα 
προστατευόμενα μέλη αυτών) και συμμετέχουν σε 
δράσεις του Health Safety Net 

1.805 άτομα38 

CO17: Άλλα μειονεκτούντα άτομα 1.253 άτομα39 

                                                           
38 Υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ωφελουμένων του Δείκτη Τ3293 του ΕΠ Αττικής (115.274 φυσικά πρόσωπα) και το 
μοναδιαίο κόστος που προκύπτει αναλογικά (περίπου 1.440 €).. Συνακόλουθα, οι ωφελούμενοι των παρεμβάσεων της 
συγκεκριμένης Δράσης αποτελούν το 1,6% του συνόλου των ωφελουμένων της Περιφέρειας Αττικής. 

39 Υπολογίζεται με βάση το ύψος των διαθέσιμων πόρων της Παρέμβασης και το μοναδιαίο κόστος του CO17 (περίπου 2.075 €). 
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Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
Τ3297: Ποσοστό κάλυψης των δράσεων του Health Safety 
Netεπί του γενικού συνόλου των πολιτών που διαβιούν 
κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν διαθέτουν 
ασφαλιστική κάλυψη 

0,19%40 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: 

• Ανασφάλιστοι, Ευπαθείς Ομάδες του πληθυσμού με έμφαση στους 
δικαιούχους του Κοινωνικού Εγγυημένου Εισοδήματος 

• ΑΜΕΑ και άτομα που συμβιούν με ΑΜΕΑ 
• Στελέχη Κοινωνικών Δομών / πεδίου 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 

ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": 

Διαδημοτικές Δράσεις , Δομές, 
Συμπράξεις και Εργαλεία για την 

Προώθηση των Ευπαθών 
Ομάδων και των Νέων στην 

Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα 

Υιοθέτηση της διαδικασίας 
«εξατομικευμένης διάγνωσης αναγκών 

και συμβουλευτικής» για την προώθηση 
των ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς 

ομάδες στην απασχόληση (και σε 
«επιλογές επιχειρηματικής 

ενεργοποίησης»), ιδίως μέσω 
«συμπράξεων» και ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων. Συνεργασία με ΕΙΕΑΔ για 
την αξιοποίηση του συστήματος ΔΑΑΕ 

ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις 
για την Προώθηση των Ευπαθών 

Ομάδων στην Αγορά Εργασίας 

Συνεκτικές Δράσεις προώθησης της 
Κοινωνικής Ένταξης των ανέργων που 

ανήκουν σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες 
και, στην συνέχεια, της προώθησης στην 

απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα. 
Συνεργασία με ΕΙΕΑΔ για την αξιοποίηση 

του συστήματος ΔΑΑΕ 
ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό Κοινωνικό 

Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ": 
Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις 

Προώθησης της 
Κοινωνικοποίησης και της 

Ένταξης των 
Περιθωριοποιημένων Ομάδων 

(Ρομά, Άστεγοι, 
Παλιννοστούντες κ.λπ.) 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
ισότιμης πρόσβασης των 

Περιθωριοποιημένων Ομάδων με 
ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και 

Δράσεις κοινωνικοποίησης, πρόληψης, 
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ. 

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές και 
Δράσεις για τη Διασφάλιση της 

Ποιότητας της Καθημερινής 
Διαβίωσης των Ειδικών και 
Ευάλωτων Ομάδων και την 

Αντιμετώπιση των Διακρίσεων 

Αξιοποίηση του δικτύου Δομών 
Διημέρευσης και Υπηρεσίες 

Κοινωνικοποίησης των Ευάλωτων 
Ομάδων, με στόχους την απελευθέρωση 

ατόμων που έχουν την ευθύνη φροντίδας 
ευάλωτων και ηλικιωμένων ατόμων ώστε 
να αναζητήσουν θέση απασχόλησης και, 

τη βελτίωση της ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας αναζήτησης 

απασχόλησης, συμμετοχής σε πρόγραμμα 
βελτίωσης δεξιοτήτων, αναβάθμισης 

επιπέδου γνώσεων κ.λπ. των ενηλίκων 
μελών οικογενειών με μέλη ευάλωτες 

ομάδες και ανήλικα παιδιά 

                                                           
40 Υπολογίζεται με βάση την ποσόστωση του πληθυσμού της Δυτικής Αθήνας στο αντίστοιχο ποσοστό του συνόλου των 
ωφελουμένων του Δείκτη Τ3297 σε επίπεδο Αττικής, ή 1,6%Χ12% = περίπου 0,19% 
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ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Διαδημοτικές 

Ειδικές Δομές και Δράσεις για 
την Προώθηση της Κοινωνικής 

Ένταξης των Ειδικών και 
Ευάλωτων Ομάδων 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
ισότιμης πρόσβασης των Ειδικών και 

Ευάλωτων Ομάδων με ολοκληρωμένες 
Δομές, Δίκτυα και Δράσεις. 

ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές, 
Δράσεις και Υπηρεσίες 

Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής 
Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
διασφάλισης ανοιχτής πρόσβασης των 

ευάλωτων και ηλικιωμένων ατόμων, των 
περιθωριοποιημένων ομάδων και των 

ανασφάλιστων ατόμων σε Διαδημοτικές 
Ειδικές Δομές, Δράσεις και Υπηρεσίες 

Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής Υγιεινής 
και Δημόσιας Υγείας 

ΟΔ/Π-10: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": Ανάπτυξη και 
εφαρμογή εργαλείων Κοινωνικής 

Καινοτομίας και βελτίωση των 
ικανοτήτων των Στελεχών των 

Κοινωνικών Δομών και των 
Κοινωνικών Φορέων στη Δυτική 

Αθήνα 

Βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των τοπικών 

κοινωνικών πολιτικών με την ανάπτυξη 
προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη 
συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των 

ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών 
των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής 

Αθήνας, σε ένα ενιαίο και ιεραρχημένο 
κοινωνικό δίκτυο 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2023 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Υπηρεσίες 
Υποστήριξης Νοσηλείας στο Σπίτι - Κατ’ οίκον Φροντίδα 
για Κλινήρη Άτομα, ΑΜΕΑ κ.λπ.. Επέκταση των Υπηρεσιών 
Υποστήριξης της Αυτόνομης Διαβίωσης  

2.134.000,00 € 

Δράσεις ευαισθητοποίησης για τη σημασία της 
συμμετοχικής δημοκρατίας, ανάπτυξη εφαρμογών (και 
διασύνδεση με Παρεμβάσεις ΟΔ/Π-9) και εκπαίδευση 
ατόμων με αναπηρία που θα λειτουργήσουν ως μέντορες 
σε ζητήματα αυτοσυνηγορίας, οργάνωση «Διαδημοτικού 
Συμβουλίου ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση» κ.λπ 
Διαδημοτικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Παροχή Πολλαπλών 
Κοινωνικών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας – Δράσεις 
Κοινωνικής Ένταξης μέσω Φροντίδας Υγείας και 
Προληπτικής Ιατρικής 

ΣΥΝΟΛΟ 2.134.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΚΤ 2.134.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΕΣΚΕ Περιφέρειας 
Αττικής 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, που συνδυάζει την 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας (Α.Π. 1),την 
πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των 
παιδιών (Α.Π. 2) και την προώθηση στην 



Έντυπο υποβολής πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

340 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απασχόληση και την πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες (Α.Π. 3, Προτεραιότητα 3.1), την 
πρόσβαση των ανέργων με σωρευτικά 
χαρακτηριστικά αποκλεισμού και άλλων ομάδων σε 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες 
(Προτεραιότητα 3.2) 

Εθνική Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης 
(ΕΣΚΕ) 

Συνέργιες με τις παρεμβάσεις προώθησης της 
Ενεργητικής Ένταξης στο πλαίσιο της ΕΣΚΕ και, ιδίως: 
• Στήριξη του εισοδήματος ώστε να 

διασφαλίζεται αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο των 
ανθρώπων χωρίς επαρκείς πόρους για την 
κάλυψη αναγκών 

• Σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω 
ενεργητικών μέτρων απασχόλησης 

• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε 
υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατή η παροχή 
συμβουλών, υγειονομικής περίθαλψης, 
φροντίδας, ψυχολογικής και κοινωνικής 
αποκατάστασης σε ανθρώπους που έχουν 
ιδιαίτερη ανάγκη από τέτοιου είδους 
υπηρεσίες και δεν έχουν τα μέσα ή τη γνώση να 
ωφεληθούν από αυτές 

Εθνικός Μηχανισμός 
Συντονισμού, 
Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των 
Πολιτικών Κοινωνικής 
Ένταξης και 
Κοινωνικής Συνοχής 
(ΑΠ 4 της ΕΣΚΕ) 

Συνέργιες με επιμέρους πτυχές προώθησης της 
ποιότητας και αποτελεσματικότητας της κοινωνικής, 
όπως:  

• Η ένταξη στην αγορά εργασίας και σε επαρκή 
επίπεδα διαβίωσης: εξασφάλιση πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και σε αξιοπρεπή 
απασχόληση, αλλά και σε ό,τι συνεπάγεται 
οικονομική αυτάρκεια. 

• Η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες: 
πρόσβαση στις υπηρεσίες ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, σε δημόσια αγαθά 
(εκπαίδευση, υγεία, στέγαση κλπ) 

• Η ένταξη στις κοινωνικές και πολιτικές 
διεργασίες 

Αντίστοιχα, συνέργιες με επιμέρους δράσεις 
προώθησης της κοινωνικής πρόνοιας για τη 
διασφάλιση των ωφελουμένων από καταστάσεις 
βιοποριστικής αδυναμίας, ένδειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, οι οποίες προσβάλλουν ευθέως την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δυνατότητα του 
ατόμου να συμμετέχει στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή. 

ΕΠΜ (επικαιρ. 
Απρίλιος 2015) 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, Αντιμετώπιση 
της Ανθρωπιστικής Κρίσης (Ν. 4320/2015), δράσεις 
του ΤΕΒΑ και αναθεώρηση του συστήματος 
Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Review (SWR). 

Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα κατά της 
Φτώχειας 

• Ανάληψη δράσεων Κοινωνικής Ένταξης με 
ενσωμάτωση παρεμβάσεων στο μεγαλύτερο 
δυνατό φάσμα πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.  

• Προώθηση της (μετρήσιμης) κοινωνικής 
καινοτομίας και της Αξιολόγησης του 
«αντίκτυπου» των Παρεμβάσεων (Social 
Impact Assessment)  

• Προώθηση των «Συμπράξεων» μέσω των 
Διαδημοτικών Δικτύων και των Συνεργασιών με 
τοπικούς και κεντρικούς Φορείς 

• Συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των 
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Κοινωνικού Κεφαλαίου – Μηχανισμός, 
μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση και 
λογοδοσία.  

Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την 
Αναπηρία 2010-2020: 
Ανανέωση της 
δέσμευσης για μια 
Ευρώπη Χωρίς 
Εμπόδια 
Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες 
(Ν.4074/2012) 

Ενσωμάτωση στις δράσεις της Παρέμβασης του 
«Καθολικού Σχεδιασμού» και της ανάπτυξης 
προσβάσιμων υποδομών, υποστηρικτικών 
τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο 
την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στα άτομα 
με αναπηρίες και την αποφυγή διακρίσεων. 
Συμβατότητα με το εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο για τη 
διασφάλιση της προσβασιμότητας σε υποδομές, 
υπηρεσίες και αγαθά. 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  
Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη 
«χωρικού δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων 
Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως 
μέσω της μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου 
Ευρείας Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε 
«Μητροπολιτικό Κέντρο» και την ανάδειξη των 
«Δημοτικών Κέντρων» της Δυτικής Αθήνας σε νέα 
«Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας», με 
τη δημιουργία δύο «αστικών διαδημοτικών 
πόλων» (αστικό πλέγμα Αγίας Βαρβάρας-Αιγάλεω-
Χαϊδαρίου και αστικό πλέγμα Αγίων Αναργύρων – 
Καματερού –Ιλίου – Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση 
του διαχρονικού κοινωνικού διαχωρισμού και της 
δομικά δυσμενέστερης θέσης που διακρίνει τη 
Δυτική Αθήνα.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των διαστάσεων 
της κρίσης της περιοχής, συναρτάται κυρίως με την 
κοινωνική συνοχή και εκφράζεται με την εστίαση 
σε συγκεκριμένους θύλακες, επιλεγμένους− με 
τρία κριτήρια: την ύπαρξη εξαιρετικά έντονων 
συγκεκριμένων προβλημάτων, τη στρατηγική θέση 
(δηλ. τη δυνατότητα δράσεις σε κάποιο θύλακα να 
λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην ευρύτερη 
Δυτική Αθήνα), και την ύπαρξη διαδημοτικής 
ισορροπίας στη γεωγραφία σημείων εστίασης και 
δράσεων. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ,ΕΣΑμεΑ. Ε.Π.Ι. 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας   Χ 
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ κατασκευής   Χ 
Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  
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Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού 
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που μέρος των Πράξεων 
εφαρμόζεται με Ίδια Μέσα).  
Επιπρόσθετα, προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία 
προδιαγραφών και Τευχών Διαγωνισμών για τα Υποέργα των Πράξεων που 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις.  

 

  



Έντυπο υποβολής πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

343 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 
ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των 
Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Ένταξης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 

1.6. Προαγωγή της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ένταξης με Ολοκληρωμένες 
Δομές, Δίκτυα, Δράσεις κοινωνικοποίησης, δημιουργικής και 
υποστηριζόμενης απασχόλησης καθώς και την Προώθηση της Κοινωνικής 
Καινοτομίας 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 
ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Διαδημοτικές 
Ειδικές Δομές, Δράσεις και Υπηρεσίες Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής 
Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Οι Δράσεις της Παρέμβασης είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 
• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και 

Κέντρα Παιδικής Προληπτικής Ιατρικής  
• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Κέντρα και Υπηρεσίες 

Προληπτικής Ιατρικής Δράσεις  
• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Στήριξη και Φιλοξενία Ατόμων 

με Αλτσχάιμερ και σχετικές νευροψυχιατρικές παθήσεις στο τελικό 
τους στάδιο 

• Διαδημοτικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης 
Παρέμβασης για Χρήστες Ουσιών (προγράμματα προσέγγισης στο 
δρόμο / street work, Ιατρική Δρόμου στην Κοινότητα / Street medicine, 
υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης, λειτουργία Ανοικτού 
Κέντρου Ημέρας (AKH), ψυχοκοινωνική προσέγγιση, Ιατρική 
φροντίδα, Κοινωνική Υποστήριξη, δικτύωση κ.λπ.) 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

9iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής Ωφέλειας 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

9.iv.1: Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες 
πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας/υγείας 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης 
και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Προαγωγή της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ένταξης με Ολοκληρωμένες 
Δομές, Δίκτυα, Δράσεις κοινωνικοποίησης, δημιουργικής και 
υποστηριζόμενης απασχόλησης καθώς και την Προώθηση της Κοινωνικής 
Καινοτομίας. 
Μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών με απώτερο στόχο τη προάσπιση 
της ατομικής και δημόσιας υγείας στη βάση της προσέγγισης της μείωσης της 
βλάβης (harm reduction) και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
παρεμβάσεων, ιδίως μέσω της οριζόντιας σύνδεσης των εμπλεκόμενων 
Φορέων σε Δια-δημοτικό επίπεδο. 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
Τ3293: Ανασφάλιστοι πολίτες (περιλαμβάνονται και τα 
προστατευόμενα μέλη αυτών) και συμμετέχουν σε 
δράσεις του Health Safety Net 

997 άτομα41 

CO17: Άλλα μειονεκτούντα άτομα 692 άτομα42 

                                                           
41 Υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ωφελουμένων του Δείκτη Τ3293 του ΕΠ Αττικής (115.274 φυσικά πρόσωπα) και το 
μοναδιαίο κόστος που προκύπτει αναλογικά (περίπου 1.440 €).. Συνακόλουθα, οι ωφελούμενοι των παρεμβάσεων της 
συγκεκριμένης Δράσης αποτελούν το 0,87% του συνόλου των (προγραμματικά εκτιμηθέντων) ωφελουμένων της Περιφέρειας 
Αττικής.  
42 Υπολογίζεται με βάση το ύψος των διαθέσιμων πόρων της Παρέμβασης και το μοναδιαίο κόστος του CO17 (περίπου 2.075 €). 
Υπολογίζονται και οι δύο διαθέσιμοι δείκτες εκροών του ΕΠ Αττική. 
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Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
Τ3297: Ποσοστό κάλυψης των δράσεων του Health Safety 
Netεπί του γενικού συνόλου των πολιτών που διαβιούν 
κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν διαθέτουν 
ασφαλιστική κάλυψη 

0,19%43 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται είτε ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016, είτε με 
Ίδια Μέσα, στο πλαίσιο των ΣΔΕ του ΕΣΠΑ και τις κατευθύνσεις της ΥΠΑΣΥΔ. 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: 

• Ευπαθείς Ομάδες, με έμφαση στις Ευάλωτες και Ειδικές Ομάδες, 
Ηλικιωμένους, Ανασφάλιστους κ.λπ.  

• Αιτούντες άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτα 
τέκνα, μετανάστες υπήκοοι 3ων χωρών & απάτριδες. 

• Στελέχη Κοινωνικών Δομών / πεδίου 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 
ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό 

Κοινωνικό Δίκτυο 
"ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": 

Διαδημοτικές Δράσεις , 
Δομές, Συμπράξεις και 

Εργαλεία για την 
Προώθηση των Ευπαθών 

Ομάδων και των Νέων 
στην Απασχόληση και στην 

Επιχειρηματικότητα 

Υιοθέτηση της διαδικασίας «εξατομικευμένης 
διάγνωσης αναγκών και συμβουλευτικής» για 
την προώθηση των ανέργων που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες στην απασχόληση (και σε 

«επιλογές επιχειρηματικής ενεργοποίησης»), 
ιδίως μέσω «συμπράξεων» και ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων. Συνεργασία με ΕΙΕΑΔ για την 
αξιοποίηση του συστήματος ΔΑΑΕ 

ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Δομές και 

Δράσεις για την Προώθηση 
των Ευπαθών Ομάδων 
στην Αγορά Εργασίας 

Συνεκτικές Δράσεις προώθησης της Κοινωνικής 
Ένταξης των ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες 

και ειδικές ομάδες και, στην συνέχεια, της 
προώθησης στην απασχόληση και στην 

επιχειρηματικότητα. Συνεργασία με ΕΙΕΑΔ για 
την αξιοποίηση του συστήματος ΔΑΑΕ 

ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΔΙΕΥΡΥΝΩ": Διαδημοτικές 
Δομές και Δράσεις 

Προώθησης της 
Κοινωνικοποίησης και της 

Ένταξης των 
Περιθωριοποιημένων 

Ομάδων (Ρομά, Άστεγοι, 
Παλιννοστούντες κ.λπ.) 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
ισότιμης πρόσβασης των Περιθωριοποιημένων 
Ομάδων με ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και 

Δράσεις κοινωνικοποίησης, πρόληψης, 
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ. 

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Ειδικές 

Δομές και Δράσεις για τη 
Διασφάλιση της Ποιότητας 

της Καθημερινής 
Διαβίωσης των Ειδικών και 
Ευάλωτων Ομάδων και την 

Αντιμετώπιση των 
Διακρίσεων 

Αξιοποίηση του δικτύου Δομών Διημέρευσης 
και Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης των Ευάλωτων 

Ομάδων, με στόχους την απελευθέρωση 
ατόμων που έχουν την ευθύνη φροντίδας 

ευάλωτων και ηλικιωμένων ατόμων ώστε να 
αναζητήσουν θέση απασχόλησης και, τη 

βελτίωση της ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας αναζήτησης 

απασχόλησης, συμμετοχής σε πρόγραμμα 
βελτίωσης δεξιοτήτων, αναβάθμισης επιπέδου 

γνώσεων κ.λπ. των ενηλίκων μελών οικογενειών 
με μέλη ευάλωτες ομάδες και ανήλικα παιδιά 

                                                           
43 Υπολογίζεται με βάση την ποσόστωση των ωφελουμένων της Δυτικής Αθήνας στο αντίστοιχο ποσοστό του συνόλου των 
ωφελουμένων του Δείκτη Τ3297 σε επίπεδο Αττικής, ή 1,56%Χ12% = περίπου 0,19% 
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ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΕΝΤΑΣΣΩ": Διαδημοτικές 
Ειδικές Δομές και Δράσεις 

για την Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης των 
Ειδικών και Ευάλωτων 

Ομάδων 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
ισότιμης πρόσβασης των Ειδικών και Ευάλωτων 
Ομάδων με ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και 

Δράσεις. 

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Δομές και 

Δράσεις για την 
Αντιμετώπιση της 

Φτώχειας και την Παροχή 
Υπηρεσιών Ανοιχτής 

Ειδικής Φροντίδας (κατ’ 
οίκον, διημέρευσης κ.λπ.) 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
διασφάλισης ανοιχτής πρόσβασης των 

Ευπαθών Ομάδων για την Αντιμετώπιση της 
Φτώχειας , της ακραίας Φτώχειας και την 

πρόληψη του κινδύνου της φτώχειας και της 
περιθωριοποίησης, σε συνδυασμό με την 

παροχή υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας 
(κατ’ οίκον, διημέρευσης κ.λπ.) 

ΟΔ/Π-10: Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": Ανάπτυξη 
και εφαρμογή εργαλείων 
Κοινωνικής Καινοτομίας 

και βελτίωση των 
ικανοτήτων των Στελεχών 

των Κοινωνικών Δομών και 
των Κοινωνικών Φορέων 

στη Δυτική Αθήνα 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
διασφάλισης ανοιχτής πρόσβασης των 

ευάλωτων και ηλικιωμένων ατόμων, των 
περιθωριοποιημένων ομάδων και των 

ανασφάλιστων ατόμων σε Διαδημοτικές Ειδικές 
Δομές, Δράσεις και Υπηρεσίες Προληπτικής 

Ιατρικής, Ψυχικής Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2023 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Διαδημοτικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": 
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και Κέντρα Παιδικής 
Προληπτικής Ιατρικής  

1.436.000,00 € 

Διαδημοτικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Κέντρα και 
Υπηρεσίες Προληπτικής Ιατρικής  
Διαδημοτικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Στήριξη και 
Φιλοξενία Ατόμων με Αλτσχάιμερ και σχετικές 
νευροψυχιατρικές παθήσεις στο τελικό τους στάδιο  
Διαδημοτικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Δίκτυο 
Πρόληψης και Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες Ουσιών 

ΣΥΝΟΛΟ 1.436.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΚΤ 1.436.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΕΣΚΕ Περιφέρειας 
Αττικής 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, που συνδυάζει την 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας (Α.Π. 1),την 
πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των 
παιδιών (Α.Π. 2) και την προώθηση στην απασχόληση 
και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες (Α.Π. 3, 
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Προτεραιότητα 3.1), την πρόσβαση των ανέργων με 
σωρευτικά χαρακτηριστικά αποκλεισμού και άλλων 
ομάδων σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες (Προτεραιότητα 3.2) 

Εθνική Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης 
(ΕΣΚΕ) 

Συνέργιες με τις παρεμβάσεις προώθησης της 
Ενεργητικής Ένταξης στο πλαίσιο της ΕΣΚΕ και, ιδίως: 
• Στήριξη του εισοδήματος ώστε να διασφαλίζεται 

αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων 
χωρίς επαρκείς πόρους για την κάλυψη αναγκών 

• Σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω 
ενεργητικών μέτρων απασχόλησης 

• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε 
υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατή η παροχή 
συμβουλών, υγειονομικής περίθαλψης, 
φροντίδας, ψυχολογικής και κοινωνικής 
αποκατάστασης σε ανθρώπους που έχουν 
ιδιαίτερη ανάγκη από τέτοιου είδους υπηρεσίες 
και δεν έχουν τα μέσα ή τη γνώση να ωφεληθούν 
από αυτές 

ΕΠΜ (επικαιρ. 
Απρίλιος 2016) 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, Αντιμετώπιση της 
Ανθρωπιστικής Κρίσης (Ν. 4320/2015), δράσεις του 
ΤΕΒΑ και αναθεώρηση του συστήματος Κοινωνικής 
Πρόνοιας - Social Welfare Review (SWR). 

Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα κατά 
της Φτώχειας 

• Ανάληψη δράσεων Κοινωνικής Ένταξης με 
ενσωμάτωση παρεμβάσεων στο μεγαλύτερο 
δυνατό φάσμα πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.  

• Προώθηση της (μετρήσιμης) κοινωνικής 
καινοτομίας και της Αξιολόγησης του 
«αντίκτυπου» των Παρεμβάσεων (Social Impact 
Assessment)  

• Προώθηση των «Συμπράξεων» μέσω των 
Διαδημοτικών Δικτύων και των Συνεργασιών με 
τοπικούς και κεντρικούς Φορείς 

• Συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των 
Κοινωνικού Κεφαλαίου – Μηχανισμός, 
μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση και 
λογοδοσία.  

Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την 
Αναπηρία 2010-
2020: Ανανέωση 
της δέσμευσης για 
μια Ευρώπη Χωρίς 
Εμπόδια 
Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των 
ατόμων με 
αναπηρίες 
(Ν.4074/2012) 

Ενσωμάτωση στις δράσεις της Παρέμβασης του 
«Καθολικού Σχεδιασμού» και της ανάπτυξης 
προσβάσιμων υποδομών, υποστηρικτικών 
τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο 
την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στα άτομα με 
αναπηρίες και την αποφυγή διακρίσεων. 
Συμβατότητα με το εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο για τη 
διασφάλιση της προσβασιμότητας σε υποδομές, 
υπηρεσίες και αγαθά. 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  

 Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη 
«χωρικού δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων 
Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω 
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της μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα 
Αγίας Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό 
πλέγμα Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – 
Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση 
του διαχρονικού κοινωνικού διαχωρισμού και της 
δομικά δυσμενέστερης θέσης που διακρίνει τη 
Δυτική Αθήνα.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των διαστάσεων της 
κρίσης της περιοχής, συναρτάται κυρίως με την 
κοινωνική συνοχή και εκφράζεται με την εστίαση σε 
συγκεκριμένους θύλακες, επιλεγμένους− με τρία 
κριτήρια: την ύπαρξη εξαιρετικά έντονων 
συγκεκριμένων προβλημάτων, τη στρατηγική θέση 
(δηλ. τη δυνατότητα δράσεις σε κάποιο θύλακα να 
λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην ευρύτερη 
Δυτική Αθήνα), και την ύπαρξη διαδημοτικής 
ισορροπίας στη γεωγραφία σημείων εστίασης και 
δράσεων. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, ΕΣΑΜΕΑ, ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Πειραιά, 
ΟΚΑΝΑ. Ε.Π.Ι. 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ 
κατασκευής   Χ 

Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού 
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που μέρος των Πράξεων 
εφαρμόζεται με Ίδια Μέσα).  
Επιπρόσθετα, προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία 
προδιαγραφών και Τευχών Διαγωνισμών για τα Υποέργα των Πράξεων που 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις.  
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 
ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των 
Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Ένταξης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 

1.6. Προαγωγή της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ένταξης με Ολοκληρωμένες 
Δομές, Δίκτυα, Δράσεις κοινωνικοποίησης, δημιουργικής και 
υποστηριζόμενης απασχόλησης καθώς και την Προώθηση της Κοινωνικής 
Καινοτομίας 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 

ΟΔ/Π-10: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": Ανάπτυξη και 
εφαρμογή εργαλείων Κοινωνικής Καινοτομίας και βελτίωση των ικανοτήτων 
των Στελεχών των Κοινωνικών Δομών και των Κοινωνικών Φορέων στη Δυτική 
Αθήνα 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Οι Δράσεις της Παρέμβασης είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 
• Συγκρότηση Διαδημοτικής Ομάδας Διαχείρισης Κοινωνικών Κρίσεων 

(Ομάδα Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης και Υποστήριξης)  
• Ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος διαδημοτικής 

ταυτοποίησης και παροχής του συνόλου των ωφελουμένων από τις 
παρεμβάσεις του ΕΚΤ στη Δυτική Αθήνα πρόσβασης (single signe on) 
στα στελέχη του συνόλου των κοινωνικών Δομών  

• Ανάπτυξη εργαλείων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής 
καινοτομίας (υποστήριξη, αξιολόγηση και μέτρηση αντίκτυπου, 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης κλπ.), 
ανάπτυξη μοντέλων βέλτιστης αξιοποίησης της κοινωνικής 
καινοτομίας για την εκπλήρωση στόχων συλλογικού οφέλους 

• Ανάπτυξη και Πιλοτική εφαρμογή τεχνικών αρχικής υποστήριξης 
(συμβουλευτική, κατάρτιση, προβολή κλπ.) των φορέων που 
παράγουν κοινωνική καινοτομία 

• Πειραματική ανάπτυξη κοινωνικά καινοτόμων πρωτοβουλιών 
συλλογικού οφέλους σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος για τους Δήμους 
της Δυτικής Αθήνας 

• Διαδημοτικό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Καινοτομίας (σε ηλεκτρονική 
μορφή, έρευνες πεδίου κ.λπ. 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

9iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής Ωφέλειας 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

9.iv.1: Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες 
πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας/υγείας 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης 
και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Προαγωγή της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ένταξης με Ολοκληρωμένες 
Δομές, Δίκτυα, Δράσεις κοινωνικοποίησης, δημιουργικής και 
υποστηριζόμενης απασχόλησης καθώς και την Προώθηση της Κοινωνικής 
Καινοτομίας 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
Τ3293: Ανασφάλιστοι πολίτες (περιλαμβάνονται και τα 
προστατευόμενα μέλη αυτών) και συμμετέχουν σε 
δράσεις του Health Safety Net 

969 άτομα44 

CO17: Άλλα μειονεκτούντα άτομα 672 άτομα45 

                                                           
44 Υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ωφελουμένων του Δείκτη Τ3293 του ΕΠ Αττικής (115.274 φυσικά πρόσωπα) και το 
μοναδιαίο κόστος που προκύπτει αναλογικά (περίπου 1.440 €).. Συνακόλουθα, οι ωφελούμενοι των παρεμβάσεων της 
συγκεκριμένης Δράσης αποτελούν το 0,84% του συνόλου των ωφελουμένων της Περιφέρειας Αττικής. 
45 Υπολογίζεται με βάση το ύψος των διαθέσιμων πόρων της Παρέμβασης και το μοναδιαίο κόστος του CO17 (περίπου 2.075 €).  
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Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
Τ3297: Ποσοστό κάλυψης των δράσεων του Health Safety 
Netεπί του γενικού συνόλου των πολιτών που διαβιούν 
κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν διαθέτουν 
ασφαλιστική κάλυψη 

1,52%46 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται είτε ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016, είτε με 
Ίδια Μέσα, στο πλαίσιο των ΣΔΕ του ΕΣΠΑ και τις κατευθύνσεις της ΥΠΑΣΥΔ. 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: 
• Οικογένειες Ευπαθών Ομάδων 
• Στελέχη Κοινωνικών Δομών / πεδίου 
• Λοιποί Επιστήμονες που ασχολούνται με την κοινωνική ένταξη 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 

ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": 

Διαδημοτικές Δράσεις , Δομές, 
Συμπράξεις και Εργαλεία για την 

Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων 
και των Νέων στην Απασχόληση 

και στην Επιχειρηματικότητα 

Υιοθέτηση της διαδικασίας 
«εξατομικευμένης διάγνωσης αναγκών 

και συμβουλευτικής» για την προώθηση 
των ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς 

ομάδες στην απασχόληση (και σε 
«επιλογές επιχειρηματικής 

ενεργοποίησης»), ιδίως μέσω 
«συμπράξεων» και ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων. Συνεργασία με ΕΙΕΑΔ για 
την αξιοποίηση του συστήματος ΔΑΑΕ 

ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις 
για την Προώθηση των Ευπαθών 

Ομάδων στην Αγορά Εργασίας 

Συνεκτικές Δράσεις προώθησης της 
Κοινωνικής Ένταξης των ανέργων που 

ανήκουν σε ευάλωτες και ειδικές 
ομάδες και, στην συνέχεια, της 

προώθησης στην απασχόληση και στην 
επιχειρηματικότητα. Συνεργασία με 

ΕΙΕΑΔ για την αξιοποίηση του 
συστήματος ΔΑΑΕ 

ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ": Διαδημοτικές 
Δομές και Δράσεις Προώθησης της 
Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης 
των Περιθωριοποιημένων Ομάδων 
(Ρομά, Άστεγοι, Παλιννοστούντες 

κ.λπ.) 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
μέσω ισότιμης πρόσβασης των 

Περιθωριοποιημένων Ομάδων με 
ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και 

Δράσεις κοινωνικοποίησης, πρόληψης, 
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ. 

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές και 
Δράσεις για τη Διασφάλιση της 

Ποιότητας της Καθημερινής 
Διαβίωσης των Ειδικών και 
Ευάλωτων Ομάδων και την 

Αντιμετώπιση των Διακρίσεων 

Αξιοποίηση του δικτύου Δομών 
Διημέρευσης και Υπηρεσίες 

Κοινωνικοποίησης των Ευάλωτων 
Ομάδων, με στόχους την απελευθέρωση 

ατόμων που έχουν την ευθύνη 
φροντίδας ευάλωτων και ηλικιωμένων 

ατόμων ώστε να αναζητήσουν θέση 
απασχόλησης και, τη βελτίωση της 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας 
αναζήτησης απασχόλησης, συμμετοχής 
σε πρόγραμμα βελτίωσης δεξιοτήτων, 
αναβάθμισης επιπέδου γνώσεων κ.λπ. 

των ενηλίκων μελών οικογενειών με 
μέλη ευάλωτες ομάδες και ανήλικα 

παιδιά 
ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Διαδημοτικές 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
μέσω ισότιμης πρόσβασης των Ειδικών 

                                                           
46 Λόγω της οριζόντιας απήχησης της Παρέμβασης, υπολογίζεται με βάση την ποσόστωση του συνολικού πληθυσμού της Δυτικής 
Αθήνας στο αντίστοιχο ποσοστό του συνόλου των ωφελουμένων του Δείκτη Τ3297 σε επίπεδο Αττικής, ή 12,7%Χ12% = περίπου 
1,52% 
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Ειδικές Δομές και Δράσεις για την 
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 

των Ειδικών και Ευάλωτων 
Ομάδων 

και Ευάλωτων Ομάδων με 
ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και 

Δράσεις. 

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις 
για την Αντιμετώπιση της 
Φτώχειας και την Παροχή 

Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 
Φροντίδας (κατ’ οίκον, 

διημέρευσης κ.λπ.) 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
μέσω διασφάλισης ανοιχτής πρόσβασης 

των Ευπαθών Ομάδων για την 
Αντιμετώπιση της Φτώχειας , της 

ακραίας Φτώχειας και την πρόληψη του 
κινδύνου της φτώχειας και της 

περιθωριοποίησης, σε συνδυασμό με 
την παροχή υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 

Φροντίδας (κατ’ οίκον, διημέρευσης 
κ.λπ.) 

ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές, 
Δράσεις και Υπηρεσίες 

Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής 
Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
μέσω διασφάλισης ανοιχτής πρόσβασης 
των ευάλωτων και ηλικιωμένων ατόμων, 

των περιθωριοποιημένων ομάδων και 
των ανασφάλιστων ατόμων σε 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές, Δράσεις και 
Υπηρεσίες Προληπτικής Ιατρικής, 

Ψυχικής Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2023 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Συγκρότηση Διαδημοτικής Ομάδας Διαχείρισης 
Κοινωνικών Κρίσεων (Ομάδα Άμεσης Κοινωνικής 
Παρέμβασης και Υποστήριξης) 

1.395.000,00 € 

Ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος 
διαδημοτικής ταυτοποίησης και παροχής του συνόλου 
των ωφελουμένων από τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στη 
Δυτική Αθήνα πρόσβασης (single signe on) στα στελέχη 
του συνόλου των κοινωνικών Δομών 
Προαγωγή της Κοινωνικής Καινοτομίας στη Δυτική Αθήνα: 
Δράσεις ανάπτυξης, εργαλεία, δικτυώσεις, 
ευαισθητοποίηση, Διαδημοτικό Παρατηρητήριο 
Κοινωνικής Καινοτομίας 

ΣΥΝΟΛΟ 1.395.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΚΤ 1.395.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΣΕΕ 
Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με την ΠΣΕΕ της Αττικής αφορούν στην 
προαγωγή της Κοινωνικής καινοτομίας. 

Ευρωπαϊκή Ενιαία 
Ψηφιακή Αγορά 

• βελτίωση της πρόσβασης σε ψηφιακά προϊόντα 
και υπηρεσίες, ιδίως από τις ευπαθείς ομάδες, τα 
ΑΜΕΑ και με χρόνιες παθήσεις κ.λπ. 

• υλοποίηση κατάλληλου αναπτυξιακού 
περιβάλλοντος για τα ψηφιακά δίκτυα και τις 
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υπηρεσίες, 
• αξιοποίηση της ψηφιοποίησης της οικονομίας ως 

φορέα ανάπτυξης και ευημερίας. 

Εθνική Ψηφιακή 
Στρατηγική 2016-
2021 

• Ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής 
Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου 

•  Βελτίωση των δημόσιων μητρώων και των 
ανοικτών δεδομένων Προτεραιότητα  

• Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς πολίτες και 
επιχειρήσεις (Προτεραιότητα 5.6), 

• Οριζόντιες λύσεις για οριζόντια προβλήματα 
(Προτεραιότητα 5.7) 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  
Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη 
«χωρικού δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων 
Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω 
της μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα 
Αγίας Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό 
πλέγμα Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – 
Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση 
του διαχρονικού κοινωνικού διαχωρισμού και της 
δομικά δυσμενέστερης θέσης που διακρίνει τη 
Δυτική Αθήνα.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των διαστάσεων της 
κρίσης της περιοχής, συναρτάται κυρίως με την 
κοινωνική συνοχή και εκφράζεται με την εστίαση σε 
συγκεκριμένους θύλακες, επιλεγμένους− με τρία 
κριτήρια: την ύπαρξη εξαιρετικά έντονων 
συγκεκριμένων προβλημάτων, τη στρατηγική θέση 
(δηλ. τη δυνατότητα δράσεις σε κάποιο θύλακα να 
λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην ευρύτερη 
Δυτική Αθήνα), και την ύπαρξη διαδημοτικής 
ισορροπίας στη γεωγραφία σημείων εστίασης και 
δράσεων. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Πειραιά. Ε.Π.Ι. 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ κατασκευής   Χ 
Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού 
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που μέρος των Πράξεων 
εφαρμόζεται με Ίδια Μέσα). 
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 Επιπρόσθετα, προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία 
προδιαγραφών και Τευχών Διαγωνισμών για τα Υποέργα των Πράξεων που 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις.  
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ΣΤ.2 – ΑΠΔΠ Α.Π. 2: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ «ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 
ΑΠ-2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, της Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας και διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών 
Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1. Προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της ΕΞΕ σε Δημόσιας 
Κτίρια Υψηλής Επισκεψιμότητας και Χρηστικότητας στη Δυτική Αθήνα 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): ΟΔ/Π-11: Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της ΕΞΕ σε Δημόσια 
Κτίρια στη Δυτική Αθήνα 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
• Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων όλων των βαθμίδων, 

πράσινες ταράτσες, Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, 
Εφαρμογή Α.Π.Ε. και Έξυπνη Διαχείριση (Ανάπτυξη BMS) 

• Ενεργειακή Αναβάθμιση Πολιτιστικών Υποδομών  
• Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ενεργειακή Τηλεματική και 

Τεχνολογική Διαχείριση Δικτύου Φωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων 
(Πεζόδρομοι, Πλατείες, Πεζοδρόμια) - Πιλοτικές Παρεμβάσεις 
(Αποτέλεσμα Έρευνας FP7)  

• Εγκατάσταση Συστήματος BEMS & Ενεργειακή Διαχείριση / 
Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων 

• Ενεργειακή Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων 
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 
εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων 
σε άτομα με αναπηρία. 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της 
ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων και στον τομέα της 
στέγασης 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 4.γ.1: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

13. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα 
επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα 
14. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού 
αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της ΕΞΕ σε Δημόσιας Κτίρια 
Υψηλής Επισκεψιμότητας και Χρηστικότητας στη Δυτική Αθήνα 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
CO31: Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής κατανάλωσης 

1.700 
νοικοκυριά47 

CO34: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των 
αερίων θερμοκηπίου 

1.650 ισοδύναμοι 
τόνοι CO248 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 

Τ3242: Κατανάλωση ενέργειας στον οικιστικό και 
δημόσιο τομέα (χιλ. KWh)  245.893 49 

                                                           
47 Υπολογισμός με βάση μοναδιαίο κόστος Δ.Ε. ΕΠ Αττική 2014-2020, ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση (περίπου 8.700€/ αναβαθμιζόμενο 
κτίριο (κατοικία). Ο Δείκτης υπολογίζεται ενδεικτικά, καθώς η Δράση αφορά Δημόσια Κτίρια. 

48 Υπολογισμός με βάση το Δ.Ε. Δ.Ε. ΕΠ Αττική 2014-2020, ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση και προτεινόμενες παρεμβάσεις από Δήμους –
Εταίρους (παρεμβάσεις σε 12 κτίρια σε σύνολο 220 που προβλέπονται στο ΕΠ Αττική) 

49 Ο υπολογισμός του Δ.Α. Τ3242 με συνολική τιμή 6.935.434 θα προκύψει από την αξιολόγηση των παρεμβάσεων. 
Χρησιμοποιείται υπολογισμός από το Πρόσθετο Έγγραφο Δεικτών του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Σύμφωνα με την Έκθεση για την 
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Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: Πολίτες της Περιοχής Παρέμβασης, Επισκέπτες  

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 
ΟΔ/Π-13: Ανάπτυξη Δικτύου 

Υποδομών Πολιτισμού, Αναψυχής 
και Επιχειρηματικότητας για την 

Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας 
και τη Διαφοροποίηση της 

Οικονομίας της Δυτικής Αθήνας 

Συνέργιες με Δράσεις και Πρωτοβουλίες 
αστικής αναζωογόνησης και βελτίωσης 
της Ελκυστικότητας των Υπερτοπικών 

Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της 
Δυτικής Αθήνας 

ΟΔ/Π-14: Στοχευμένες 
παρεμβάσεις αστικής 

αναβάθμισης και αναζωογόνησης 
για τη βελτίωση της 

καθημερινότητας των Πολιτών και 
τη διάχυση των ροών 

επισκεψιμότητας στη Δυτική 
Αθήνα 

Συνέργιες με Δράσεις και Πρωτοβουλίες 
Εμπλουτισμού της Ελκυστικότητας των 

Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-
Εταίρων της Δυτικής Αθήνας για την 
προσέλκυση Ροών Επισκεψιμότητας 

Σύγχρονου Πολιτισμού και Τουρισμού 
και τοποθέτησης της περιοχής 

παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ ως «νέου» 
Τουριστικού και Πολιτιστικού 

Προορισμού 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

2ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2021 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων 

6.650.000,00 € 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Πολιτιστικών Υποδομών 
Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ενεργειακή Τηλεματική και 
Τεχνολογική Διαχείριση Δικτύου Φωτισμού 
Κοινόχρηστων Χώρων (Πεζόδρομοι, Πλατείες, 
Πεζοδρόμια) - Πιλοτικές Παρεμβάσεις (Αποτέλεσμα 
Έρευνας FP7) 
Εγκατάσταση Συστήματος BEMS & Ενεργειακή Διαχείριση 
/ Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων 

ΣΥΝΟΛΟ 6.650.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΤΠΑ 6.650.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΕΣΚΕ 
Περιφέρειας 
Αττικής 

Αναβάθμιση Κοινωνικών Δομών προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού και ειδικότερα: 
•  πρόσβαση ανέργων με σωρευτικά χαρακτηριστικά 

αποκλεισμού και άλλων ομάδων σε οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες (Α.Π. 2)  

• προώθηση στην απασχόληση και την πρόσβαση σε 

                                                           
Ενεργειακή Απόδοση (Δεκέμβριος 2013) του ΥΠΕΚΑ, η ειδική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας των σχετικών Δημόσιων 
κτιρίων είναι 410kWh/m2 (με βάση Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, κλιματικές ζώνες). Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο το 
αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας από τις αναβαθμίσεις είναι 65%. Επομένως λαμβάνεται τιμή εξοικονομούμενης 
ενέργειας η ανωτέρω / μονάδα κτιρίου * 0,65 = 245.893 KWh (35,4% του συνόλου). 
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ποιοτικές υπηρεσίες (Α.Π. 3, Προτεραιότητα 3.1. 
Ενεργοποίηση των ανέργων) 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  
Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη «χωρικού 
δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων Ανάπτυξης 
Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω της 
μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα Αγίας 
Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό πλέγμα 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – 
Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση της 
διαχρονικής αστικής υποβάθμισης και διαχωρισμού 
που διακρίνει δομικά την «παγιωμένη» δυσμενή θέση 
της Δυτικής Αθήνας.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτού του ‘αρνητικού 
αναπτυξιακού σπιράλ» εστιάζει στη δημιουργία 
επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην ενσωμάτωση 
των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον 
αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των 
χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού 
οικοσυστήματος, στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και 
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το 
περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη της 
αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Αθήνας. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ. Ε.Π.Ι. 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ 
κατασκευής   Χ 

Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών 
Δημοπράτησης και επιστημονική υποστήριξη εκπόνηση μελετών 
Ωφέλειας/Κόστους και σημαντικότητας εσόδων (CBA), όπου είναι 
απαραίτητο. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 
ΑΠ-2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, της Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας και διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών 
Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
2.2. Αντιμετώπιση των Πλημμυρικών φαινομένων στον Αστικό Ιστό των 
Περιοχών της Δυτικής Αθήνας που γειτνιάζουν με τους Ορεινούς Όγκους της 
Περιοχής Παρέμβασης 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 

ΟΔ/Π-12: Πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και διασφάλιση της 
Βιωσιμότητας των παρεμβάσεων Αστικής Αναζωογόνησης στις περιοχές της 
Δυτικής Αθήνας που επηρεάζονται από τους Ορεινούς Όγκους, τα ρέματα 
εντός του αστικού ιστού κ.λπ. 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Οι Δράσεις της Παρέμβασης είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 
• Προστασία του Αστικού Ιστού πέριξ του Ποικίλου Όρους και της 

"απόληξης" της Ενιαίας Πύλη Πρόσβασης στους Δήμους Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης από την Ε.Ο. μέχρι τις 
παρυφές του Ποικίλου Όρους με Δίκτυο Ελαφρών Αντιπλημμυρικών 
Έργων Συγκράτησης και Ανάσχεσης Ομβρίων Υδάτων (πρόληψη και 
διευθέτηση). 

• Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Αστικό Ιστό, σε συνδυασμό με 
αναπλάσεις, 

• Συμπλήρωση και αποκατάσταση Υπάρχοντος Δικτύου αποχέτευσης 
Ομβρίων Υδάτων στην Περιοχή Παρέμβασης 

• Διαδημοτικό Δϊκτυο πολιτικής προστασίας: Υποδομές και εξοπλισμός  
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 
εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων 
σε άτομα με αναπηρία. 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

5a: Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς 
και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

5.α.1. Μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων από τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και φυσικό 
περιβάλλον 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

85. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και 
πράσινη υποδομή 
87. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, 
πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της 
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών 
διαχείρισης καταστροφών 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Αντιμετώπιση των Πλημμυρικών φαινομένων στον Αστικό Ιστό των Περιοχών 
της Δυτικής Αθήνας που γειτνιάζουν με τους Ορεινούς Όγκους της Περιοχής 
Παρέμβασης 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
CO23: Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης  22,04 εκτάρια50 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
Τ3251: Ποσοστό πληθυσμού που προστατεύεται από 
μέτρα διαχείρισης κινδύνων 9551 

                                                           
50 Η τιμή του Δείκτη υπολογίζεται με βάση το μοναδιαίο κόστους του αντίστοιχου δείκτη στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, δεδομένου ότι στην 
ΕΧ ΑΝΤΕ του ΕΠ Αττική δεν προβλέπεται μοναδιαίο κόστος, αλλά και η τιμή του δείκτη, όπως προκύπτει από την αναλογία των 
πόρων είναι λανθασμένη (σε σχέση με την συγκεκριμένη χωρική μονάδα αναφοράς). Το μοναδιαίο κόστος προσδιορίζεται σε 
185.000 € / εκτάριο. 
51 Σύμφωνα με την ΕΧ ΑΝΤΕ του ΕΠ Αττική, τα στοιχεία για την παρακολούθηση του δείκτη θα προέρχονται από την ΕΔΑ 
Περιφέρεια Αττικής και στηρίζονται σε στοιχεία αντίστοιχων δράσεων που εφαρμόστηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 
2007 - 2013 . Τα στοιχεία θα επικαιροποιηθούν με βάση το περιεχόμενο των Διαχειριστικών σχεδίων για τις ευπρόσβλητες ζώνες 
τα οποία περιλαμβάνουν την πλήρη καταγραφή κατοίκων αλλά και δεδομένων οικονομικής δραστηριότητας για τις 
ευπρόσβλητες ζώνες, όπως προβλέπεται από την σχετική οδηγία της Ε.Ε. Άρα η τιμή του Δ.Α. Τ3251 παραμένει ίδια. 
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2014-2020) 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:  Πολίτες, Επισκέπτες και Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 

ΟΔ/Π-14: Στοχευμένες 
παρεμβάσεις αστικής 

αναβάθμισης και αναζωογόνησης 
για τη βελτίωση της 

καθημερινότητας των Πολιτών και 
τη διάχυση των ροών 

επισκεψιμότητας στη Δυτική 
Αθήνα 

Συνέργιες με Δράσεις και Πρωτοβουλίες 
Εμπλουτισμού της Ελκυστικότητας των 

Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-
Εταίρων της Δυτικής Αθήνας για την 
προσέλκυση Ροών Επισκεψιμότητας 

Σύγχρονου Πολιτισμού και Τουρισμού 
και τοποθέτησης της περιοχής 

παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ ως «νέου» 
Τουριστικού και Πολιτιστικού 

Προορισμού 
ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης 

έρευνας και δημιουργίας 
συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους 
ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως 

σε εκείνες που αφορούν στην 
Πολιτιστική και Δημιουργική 

Οικονομία, στον Τουρισμό, στον 
βιομηχανικό σχεδιασμό, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στην 

περιβαλλοντική και ενεργειακή 
διαχείριση των αστικών 

λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, 

διαβίωσης και προσέλκυσης / 
διαχείρισης επισκεπτών 

Προώθηση συνεργασιών με βάση το 
«σύνθετο σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – 

Τουρισμός», σε συνδυασμό με τις 
«Πολιτιστικές & Δημιουργικές 

Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο 
«χώρο καινοτόμων πρωτοβουλιών και 

δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). 
Το «σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί με 
τεχνολογίες «έξυπνης πόλης», ΒΑΚ και 

τηλεματικής, μέσω των οποίων 
στοχεύεται η προσέλκυση πρόσθετων 

ιδιωτικών κεφαλαίων. 
Άμεσες Συνέργιες με τους 

«Περιφερειακούς Πυρήνες Διάδοσης 
Καινοτόμων Δραστηριοτήτων» (Growth 

of Innovation Hotspots) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

2ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2021 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Προστασία του Αστικού Ιστού πέριξ του Ποικίλου Όρους 
και της "απόληξης" της Ενιαίας Πύλη Πρόσβασης στους 
Δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου, 
Πετρούπολης από την Ε.Ο. μέχρι τις παρυφές του 
Ποικίλου Όρους με Δίκτυο Ελαφρών Αντιπλημμυρικών 
Έργων Συγκράτησης και Ανάσχεσης Ομβρίων Υδάτων 

4.077.000,00 € Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Αστικό Ιστό, σε 
συνδυασμό με αναπλάσεις 
Διαδημοτικό Δϊκτυο πολιτικής προστασίας: Υποδομές και 
εξοπλισμός 
Συμπλήρωση και αποκατάσταση Υπάρχοντος Δικτύου 
αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων στην Περιοχή 
Παρέμβασης 

ΣΥΝΟΛΟ 4.077.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΤΠΑ 4.077.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  
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Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

Στρατηγικής 
Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3) 

Η Δράση δεν συνδέεται με τη RIS   

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  

 Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη «χωρικού 
δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων Ανάπτυξης 
Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω της 
μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα Αγίας 
Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό πλέγμα 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – 
Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση της 
διαχρονικής αστικής υποβάθμισης και διαχωρισμού 
που διακρίνει δομικά την «παγιωμένη» δυσμενή θέση 
της Δυτικής Αθήνας.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτού του ‘αρνητικού 
αναπτυξιακού σπιράλ» εστιάζει στη δημιουργία 
επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην ενσωμάτωση 
των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον 
αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των 
χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού 
οικοσυστήματος, στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και 
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το 
περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη της 
αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Αθήνας. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ 
κατασκευής   Χ 

Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών 
Δημοπράτησης και επιστημονική υποστήριξη εκπόνηση μελετών 
Ωφέλειας/Κόστους και σημαντικότητας εσόδων (CBA), όπου απαιτείται.  
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 
ΑΠ-2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, της Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας και διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών 
Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.3. Ενδυνάμωση της Μητροπολιτικότητας της Δυτικής Αθήνας  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 
ΟΔ/Π-13: Ανάπτυξη Δικτύου Υποδομών Πολιτισμού, Αναψυχής και 
Επιχειρηματικότητας για την Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας και τη 
Διαφοροποίηση της Οικονομίας της Δυτικής Αθήνας 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Οι Δράσεις της Παρέμβασης είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 
• Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της Περιοχής Παρέμβασης με 

ανάδειξη υφιστάμενων και ανάδειξη «νέων» (αναδυόμενων) Πόλων 
Επισκεψιμότητας και σύγχρονου Πολιτισμού  

• Αξιοποίηση κτιριακών συγκροτημάτων σε Πολυχώρους σύγχρονου 
Πολιτισμού, Αναψυχής και Επιχειρηματικότητας - Δημιουργία 
Πυρήνα Τέχνης και Πολιτισμού και Προώθησης της Δημιουργικής 
Οικονομίας ('Α Φάση). Προβλέπεται η μόχλευση ιδιωτικών 
κεφαλαίων. 

• Ενίσχυση Πρασίνου, Αναπλάσεις, Προσβάσεις 

Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 
εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων 
σε άτομα με αναπηρία. 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

6c: Διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

6.γ.1: Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού - τουρισμού μητροπολιτικής 
εμβέλειας 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

92. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων 
94. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Ενδυνάμωση της Μητροπολιτικότητας της Δυτικής Αθήνας αφενός με 
ενίσχυση του «αναδυόμενου» Αστικού Πλέγματος Αγίας Βαρβάρας – 
Αιγάλεω – Χαϊδαρίου και, αφετέρου, με την ενίσχυση της 
Μητροπολιτικότητας του Δήμου Περιστερίου 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
CO09. Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 
τουριστών 

6.360 
επισκέψεις/έτος52 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 

Τ3263: Αριθμός εισιτηρίων πολιτιστικών χώρων της 
Περιφέρειας 4.876.81253 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: Πολίτες, Επισκέπτες, Επιχειρήσεις 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 
ΟΔ/Π-12: Πρόληψη 

πλημμυρικών 
φαινομένων και 
διασφάλιση της 

Βιωσιμότητας των 

Αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων πλημμυρικών 
φαινομένων από την Κλιματική Αλλαγή στις 

αστικές περιοχές της Δυτικής Αθήνας σε 
συνάρτηση με την προστασία, την 

λειτουργικότητα και την ασφάλεια των πολιτών, 

                                                           
52 Υπολογίζεται μεσοσταθμική επισκεψιμότητα με βάση την αναλογία των Επιχειρήσεων Επισιτισμού και αναψυχής της Δυτικής 
Αθήνας ως προς το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής (5,3%).  
53 Δεν υπάρχουν πολιτιστικοί χώροι «κλειστού τύπου» με εισιτήρια στην Περιοχή Παρέμβασης. Θα μπορούσαν να υπολογισθούν 
πολιτιστικών εισιτήρια εκδηλώσεων, τα οποία όμως δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό του δείκτη. 
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παρεμβάσεων 
Αστικής 

Αναζωογόνησης στις 
περιοχές της Δυτικής 

Αθήνας που 
επηρεάζονται από 

τους Ορεινούς 
Όγκους, τα ρέματα 
εντός του αστικού 

ιστού κ.λπ. 

των επισκεπτών και των υποδομών Αστικής 
Αναζωογόνησης που εφαρμόζονται σε περιοχές 
της Δυτικής Αθήνας που επηρεάζονται από τους 
Ορεινούς Όγκους, τα ρέματα εντός του αστικού 

ιστού κ.λπ. της περιοχής παρέμβασης 

ΟΔ/Π-14: Στοχευμένες 
παρεμβάσεις αστικής 

αναβάθμισης και 
αναζωογόνησης για τη 

βελτίωση της 
καθημερινότητας των 

Πολιτών και τη διάχυση 
των ροών 

επισκεψιμότητας στη 
Δυτική Αθήνα 

Συνέργιες με Δράσεις και Πρωτοβουλίες 
Εμπλουτισμού της Ελκυστικότητας των 

Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της 
Δυτικής Αθήνας για την προσέλκυση Ροών 

Επισκεψιμότητας Σύγχρονου Πολιτισμού και 
Τουρισμού και τοποθέτησης της περιοχής 

παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ ως «νέου» Τουριστικού 
και Πολιτιστικού Προορισμού 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

2ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2023 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Αξιοποίηση του πρώην Βιομηχανικού Συγκροτήματος 
«Βιοχρώμ» σε Πολυχώρο Πολιτισμού, Αναψυχής και 

Επιχειρηματικότητας - Δημιουργία Πυρήνα Τέχνης και 
Πολιτισμού και Προώθησης της Δημιουργικής 

Οικονομίας ('Α Φάση) 2.500.000,00 € 
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της Περιοχής 

Παρέμβασης με ανάδειξη υφιστάμενων και ανάδειξη 
«νέων» (αναδυόμενων) Πόλων Επισκεψιμότητας και 

σύγχρονου Πολιτισμού - Ενίσχυση Πρασίνου, 
Αναπλάσεις, Προσβάσεις 

ΣΥΝΟΛΟ 2.500.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΤΠΑ 2.500.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

Στρατηγικής 
Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3) 

Η Δράση συνδέεται έμμεσα με τη RIS ιδίως όσον 
αφορά στην αξιοποίηση υποδομών για την φιλοξενία 
και προώθηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και 
συνεργατικών σχηματισμών, Δομών, μηχανισμών και 
αξιοποίησης εργαλείων / εφαρμογών, που 
αντιστοιχούν στους αντίστοιχους τομείς της ΠΣΕΕ 
μεταξύ Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων 
(εντός και εντός της Δ.Α. και Επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στη 
Δ.Α. στους τομείς του πολιτισμού, της δημιουργικής 
οικονομίας και των έξυπνων πόλεων. 
Επιπρόσθετα, η ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, 
αξιοποιεί τη «διεπαφή» ανάμεσα στη RIS και στην 
ΠΣΕΕ, στοχεύοντας στους «αναδυόμενους τομείς» οι 
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οποίοι μπορεί να συνδέονται με παγκόσμιες 
προκλήσεις (global challenges) και σχετίζονται με 
τεχνολογίες που συνδέονται με την αστική 
αναζωογόνηση, την ποιότητα ζωής και τις ΤΠΕ (smart 
cities, IoT, smart grids), την πολιτιστική και τη 
δημιουργική βιομηχανία και την κοινωνική καινοτομία. 

Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για 
την Αναπηρία 
2010-2020: 
Ανανέωση της 
δέσμευσης για 
μια Ευρώπη 
Χωρίς Εμπόδια 
Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των 
ατόμων με 
αναπηρίες 
(Ν.4074/2012) 

Ενσωμάτωση στις δράσεις της Παρέμβασης του 
«Καθολικού Σχεδιασμού» και της ανάπτυξης 
προσβάσιμων υποδομών, υποστηρικτικών 
τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την 
άρση των υφιστάμενων εμποδίων στα άτομα με 
αναπηρίες και την αποφυγή διακρίσεων. 
Συμβατότητα με το εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο για τη 
διασφάλιση της προσβασιμότητας σε υποδομές, 
υπηρεσίες και αγαθά. 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  

 Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη «χωρικού 
δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων Ανάπτυξης 
Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω της 
μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα Αγίας 
Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό πλέγμα 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – 
Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση της 
διαχρονικής αστικής υποβάθμισης και διαχωρισμού 
που διακρίνει δομικά την «παγιωμένη» δυσμενή θέση 
της Δυτικής Αθήνας.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτού του ‘αρνητικού 
αναπτυξιακού σπιράλ» εστιάζει στη δημιουργία 
επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην ενσωμάτωση 
των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον 
αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των 
χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού 
οικοσυστήματος, στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και 
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το 
περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη της 
αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Αθήνας. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
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Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ 
κατασκευής   Χ 

Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών 
Δημοπράτησης και επιστημονική υποστήριξη εκπόνηση μελετών 
Ωφέλειας/Κόστους και σημαντικότητας εσόδων (CBA), όπου είναι 
απαραίτητο. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 
ΑΠ-2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, της Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας και διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών 
Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.4. Ενίσχυση της Διαδημοτικής Αστικής Κινητικότητας και 
Διαλειτουργικότητας των Υπερτοπικών Κέντρων της Δυτικής Αθήνας 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 
ΟΔ/Π-14: Στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης και 
αναζωογόνησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Πολιτών και τη 
διάχυση των ροών επισκεψιμότητας στη Δυτική Αθήνα 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
• Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής σε 

Υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιοχής Παρέμβασης  
• Ανάπλαση και Βελτίωση Προσβασιμότητας και Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας και Εξυγίανση Υποβαθμισμένων Περιβαλλοντικά 
Περιοχών  

• Δημιουργία Πιλοτικών Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων 
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 
εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων 
σε άτομα με αναπηρία. 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

6e: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την 
ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των 
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των 
προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 6.ε.1: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

89. Αποκατάσταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μολυσμένων 
εκτάσεων 
90. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια 
94. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Ενίσχυση της Διαδημοτικής Αστικής Κινητικότητας και Διαλειτουργικότητας 
των Υπερτοπικών Κέντρων της Δυτικής Αθήνας 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
CO37: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με στρατηγικές 
ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης 489.675 άτομα54 

CO38: Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές 12,02 εκτάρια55 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 

Τ3265: Συνολικά ωφελούμενος πληθυσμός από την 
εφαρμογή των ΟΧΕ 1.754.65256 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: Πολίτες, Επισκέπτες, Επιχειρήσεις 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 

ΟΔ/Π-11: Βελτίωση της Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας και της ΕΞΕ σε 

Δημόσια Κτίρια στη Δυτική Αθήνα 

Συμβολή στην στοχευμένη μείωση του 
Ενεργειακού Αποτυπώματος στο 

Αστικό Περιβάλλον της Δυτικής Αθήνας 
σε εμβληματικά ή υψηλής 

                                                           
54 Υπολογίζεται ο Πληθυσμός της Περιοχής Παρέμβασης 
55 Χρησιμοποιείται το μέσο μοναδιαίο κόστος της ΕΧ ΑΝΤΕ του ΕΠ Αττική (23.322€/ στρέμμα ή 233.200 € / εκτάριο. 

56 Δεν υπάρχει ταύτιση του ορισμού του Δείκτη στο ΕΠ με την ΕΧ ΑΝΤΕ. Υπολογισμός των εξυπηρετούμενων ροών της Δυτικής 
Αθήνας ως Διοικητικού – Μητροπολιτικού Κέντρου (ισοδύναμος πληθυσμός, βλ. Ενότητα Β.1 Εντύπου Υποβολής) 
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επισκεψιμότητας Κτίρια και στην 
ευαισθητοποίηση του Γενικού και 

Ειδικού Κοινού 

ΟΔ/Π-12: Πρόληψη πλημμυρικών 
φαινομένων και διασφάλιση της 
Βιωσιμότητας των παρεμβάσεων 

Αστικής Αναζωογόνησης στις 
περιοχές της Δυτικής Αθήνας που 
επηρεάζονται από τους Ορεινούς 

Όγκους, τα ρέματα εντός του 
αστικού ιστού κ.λπ. 

Αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων 
πλημμυρικών φαινομένων από την 

Κλιματική Αλλαγή στις αστικές 
περιοχές της Δυτικής Αθήνας σε 

συνάρτηση με την προστασία, την 
λειτουργικότητα και την ασφάλεια των 

πολιτών, των επισκεπτών και των 
υποδομών Αστικής Αναζωογόνησης 
που εφαρμόζονται σε περιοχές της 

Δυτικής Αθήνας που επηρεάζονται από 
τους Ορεινούς Όγκους, τα ρέματα 
εντός του αστικού ιστού κ.λπ. της 

περιοχής παρέμβασης 

ΟΔ/Π-13: Ανάπτυξη Δικτύου 
Υποδομών Πολιτισμού, Αναψυχής 
και Επιχειρηματικότητας για την 

Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας 
και τη Διαφοροποίηση της 

Οικονομίας της Δυτικής Αθήνας 

Συνέργιες με Δράσεις και 
Πρωτοβουλίες Αστικής και Κοινωνικής 
Αναζωογόνησης, Έξυπνης Διαβίωσης, 

προώθησης και τοποθέτησης της 
Δυτικής Αθήνας ως «νέου» 

Τουριστικού και Πολιτιστικού 
Προορισμού 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 
2ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2023 

Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος και της Ποιότητας 
Ζωής σε Υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιοχής 
Παρέμβασης 

2.800.000,00 € Ανάπλαση και Βελτίωση Προσβασιμότητας και 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Εξυγίανση 
Υποβαθμισμένων Περιβαλλοντικά Περιοχών  
Δημιουργία Πιλοτικών Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Αυτοκινήτων 

ΣΥΝΟΛΟ 2.800.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΤΠΑ 2.800.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΣΕΕ 

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με την ΠΣΕΕ της Αττικής αφορούν στη 
Δημιουργική οικονομία και στη Βιώσιμη Οικονομία των 
Αναγκών. 
Ειδικότερα, στη ΒΑΑ/ΟΧΕ προωθείται πιλοτικά το 
«σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – Τουρισμός», που 
συνδυάζεται με τις «Πολιτιστικές & Δημιουργικές 
Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο «χώρο καινοτόμων 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). Το 
«σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί με τεχνολογίες 
«έξυπνης πόλης», μέσω του οποίου κινητοποιούνται 
και ιδιωτικά κεφάλαια. 
Οι συνέργιες στο σύμπλεγμα Π-Τ-ΠΔΒ ενδεικτικά 
αφορούν: 
• στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας 
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καινοτόμων παρεμβάσεων της επιστήμης και 
τεχνολογίας στον τομέα του πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στην προώθηση, διάχυση και παραγωγική 
ενσωμάτωση της ανοικτής καινοτομίας στις 
δραστηριότητες των τοπικών φορέων και της 
οικονομίας του σύγχρονου πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στη διαφοροποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της νέας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που απορρέουν 
από τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις 
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες  

• στην ανάδειξη του δίπολου ‘πολιτισμού-
τουρισμού’ ως κινητήριας δύναμης της ψηφιακής 
επιχειρηματικότητας της χώρας, με αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και του 
επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της 
περιοχής παρέμβασης και της Περιφέρειας, με την 
σταδιακή ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων και 
υπηρεσιών στον χώρο του πολιτισμού και του 
τουρισμού βασισμένων στις νέες τεχνολογίες 
αιχμής, με στόχο τη διεθνή προβολή και 
αναγνώριση. 

• στην εφαρμογή των παραπάνω στον αστικό χώρο, 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης» που ταυτόχρονα 
αναδεικνύουν την ποιότητα ζωής και την ανοιχτή 
διακυβέρνηση. 

Στρατηγικής 
Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3) 

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά:  
• στην προώθηση της Αριστείας στην έρευνα και 

στην καινοτομία,  
• στην ενίσχυση μηχανισμών ανάπτυξης και 

δικτύωσης και του ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού,  

• στην ενίσχυση των επενδύσεων στην έρευνα και 
καινοτομία με άξονες την υποστήριξη καινοτόμων 
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
παραγωγικών παικτών στη Δυτική Αθήνα, 

• στην ανάπτυξη «καινοτομικής σκέψης, λογικής και 
νοοτροπίας» και στη συστηματοποίηση της 
διασύνδεσης της έξυπνης εξειδίκευσης με την 
τοπική κοινωνία για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων.: 

Τα παραπάνω προωθούνται με την στήριξη και 
ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, Δομών, 
μηχανισμών και αξιοποίησης εργαλείων / εφαρμογών, 
που αντιστοιχούν στους αντίστοιχους τομείς της ΠΣΕΕ 
μεταξύ Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων 
(εντός και εντός της Δ.Α. και Επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στη 
Δ.Α. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, 
αξιοποιεί τη «διεπαφή» ανάμεσα στη RIS και στην 
ΠΣΕΕ, στοχεύοντας στους «αναδυόμενους τομείς» οι 
οποίοι μπορεί να συνδέονται με παγκόσμιες 
προκλήσεις (global challenges) και σχετίζονται με 
τεχνολογίες που συνδέονται με την αστική 
αναζωογόνηση, την ποιότητα ζωής και τις ΤΠΕ (smart 
cities, IoT, smart grids), την πολιτιστική και τη 
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δημιουργική βιομηχανία και την κοινωνική καινοτομία.  

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  
Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη «χωρικού 
δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων Ανάπτυξης 
Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω της 
μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα Αγίας 
Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό πλέγμα 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – 
Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση της 
διαχρονικής αστικής υποβάθμισης και διαχωρισμού 
που διακρίνει δομικά την «παγιωμένη» δυσμενή θέση 
της Δυτικής Αθήνας.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτού του ‘αρνητικού 
αναπτυξιακού σπιράλ» εστιάζει στη δημιουργία 
επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην ενσωμάτωση 
των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον 
αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των 
χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού 
οικοσυστήματος, στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και 
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το 
περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη της 
αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Αθήνας. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, ΤΕΙ Αθηνών, ΤΕΙ Πειραιά 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ 
κατασκευής   Χ 

Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών 
Δημοπράτησης και επιστημονική υποστήριξη εκπόνηση μελετών 
Ωφέλειας/Κόστους και σημαντικότητας εσόδων (CBA), όπου είναι 
απαραίτητο. 
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ΣΤ.3 – ΑΠΔΠ Α.Π. 3: ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΔΙΑΔΟΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ, ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής 
Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών 
Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των 
ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 

3.1. Ενίσχυση της Συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Ιδρυμάτων και 
Επιχειρήσεων, ιδίως στην Εφαρμοσμένη Έρευνα στους Τομείς της ΠΣΕΕ που 
αφορούν στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον βιομηχανικό 
σχεδιασμό, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση των αστικών 
λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και 
προσέλκυσης / διαχείρισης επισκεπτών 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και δημιουργίας συστάδων 
(clusters) ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με 
έμφαση στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν στην 
Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον Τουρισμό, στον βιομηχανικό 
σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή 
διαχείριση των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα συστήματα 
μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / διαχείρισης επισκεπτών 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
• Υποστήριξη της Δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 

“customer – driven” ή/και τύπου «αναγκών της τοπικής αγοράς» 
(demand drive) που προτείνονται από επιχειρήσεις, ερευνητικά 
κέντρα, φορείς του Δημοσίου και την Αυτοδιοίκηση. 

•  «Παραγωγή» καινοτομίας για την εκπλήρωση αποστολής 
στρατηγικής σημασίας (mission-led) σε σχέση με την στρατηγική της 
ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία και την 
έξυπνη διαβίωση των πολιτών, καθώς και σε έξυπνα συστήματα 
μετακίνησης, προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεπτών. 

Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 
εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων 
σε άτομα με αναπηρία. 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 1b: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

1 .β.1: Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική 
ανάπτυξη και καινοτομία 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

61. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα 
συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων. 
62. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων 
κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ. 
64. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και 
κοινωνικής καινοτομίας) 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Ενίσχυση της Συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων, 
ιδίως στην Εφαρμοσμένη Έρευνα στους Τομείς της ΠΣΕΕ που αφορούν στην 
Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στην 
περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση των αστικών λειτουργιών, καθώς 
και σε έξυπνα συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 
διαχείρισης επισκεπτών 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
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(Συμβολή στους δείκτες εκροών 
του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

CO26: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 10 επιχειρήσεις57 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 

Τ3211: Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως ποσοστό του 
ΑΕΠ 0,02%58 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Οι Δράσεις ενισχύσεων θα υλοποιηθούν με «Ανοιχτή Πρόσκληση» (ύστερα 
από τοπική διαβούλευση) με Τελικούς Αποδέκτες τις επιλέξιμες Επιχειρήσεις. 
Η υποβολή «Σχεδίων Δράσης» από τις Επιχειρήσεις θα λάβει χώρα με βάση 
σχετικό «Οδηγό». Η αξιολόγηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των 
Σχεδίων θα γίνει από την Αστική Αρχή, ενώ η διαχείριση και οι πληρωμές 
μέσω Ε.Φ. που θα ορίσει η Δ.Α. του ΕΠ Αττική 2014-2020. 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: 
Ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό, ΜΜΕ, πρωτοβουλίες και μηχανισμοί 
Start-ups, πρωτοβουλίες νεανικής επιχειρηματικότητας, ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
Επιμελητήρια 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 
ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της 

εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών 
επιχειρήσεων και δικτύων, με 

έμφαση στις δραστηριότητες της 
Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του 
βιομηχανικού σχεδιασμού, των 
Υπηρεσιών που παρέχονται από 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 

Προώθηση της νέας και νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας σε 

«αναδυόμενους τομείς» μέσω της 
αξιοποίησης θερμοκοιτίδων, 

επιχειρηματικών επιταχυντών, 
σχολείων επιχειρηματικότητας και 

άλλων εργαλείων, με στόχο την 
ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων 

επιχειρήσεων. 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των 
Στρατηγικών Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω 
Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την 

πρόσβαση, απόκτηση και 
ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

ψηφιακών και άλλων εργαλείων 
καινοτομίας, τεχνογνωσίας, την 
τοποθέτηση σε νέες αγορές, την 

ανάπτυξη νέων δικτύων 
προμηθευτών-πωλήσεων (cowding 

in/out), τη διαφοροποίηση των 
επιχειρηματικών στρατηγικών κ.λπ. 
που συνδέονται με την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού και, 
ταυτόχρονα οδηγούν στην αύξηση 

της απασχόλησης 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων 
ΜΜΕ ή/και συμπράξεων ή/και 

μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν 

συμπληρωματικά είτε ανήκουν σε 
ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την 
τοποθέτησή τους σε νέες αγορές 

του εξωτερικού, κατά 
προτεραιότητα στους τομείς της 

ΠΣΕΕ 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

«μίγματος» τεχνικών, μεθόδων και 
τεχνολογιών που συνδέονται με 
επιχειρηματικά και παραγωγικά 

μοντέλα, την τοποθέτηση σε νέες 
αγορές (σε μεμονωμένο ή/και σε 

συλλογικό επίπεδο), την ανάπτυξη 
νέων δικτύων προμηθευτών-

πωλήσεων (cowding in/out), τη 

                                                           
57 Υπολογισμός με βάση μοναδιαίο κόστος του Δείκτη στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ Αττική 2014-2020 της ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγησης 
(60.000 € ανά Επιχείρηση)  

58 Υπολογισμός με βάση παραδοχές του αντίστοιχου ειδικού στόχου και δείκτη του ΕΠΑΝΕΚ  
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διαφοροποίηση των επιχειρηματικών 
στρατηγικών κ.λπ. 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας μέσω 

παροχής κατάλληλης υποστήριξης 
και Προώθηση της Ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες 
κ.λπ., ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Συνέργιες με αλληλουχία δράσεων 
διάγνωσης, αξιολόγησης και στήριξης 

νέων επιχειρηματιών που 
προβλέπονται στις παρεμβάσεις της 

ΒΑΑ/ΟΧΕ για την ίδρυση νέων και 
νεοφυών επιχειρήσεων ιδίως στους 

τομείς του «Πολιτισμού – 
Τουρισμού», στις «Πολιτιστικές & 
Δημιουργικές Βιομηχανίες» καθώς 

και τις τεχνολογίες, εφαρμογές, 
εργαλεία και πρακτικές «έξυπνης 

πόλης», ΒΑΚ και ηλεκτρονικής 
δημοκρατίας 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων 

ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για 

την στήριξη της προσαρμογής των 
επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 

διεθνούς ανταγωνισμού και τις 
σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς 
της ΠΣΕΕ 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την επιχειρηματική 
προσαρμογή των υφιστάμενων 
επιχειρηματικών, παραγωγικών, 

οργανωτικών και διοικητικών 
μοντέλων, την ενίσχυση της 

εξωστρέφειας, τη διασφάλιση των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας (με 

αναβαθμισμένες δεξιότητες) και την 
ικανοποίηση αναγκών νέων θέσεων 
εργασίας όπου οι υφιστάμενες δεν 

μπορούν αντικειμενικά να 
υποστηρίξουν τις νέες 

επιχειρηματικές στρατηγικές 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω 
Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

Αξιοποίηση της Δυναμικής της 
Νεανικής Επιχειρηματικότητας μέσω 

του «εργαλείου» της Κοινωνικής 
Οικονομίας, ιδίως σε νέους που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – 

Συνέργιες με δράσεις 
εξατομικευμένης προσέγγισης των 

ωφελουμένων και κατάρτισης 
«δεσμευτικών» προγραμμάτων 
προώθησης στην απασχόληση 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / 
Περιρρέουσας" Νοημοσύνης 

(Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους 
Θύλακες της Δυτικής Αθήνας 

(Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική 
Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, Τοπική 
Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 

και Δημιουργία Διαδημοτικού 
Δικτύου Έξυπνων Συνοικιών» σε 

επίπεδο γειτονιάς 

Συνέργιες με Δράσεις και 
Πρωτοβουλίες Αστικής και 

Κοινωνικής Αναζωογόνησης, Έξυπνης 
Διαβίωσης, προώθησης και 

τοποθέτησης της Δυτικής Αθήνας ως 
«νέου» Τουριστικού και Πολιτιστικού 

Προορισμού, καθώς και της 
αναβάθμισης της ελκυστικότητας των 

Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων 
των Δήμων-Εταίρων της περιοχής 

παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 
1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2021 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Υποστήριξη της Δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών “customer – driven”  
«Παραγωγή» καινοτομίας για την εκπλήρωση αποστολής 
στρατηγικής σημασίας (mission-led) 

600.000,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ 600.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΤΠΑ 600.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΣΕΕ 

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με την ΠΣΕΕ της Αττικής αφορούν στη 
Δημιουργική οικονομία και στη Βιώσιμη Οικονομία των 
Αναγκών. 
Ειδικότερα, στη ΒΑΑ/ΟΧΕ προωθείται πιλοτικά το 
«σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – Τουρισμός», που 
συνδυάζεται με τις «Πολιτιστικές & Δημιουργικές 
Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο «χώρο καινοτόμων 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). Το 
«σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί με τεχνολογίες 
«έξυπνης πόλης», μέσω του οποίου κινητοποιούνται 
και ιδιωτικά κεφάλαια. 
Οι συνέργιες στο σύμπλεγμα Π-Τ-ΠΔΒ ενδεικτικά 
αφορούν: 
• στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας 

καινοτόμων παρεμβάσεων της επιστήμης και 
τεχνολογίας στον τομέα του πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στην προώθηση, διάχυση και παραγωγική 
ενσωμάτωση της ανοικτής καινοτομίας στις 
δραστηριότητες των τοπικών φορέων και της 
οικονομίας του σύγχρονου πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στη διαφοροποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της νέας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που απορρέουν 
από τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις 
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες  

• στην ανάδειξη του δίπολου ‘πολιτισμού-
τουρισμού’ ως κινητήριας δύναμης της ψηφιακής 
επιχειρηματικότητας της χώρας, με αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και του 
επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της 
περιοχής παρέμβασης και της Περιφέρειας, με την 
σταδιακή ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων και 
υπηρεσιών στον χώρο του πολιτισμού και του 
τουρισμού βασισμένων στις νέες τεχνολογίες 
αιχμής, με στόχο τη διεθνή προβολή και 
αναγνώριση. 

• στην εφαρμογή των παραπάνω στον αστικό χώρο, 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης» που ταυτόχρονα 
αναδεικνύουν την ποιότητα ζωής και την ανοιχτή 
διακυβέρνηση. 

Τέλος, μια πρόσθετη «περιοχή ενδιαφέροντος» της 
ΠΣΣΕ που συνδέεται με την ΠΣΕΕ είναι η κοινωνική 
καινοτομία.  

Στρατηγικής 
Έξυπνης 

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά:  
• στην προώθηση της Αριστείας στην έρευνα και 
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Εξειδίκευσης 
(RIS3) 

στην καινοτομία,  
• στην ενίσχυση μηχανισμών ανάπτυξης και 

δικτύωσης και του ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού,  

• στην ενίσχυση των επενδύσεων στην έρευνα και 
καινοτομία με άξονες την υποστήριξη καινοτόμων 
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
παραγωγικών παικτών στη Δυτική Αθήνα, 

• στην ανάπτυξη «καινοτομικής σκέψης, λογικής και 
νοοτροπίας» και στη συστηματοποίηση της 
διασύνδεσης της έξυπνης εξειδίκευσης με την 
τοπική κοινωνία για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων.: 

Τα παραπάνω προωθούνται με την στήριξη και 
ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, Δομών, 
μηχανισμών και αξιοποίησης εργαλείων / εφαρμογών, 
που αντιστοιχούν στους αντίστοιχους τομείς της ΠΣΕΕ 
μεταξύ Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων 
(εντός και εντός της Δ.Α. και Επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στη 
Δ.Α. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, 
αξιοποιεί τη «διεπαφή» ανάμεσα στη RIS και στην 
ΠΣΕΕ, στοχεύοντας στους «αναδυόμενους τομείς» οι 
οποίοι μπορεί να συνδέονται με παγκόσμιες 
προκλήσεις (global challenges) και σχετίζονται με 
τεχνολογίες που συνδέονται με την αστική 
αναζωογόνηση, την ποιότητα ζωής και τις ΤΠΕ (smart 
cities, IoT, smart grids), την πολιτιστική και τη 
δημιουργική βιομηχανία και την κοινωνική καινοτομία.  

Εθνική Ψηφιακή 
Στρατηγική 
2016-2021 

• Υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης 
(Προτεραιότητα 4.1),  

• Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολεία 
(Προτεραιότητα 4.2), 

• Έμφαση στη δια βίου μάθηση (Προτεραιότητα 4.3). 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  

 Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη «χωρικού 
δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων Ανάπτυξης 
Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω της 
μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα Αγίας 
Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό πλέγμα 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – 
Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση της 
διαχρονικής αστικής υποβάθμισης και διαχωρισμού 
που διακρίνει δομικά την «παγιωμένη» δυσμενή θέση 
της Δυτικής Αθήνας.  
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Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτού του ‘αρνητικού 
αναπτυξιακού σπιράλ» εστιάζει στη δημιουργία 
επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην ενσωμάτωση 
των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον 
αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των 
χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού 
οικοσυστήματος, στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και 
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το 
περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη της 
αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Αθήνας. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: ΑΣΔΑ, ΤΕΙ Αθηνών, ΤΕΙ Πειραιά, Λοιπά ΑΕΙ, Επιχειρήσεις, Φορείς Δημοσίου. 
Ε.Π.Ι. 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ 
κατασκευής   Χ 

Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού 
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που μέρος των Πράξεων 
εφαρμόζεται με Ίδια Μέσα).  
 
Επιπρόσθετα, προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία 
προδιαγραφών και Τευχών Διαγωνισμών για τα Υποέργα των Πράξεων που 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις.  
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής 
Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών 
Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των 
ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
3.2. Ενίσχυση της ζήτησης της προσφοράς για υπηρεσίες ΤΠΕ από τις 
επιχειρήσεις, καθώς και της προσφοράς και διάθεσης ψηφιακών υπηρεσιών, 
εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχομένου 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, χρήσης και αξιοποίησης αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας και ενίσχυση 
της επιχειρηματικής καινοτομίας με βάση τις σύγχρονες ψηφιακές 
τεχνολογίες 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Προβλέπεταιι η ακόλουθη ενδεικτική Δράση: 
  
• Πιλοτικές Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" Νοημοσύνης 

(Ambient Intelligence) στο Αστικό Περιβάλλον με έμφαση στην 
τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού αναψυχής και 
πολιτισμού, στο Οικιακό Περιβάλλον, την προληπτική ιατρική, τη Δια 
Βίου Μάθηση, την Τοπική Οικονομία, την Κοινωνική Ένταξη, την 
προστασία της ιδιωτικότητας, τη διάδραση πληροφοριών μεταξύ 
χρηστών με ομοειδή ή διασυνδεόμενα ενδιαφέροντα, ανάγκες κ.λπ. 

 
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 
εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων 
σε άτομα με αναπηρία. 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και 
αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 2.β.1: Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

82. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και 
διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες 
στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κ.λπ.) 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Ενίσχυση της ζήτησης της προσφοράς για υπηρεσίες ΤΠΕ από τις 
επιχειρήσεις, καθώς και της προσφοράς και διάθεσης ψηφιακών υπηρεσιών, 
εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχομένου 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 
2023 

CO01. Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται 33 
επιχειρήσεις59 

CO08. Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που 
ενισχύονται 

6 ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 
Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 
2023 

Τ3221. Ποσοστό ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται μέσω 
ηλεκτρονικού εμπορίου 15,0%60 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται είτε με Ίδια Μέσα (αυτεπιστασία), με βάση τις κατευθύνσεις 

                                                           
59Υπολογίζεται με βάση το μοναδιαίο κόστος του δείκτη στην ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση του ΕΠ Αττική 2014-2020 (36.000 € ανά 
επιχείρηση).  

60 Υιοθετείται το ποσοστό του Δείκτη του ΕΠ Αττική 2014-2020 με χωρική αναφορά στις Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες 
στη Δυτική Αθήνα 
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της ΥΠΑΣΥΔ και της αντίστοιχης Πρόσκλησης της Αστικής Αρχής, είτε με τη 
μορφή άμεσων ενισχύσεων προς Επιχειρήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 
Οι Δράσεις ενισχύσεων θα υλοποιηθούν με «Ανοιχτή Πρόσκληση» (ύστερα 
από τοπική διαβούλευση) με Τελικούς Αποδέκτες τις επιλέξιμες Επιχειρήσεις. 
Η υποβολή «Σχεδίων Δράσης» από τις Επιχειρήσεις θα λάβει χώρα με βάση 
σχετικό «Οδηγό». Η αξιολόγηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των 
Σχεδίων θα γίνει από την Αστική Αρχή, ενώ η διαχείριση και οι πληρωμές 
μέσω Ε.Φ. που θα ορίσει η Δ.Α. του ΕΠ Αττική 2014-2020. 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: Νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ, νέοι επιχειρηματίες, Επιμελητήρια κ.λπ. 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 
ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της 

εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών 
επιχειρήσεων και δικτύων, με 

έμφαση στις δραστηριότητες της 
Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του 
βιομηχανικού σχεδιασμού, των 
Υπηρεσιών που παρέχονται από 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 

Προώθηση της νέας και νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας σε 

«αναδυόμενους τομείς» μέσω της 
αξιοποίησης θερμοκοιτίδων, 

επιχειρηματικών επιταχυντών, 
σχολείων επιχειρηματικότητας και 

άλλων εργαλείων, με στόχο την 
ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων 

επιχειρήσεων. 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των 
Στρατηγικών Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω 
Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την 

πρόσβαση, απόκτηση και 
ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

ψηφιακών και άλλων εργαλείων 
καινοτομίας, τεχνογνωσίας, την 
τοποθέτηση σε νέες αγορές, την 

ανάπτυξη νέων δικτύων 
προμηθευτών-πωλήσεων (cowding 

in/out), τη διαφοροποίηση των 
επιχειρηματικών στρατηγικών κ.λπ. 
που συνδέονται με την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού και, 
ταυτόχρονα οδηγούν στην αύξηση 

της απασχόλησης 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων 
ΜΜΕ ή/και συμπράξεων ή/και 

μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν 

συμπληρωματικά είτε ανήκουν σε 
ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την 
τοποθέτησή τους σε νέες αγορές 

του εξωτερικού, κατά 
προτεραιότητα στους τομείς της 

ΠΣΕΕ 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

«μίγματος» τεχνικών, μεθόδων και 
τεχνολογιών που συνδέονται με 
επιχειρηματικά και παραγωγικά 

μοντέλα, την τοποθέτηση σε νέες 
αγορές (σε μεμονωμένο ή/και σε 

συλλογικό επίπεδο), την ανάπτυξη 
νέων δικτύων προμηθευτών-

πωλήσεων (cowding in/out), τη 
διαφοροποίηση των επιχειρηματικών 

στρατηγικών κ.λπ. 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας μέσω 

παροχής κατάλληλης υποστήριξης 
και Προώθηση της Ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες 
κ.λπ., ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Συνέργιες με αλληλουχία δράσεων 
διάγνωσης, αξιολόγησης και στήριξης 

νέων επιχειρηματιών που 
προβλέπονται στις παρεμβάσεις της 

ΒΑΑ/ΟΧΕ για την ίδρυση νέων και 
νεοφυών επιχειρήσεων ιδίως στους 

τομείς του «Πολιτισμού – 
Τουρισμού», στις «Πολιτιστικές & 
Δημιουργικές Βιομηχανίες» καθώς 

και τις τεχνολογίες, εφαρμογές, 
εργαλεία και πρακτικές «έξυπνης 
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πόλης», ΒΑΚ και ηλεκτρονικής 
δημοκρατίας 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων 

ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για 

την στήριξη της προσαρμογής των 
επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 

διεθνούς ανταγωνισμού και τις 
σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς 
της ΠΣΕΕ 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την επιχειρηματική 
προσαρμογή των υφιστάμενων 
επιχειρηματικών, παραγωγικών, 

οργανωτικών και διοικητικών 
μοντέλων, την ενίσχυση της 

εξωστρέφειας, τη διασφάλιση των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας (με 

αναβαθμισμένες δεξιότητες) και την 
ικανοποίηση αναγκών νέων θέσεων 
εργασίας όπου οι υφιστάμενες δεν 

μπορούν αντικειμενικά να 
υποστηρίξουν τις νέες 

επιχειρηματικές στρατηγικές 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω 
Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

Αξιοποίηση της Δυναμικής της 
Νεανικής Επιχειρηματικότητας μέσω 

του «εργαλείου» της Κοινωνικής 
Οικονομίας, ιδίως σε νέους που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – 

Συνέργιες με δράσεις 
εξατομικευμένης προσέγγισης των 

ωφελουμένων και κατάρτισης 
«δεσμευτικών» προγραμμάτων 
προώθησης στην απασχόληση 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / 
Περιρρέουσας" Νοημοσύνης 

(Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους 
Θύλακες της Δυτικής Αθήνας 

(Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική 
Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, Τοπική 
Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 

και Δημιουργία Διαδημοτικού 
Δικτύου Έξυπνων Συνοικιών» σε 

επίπεδο γειτονιάς 

Συνέργιες με Δράσεις και 
Πρωτοβουλίες Αστικής και 

Κοινωνικής Αναζωογόνησης, Έξυπνης 
Διαβίωσης, προώθησης και 

τοποθέτησης της Δυτικής Αθήνας ως 
«νέου» Τουριστικού και Πολιτιστικού 

Προορισμού, καθώς και της 
αναβάθμισης της ελκυστικότητας των 

Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων 
των Δήμων-Εταίρων της περιοχής 

παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2021 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Πιλοτικές Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες (Οικιακό 
Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, 
Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 

500.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΤΠΑ 500.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 
ΠΣΕΕ Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
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Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Παρέμβασης με την ΠΣΕΕ της Αττικής αφορούν στη 
Δημιουργική οικονομία και στη Βιώσιμη Οικονομία των 
Αναγκών. 
Ειδικότερα, στη ΒΑΑ/ΟΧΕ προωθείται πιλοτικά το 
«σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – Τουρισμός», που 
συνδυάζεται με τις «Πολιτιστικές & Δημιουργικές 
Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο «χώρο καινοτόμων 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). Το 
«σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί με τεχνολογίες 
«έξυπνης πόλης», μέσω του οποίου κινητοποιούνται 
και ιδιωτικά κεφάλαια. 
Οι συνέργιες στο σύμπλεγμα Π-Τ-ΠΔΒ ενδεικτικά 
αφορούν: 
• στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας 

καινοτόμων παρεμβάσεων της επιστήμης και 
τεχνολογίας στον τομέα του πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στην προώθηση, διάχυση και παραγωγική 
ενσωμάτωση της ανοικτής καινοτομίας στις 
δραστηριότητες των τοπικών φορέων και της 
οικονομίας του σύγχρονου πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στη διαφοροποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της νέας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που απορρέουν 
από τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις 
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες  

• στην ανάδειξη του δίπολου ‘πολιτισμού-
τουρισμού’ ως κινητήριας δύναμης της ψηφιακής 
επιχειρηματικότητας της χώρας, με αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και του 
επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της 
περιοχής παρέμβασης και της Περιφέρειας, με την 
σταδιακή ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων και 
υπηρεσιών στον χώρο του πολιτισμού και του 
τουρισμού βασισμένων στις νέες τεχνολογίες 
αιχμής, με στόχο τη διεθνή προβολή και 
αναγνώριση. 

• στην εφαρμογή των παραπάνω στον αστικό χώρο, 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης» που ταυτόχρονα 
αναδεικνύουν την ποιότητα ζωής και την ανοιχτή 
διακυβέρνηση. 

Τέλος, μια πρόσθετη «περιοχή ενδιαφέροντος» της 
ΠΣΣΕ που συνδέεται με την ΠΣΕΕ είναι η κοινωνική 
καινοτομία.  

Στρατηγικής 
Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3) 

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά:  
• στην προώθηση της Αριστείας στην έρευνα και 

στην καινοτομία,  
• στην ενίσχυση μηχανισμών ανάπτυξης και 

δικτύωσης και του ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού,  

• στην ενίσχυση των επενδύσεων στην έρευνα και 
καινοτομία με άξονες την υποστήριξη καινοτόμων 
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
παραγωγικών παικτών στη Δυτική Αθήνα, 

• στην ανάπτυξη «καινοτομικής σκέψης, λογικής και 
νοοτροπίας» και στη συστηματοποίηση της 
διασύνδεσης της έξυπνης εξειδίκευσης με την 
τοπική κοινωνία για την αντιμετώπιση των 
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κοινωνικών προκλήσεων.: 
Τα παραπάνω προωθούνται με την στήριξη και 
ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, Δομών, 
μηχανισμών και αξιοποίησης εργαλείων / εφαρμογών, 
που αντιστοιχούν στους αντίστοιχους τομείς της ΠΣΕΕ 
μεταξύ Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων 
(εντός και εντός της Δ.Α. και Επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στη 
Δ.Α. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, 
αξιοποιεί τη «διεπαφή» ανάμεσα στη RIS και στην 
ΠΣΕΕ, στοχεύοντας στους «αναδυόμενους τομείς» οι 
οποίοι μπορεί να συνδέονται με παγκόσμιες 
προκλήσεις (global challenges) και σχετίζονται με 
τεχνολογίες που συνδέονται με την αστική 
αναζωογόνηση, την ποιότητα ζωής και τις ΤΠΕ (smart 
cities, IoT, smart grids), την πολιτιστική και τη 
δημιουργική βιομηχανία και την κοινωνική καινοτομία.  

Εθνική Ψηφιακή 
Στρατηγική 
2016-2021 

Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας και, 
ειδικότερα: 

• Προώθηση της ψηφιοποίησης της λειτουργίας των 
ΜΜΕ (Προτεραιότητα 2.1) 

•  Ενίσχυση της εξωστρέφειας και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου (Προτεραιότητα 2.2), 

• Συνεργασία για τη συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση (Προτεραιότητα 2.3), 

• Συντονισμός της εθνικής πολιτικής για την Ενιαία 
Ψηφιακή Αγορά (Προτεραιότητα 2.4), 

•  Δράσεις «lighthouse» (Προτεραιότητα 2.5). 
Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ για την ανάπτυξη της 
ψηφιακής οικονομίας και της απασχόλησης και, 
ειδικότερα:  

• Εστίαση στην επιχειρηματική αξιοποίηση της 
καινοτομίας σε ΤΠΕ (Προτεραιότητα 3.1), 

• Αξιοποίηση της καινοτομίας ΤΠΕ στους τομείς 
προτεραιότητας της οικονομίας  (Προτεραιότητα 
3.2), 

• Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για νεοφυείς 
επιχειρήσεις ΤΠΕ (Προτεραιότητα 3.3), 

•  Υποστήριξη εξωστρέφειας θεματικών συνδέσμων 
& clusters (Προτεραιότητα 3.4), 

• Αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας - 
Συμμετοχή σε διαδικασίες προτυποποίησης  
(Προτεραιότητα 3.5). 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και Οικονομίας.  
Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη «χωρικού 
δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων Ανάπτυξης 
Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω της 
μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα Αγίας 
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Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό πλέγμα 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση της 
διαχρονικής αστικής υποβάθμισης και διαχωρισμού 
που διακρίνει δομικά την «παγιωμένη» δυσμενή θέση 
της Δυτικής Αθήνας.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτού του ‘αρνητικού 
αναπτυξιακού σπιράλ» εστιάζει στη δημιουργία 
επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην ενσωμάτωση 
των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον 
αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των 
χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού 
οικοσυστήματος, στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και 
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το 
περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη της 
αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Αθήνας. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, ΑΕΙ, ΤΕΙ Αθηνών, ΤΕΙ Πειραιά. Ε.Π.Ι. 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ 
κατασκευής   Χ 

Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού 
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που μέρος των Πράξεων 
εφαρμόζεται με Ίδια Μέσα).  
Επιπρόσθετα, προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία 
προδιαγραφών και Τευχών Διαγωνισμών για τα Υποέργα των Πράξεων που 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις.  
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής 
Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών 
Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των 
ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
3.3. Υποστήριξη της ωρίμανσης, ανάπτυξης και εφαρμογής νέων 
επιχειρηματικών ιδεών, ιδίως μέσω νέων και καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων και 
δικτύων, με έμφαση στις δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 
Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού σχεδιασμού, των Υπηρεσιών 
που παρέχονται από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στις έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ.  

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
• Υποστήριξη της λειτουργίας Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων και 

Λειτουργία Εκκολαπτηρίου (Incubator) Νεοφυών Επιχειρήσεων με 
Αξιοποίηση Εφαρμογών, Μεθόδων και Συστημάτων ΤΠΕ (Εφαρμογές 
"SOLOMO", Smart Cities, Social Networks Δια Βίου Μάθηση, Τοπική 
Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη, έξυπνες γειτονιές, έξυπνες 
διαδημοτικές υπηρεσίες κ.λπ.). Θα επιδιχθεί η ενίσχυση της 
λειτουργίας «παραρτήματος» ενημέρωσης νέων επιχειρηματιών. 

• Συνεργασία Επιχειρήσεων με ΑΕΙ, Ινστιτούτα και άλλους Φορείς μέσω 
θεματικών και δια-θεματικών clusters και, δημιουργία «Δια-
δημοτικών Πυρήνων Διάδοσης Καινοτόμων Δραστηριοτήτων» 
(Growth of Innovation Hotspots). 

Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 
εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων 
σε άτομα με αναπηρία. 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

3a: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 
οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

3.α.1: Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής 
προστιθέμενης αξίας (Στρατηγική RIS) 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

67. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των 
φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε 
τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες εταιρείες (spin outs)) 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Υποστήριξη της ωρίμανσης, ανάπτυξης και εφαρμογής νέων επιχειρηματικών 
ιδεών, ιδίως μέσω νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 
2023 

CO04. Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 
οικονομική στήριξη 

35 
επιχειρήσεις61 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 
2023 

Τ3231. Αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε cluster - 
θερμοκοιτίδες 

10 επιχειρήσεις 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται είτε με Ίδια Μέσα (αυτεπιστασία), με βάση τις κατευθύνσεις 
της ΥΠΑΣΥΔ και της αντίστοιχης Πρόσκλησης της Αστικής Αρχής, είτε με τη 
μορφή άμεσων ενισχύσεων προς Επιχειρήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

                                                           
61Υπολογίζεται με βάση μοναδιαίο κόστος του αντίστοιχου δείκτη εκροών του ΕΠ Αττικής με βάση την ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση 
(29.500 € ανά επιχείρηση). 
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Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: ΜΜΕ της Περιφέρειας (Υφιστάμενες και Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες, 
Καταναλωτές, Επισκέπτες κ.λπ. 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 

ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": 

Διαδημοτικές Δράσεις , Δομές, 
Συμπράξεις και Εργαλεία για την 

Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων 
και των Νέων στην Απασχόληση 

και στην Επιχειρηματικότητα 

Υιοθέτηση της διαδικασίας 
«εξατομικευμένης διάγνωσης 

αναγκών και συμβουλευτικής» για 
την προώθηση των ανέργων που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στην 
απασχόληση (και σε «επιλογές 

επιχειρηματικής ενεργοποίησης»), 
ιδίως μέσω «συμπράξεων» και 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. 
Συνεργασία με ΕΙΕΑΔ για την 

αξιοποίηση του συστήματος ΔΑΑΕ 
ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης 

έρευνας και δημιουργίας 
συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους 
ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως 

σε εκείνες που αφορούν στην 
Πολιτιστική και Δημιουργική 

Οικονομία, στον Τουρισμό, στον 
βιομηχανικό σχεδιασμό, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στην 

περιβαλλοντική και ενεργειακή 
διαχείριση των αστικών 

λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, 

διαβίωσης και προσέλκυσης / 
διαχείρισης επισκεπτών 

Προώθηση συνεργασιών με βάση το 
«σύνθετο σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – 

Τουρισμός», σε συνδυασμό με τις 
«Πολιτιστικές & Δημιουργικές 

Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο 
«χώρο καινοτόμων πρωτοβουλιών 
και δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). 

Το «σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης», ΒΑΚ 

και τηλεματικής, μέσω των οποίων 
στοχεύεται η προσέλκυση πρόσθετων 

ιδιωτικών κεφαλαίων. 
Άμεσες Συνέργιες με τους 

«Περιφερειακούς Πυρήνες Διάδοσης 
Καινοτόμων Δραστηριοτήτων» 

(Growth of Innovation Hotspots) 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της 
διείσδυσης, χρήσης και 

αξιοποίησης αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας 
και ενίσχυση της επιχειρηματικής 

καινοτομίας με βάση τις 
σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

«μίγματος» τεχνικών, μεθόδων και 
τεχνολογιών που συνδέονται με τα 

επιχειρηματικά και παραγωγικά 
μοντέλα και την αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού και, 
ταυτόχρονα οδηγούν σε ανάγκες 

νέων θέσεων απασχόλησης 
επιστημόνων με εξειδικευμένες 

γνώσεις και δεξιότητες 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των 
Στρατηγικών Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω 
Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την 

πρόσβαση, απόκτηση και 
ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

ψηφιακών και άλλων εργαλείων 
καινοτομίας, τεχνογνωσίας, την 
τοποθέτηση σε νέες αγορές, την 

ανάπτυξη νέων δικτύων 
προμηθευτών-πωλήσεων (cowding 

in/out), τη διαφοροποίηση των 
επιχειρηματικών στρατηγικών κ.λπ. 
που συνδέονται με την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού και, 
ταυτόχρονα οδηγούν στην αύξηση 

της απασχόλησης 
ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων 

ΜΜΕ ή/και συμπράξεων ή/και 
Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 

των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
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μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν 

συμπληρωματικά είτε ανήκουν σε 
ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την 
τοποθέτησή τους σε νέες αγορές 

του εξωτερικού, κατά 
προτεραιότητα στους τομείς της 

ΠΣΕΕ 

Αθήνας με την ενσωμάτωση 
«μίγματος» τεχνικών, μεθόδων και 

τεχνολογιών που συνδέονται με 
επιχειρηματικά και παραγωγικά 

μοντέλα, την τοποθέτηση σε νέες 
αγορές (σε μεμονωμένο ή/και σε 

συλλογικό επίπεδο), την ανάπτυξη 
νέων δικτύων προμηθευτών-

πωλήσεων (cowding in/out), τη 
διαφοροποίηση των επιχειρηματικών 

στρατηγικών κ.λπ. 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας μέσω 

παροχής κατάλληλης υποστήριξης 
και Προώθηση της Ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες 
κ.λπ., ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Συνέργιες με αλληλουχία δράσεων 
διάγνωσης, αξιολόγησης και στήριξης 

νέων επιχειρηματιών που 
προβλέπονται στις παρεμβάσεις της 

ΒΑΑ/ΟΧΕ για την ίδρυση νέων και 
νεοφυών επιχειρήσεων ιδίως στους 

τομείς του «Πολιτισμού – 
Τουρισμού», στις «Πολιτιστικές & 
Δημιουργικές Βιομηχανίες» καθώς 

και τις τεχνολογίες, εφαρμογές, 
εργαλεία και πρακτικές «έξυπνης 

πόλης», ΒΑΚ και ηλεκτρονικής 
δημοκρατίας 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων 

ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για 

την στήριξη της προσαρμογής των 
επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 

διεθνούς ανταγωνισμού και τις 
σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς 
της ΠΣΕΕ 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την επιχειρηματική 
προσαρμογή των υφιστάμενων 

επιχειρηματικών, παραγωγικών, 
οργανωτικών και διοικητικών 
μοντέλων, την ενίσχυση της 

εξωστρέφειας, τη διασφάλιση των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας (με 

αναβαθμισμένες δεξιότητες) και την 
ικανοποίηση αναγκών νέων θέσεων 
εργασίας όπου οι υφιστάμενες δεν 

μπορούν αντικειμενικά να 
υποστηρίξουν τις νέες 

επιχειρηματικές στρατηγικές 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω 
Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

Αξιοποίηση της Δυναμικής της 
Νεανικής Επιχειρηματικότητας μέσω 

του «εργαλείου» της Κοινωνικής 
Οικονομίας, ιδίως σε νέους που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – 

Συνέργιες με δράσεις 
εξατομικευμένης προσέγγισης των 

ωφελουμένων και κατάρτισης 
«δεσμευτικών» προγραμμάτων 
προώθησης στην απασχόληση 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / 
Περιρρέουσας" Νοημοσύνης 

(Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους 
Θύλακες της Δυτικής Αθήνας 

(Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική 
Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, Τοπική 

Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη 
κλπ.) και Δημιουργία 

Συνέργιες με Δράσεις και 
Πρωτοβουλίες Αστικής και 

Κοινωνικής Αναζωογόνησης, Έξυπνης 
Διαβίωσης, προώθησης και 

τοποθέτησης της Δυτικής Αθήνας ως 
«νέου» Τουριστικού και Πολιτιστικού 

Προορισμού, καθώς και της 
αναβάθμισης της ελκυστικότητας των 

Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων 
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Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 
Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

των Δήμων-Εταίρων της περιοχής 
παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2021 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Υποστήριξη της λειτουργίας Θερμοκοιτίδας 
Επιχειρήσεων και Λειτουργία Εκκολαπτηρίου 
(Incubator) Νεοφυών Επιχειρήσεων με Αξιοποίηση 
Εφαρμογών, Μεθόδων και Συστημάτων ΤΠΕ 
(Εφαρμογές "SOLOMO", Smart Cities, Social Networks 
Δια Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη, 
έξυπνες γειτονιές, έξυπνες διαδημοτικές υπηρεσίες 
κ.λπ.). Θα επιδιχθεί η ενίσχυση της λειτουργίας 
«παραρτήματος» ενημέρωσης νέων επιχειρηματιών. 

Συνεργασία Επιχειρήσεων με ΑΕΙ, Ινστιτούτα και άλλους 
Φορείς μέσω θεματικών και δια-θεματικών clusters και, 
δημιουργία «Δια-δημοτικών Πυρήνων Διάδοσης 
Καινοτόμων Δραστηριοτήτων» (Growth of Innovation 
Hotspots). 

1.027.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.027.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΤΠΑ 1.027.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΣΕΕ 

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με την ΠΣΕΕ της Αττικής αφορούν στη 
Δημιουργική οικονομία και στη Βιώσιμη Οικονομία των 
Αναγκών. 
Ειδικότερα, στη ΒΑΑ/ΟΧΕ προωθείται πιλοτικά το 
«σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – Τουρισμός», που 
συνδυάζεται με τις «Πολιτιστικές & Δημιουργικές 
Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο «χώρο καινοτόμων 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). Το 
«σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί με τεχνολογίες 
«έξυπνης πόλης», μέσω του οποίου κινητοποιούνται 
και ιδιωτικά κεφάλαια. 
Οι συνέργιες στο σύμπλεγμα Π-Τ-ΠΔΒ ενδεικτικά 
αφορούν: 
• στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας 

καινοτόμων παρεμβάσεων της επιστήμης και 
τεχνολογίας στον τομέα του πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στην προώθηση, διάχυση και παραγωγική 
ενσωμάτωση της ανοικτής καινοτομίας στις 
δραστηριότητες των τοπικών φορέων και της 
οικονομίας του σύγχρονου πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στη διαφοροποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της νέας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που απορρέουν 
από τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις 
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πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες  
• στην ανάδειξη του δίπολου ‘πολιτισμού-

τουρισμού’ ως κινητήριας δύναμης της ψηφιακής 
επιχειρηματικότητας της χώρας, με αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και του 
επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της 
περιοχής παρέμβασης και της Περιφέρειας, με την 
σταδιακή ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων και 
υπηρεσιών στον χώρο του πολιτισμού και του 
τουρισμού βασισμένων στις νέες τεχνολογίες 
αιχμής, με στόχο τη διεθνή προβολή και 
αναγνώριση. 

• στην εφαρμογή των παραπάνω στον αστικό χώρο, 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης» που ταυτόχρονα 
αναδεικνύουν την ποιότητα ζωής και την ανοιχτή 
διακυβέρνηση. 

Τέλος, μια πρόσθετη «περιοχή ενδιαφέροντος» της 
ΠΣΣΕ που συνδέεται με την ΠΣΕΕ είναι η κοινωνική 
καινοτομία.  

Στρατηγικής 
Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3) 

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά:  
• στην προώθηση της Αριστείας στην έρευνα και 

στην καινοτομία,  
• στην ενίσχυση μηχανισμών ανάπτυξης και 

δικτύωσης και του ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού,  

• στην ενίσχυση των επενδύσεων στην έρευνα και 
καινοτομία με άξονες την υποστήριξη καινοτόμων 
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
παραγωγικών παικτών στη Δυτική Αθήνα, 

• στην ανάπτυξη «καινοτομικής σκέψης, λογικής και 
νοοτροπίας» και στη συστηματοποίηση της 
διασύνδεσης της έξυπνης εξειδίκευσης με την 
τοπική κοινωνία για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων.: 

Τα παραπάνω προωθούνται με την στήριξη και 
ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, Δομών, 
μηχανισμών και αξιοποίησης εργαλείων / εφαρμογών, 
που αντιστοιχούν στους αντίστοιχους τομείς της ΠΣΕΕ 
μεταξύ Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων 
(εντός και εντός της Δ.Α. και Επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στη 
Δ.Α. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, 
αξιοποιεί τη «διεπαφή» ανάμεσα στη RIS και στην 
ΠΣΕΕ, στοχεύοντας στους «αναδυόμενους τομείς» οι 
οποίοι μπορεί να συνδέονται με παγκόσμιες 
προκλήσεις (global challenges) και σχετίζονται με 
τεχνολογίες που συνδέονται με την αστική 
αναζωογόνηση, την ποιότητα ζωής και τις ΤΠΕ (smart 
cities, IoT, smart grids), την πολιτιστική και τη 
δημιουργική βιομηχανία και την κοινωνική καινοτομία.  

Εθνική Ψηφιακή 
Στρατηγική 2016-
2021 

Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας και, 
ειδικότερα: 

• Προώθηση της ψηφιοποίησης της λειτουργίας των 
ΜΜΕ (Προτεραιότητα 2.1) 

•  Ενίσχυση της εξωστρέφειας και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου (Προτεραιότητα 2.2), 

• Συνεργασία για τη συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική 
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Επανάσταση (Προτεραιότητα 2.3), 
• Συντονισμός της εθνικής πολιτικής για την Ενιαία 

Ψηφιακή Αγορά (Προτεραιότητα 2.4), 
•  Δράσεις «lighthouse» (Προτεραιότητα 2.5). 

Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ για την ανάπτυξη της 
ψηφιακής οικονομίας και της απασχόλησης και, 
ειδικότερα:  

• Εστίαση στην επιχειρηματική αξιοποίηση της 
καινοτομίας σε ΤΠΕ (Προτεραιότητα 3.1), 

• Αξιοποίηση της καινοτομίας ΤΠΕ στους τομείς 
προτεραιότητας της οικονομίας  (Προτεραιότητα 
3.2), 

• Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για νεοφυείς 
επιχειρήσεις ΤΠΕ (Προτεραιότητα 3.3), 

•  Υποστήριξη εξωστρέφειας θεματικών συνδέσμων 
& clusters (Προτεραιότητα 3.4), 

• Αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας - 
Συμμετοχή σε διαδικασίες προτυποποίησης  
(Προτεραιότητα 3.5). 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  

 Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη «χωρικού 
δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων Ανάπτυξης 
Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω της 
μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα Αγίας 
Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό πλέγμα 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – 
Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση της 
διαχρονικής αστικής υποβάθμισης και διαχωρισμού 
που διακρίνει δομικά την «παγιωμένη» δυσμενή θέση 
της Δυτικής Αθήνας.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτού του ‘αρνητικού 
αναπτυξιακού σπιράλ» εστιάζει στη δημιουργία 
επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην ενσωμάτωση 
των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον 
αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των 
χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού 
οικοσυστήματος, στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και 
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το 
περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη της 
αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Αθήνας. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, Επιχειρήσεις, , ΤΕΙ Αθηνών, ΤΕΙ Πειραιά,  
Ε.Π.Ι. 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
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Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ 
κατασκευής   Χ 

Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού 
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που μέρος των Πράξεων 
εφαρμόζεται με Ίδια Μέσα).  
Επιπρόσθετα, προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία 
προδιαγραφών και Τευχών Διαγωνισμών για τα Υποέργα των Πράξεων που 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις.  
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής 
Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών 
Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των 
ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3.4. Αναβάθμιση των Ικανοτήτων και Υποστήριξη της Ανάπτυξης Βιώσιμων 
Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων των Επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών Επιχειρηματικών Μοντέλων των 
ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την 
πρόσβαση, απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες δραστηριότητες 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
• Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων των 

ΜΜΕ, με έμφαση στις «περιοχές εστίασης» της Εθνικής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης  

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για 
την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 3.c.1: Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

O1. Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Αναβάθμιση των Ικανοτήτων και Υποστήριξη της Ανάπτυξης Βιώσιμων 
Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων των Επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας 

 
Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
CO01. Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν στήριξη 28 επιχειρήσεις62 

CO04. Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 
οικονομική στήριξη 81 επιχειρήσεις63 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 

Τ3332. Απασχόληση στις ΜΜΕ της Περιφέρειας (Β’γενή 
και Γ’γενή τομέα 810.000 άτομα64 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται είτε με Ίδια Μέσα (αυτεπιστασία), με βάση τις κατευθύνσεις 
της ΥΠΑΣΥΔ και της αντίστοιχης Πρόσκλησης της Αστικής Αρχής, είτε με τη 
μορφή άμεσων ενισχύσεων προς Επιχειρήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 
Οι Δράσεις ενισχύσεων θα υλοποιηθούν με «Ανοιχτή Πρόσκληση» (ύστερα 
από τοπική διαβούλευση) με Τελικούς Αποδέκτες τις επιλέξιμες 
Επιχειρήσεις. Η υποβολή «Σχεδίων Δράσης» από τις Επιχειρήσεις θα λάβει 
χώρα με βάση σχετικό «Οδηγό». Η αξιολόγηση και παρακολούθηση της 
υλοποίησης των Σχεδίων θα γίνει από την Αστική Αρχή, ενώ η διαχείριση 
και οι πληρωμές μέσω Ε.Φ. που θα ορίσει η Δ.Α. του ΕΠ Αττική 2014-2020. 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: ΜΜΕ της Περιφέρειας (Υφιστάμενες και Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες, 
Ενδιάμεσοι φορείς 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 
ΟΔ/Π-16: Δράσεις εφαρμοσμένης 

έρευνας και δημιουργίας 
Προώθηση συνεργασιών με βάση το 
«σύνθετο σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – 

                                                           
62 Υπολογίζεται με βάση το μοναδιαίο κόστος του συγκεκριμένου δείκτη εκροών του ΕΠ Αττική με βάση την ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση 
(36.000 € ανά επιχείρηση στο 30% του Π/Υ)  

63 Υπολογίζεται με βάση το μοναδιαίο κόστος του συγκεκριμένου δείκτη εκροών του ΕΠ Αττική με βάση την ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση 
(29.500 € ανά επιχείρηση στο 70% του Π/Υ).  

64 Ο Δ.Α. έχει αναφορά στην Περιφέρεια. Η συμβολή της Δ.Α. σε αυτόν εκτιμάται σε 30.000 άτομα (περίπου το 30% των 
απασχολουμένων). Τίθεται η τιμή του Δείκτη του ΠΕΠ Αττικής λόγω της περιγραφής του. 
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συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 
επιχειρήσεις και τους 

ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως 

σε εκείνες που αφορούν στην 
Πολιτιστική και Δημιουργική 

Οικονομία, στον Τουρισμό, στον 
βιομηχανικό σχεδιασμό, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στην 

περιβαλλοντική και ενεργειακή 
διαχείριση των αστικών 

λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, 

διαβίωσης και προσέλκυσης / 
διαχείρισης επισκεπτών 

Τουρισμός», σε συνδυασμό με τις 
«Πολιτιστικές & Δημιουργικές 

Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο 
«χώρο καινοτόμων πρωτοβουλιών 
και δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). 

Το «σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης», ΒΑΚ 

και τηλεματικής, μέσω των οποίων 
στοχεύεται η προσέλκυση πρόσθετων 

ιδιωτικών κεφαλαίων. 
Άμεσες Συνέργιες με τους 

«Περιφερειακούς Πυρήνες Διάδοσης 
Καινοτόμων Δραστηριοτήτων» 

(Growth of Innovation Hotspots) 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της 
διείσδυσης, χρήσης και 

αξιοποίησης αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας 
και ενίσχυση της επιχειρηματικής 

καινοτομίας με βάση τις 
σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

«μίγματος» τεχνικών, μεθόδων και 
τεχνολογιών που συνδέονται με τα 

επιχειρηματικά και παραγωγικά 
μοντέλα και την αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού και, 
ταυτόχρονα οδηγούν σε Ανάγκες 

νέων θέσεων απασχόλησης 
επιστημόνων με εξειδικευμένες 

γνώσεις και δεξιότητες 
ΟΔ/Π-18: Δημιουργία 

«Περιφερειακών Πυρήνων 
Διάδοσης Καινοτόμων 

Δραστηριοτήτων» (Growth of 
Innovation Hotspots): Κέντρα 
Συστέγασης Επιχειρηματικών 
Ιδεών και Επιχειρήσεων με τη 

μορφή «ανοιχτών Clusters: (Co-
Location Smart Centers) σε 

καθημερινές δραστηριότητες των 
Πολιτών, των Επιχειρήσεων και 
των Τοπικών Αρχών και Φορέων 

Προώθηση της νέας και νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας σε 

«αναδυόμενους τομείς» του 
«Πολιτισμού – Τουρισμού», τις 
«Πολιτιστικές & Δημιουργικές 

Βιομηχανίες» σε έναν ενιαίο «χώρο 
καινοτόμων πρωτοβουλιών και 

δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ), καθώς 
και τις τεχνολογίες, εφαρμογές, 

εργαλεία και πρακτικές «έξυπνης 
πόλης», ΒΑΚ και ηλεκτρονικής 

δημοκρατίας 
ΟΔ/Π-19: Υποστήριξη της 

εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών 
επιχειρήσεων και δικτύων, με 

έμφαση στις δραστηριότητες της 
Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του 
βιομηχανικού σχεδιασμού, των 
Υπηρεσιών που παρέχονται από 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 

Προώθηση της νέας και νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας σε 

«αναδυόμενους τομείς» μέσω της 
αξιοποίησης θερμοκοιτίδων, 

επιχειρηματικών επιταχυντών, 
σχολείων επιχειρηματικότητας και 

άλλων εργαλείων, με στόχο την 
ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων 

επιχειρήσεων. 

ΟΔ/Π-21: Ενίσχυση μεμονωμένων 
ΜΜΕ ή/και συμπράξεων ή/και 

μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν 

συμπληρωματικά είτε ανήκουν σε 
ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την 
τοποθέτησή τους σε νέες αγορές 

του εξωτερικού, κατά 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

«μίγματος» τεχνικών, μεθόδων και 
τεχνολογιών που συνδέονται με 
επιχειρηματικά και παραγωγικά 

μοντέλα, την τοποθέτηση σε νέες 
αγορές (σε μεμονωμένο ή/και σε 

συλλογικό επίπεδο), την ανάπτυξη 
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προτεραιότητα στους τομείς της 
ΠΣΕΕ 

νέων δικτύων προμηθευτών-
πωλήσεων (cowding in/out), τη 

διαφοροποίηση των επιχειρηματικών 
στρατηγικών κ.λπ. 

ΟΔ/Π-22: Ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας μέσω 

παροχής κατάλληλης υποστήριξης 
και Προώθηση της Ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων από νέους, 
γυναίκες κ.λπ., ιδίως στους τομείς 

της ΠΣΕΕ 

Συνέργιες με αλληλουχία δράσεων 
διάγνωσης, αξιολόγησης και στήριξης 

νέων επιχειρηματιών που 
προβλέπονται στις παρεμβάσεις της 

ΒΑΑ/ΟΧΕ για την ίδρυση νέων και 
νεοφυών επιχειρήσεων ιδίως στους 

τομείς του «Πολιτισμού – 
Τουρισμού», στις «Πολιτιστικές & 
Δημιουργικές Βιομηχανίες» καθώς 

και τις τεχνολογίες, εφαρμογές, 
εργαλεία και πρακτικές «έξυπνης 

πόλης», ΒΑΚ και ηλεκτρονικής 
δημοκρατίας 

ΟΔ/Π-23: Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων 

ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για 

την στήριξη της προσαρμογής των 
επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 

διεθνούς ανταγωνισμού και τις 
σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς 
της ΠΣΕΕ 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την επιχειρηματική 
προσαρμογή των υφιστάμενων 

επιχειρηματικών, παραγωγικών, 
οργανωτικών και διοικητικών 
μοντέλων, την ενίσχυση της 

εξωστρέφειας, τη διασφάλιση των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας (με 

αναβαθμισμένες δεξιότητες) και την 
ικανοποίηση αναγκών νέων θέσεων 
εργασίας όπου οι υφιστάμενες δεν 

μπορούν αντικειμενικά να 
υποστηρίξουν τις νέες 

επιχειρηματικές στρατηγικές 

ΟΔ/Π-24: Διαδημοτικό Δίκτυο 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω 
Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

Αξιοποίηση της Δυναμικής της 
Νεανικής Επιχειρηματικότητας μέσω 

του «εργαλείου» της Κοινωνικής 
Οικονομίας, ιδίως σε νέους που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – 

Συνέργιες με δράσεις 
εξατομικευμένης προσέγγισης των 

ωφελουμένων και κατάρτισης 
«δεσμευτικών» προγραμμάτων 
προώθησης στην απασχόληση 

ΟΔ/Π-25: Εφαρμογές "Διάχυτης / 
Περιρρέουσας" Νοημοσύνης 

(Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους 
Θύλακες της Δυτικής Αθήνας 

(Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική 
Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, Τοπική 

Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη 
κλπ.) και Δημιουργία 

Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 
Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

Συνέργιες με Δράσεις και 
Πρωτοβουλίες Αστικής και 

Κοινωνικής Αναζωογόνησης, Έξυπνης 
Διαβίωσης, προώθησης και 

τοποθέτησης της Δυτικής Αθήνας ως 
«νέου» Τουριστικού και Πολιτιστικού 

Προορισμού, καθώς και της 
αναβάθμισης της ελκυστικότητας των 

Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων 
των Δήμων-Εταίρων της περιοχής 

παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 
1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2021 
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Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Καινοτόμων επιχειρηματικών 
λύσεων των ΜΜΕ, με έμφαση στις «περιοχές εστίασης» 
της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

3.400.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.400.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΤΠΑ 3.400.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, 
Στρατηγική για την 

αντιμετώπιση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, 

κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΣΕΕ 

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με την ΠΣΕΕ της Αττικής αφορούν στη 
Δημιουργική οικονομία και στη Βιώσιμη Οικονομία των 
Αναγκών. 
Ειδικότερα, στη ΒΑΑ/ΟΧΕ προωθείται πιλοτικά το 
«σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – Τουρισμός», που 
συνδυάζεται με τις «Πολιτιστικές & Δημιουργικές 
Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο «χώρο καινοτόμων 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). Το 
«σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί με τεχνολογίες 
«έξυπνης πόλης», μέσω του οποίου κινητοποιούνται 
και ιδιωτικά κεφάλαια. 
Οι συνέργιες στο σύμπλεγμα Π-Τ-ΠΔΒ ενδεικτικά 
αφορούν: 
• στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας 

καινοτόμων παρεμβάσεων της επιστήμης και 
τεχνολογίας στον τομέα του πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στην προώθηση, διάχυση και παραγωγική 
ενσωμάτωση της ανοικτής καινοτομίας στις 
δραστηριότητες των τοπικών φορέων και της 
οικονομίας του σύγχρονου πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στη διαφοροποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της νέας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που απορρέουν 
από τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις 
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες  

• στην ανάδειξη του δίπολου ‘πολιτισμού-
τουρισμού’ ως κινητήριας δύναμης της ψηφιακής 
επιχειρηματικότητας της χώρας, με αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και του 
επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της 
περιοχής παρέμβασης και της Περιφέρειας, με την 
σταδιακή ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων και 
υπηρεσιών στον χώρο του πολιτισμού και του 
τουρισμού βασισμένων στις νέες τεχνολογίες 
αιχμής, με στόχο τη διεθνή προβολή και 
αναγνώριση. 

• στην εφαρμογή των παραπάνω στον αστικό χώρο, 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης» που ταυτόχρονα 
αναδεικνύουν την ποιότητα ζωής και την ανοιχτή 
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διακυβέρνηση. 
Τέλος, μια πρόσθετη «περιοχή ενδιαφέροντος» της 
ΠΣΣΕ που συνδέεται με την ΠΣΕΕ είναι η κοινωνική 
καινοτομία  

Στρατηγικής 
Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3) 

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά:  
• στην προώθηση της Αριστείας στην έρευνα και 

στην καινοτομία,  
• στην ενίσχυση μηχανισμών ανάπτυξης και 

δικτύωσης και του ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού,  

• στην ενίσχυση των επενδύσεων στην έρευνα και 
καινοτομία με άξονες την υποστήριξη καινοτόμων 
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
παραγωγικών παικτών στη Δυτική Αθήνα, 

• στην ανάπτυξη «καινοτομικής σκέψης, λογικής και 
νοοτροπίας» και στη συστηματοποίηση της 
διασύνδεσης της έξυπνης εξειδίκευσης με την 
τοπική κοινωνία για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων.: 

Τα παραπάνω προωθούνται με την στήριξη και 
ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, Δομών, 
μηχανισμών και αξιοποίησης εργαλείων / εφαρμογών, 
που αντιστοιχούν στους αντίστοιχους τομείς της ΠΣΕΕ 
μεταξύ Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων 
(εντός και εντός της Δ.Α. και Επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στη 
Δ.Α. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, 
αξιοποιεί τη «διεπαφή» ανάμεσα στη RIS και στην 
ΠΣΕΕ, στοχεύοντας στους «αναδυόμενους τομείς» οι 
οποίοι μπορεί να συνδέονται με παγκόσμιες 
προκλήσεις (global challenges) και σχετίζονται με 
τεχνολογίες που συνδέονται με την αστική 
αναζωογόνηση, την ποιότητα ζωής και τις ΤΠΕ (smart 
cities, IoT, smart grids), την πολιτιστική και τη 
δημιουργική βιομηχανία και την κοινωνική καινοτομία.  

Εθνική Ψηφιακή 
Στρατηγική 
2016-2021 

Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας και, 
ειδικότερα: 

• Προώθηση της ψηφιοποίησης της λειτουργίας των 
ΜΜΕ (Προτεραιότητα 2.1) 

•  Ενίσχυση της εξωστρέφειας και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου (Προτεραιότητα 2.2), 

• Συνεργασία για τη συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση (Προτεραιότητα 2.3), 

• Συντονισμός της εθνικής πολιτικής για την Ενιαία 
Ψηφιακή Αγορά (Προτεραιότητα 2.4), 

•  Δράσεις «lighthouse» (Προτεραιότητα 2.5). 
Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ για την ανάπτυξη της 
ψηφιακής οικονομίας και της απασχόλησης και, 
ειδικότερα:  

• Εστίαση στην επιχειρηματική αξιοποίηση της 
καινοτομίας σε ΤΠΕ (Προτεραιότητα 3.1), 

• Αξιοποίηση της καινοτομίας ΤΠΕ στους τομείς 
προτεραιότητας της οικονομίας  (Προτεραιότητα 
3.2), 

• Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για νεοφυείς 
επιχειρήσεις ΤΠΕ (Προτεραιότητα 3.3), 

•  Υποστήριξη εξωστρέφειας θεματικών συνδέσμων 
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& clusters (Προτεραιότητα 3.4), 
• Αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας - 

Συμμετοχή σε διαδικασίες προτυποποίησης  
(Προτεραιότητα 3.5). 

Συμβατότητα της παρέμβασης 
με ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, 

Επιχειρησιακά Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  

 Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη «χωρικού 
δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων Ανάπτυξης 
Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω της 
μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα Αγίας 
Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό πλέγμα 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – 
Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση της 
διαχρονικής αστικής υποβάθμισης και διαχωρισμού 
που διακρίνει δομικά την «παγιωμένη» δυσμενή θέση 
της Δυτικής Αθήνας.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτού του ‘αρνητικού 
αναπτυξιακού σπιράλ» εστιάζει στη δημιουργία 
επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην ενσωμάτωση 
των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον 
αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των 
χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού 
οικοσυστήματος, στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και 
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το 
περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη της 
αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Αθήνας. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, ΑΕΙ, ΤΕΙ Αθηνών, ΤΕΙ Πειραιά. Ε.Π.Ι. 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ 
κατασκευής   Χ 

Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού 
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που μέρος των Πράξεων 
εφαρμόζεται με Ίδια Μέσα).  
Επιπρόσθετα, προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία 
προδιαγραφών και Τευχών Διαγωνισμών για τα Υποέργα των Πράξεων που 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις.  
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής 
Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών 
Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των 
ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
3.5. Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους 
εξυπηρέτησης υφιστάμενων αγορών και εδραίωση τους σε νέες αγορές του 
εξωτερικού 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και συμπράξεων ή/και μέσω 
ανάπτυξης δικτύων μεταξύ επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά 
είτε ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή τους σε νέες 
αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
• Ενίσχυση της Δικτύωσης και της Συνεργασίας των τοπικών 

επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη και Ένταξη της Καινοτομίας  
• Δημιουργία «Περιφερειακών Πυρήνων Καινοτόμων Δραστηριοτήτων» 

(Growth of Innovation Hotspots) με τη μορφή « Κέντρων Συστέγασης 
Επιχειρηματικών Ιδεών και Επιχειρήσεων» και χαρακτηριστικά 
«ανοιχτών Clusters: (Co-Location Smart Centers)  

Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 
εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων 
σε άτομα με αναπηρία. 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

3d: Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, 
εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
καινοτομίας 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 3.d.1: Βελτίωση της εξωστρέφειας της Περιφερειακής οικονομίας 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

75. Ανάπτυξη και προβολή των τουριστικών υπηρεσιών στις ΜΜΕ ή για τις 
ΜΜΕ 
76. Ανάπτυξη και προβολή των πολιτιστικών και δημιουργικών στοιχείων 
ενεργητικού στις ΜΜΕ 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους 
εξυπηρέτησης υφιστάμενων αγορών και εδραίωση τους σε νέες αγορές του 
εξωτερικού 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
CO4. Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 
οικονομική στήριξη 41 επιχειρήσεις65 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 

Τ3233. Μεταβολή της αξία των εξαγωγών προϊόντων και 
υπηρεσιών 

10.768,59 εκατ. 
€, τρέχουσες 

τιμές 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται είτε ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016, είτε με 
Ίδια Μέσα (αυτεπιστασία), με βάση τις κατευθύνσεις της ΥΠΑΣΥΔ και της 
αντίστοιχης Πρόσκλησης της Αστικής Αρχής. 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: ΜΜΕ της Περιφέρειας (Υφιστάμενες και Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 
ΟΔ/Π-15: Δράσεις 

εφαρμοσμένης έρευνας και 
Προώθηση συνεργασιών με βάση το 
«σύνθετο σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – 

                                                           
65 Υπολογίζεται με βάση το μοναδιαίο κόστος του συγκεκριμένου δείκτη εκροών του ΕΠ Αττική με βάση την ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση 
(29.500 € ανά επιχείρηση)  
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δημιουργίας συστάδων (clusters) 
ανάμεσα στις επιχειρήσεις και 
τους ερευνητικούς Φορείς, με 
έμφαση στις δράσεις της ΠΣΕΕ 

και, ιδίως σε εκείνες που 
αφορούν στην Πολιτιστική και 
Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό 

σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική 
και ενεργειακή διαχείριση των 

αστικών λειτουργιών, καθώς και 
σε έξυπνα συστήματα 

μετακίνησης, διαβίωσης και 
προσέλκυσης / διαχείρισης 

επισκεπτών 

Τουρισμός», σε συνδυασμό με τις 
«Πολιτιστικές & Δημιουργικές 

Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο 
«χώρο καινοτόμων πρωτοβουλιών και 

δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). 
Το «σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης», ΒΑΚ 

και τηλεματικής, μέσω των οποίων 
στοχεύεται η προσέλκυση πρόσθετων 

ιδιωτικών κεφαλαίων. 
Άμεσες Συνέργιες με τους 

«Περιφερειακούς Πυρήνες Διάδοσης 
Καινοτόμων Δραστηριοτήτων» 

(Growth of Innovation Hotspots) 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της 
διείσδυσης, χρήσης και 

αξιοποίησης αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας 
και ενίσχυση της 

επιχειρηματικής καινοτομίας με 
βάση τις σύγχρονες ψηφιακές 

τεχνολογίες 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας 

με την ενσωμάτωση «μίγματος» 
τεχνικών, μεθόδων και τεχνολογιών 

που συνδέονται με τα επιχειρηματικά 
και παραγωγικά μοντέλα και την 

αναβάθμιση του ανθρώπινου 
δυναμικού και, ταυτόχρονα οδηγούν 

σε Ανάγκες νέων θέσεων απασχόλησης 
επιστημόνων με εξειδικευμένες 

γνώσεις και δεξιότητες 
ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της 

εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών 
επιχειρήσεων και δικτύων, με 

έμφαση στις δραστηριότητες της 
Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του 
βιομηχανικού σχεδιασμού, των 
Υπηρεσιών που παρέχονται από 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 
στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες 
κ.λπ. 

Προώθηση της νέας και νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας σε 

«αναδυόμενους τομείς» μέσω της 
αξιοποίησης θερμοκοιτίδων, 

επιχειρηματικών επιταχυντών, 
σχολείων επιχειρηματικότητας και 

άλλων εργαλείων, με στόχο την 
ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων 

επιχειρήσεων. 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των 
Στρατηγικών Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω 
Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την 

πρόσβαση, απόκτηση και 
ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας 

με την ενσωμάτωση ψηφιακών και 
άλλων εργαλείων καινοτομίας, 

τεχνογνωσίας, την τοποθέτηση σε νέες 
αγορές, την ανάπτυξη νέων δικτύων 
προμηθευτών-πωλήσεων (cowding 

in/out), τη διαφοροποίηση των 
επιχειρηματικών στρατηγικών κ.λπ. 
που συνδέονται με την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού και, 
ταυτόχρονα οδηγούν στην αύξηση της 

απασχόλησης 
ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της 

Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης 

υποστήριξης και Προώθηση της 
Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από 

νέους, γυναίκες κ.λπ., ιδίως 
στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Συνέργιες με αλληλουχία δράσεων 
διάγνωσης, αξιολόγησης και στήριξης 

νέων επιχειρηματιών που 
προβλέπονται στις παρεμβάσεις της 

ΒΑΑ/ΟΧΕ για την ίδρυση νέων και 
νεοφυών επιχειρήσεων ιδίως στους 

τομείς του «Πολιτισμού – Τουρισμού», 
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στις «Πολιτιστικές & Δημιουργικές 
Βιομηχανίες» καθώς και τις 

τεχνολογίες, εφαρμογές, εργαλεία και 
πρακτικές «έξυπνης πόλης», ΒΑΚ και 

ηλεκτρονικής δημοκρατίας 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων 

ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για 
την στήριξη της προσαρμογής 

των επιχειρήσεων στις 
απαιτήσεις του διεθνούς 

ανταγωνισμού και τις σύγχρονες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως 

στους Τομείς της ΠΣΕΕ 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας 

με την επιχειρηματική προσαρμογή 
των υφιστάμενων επιχειρηματικών, 

παραγωγικών, οργανωτικών και 
διοικητικών μοντέλων, την ενίσχυση 

της εξωστρέφειας, τη διασφάλιση των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας (με 

αναβαθμισμένες δεξιότητες) και την 
ικανοποίηση αναγκών νέων θέσεων 
εργασίας όπου οι υφιστάμενες δεν 

μπορούν αντικειμενικά να 
υποστηρίξουν τις νέες επιχειρηματικές 

στρατηγικές 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω 
Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

Αξιοποίηση της Δυναμικής της 
Νεανικής Επιχειρηματικότητας μέσω 

του «εργαλείου» της Κοινωνικής 
Οικονομίας, ιδίως σε νέους που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – 

Συνέργιες με δράσεις εξατομικευμένης 
προσέγγισης των ωφελουμένων και 

κατάρτισης «δεσμευτικών» 
προγραμμάτων προώθησης στην 

απασχόληση 
ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης 
/ Περιρρέουσας" Νοημοσύνης 

(Ambient Intelligence) στο 
Αστικό Περιβάλλον με έμφαση 

στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, 
Προληπτική Ιατρική, Δια Βίου 
Μάθηση, Τοπική Οικονομία, 
Κοινωνική Ένταξη κλπ.) και 
Δημιουργία Διαδημοτικού 

Δικτύου Έξυπνων Συνοικιών» σε 
επίπεδο γειτονιάς 

Συνέργιες με Δράσεις και 
Πρωτοβουλίες Αστικής και Κοινωνικής 
Αναζωογόνησης, Έξυπνης Διαβίωσης, 

προώθησης και τοποθέτησης της 
Δυτικής Αθήνας ως «νέου» 

Τουριστικού και Πολιτιστικού 
Προορισμού, καθώς και της 

αναβάθμισης της ελκυστικότητας των 
Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων των 

Δήμων-Εταίρων της περιοχής 
παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2022 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Ενίσχυση της Δικτύωσης και της Συνεργασίας των 
τοπικών επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη και Ένταξη της 
Καινοτομίας  
Δημιουργία «Περιφερειακών Πυρήνων Καινοτόμων 
Δραστηριοτήτων» (Growth of Innovation Hotspots) με τη 
μορφή « Κέντρων Συστέγασης Επιχειρηματικών Ιδεών και 
Επιχειρήσεων» και χαρακτηριστικά «ανοιχτών Clusters: 
(Co-Location Smart Centers) 

1.195.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.195.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΤΠΑ 1.195.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 
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Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, 
Στρατηγική για την 

αντιμετώπιση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, 

κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΣΕΕ 

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με την ΠΣΕΕ της Αττικής αφορούν στη 
Δημιουργική οικονομία και στη Βιώσιμη Οικονομία των 
Αναγκών. 
Ειδικότερα, στη ΒΑΑ/ΟΧΕ προωθείται πιλοτικά το 
«σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – Τουρισμός», που 
συνδυάζεται με τις «Πολιτιστικές & Δημιουργικές 
Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο «χώρο καινοτόμων 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). Το 
«σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί με τεχνολογίες 
«έξυπνης πόλης», μέσω του οποίου κινητοποιούνται 
και ιδιωτικά κεφάλαια. 
Οι συνέργιες στο σύμπλεγμα Π-Τ-ΠΔΒ ενδεικτικά 
αφορούν: 
• στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας 

καινοτόμων παρεμβάσεων της επιστήμης και 
τεχνολογίας στον τομέα του πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στην προώθηση, διάχυση και παραγωγική 
ενσωμάτωση της ανοικτής καινοτομίας στις 
δραστηριότητες των τοπικών φορέων και της 
οικονομίας του σύγχρονου πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στη διαφοροποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της νέας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που απορρέουν 
από τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις 
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες  

• στην ανάδειξη του δίπολου ‘πολιτισμού-
τουρισμού’ ως κινητήριας δύναμης της ψηφιακής 
επιχειρηματικότητας της χώρας, με αξιοποίηση 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του 
επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της 
περιοχής παρέμβασης και της Περιφέρειας, με την 
σταδιακή ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων και 
υπηρεσιών στον χώρο του πολιτισμού και του 
τουρισμού βασισμένων στις νέες τεχνολογίες 
αιχμής, με στόχο τη διεθνή προβολή και 
αναγνώριση. 

• στην εφαρμογή των παραπάνω στον αστικό χώρο, 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης» που ταυτόχρονα 
αναδεικνύουν την ποιότητα ζωής και την ανοιχτή 
διακυβέρνηση. 

Τέλος, μια πρόσθετη «περιοχή ενδιαφέροντος» της 
ΠΣΣΕ που συνδέεται με την ΠΣΕΕ είναι η κοινωνική 
καινοτομία.  

Στρατηγικής 
Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3) 

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά:  
• στην προώθηση της Αριστείας στην έρευνα και 

στην καινοτομία,  
• στην ενίσχυση μηχανισμών ανάπτυξης και 

δικτύωσης και του ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού,  

• στην ενίσχυση των επενδύσεων στην έρευνα και 
καινοτομία με άξονες την υποστήριξη καινοτόμων 
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επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
παραγωγικών παικτών στη Δυτική Αθήνα, 

• στην ανάπτυξη «καινοτομικής σκέψης, λογικής και 
νοοτροπίας» και στη συστηματοποίηση της 
διασύνδεσης της έξυπνης εξειδίκευσης με την 
τοπική κοινωνία για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων.: 

Τα παραπάνω προωθούνται με την στήριξη και 
ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, Δομών, 
μηχανισμών και αξιοποίησης εργαλείων / εφαρμογών, 
που αντιστοιχούν στους αντίστοιχους τομείς της ΠΣΕΕ 
μεταξύ Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων 
(εντός και εντός της Δ.Α. και Επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στη 
Δ.Α. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, 
αξιοποιεί τη «διεπαφή» ανάμεσα στη RIS και στην 
ΠΣΕΕ, στοχεύοντας στους «αναδυόμενους τομείς» οι 
οποίοι μπορεί να συνδέονται με παγκόσμιες 
προκλήσεις (global challenges) και σχετίζονται με 
τεχνολογίες που συνδέονται με την αστική 
αναζωογόνηση, την ποιότητα ζωής και τις ΤΠΕ (smart 
cities, IoT, smart grids), την πολιτιστική και τη 
δημιουργική βιομηχανία και την κοινωνική καινοτομία.  

Εθνική Ψηφιακή 
Στρατηγική 
2016-2021 

Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας και, 
ειδικότερα: 

• Προώθηση της ψηφιοποίησης της λειτουργίας των 
ΜΜΕ (Προτεραιότητα 2.1) 

•  Ενίσχυση της εξωστρέφειας και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου (Προτεραιότητα 2.2), 

• Συνεργασία για τη συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση (Προτεραιότητα 2.3), 

• Συντονισμός της εθνικής πολιτικής για την Ενιαία 
Ψηφιακή Αγορά (Προτεραιότητα 2.4), 

•  Δράσεις «lighthouse» (Προτεραιότητα 2.5). 
Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ για την ανάπτυξη της 
ψηφιακής οικονομίας και της απασχόλησης και, 
ειδικότερα:  

• Εστίαση στην επιχειρηματική αξιοποίηση της 
καινοτομίας σε ΤΠΕ (Προτεραιότητα 3.1), 

• Αξιοποίηση της καινοτομίας ΤΠΕ στους τομείς 
προτεραιότητας της οικονομίας  (Προτεραιότητα 
3.2), 

• Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για νεοφυείς 
επιχειρήσεις ΤΠΕ (Προτεραιότητα 3.3), 

•  Υποστήριξη εξωστρέφειας θεματικών συνδέσμων 
& clusters (Προτεραιότητα 3.4), 

• Αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας - 
Συμμετοχή σε διαδικασίες προτυποποίησης  
(Προτεραιότητα 3.5). 

Συμβατότητα της παρέμβασης 
με ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, 

Επιχειρησιακά Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  

 Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη «χωρικού 
δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων Ανάπτυξης 
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Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω της 
μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα Αγίας 
Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό πλέγμα 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – 
Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση της 
διαχρονικής αστικής υποβάθμισης και διαχωρισμού 
που διακρίνει δομικά την «παγιωμένη» δυσμενή θέση 
της Δυτικής Αθήνας.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτού του ‘αρνητικού 
αναπτυξιακού σπιράλ» εστιάζει στη δημιουργία 
επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην ενσωμάτωση 
των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον 
αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των 
χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού 
οικοσυστήματος, στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και 
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το 
περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη της 
αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Αθήνας. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, . Ε.Π.Ι., ΤΕΙ Αθηνών, ΤΕΙ Πειραιά 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ 
κατασκευής   Χ 

Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών Υποστήριξη 
της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού Εφαρμογής και 
Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που μέρος των Πράξεων εφαρμόζεται με 
Ίδια Μέσα).  
Επιπρόσθετα, προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία 
προδιαγραφών και Τευχών Διαγωνισμών για τα Υποέργα των Πράξεων που 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις.  
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής 
Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών 
Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των 
ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
3.6. Βελτίωση της Απασχόλησης μέσω υποστήριξης των νέων 
επιχειρηματιών, παροχής εργαλείων και δημιουργίας νέων Επιχειρήσεων, με 
έμφαση στους Τομείς της ΠΣΕΕ  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 
ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω παροχής κατάλληλης 
υποστήριξης και Προώθηση της Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, 
γυναίκες κ.λπ., ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ  

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
• Δράσεις επιδότησης Νέων επιστημόνων - Νεοφυής 

επιχειρηματικότητας σε εταιρικό επίπεδο  
• Οριζόντιες Δράσεις Ολοκληρωμένης Στήριξης της Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας (mentoring, σχολεία επιχειρηματικότητας, 
πρόσβαση σε εργαλεία κ.λπ.) 

Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 
εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων 
σε άτομα με αναπηρία. 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

8.iii.1: Βελτίωση της απασχόλησης, μέσω της ίδρυσης Επιχειρήσεων, ιδίως 
στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων  

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Βελτίωση της Απασχόλησης μέσω υποστήριξης των νέων επιχειρηματιών, 
παροχής εργαλείων και δημιουργίας νέων Επιχειρήσεων, με έμφαση στους 
Τομείς της ΠΣΕΕ  

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
Τ3288. Υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων για την 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων στους τομείς της ΠΣΕΕ 

109 επιχειρ/κά 
σχέδια66 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
Τ3281 Νέες επιχειρήσεις στους τομείς της ΠΣΕΕ που 
συνεχίζουν τη λειτουργία τους ένα έτος μετά την 
ενίσχυσή τους  

9 επιχειρήσεις67 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται είτε με Ίδια Μέσα (αυτεπιστασία), με βάση τις κατευθύνσεις 
της ΥΠΑΣΥΔ και της αντίστοιχης Πρόσκλησης της Αστικής Αρχής, είτε με τη 
μορφή άμεσων ενισχύσεων προς Επιχειρήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 
Οι Δράσεις ενισχύσεων θα υλοποιηθούν με «Ανοιχτή Πρόσκληση» (ύστερα 
από τοπική διαβούλευση) με Τελικούς Αποδέκτες τις επιλέξιμες 
Επιχειρήσεις. Η υποβολή «Σχεδίων Δράσης» από τις Επιχειρήσεις θα λάβει 
χώρα με βάση σχετικό «Οδηγό». Η αξιολόγηση και παρακολούθηση της 
υλοποίησης των Σχεδίων θα γίνει από την Αστική Αρχή, ενώ η διαχείριση 
και οι πληρωμές μέσω Ε.Φ. που θα ορίσει η Δ.Α. του ΕΠ Αττική 2014-2020. 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: Νέοι Επιχειρηματίες (άνω των 30 ετών), νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ 

                                                           
66 Υπολογίζεται με βάση το μοναδιαίο κόστος του συγκεκριμένου δείκτη εκροών του ΕΠ Αττική με βάση την ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση 
(25.000 € ανά επιχείρηση στον Π.Υ της Δράσης ως κατωτέρω).  

67 Υπολογίζεται με βάση αναλογία διαθέσιμων πόρων του οικείου Πεδ. Παρέμβ. του ΕΠ Αττική 2014-2020 (200.000 € ανά 
επιχείρηση, ποσοστό βιωσιμότητα 65%) 
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Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 
ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης 

έρευνας και δημιουργίας 
συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους 
ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως 

σε εκείνες που αφορούν στην 
Πολιτιστική και Δημιουργική 

Οικονομία, στον Τουρισμό, στον 
βιομηχανικό σχεδιασμό, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στην 

περιβαλλοντική και ενεργειακή 
διαχείριση των αστικών 

λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, 

διαβίωσης και προσέλκυσης / 
διαχείρισης επισκεπτών 

Προώθηση συνεργασιών με βάση το 
«σύνθετο σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – 

Τουρισμός», σε συνδυασμό με τις 
«Πολιτιστικές & Δημιουργικές 

Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο 
«χώρο καινοτόμων πρωτοβουλιών 
και δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). 

Το «σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης», ΒΑΚ 

και τηλεματικής, μέσω των οποίων 
στοχεύεται η προσέλκυση πρόσθετων 

ιδιωτικών κεφαλαίων. 
Άμεσες Συνέργιες με τους 

«Περιφερειακούς Πυρήνες Διάδοσης 
Καινοτόμων Δραστηριοτήτων» 

(Growth of Innovation Hotspots) 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της 
διείσδυσης, χρήσης και 

αξιοποίησης αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων στο χώρο 

της ψηφιακής οικονομίας και 
ενίσχυση της επιχειρηματικής 

καινοτομίας με βάση τις 
σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

«μίγματος» τεχνικών, μεθόδων και 
τεχνολογιών που συνδέονται με τα 

επιχειρηματικά και παραγωγικά 
μοντέλα και την αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού και, 
ταυτόχρονα οδηγούν σε ανάγκες 

νέων θέσεων απασχόλησης 
επιστημόνων με εξειδικευμένες 

γνώσεις και δεξιότητες 
ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της 

εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών 
επιχειρήσεων και δικτύων, με 

έμφαση στις δραστηριότητες της 
Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του 
βιομηχανικού σχεδιασμού, των 
Υπηρεσιών που παρέχονται από 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 

Προώθηση της νέας και νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας σε 

«αναδυόμενους τομείς» μέσω της 
αξιοποίησης θερμοκοιτίδων, 

επιχειρηματικών επιταχυντών, 
σχολείων επιχειρηματικότητας και 

άλλων εργαλείων, με στόχο την 
ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων 

επιχειρήσεων. 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των 
Στρατηγικών Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω 
Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την 

πρόσβαση, απόκτηση και 
ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

ψηφιακών και άλλων εργαλείων 
καινοτομίας, τεχνογνωσίας, την 
τοποθέτηση σε νέες αγορές, την 

ανάπτυξη νέων δικτύων 
προμηθευτών-πωλήσεων (cowding 

in/out), τη διαφοροποίηση των 
επιχειρηματικών στρατηγικών κ.λπ. 
που συνδέονται με την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού και, 
ταυτόχρονα οδηγούν στην αύξηση 

της απασχόλησης 
ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων 

ΜΜΕ ή/και συμπράξεων ή/και 
μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 

επιχειρήσεων που είτε δρουν 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

«μίγματος» τεχνικών, μεθόδων και 
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συμπληρωματικά είτε ανήκουν σε 
ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την 
τοποθέτησή τους σε νέες αγορές 

του εξωτερικού, κατά 
προτεραιότητα στους τομείς της 

ΠΣΕΕ 

τεχνολογιών που συνδέονται με 
επιχειρηματικά και παραγωγικά 

μοντέλα, την τοποθέτηση σε νέες 
αγορές (σε μεμονωμένο ή/και σε 

συλλογικό επίπεδο), την ανάπτυξη 
νέων δικτύων προμηθευτών-

πωλήσεων (cowding in/out), τη 
διαφοροποίηση των επιχειρηματικών 

στρατηγικών κ.λπ. 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων 

ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για 

την στήριξη της προσαρμογής των 
επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 

διεθνούς ανταγωνισμού και τις 
σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς 
της ΠΣΕΕ 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την επιχειρηματική 
προσαρμογή των υφιστάμενων 

επιχειρηματικών, παραγωγικών, 
οργανωτικών και διοικητικών 
μοντέλων, την ενίσχυση της 

εξωστρέφειας, τη διασφάλιση των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας (με 

αναβαθμισμένες δεξιότητες) και την 
ικανοποίηση αναγκών νέων θέσεων 
εργασίας όπου οι υφιστάμενες δεν 

μπορούν αντικειμενικά να 
υποστηρίξουν τις νέες 

επιχειρηματικές στρατηγικές 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω 
Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

Αξιοποίηση της Δυναμικής της 
Νεανικής Επιχειρηματικότητας μέσω 

του «εργαλείου» της Κοινωνικής 
Οικονομίας, ιδίως σε νέους που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – 

Συνέργιες με δράσεις 
εξατομικευμένης προσέγγισης των 

ωφελουμένων και κατάρτισης 
«δεσμευτικών» προγραμμάτων 
προώθησης στην απασχόληση 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / 
Περιρρέουσας" Νοημοσύνης 

(Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους 
Θύλακες της Δυτικής Αθήνας 

(Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική 
Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, Τοπική 
Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 

και Δημιουργία Διαδημοτικού 
Δικτύου Έξυπνων Συνοικιών» σε 

επίπεδο γειτονιάς 

Συνέργιες με Δράσεις και 
Πρωτοβουλίες Αστικής και 

Κοινωνικής Αναζωογόνησης, Έξυπνης 
Διαβίωσης, προώθησης και 

τοποθέτησης της Δυτικής Αθήνας ως 
«νέου» Τουριστικού και Πολιτιστικού 

Προορισμού, καθώς και της 
αναβάθμισης της ελκυστικότητας των 

Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων 
των Δήμων-Εταίρων της περιοχής 

παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2022 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Δράσεις επιδότησης Νέων επιστημόνων - Νεοφυής 
επιχειρηματικότητας σε εταιρικό επίπεδο 

2.716.000,00 € Οριζόντιες Δράσεις Ολοκληρωμένης Στήριξης της 
Νεανικής Επιχειρηματικότητας (mentoring, σχολεία 
επιχειρηματικότητας, πρόσβαση σε εργαλεία κ.λπ.) 

ΣΥΝΟΛΟ 2.716.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΚΤ 2.716.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  
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Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΣΕΕ 

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με την ΠΣΕΕ της Αττικής αφορούν στη 
Δημιουργική οικονομία και στη Βιώσιμη Οικονομία των 
Αναγκών. 
Ειδικότερα, στη ΒΑΑ/ΟΧΕ προωθείται πιλοτικά το 
«σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – Τουρισμός», που 
συνδυάζεται με τις «Πολιτιστικές & Δημιουργικές 
Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο «χώρο καινοτόμων 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). Το 
«σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί με τεχνολογίες 
«έξυπνης πόλης», μέσω του οποίου κινητοποιούνται 
και ιδιωτικά κεφάλαια. 
Οι συνέργιες στο σύμπλεγμα Π-Τ-ΠΔΒ ενδεικτικά 
αφορούν: 
• στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας 

καινοτόμων παρεμβάσεων της επιστήμης και 
τεχνολογίας στον τομέα του πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στην προώθηση, διάχυση και παραγωγική 
ενσωμάτωση της ανοικτής καινοτομίας στις 
δραστηριότητες των τοπικών φορέων και της 
οικονομίας του σύγχρονου πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στη διαφοροποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της νέας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που απορρέουν 
από τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις 
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες  

• στην ανάδειξη του δίπολου ‘πολιτισμού-
τουρισμού’ ως κινητήριας δύναμης της ψηφιακής 
επιχειρηματικότητας της χώρας, με αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και του 
επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της 
περιοχής παρέμβασης και της Περιφέρειας, με την 
σταδιακή ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων και 
υπηρεσιών στον χώρο του πολιτισμού και του 
τουρισμού βασισμένων στις νέες τεχνολογίες 
αιχμής, με στόχο τη διεθνή προβολή και 
αναγνώριση. 

• στην εφαρμογή των παραπάνω στον αστικό χώρο, 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης» που ταυτόχρονα 
αναδεικνύουν την ποιότητα ζωής και την ανοιχτή 
διακυβέρνηση. 

Τέλος, μια πρόσθετη «περιοχή ενδιαφέροντος» της 
ΠΣΣΕ που συνδέεται με την ΠΣΕΕ είναι η κοινωνική 
καινοτομία. 

Στρατηγικής 
Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3) 

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά:  
• στην προώθηση της Αριστείας στην έρευνα και 

στην καινοτομία,  
• στην ενίσχυση μηχανισμών ανάπτυξης και 

δικτύωσης και του ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού,  

• στην ενίσχυση των επενδύσεων στην έρευνα και 
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καινοτομία με άξονες την υποστήριξη καινοτόμων 
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
παραγωγικών παικτών στη Δυτική Αθήνα, 

• στην ανάπτυξη «καινοτομικής σκέψης, λογικής και 
νοοτροπίας» και στη συστηματοποίηση της 
διασύνδεσης της έξυπνης εξειδίκευσης με την 
τοπική κοινωνία για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων.: 

Τα παραπάνω προωθούνται με την στήριξη και 
ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, Δομών, 
μηχανισμών και αξιοποίησης εργαλείων / εφαρμογών, 
που αντιστοιχούν στους αντίστοιχους τομείς της ΠΣΕΕ 
μεταξύ Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων 
(εντός και εντός της Δ.Α. και Επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στη 
Δ.Α. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, 
αξιοποιεί τη «διεπαφή» ανάμεσα στη RIS και στην 
ΠΣΕΕ, στοχεύοντας στους «αναδυόμενους τομείς» οι 
οποίοι μπορεί να συνδέονται με παγκόσμιες 
προκλήσεις (global challenges) και σχετίζονται με 
τεχνολογίες που συνδέονται με την αστική 
αναζωογόνηση, την ποιότητα ζωής και τις ΤΠΕ (smart 
cities, IoT, smart grids), την πολιτιστική και τη 
δημιουργική βιομηχανία και την κοινωνική καινοτομία.  

Εθνική Ψηφιακή 
Στρατηγική 
2016-2021 

Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας και, 
ειδικότερα: 

• Προώθηση της ψηφιοποίησης της λειτουργίας των 
ΜΜΕ (Προτεραιότητα 2.1) 

•  Ενίσχυση της εξωστρέφειας και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου (Προτεραιότητα 2.2), 

• Συνεργασία για τη συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση (Προτεραιότητα 2.3), 

• Συντονισμός της εθνικής πολιτικής για την Ενιαία 
Ψηφιακή Αγορά (Προτεραιότητα 2.4), 

•  Δράσεις «lighthouse» (Προτεραιότητα 2.5). 
Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ για την ανάπτυξη της 
ψηφιακής οικονομίας και της απασχόλησης και, 
ειδικότερα:  

• Εστίαση στην επιχειρηματική αξιοποίηση της 
καινοτομίας σε ΤΠΕ (Προτεραιότητα 3.1), 

• Αξιοποίηση της καινοτομίας ΤΠΕ στους τομείς 
προτεραιότητας της οικονομίας  (Προτεραιότητα 
3.2), 

• Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για νεοφυείς 
επιχειρήσεις ΤΠΕ (Προτεραιότητα 3.3), 

•  Υποστήριξη εξωστρέφειας θεματικών συνδέσμων 
& clusters (Προτεραιότητα 3.4), 

• Αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας - 
Συμμετοχή σε διαδικασίες προτυποποίησης  
(Προτεραιότητα 3.5). 

Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την 
Ισότητα των 
Φύλλων (ΕΣΔΙΦ) 

Σύμφωνο με το ΕΣΔΙΦ και τις κατευθυντήριες οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα:  
• στην Κοινωνική Ένταξη και ισότιμη μεταχείριση 

γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις 
• στην αντιμετώπισης της έμφυλης βίας,  
• στην ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και 

στην υποστήριξη της εναρμόνισης οικογενειακής 
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και επαγγελματικής ζωής 
• στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην 

κατάρτιση, στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

• στην ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες προληπτικής 
ιατρικής και υγείας, 

• στην ισότιμη συμμετοχή στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων και, συγκεκριμένα, στη Διακυβέρνηση 
της ΟΧΕ. 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  
Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη «χωρικού 
δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων Ανάπτυξης 
Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω της 
μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα Αγίας 
Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό πλέγμα 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση της 
διαχρονικής αστικής υποβάθμισης και διαχωρισμού 
που διακρίνει δομικά την «παγιωμένη» δυσμενή θέση 
της Δυτικής Αθήνας.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτού του ‘αρνητικού 
αναπτυξιακού σπιράλ» εστιάζει στη δημιουργία 
επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην ενσωμάτωση 
των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον 
αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των 
χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού 
οικοσυστήματος, στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και 
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το 
περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη της 
αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Αθήνας. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, . Ε.Π.Ι., ΑΕΙ/ΤΕΙ κ.λπ. 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ 
κατασκευής   Χ 

Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού 
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που μέρος των Πράξεων 
εφαρμόζεται με Ίδια Μέσα).  
Επιπρόσθετα, προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία 
προδιαγραφών και Τευχών Διαγωνισμών για τα Υποέργα των Πράξεων που 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις.  
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής 
Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών 
Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των 
ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 

3.7. Βελτίωση των όρων και επιδόσεων εξωστρέφειας και 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της Δυτικής Αθήνας μέσω εφαρμογής σχεδίων 
αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της προσαρμογής επιχειρήσεων και 
εργαζομένων στις αλλαγές στήριξη, κυρίως σε ΜΜΕ με αποδεδειγμένο 
δυναμικό ανάπτυξης, εξωστρέφειας και μεγέθυνσης 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων ή/και Ομάδων 
Επιχειρήσεων και Προσαρμογής Εργαζομένων για την στήριξη της 
προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του διεθνούς 
ανταγωνισμού και τις σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους 
Τομείς της ΠΣΕΕ 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Προβλέπεται η στήριξη της προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων της 
Δυτικής Αθήνας και των εργαζομένων σε αυτές με στόχο την αναδιοργάνωση 
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας στο πλαίσιο 
στοχευμένων «Σχεδίων Αναδιοργάνωσης». 
Η Δράση είναι συμβατή με την Πράσινη Βίβλο της Ε.Ε. για την 
«Αναδιάρθρωση και πρόβλεψη της αλλαγής» (2012) και το Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την πρόβλεψη και τη διαχείριση της αλλαγής που απορρέει από 
την αναδιάρθρωση των Επιχειρήσεων (2016). 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

8v: Εφαρμογή σχεδίων αναδιάρθρωσης σε επιχειρησιακό και συλλογικό 
επίπεδο και προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές. 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

8.v.1: Εφαρμογή σχεδίων αναδιάρθρωσης σε επιχειρησιακό και συλλογικό 
επίπεδο και προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στις αλλαγές 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας 
των ΜΜΕ της Δυτικής Αθήνας μέσω εφαρμογής σχεδίων αναδιάρθρωσης και 
ενίσχυσης της προσαρμογής επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές 
στήριξη, κυρίως σε ΜΜΕ με αποδεδειγμένο δυναμικό ανάπτυξης, 
εξωστρέφειας και μεγέθυνσης 

Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 
2023 

CO23. Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τους 
κοινωνικής οικονομίας) 

58 
επιχειρήσεις68 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 
2023 

Τ3282. Επιχειρήσεις που βελτίωσαν την επιχειρησιακής τους 
λειτουργία ένα έτος μετά την ενίσχυσή τους 

49 επιχειρήσεις 
(85% συνόλου) 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται είτε με Ίδια Μέσα (αυτεπιστασία), με βάση τις κατευθύνσεις 
της ΥΠΑΣΥΔ και της αντίστοιχης Πρόσκλησης της Αστικής Αρχής, είτε με τη 
μορφή άμεσων ενισχύσεων προς Επιχειρήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 
Οι Δράσεις ενισχύσεων θα υλοποιηθούν με «Ανοιχτή Πρόσκληση» (ύστερα 
από τοπική διαβούλευση) με Τελικούς Αποδέκτες τις επιλέξιμες 

                                                           
68Υπολογίζεται με βάση το μοναδιαίο κόστος του συγκεκριμένου δείκτη εκροών του ΕΠ Αττική με βάση την ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση 
(34.000 € ανά επιχείρηση) 
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Επιχειρήσεις. Η υποβολή «Σχεδίων Δράσης» από τις Επιχειρήσεις θα λάβει 
χώρα με βάση σχετικό «Οδηγό». Η αξιολόγηση και παρακολούθηση της 
υλοποίησης των Σχεδίων θα γίνει από την Αστική Αρχή, ενώ η διαχείριση και 
οι πληρωμές μέσω Ε.Φ. που θα ορίσει η Δ.Α. του ΕΠ Αττική 2014-2020. 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: ΜΜΕ της Περιφέρειας (Υφιστάμενες), Εργαζόμενοι, Επιχειρηματίες 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 
ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης 

έρευνας και δημιουργίας 
συστάδων (clusters) ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις και τους 
ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως 

σε εκείνες που αφορούν στην 
Πολιτιστική και Δημιουργική 

Οικονομία, στον Τουρισμό, στον 
βιομηχανικό σχεδιασμό, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στην 

περιβαλλοντική και ενεργειακή 
διαχείριση των αστικών 

λειτουργιών, καθώς και σε 
έξυπνα συστήματα μετακίνησης, 

διαβίωσης και προσέλκυσης / 
διαχείρισης επισκεπτών 

Προώθηση συνεργασιών με βάση το 
«σύνθετο σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – 

Τουρισμός», σε συνδυασμό με τις 
«Πολιτιστικές & Δημιουργικές 

Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο 
«χώρο καινοτόμων πρωτοβουλιών και 

δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). 
Το «σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης», ΒΑΚ 

και τηλεματικής, μέσω των οποίων 
στοχεύεται η προσέλκυση πρόσθετων 

ιδιωτικών κεφαλαίων. 
Άμεσες Συνέργιες με τους 

«Περιφερειακούς Πυρήνες Διάδοσης 
Καινοτόμων Δραστηριοτήτων» 

(Growth of Innovation Hotspots) 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της 
διείσδυσης, χρήσης και 

αξιοποίησης αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας 
και ενίσχυση της επιχειρηματικής 

καινοτομίας με βάση τις 
σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας 

με την ενσωμάτωση «μίγματος» 
τεχνικών, μεθόδων και τεχνολογιών 

που συνδέονται με τα επιχειρηματικά 
και παραγωγικά μοντέλα και την 

αναβάθμιση του ανθρώπινου 
δυναμικού και, ταυτόχρονα οδηγούν 

σε ανάγκες νέων θέσεων απασχόλησης 
επιστημόνων με εξειδικευμένες 

γνώσεις και δεξιότητες 
ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της 

εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών 
επιχειρήσεων και δικτύων, με 

έμφαση στις δραστηριότητες της 
Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του 
βιομηχανικού σχεδιασμού, των 
Υπηρεσιών που παρέχονται από 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 
στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 
έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 

Προώθηση της νέας και νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας σε 

«αναδυόμενους τομείς» μέσω της 
αξιοποίησης θερμοκοιτίδων, 

επιχειρηματικών επιταχυντών, 
σχολείων επιχειρηματικότητας και 

άλλων εργαλείων, με στόχο την 
ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων 

επιχειρήσεων. 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των 
Στρατηγικών Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω 
Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την 

πρόσβαση, απόκτηση και 
ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας 

με την ενσωμάτωση ψηφιακών και 
άλλων εργαλείων καινοτομίας, 

τεχνογνωσίας, την τοποθέτηση σε νέες 
αγορές, την ανάπτυξη νέων δικτύων 
προμηθευτών-πωλήσεων (cowding 

in/out), τη διαφοροποίηση των 
επιχειρηματικών στρατηγικών κ.λπ. 
που συνδέονται με την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού και, 
ταυτόχρονα οδηγούν στην αύξηση της 

απασχόλησης 
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ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση 
μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω 

ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν 

συμπληρωματικά είτε ανήκουν 
σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για 

την τοποθέτησή τους σε νέες 
αγορές του εξωτερικού, κατά 

προτεραιότητα στους τομείς της 
ΠΣΕΕ 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας 

με την ενσωμάτωση «μίγματος» 
τεχνικών, μεθόδων και τεχνολογιών 

που συνδέονται με επιχειρηματικά και 
παραγωγικά μοντέλα, την τοποθέτηση 
σε νέες αγορές (σε μεμονωμένο ή/και 
σε συλλογικό επίπεδο), την ανάπτυξη 

νέων δικτύων προμηθευτών-
πωλήσεων (cowding in/out), τη 

διαφοροποίηση των επιχειρηματικών 
στρατηγικών κ.λπ. 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας μέσω 

παροχής κατάλληλης 
υποστήριξης και Προώθηση της 
Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από 

νέους, γυναίκες κ.λπ., ιδίως 
στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Συνέργιες με αλληλουχία δράσεων 
διάγνωσης, αξιολόγησης και στήριξης 

νέων επιχειρηματιών που 
προβλέπονται στις παρεμβάσεις της 

ΒΑΑ/ΟΧΕ για την ίδρυση νέων και 
νεοφυών επιχειρήσεων ιδίως στους 

τομείς του «Πολιτισμού – Τουρισμού», 
στις «Πολιτιστικές & Δημιουργικές 

Βιομηχανίες» καθώς και τις 
τεχνολογίες, εφαρμογές, εργαλεία και 
πρακτικές «έξυπνης πόλης», ΒΑΚ και 

ηλεκτρονικής δημοκρατίας 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω 
Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

Αξιοποίηση της Δυναμικής της 
Νεανικής Επιχειρηματικότητας μέσω 

του «εργαλείου» της Κοινωνικής 
Οικονομίας, ιδίως σε νέους που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – 

Συνέργιες με δράσεις εξατομικευμένης 
προσέγγισης των ωφελουμένων και 

κατάρτισης «δεσμευτικών» 
προγραμμάτων προώθησης στην 

απασχόληση 
ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / 

Περιρρέουσας" Νοημοσύνης 
(Ambient Intelligence) στο Αστικό 

Περιβάλλον με έμφαση στους 
Θύλακες της Δυτικής Αθήνας 

(Οικιακό Περιβάλλον, 
Προληπτική Ιατρική, Δια Βίου 
Μάθηση, Τοπική Οικονομία, 
Κοινωνική Ένταξη κλπ.) και 
Δημιουργία Διαδημοτικού 

Δικτύου Έξυπνων Συνοικιών» σε 
επίπεδο γειτονιάς 

Συνέργιες με Δράσεις και 
Πρωτοβουλίες Αστικής και Κοινωνικής 
Αναζωογόνησης, Έξυπνης Διαβίωσης, 

προώθησης και τοποθέτησης της 
Δυτικής Αθήνας ως «νέου» 

Τουριστικού και Πολιτιστικού 
Προορισμού, καθώς και της 

αναβάθμισης της ελκυστικότητας των 
Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων των 

Δήμων-Εταίρων της περιοχής 
παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 
1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2022 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής 
σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Στήριξη της προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων της 
Δυτικής Αθήνας και των εργαζομένων σε αυτές με στόχο 
την αναδιοργάνωση και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας στο πλαίσιο 
στοχευμένων «Σχεδίων Αναδιοργάνωσης». 

1.978.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.978.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΚΤ 1.978.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 

Ε.Π.:  € 
Άξονας:  Επενδυτική  
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(εάν υπάρχουν) Προτεραιότητα: 
Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΣΕΕ 

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με την ΠΣΕΕ της Αττικής αφορούν στη 
Δημιουργική οικονομία και στη Βιώσιμη Οικονομία των 
Αναγκών. 
Ειδικότερα, στη ΒΑΑ/ΟΧΕ προωθείται πιλοτικά το 
«σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – Τουρισμός», που 
συνδυάζεται με τις «Πολιτιστικές & Δημιουργικές 
Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο «χώρο καινοτόμων 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). Το 
«σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί με τεχνολογίες 
«έξυπνης πόλης», μέσω του οποίου κινητοποιούνται και 
ιδιωτικά κεφάλαια. 
Οι συνέργιες στο σύμπλεγμα Π-Τ-ΠΔΒ ενδεικτικά 
αφορούν: 
• στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας καινοτόμων 

παρεμβάσεων της επιστήμης και τεχνολογίας στον 
τομέα του πολιτισμού και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς,  

• στην προώθηση, διάχυση και παραγωγική 
ενσωμάτωση της ανοικτής καινοτομίας στις 
δραστηριότητες των τοπικών φορέων και της 
οικονομίας του σύγχρονου πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στη διαφοροποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της νέας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που απορρέουν 
από τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις πολιτιστικές 
και δημιουργικές βιομηχανίες  

• στην ανάδειξη του δίπολου ‘πολιτισμού-τουρισμού’ 
ως κινητήριας δύναμης της ψηφιακής 
επιχειρηματικότητας της χώρας, με αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και του 
επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της περιοχής 
παρέμβασης και της Περιφέρειας, με την σταδιακή 
ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών 
στον χώρο του πολιτισμού και του τουρισμού 
βασισμένων στις νέες τεχνολογίες αιχμής, με στόχο 
τη διεθνή προβολή και αναγνώριση. 

• στην εφαρμογή των παραπάνω στον αστικό χώρο, 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης» που ταυτόχρονα 
αναδεικνύουν την ποιότητα ζωής και την ανοιχτή 
διακυβέρνηση. 

Τέλος, μια πρόσθετη «περιοχή ενδιαφέροντος» της ΠΣΣΕ 
που συνδέεται με την ΠΣΕΕ είναι η κοινωνική καινοτομία  

Στρατηγικής 
Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3) 

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά:  
• στην προώθηση της Αριστείας στην έρευνα και στην 

καινοτομία,  
• στην ενίσχυση μηχανισμών ανάπτυξης και 

δικτύωσης και του ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού,  

• στην ενίσχυση των επενδύσεων στην έρευνα και 
καινοτομία με άξονες την υποστήριξη καινοτόμων 



Έντυπο υποβολής πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

408 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
παραγωγικών παικτών στη Δυτική Αθήνα, 

• στην ανάπτυξη «καινοτομικής σκέψης, λογικής και 
νοοτροπίας» και στη συστηματοποίηση της 
διασύνδεσης της έξυπνης εξειδίκευσης με την 
τοπική κοινωνία για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων. 

Τα παραπάνω προωθούνται με την στήριξη και 
ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, Δομών, 
μηχανισμών και αξιοποίησης εργαλείων / εφαρμογών, 
που αντιστοιχούν στους αντίστοιχους τομείς της ΠΣΕΕ 
μεταξύ Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων 
(εντός και εντός της Δ.Α. και Επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στη Δ.Α. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, 
αξιοποιεί τη «διεπαφή» ανάμεσα στη RIS και στην ΠΣΕΕ, 
στοχεύοντας στους «αναδυόμενους τομείς» οι οποίοι 
μπορεί να συνδέονται με παγκόσμιες προκλήσεις (global 
challenges) και σχετίζονται με τεχνολογίες που 
συνδέονται με την αστική αναζωογόνηση, την ποιότητα 
ζωής και τις ΤΠΕ (smart cities, IoT, smart grids), την 
πολιτιστική και τη δημιουργική βιομηχανία και την 
κοινωνική καινοτομία.  

Εθνική Ψηφιακή 
Στρατηγική 
2016-2021 

Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας και, 
ειδικότερα: 

• Προώθηση της ψηφιοποίησης της λειτουργίας των 
ΜΜΕ (Προτεραιότητα 2.1) 

•  Ενίσχυση της εξωστρέφειας και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου (Προτεραιότητα 2.2), 

• Συνεργασία για τη συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση (Προτεραιότητα 2.3), 

• Συντονισμός της εθνικής πολιτικής για την Ενιαία 
Ψηφιακή Αγορά (Προτεραιότητα 2.4), 

•  Δράσεις «lighthouse» (Προτεραιότητα 2.5). 
Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ για την ανάπτυξη της ψηφιακής 
οικονομίας και της απασχόλησης και, ειδικότερα:  

• Εστίαση στην επιχειρηματική αξιοποίηση της 
καινοτομίας σε ΤΠΕ (Προτεραιότητα 3.1), 

• Αξιοποίηση της καινοτομίας ΤΠΕ στους τομείς 
προτεραιότητας της οικονομίας  (Προτεραιότητα 
3.2), 

• Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για νεοφυείς 
επιχειρήσεις ΤΠΕ (Προτεραιότητα 3.3), 

•  Υποστήριξη εξωστρέφειας θεματικών συνδέσμων & 
clusters (Προτεραιότητα 3.4), 

• Αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας - 
Συμμετοχή σε διαδικασίες προτυποποίησης  
(Προτεραιότητα 3.5). 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και Οικονομίας.  

 Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη «χωρικού 
δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων Ανάπτυξης 
Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω της 
μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
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Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο «αστικών 
διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα Αγίας 
Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό πλέγμα 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση της 
διαχρονικής αστικής υποβάθμισης και διαχωρισμού 
που διακρίνει δομικά την «παγιωμένη» δυσμενή θέση 
της Δυτικής Αθήνας.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτού του ‘αρνητικού 
αναπτυξιακού σπιράλ» εστιάζει στη δημιουργία 
επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην ενσωμάτωση 
των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον 
αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των 
χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού 
οικοσυστήματος, στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και 
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το 
περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη της 
αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Αθήνας. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, . Ε.Π.Ι., ΤΕΙ Αθηνών, ΤΕΙ Πειραιά 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ 
κατασκευής   Χ 

Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών 
Δημοπράτησης και επιστημονική υποστήριξη εκπόνηση μελετών 
Ωφέλειας/Κόστους και σημαντικότητας εσόδων (CBA), όπου είναι 
απαραίτητο. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής 
Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών 
Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των 
ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3.8. Προαγωγή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 
ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας "ΚΟΙΝΩΝΩ": 
Δημιουργία Νέων Θέσεων Απασχόλησης μέσω Προώθησης της Κοινωνικής 
Οικονομίας 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Διαδημοτικό Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ": 
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές Δράσεις: 
• “Start me up” Social Economy Initiatives: Ανάπτυξη «Οικοσυστήματος» 

Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα – Υποστήριξη της 
Λειτουργίας «Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων» (σε φυσική 
και ηλεκτρονική μορφή) 

• Δημιουργία και Στήριξη «Κοινοτήτων Κοινωνικής Οικονομίας» στη 
Δυτική Αττική (West Athens Social Innovation Communitie - WASIC)  

• Mentoring Κοινωνικών - Συνεργατικών Σχημάτων Κοινωνικής 
Οικονομίας  

• Προαγωγή και Στήριξη Δραστηριοτήτων της Κοινωνικής Οικονομίας, 
ιδίως στους τομείς της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας 

• «Επιχειρώ προσβάσιμα»: ολοκληρωμένες δράσεις για την προώθηση 
ΑμεΑ στην απασχόληση, μέσω δράσεων προετοιμασίας για προώθηση 
στην απασχόληση (λ.χ., συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός 
προσανατολισμός, κατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση, 
«σχολείων» επιχειρηματικότητας, Career days, ευαισθητοποίηση, 
δημοσιότητα κ.λπ.) και μέσω στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης 
και ανάπτυξης δεξιοτήτων, τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και για 
ΑμεΑ συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση σε τομείς τοπικής οικονομίας 

• Ανάπτυξη προσβάσιμων Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ, για την 
ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας των ατόμων με 
αναπηρία (Προσβάσιμη Πλατφόρμα Εικονικής Θερμοκοίτισης), για την 
παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σε όσους ζητούν εργασία και 
ένταξης στην αγορά εργασίας, αντιμετώπισης του αποκλεισμού και 
διευκόλυνσης της εργασιακής ένταξης (Προσβάσιμο Εικονικό Κέντρο 
Εξειδίκευσης & Απασχόλησης), και για την κοινή προβολή 
προϊόντων/υπηρεσιών των υποστηριζόμενων κοινωνικών 
επιχειρήσεων (Προσβάσιμη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προβολής) 

Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 
εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων 
σε άτομα με αναπηρία. 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

9v: Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 
αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 
απασχόληση 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 9.v.1: Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της 
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική 
και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 
απασχόληση 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 
Προαγωγή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα 
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Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
CO23: Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας) 

88 επιχειρήσεις69 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
Τ3291: Αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων που η 
λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

5770 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται είτε ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016, είτε με 
Ίδια Μέσα (αυτεπιστασία), με βάση τις κατευθύνσεις της ΥΠΑΣΥΔ και της 
αντίστοιχης Πρόσκλησης της Αστικής Αρχής 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: 
Το σύνολο των Ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ευάλωτες, ειδικές και 
λοιπές ομάδες της Δυτικής Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων και των 
ανέργων, Άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 
ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης 

έρευνας και δημιουργίας 
συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους 
ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως 

σε εκείνες που αφορούν στην 
Πολιτιστική και Δημιουργική 

Οικονομία, στον Τουρισμό, στον 
βιομηχανικό σχεδιασμό, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στην 

περιβαλλοντική και ενεργειακή 
διαχείριση των αστικών 

λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, 

διαβίωσης και προσέλκυσης / 
διαχείρισης επισκεπτών 

Προώθηση συνεργασιών με βάση το 
«σύνθετο σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – 

Τουρισμός», σε συνδυασμό με τις 
«Πολιτιστικές & Δημιουργικές 

Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο 
«χώρο καινοτόμων πρωτοβουλιών 
και δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). 

Το «σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης», ΒΑΚ 

και τηλεματικής, μέσω των οποίων 
στοχεύεται η προσέλκυση πρόσθετων 

ιδιωτικών κεφαλαίων. 
Άμεσες Συνέργιες με τους 

«Περιφερειακούς Πυρήνες Διάδοσης 
Καινοτόμων Δραστηριοτήτων» 

(Growth of Innovation Hotspots) 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της 
διείσδυσης, χρήσης και 

αξιοποίησης αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων στο χώρο 

της ψηφιακής οικονομίας και 
ενίσχυση της επιχειρηματικής 

καινοτομίας με βάση τις 
σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

«μίγματος» τεχνικών, μεθόδων και 
τεχνολογιών που συνδέονται με τα 

επιχειρηματικά και παραγωγικά 
μοντέλα και την αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού και, 
ταυτόχρονα οδηγούν σε ανάγκες 

νέων θέσεων απασχόλησης 
επιστημόνων με εξειδικευμένες 

γνώσεις και δεξιότητες 
ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της 

εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών 
επιχειρήσεων και δικτύων, με 

έμφαση στις δραστηριότητες της 
Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του 

Προώθηση της νέας και νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας σε 

«αναδυόμενους τομείς» μέσω της 
αξιοποίησης θερμοκοιτίδων, 

επιχειρηματικών επιταχυντών, 
σχολείων επιχειρηματικότητας και 

                                                           
69 Υπολογίζεται με μοναδιαίο κόστος ανά Επιχείρηση της τάξης των 34.000 € (ΕΧ ΑΝΤΕ ΕΠ Αττική 2014-2020). Σημειώνεται όμως 
ότι το είδος των Δράσεων που καλύπτει ο Δείκτης με βάση την κατανομή του προϋπολογισμού της Παρέμβασης είναι μικρότερο. 

70 Υπολογίζεται με βάση τον αποδεκτό «δείκτη βιωσιμότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων» της ΕΧ ΑΝΤΕ ΕΠ Αττική 2014-2020 
(65%). 
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βιομηχανικού σχεδιασμού, των 
Υπηρεσιών που παρέχονται από 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 

άλλων εργαλείων, με στόχο την 
ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων 

επιχειρήσεων. 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των 
Στρατηγικών Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω 
Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την 

πρόσβαση, απόκτηση και 
ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

ψηφιακών και άλλων εργαλείων 
καινοτομίας, τεχνογνωσίας, την 
τοποθέτηση σε νέες αγορές, την 

ανάπτυξη νέων δικτύων 
προμηθευτών-πωλήσεων (cowding 

in/out), τη διαφοροποίηση των 
επιχειρηματικών στρατηγικών κ.λπ. 
που συνδέονται με την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού και, 
ταυτόχρονα οδηγούν στην αύξηση 

της απασχόλησης 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων 
ΜΜΕ ή/και συμπράξεων ή/και 

μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν 

συμπληρωματικά είτε ανήκουν σε 
ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την 
τοποθέτησή τους σε νέες αγορές 

του εξωτερικού, κατά 
προτεραιότητα στους τομείς της 

ΠΣΕΕ 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

«μίγματος» τεχνικών, μεθόδων και 
τεχνολογιών που συνδέονται με 
επιχειρηματικά και παραγωγικά 

μοντέλα, την τοποθέτηση σε νέες 
αγορές (σε μεμονωμένο ή/και σε 

συλλογικό επίπεδο), την ανάπτυξη 
νέων δικτύων προμηθευτών-

πωλήσεων (cowding in/out), τη 
διαφοροποίηση των επιχειρηματικών 

στρατηγικών κ.λπ. 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας μέσω 

παροχής κατάλληλης υποστήριξης 
και Προώθηση της Ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες 
κ.λπ., ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Συνέργιες με αλληλουχία δράσεων 
διάγνωσης, αξιολόγησης και στήριξης 

νέων επιχειρηματιών που 
προβλέπονται στις παρεμβάσεις της 

ΒΑΑ/ΟΧΕ για την ίδρυση νέων και 
νεοφυών επιχειρήσεων ιδίως στους 

τομείς του «Πολιτισμού – 
Τουρισμού», στις «Πολιτιστικές & 
Δημιουργικές Βιομηχανίες» καθώς 

και τις τεχνολογίες, εφαρμογές, 
εργαλεία και πρακτικές «έξυπνης 

πόλης», ΒΑΚ και ηλεκτρονικής 
δημοκρατίας 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων 

ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για 

την στήριξη της προσαρμογής των 
επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 

διεθνούς ανταγωνισμού και τις 
σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς 
της ΠΣΕΕ 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την επιχειρηματική 
προσαρμογή των υφιστάμενων 

επιχειρηματικών, παραγωγικών, 
οργανωτικών και διοικητικών 
μοντέλων, την ενίσχυση της 

εξωστρέφειας, τη διασφάλιση των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας (με 

αναβαθμισμένες δεξιότητες) και την 
ικανοποίηση αναγκών νέων θέσεων 
εργασίας όπου οι υφιστάμενες δεν 

μπορούν αντικειμενικά να 
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υποστηρίξουν τις νέες 
επιχειρηματικές στρατηγικές 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / 
Περιρρέουσας" Νοημοσύνης 

(Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους 
Θύλακες της Δυτικής Αθήνας 

(Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική 
Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, Τοπική 
Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 

και Δημιουργία Διαδημοτικού 
Δικτύου Έξυπνων Συνοικιών» σε 

επίπεδο γειτονιάς 

Συνέργιες με Δράσεις και 
Πρωτοβουλίες Αστικής και 

Κοινωνικής Αναζωογόνησης, Έξυπνης 
Διαβίωσης, προώθησης και 

τοποθέτησης της Δυτικής Αθήνας ως 
«νέου» Τουριστικού και Πολιτιστικού 

Προορισμού, καθώς και της 
αναβάθμισης της ελκυστικότητας των 

Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων 
των Δήμων-Εταίρων της περιοχής 

παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2023 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Διαδημοτικό Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ": “Start me up” Social 
Economy Initiatives: Δράσεις υποστήριξης της 
εκκίνησης πρωτοβουλιών Αλληλέγγυας Οικονομίας 

3.000.000,00 € 

Διαδημοτικό Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία και 
Στήριξη «Κοινοτήτων Κοινωνικής Οικονομίας» στη 
Δυτική Αττική (West Athens Social Innovation 
Communitie - WASIC)  

Διαδημοτικό Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ": Mentoring 
Κοινωνικών - Συνεργατικών Σχημάτων Κοινωνικής 
Οικονομίας 

Διαδημοτικό Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ": Προαγωγή και Στήριξη 
Δραστηριοτήτων της Κοινωνικής Οικονομίας και ιδίως 
στους τομείς της πολιτιστικής και δημιουργικής 
οικονομίας 
Βελτίωση των όρων και της αποτελεσματικότητας 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας για άτομα με 
αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση μέσω της ανάπτυξης της 
Κοινωνικής Οικονομίας 
«Επιχειρώ προσβάσιμα»: ολοκληρωμένες δράσεις για 
την προώθηση ΑμεΑ στην απασχόληση - Ανάπτυξη 
προσβάσιμων Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ, για την 
ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας των 
ατόμων με αναπηρία (Προσβάσιμη Πλατφόρμα 
Εικονικής Θερμοκοίτισης) κ.λπ. 

ΣΥΝΟΛΟ 3.000.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΚΤ 3.000.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΣΕΕ 

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με την ΠΣΕΕ της Αττικής αφορούν στη 
Δημιουργική οικονομία και στη Βιώσιμη Οικονομία των 
Αναγκών. 
Ειδικότερα, στη ΒΑΑ/ΟΧΕ προωθείται πιλοτικά το 
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«σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – Τουρισμός», που 
συνδυάζεται με τις «Πολιτιστικές & Δημιουργικές 
Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο «χώρο καινοτόμων 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). Το 
«σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί με τεχνολογίες 
«έξυπνης πόλης», μέσω του οποίου κινητοποιούνται 
και ιδιωτικά κεφάλαια. 
Οι συνέργιες στο σύμπλεγμα Π-Τ-ΠΔΒ ενδεικτικά 
αφορούν: 
• στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας 

καινοτόμων παρεμβάσεων της επιστήμης και 
τεχνολογίας στον τομέα του πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στην προώθηση, διάχυση και παραγωγική 
ενσωμάτωση της ανοικτής καινοτομίας στις 
δραστηριότητες των τοπικών φορέων και της 
οικονομίας του σύγχρονου πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στη διαφοροποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της νέας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που απορρέουν 
από τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις 
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες  

• στην ανάδειξη του δίπολου ‘πολιτισμού-
τουρισμού’ ως κινητήριας δύναμης της ψηφιακής 
επιχειρηματικότητας της χώρας, με αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και του 
επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της 
περιοχής παρέμβασης και της Περιφέρειας, με την 
σταδιακή ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων και 
υπηρεσιών στον χώρο του πολιτισμού και του 
τουρισμού βασισμένων στις νέες τεχνολογίες 
αιχμής, με στόχο τη διεθνή προβολή και 
αναγνώριση. 

• στην εφαρμογή των παραπάνω στον αστικό χώρο, 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης» που ταυτόχρονα 
αναδεικνύουν την ποιότητα ζωής και την ανοιχτή 
διακυβέρνηση. 

Τέλος, μια πρόσθετη «περιοχή ενδιαφέροντος» της 
ΠΣΣΕ που συνδέεται με την ΠΣΕΕ είναι η κοινωνική 
καινοτομία. 

Στρατηγικής 
Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3) 

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά:  
• στην προώθηση της Αριστείας στην έρευνα και 

στην καινοτομία,  
• στην ενίσχυση μηχανισμών ανάπτυξης και 

δικτύωσης και του ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού,  

• στην ενίσχυση των επενδύσεων στην έρευνα και 
καινοτομία με άξονες την υποστήριξη καινοτόμων 
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
παραγωγικών παικτών στη Δυτική Αθήνα, 

• στην ανάπτυξη «καινοτομικής σκέψης, λογικής και 
νοοτροπίας» και στη συστηματοποίηση της 
διασύνδεσης της έξυπνης εξειδίκευσης με την 
τοπική κοινωνία για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων.: 

Τα παραπάνω προωθούνται με την στήριξη και 
ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, Δομών, 
μηχανισμών και αξιοποίησης εργαλείων / εφαρμογών, 
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που αντιστοιχούν στους αντίστοιχους τομείς της ΠΣΕΕ 
μεταξύ Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων 
(εντός και εντός της Δ.Α. και Επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στη 
Δ.Α. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, 
αξιοποιεί τη «διεπαφή» ανάμεσα στη RIS και στην 
ΠΣΕΕ, στοχεύοντας στους «αναδυόμενους τομείς» οι 
οποίοι μπορεί να συνδέονται με παγκόσμιες 
προκλήσεις (global challenges) και σχετίζονται με 
τεχνολογίες που συνδέονται με την αστική 
αναζωογόνηση, την ποιότητα ζωής και τις ΤΠΕ (smart 
cities, IoT, smart grids), την πολιτιστική και τη 
δημιουργική βιομηχανία και την κοινωνική καινοτομία.  

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  
Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη «χωρικού 
δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων Ανάπτυξης 
Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω της 
μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα Αγίας 
Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό πλέγμα 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση της 
διαχρονικής αστικής υποβάθμισης και διαχωρισμού 
που διακρίνει δομικά την «παγιωμένη» δυσμενή θέση 
της Δυτικής Αθήνας.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτού του ‘αρνητικού 
αναπτυξιακού σπιράλ» εστιάζει στη δημιουργία 
επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην ενσωμάτωση 
των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον 
αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των 
χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού 
οικοσυστήματος, στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και 
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το 
περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη της 
αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Αθήνας. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, . Ε.Π.Ι., ΤΕΙ Αθηνών, ΤΕΙ Πειραιά, 
ΕΣΑΜΕΑ 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας   Χ 
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ 
κατασκευής   Χ 

Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  
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Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού 
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που μέρος των Πράξεων 
εφαρμόζεται με Ίδια Μέσα).  
 
Επιπρόσθετα, προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία 
προδιαγραφών και Τευχών Διαγωνισμών για τα Υποέργα των Πράξεων που 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις.  
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ΣΤ.4 – ΑΠΔΠ Α.Π. 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΕΞΥΠΝΩΝ» ΛΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 

ΑΠ-4: Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στις αστικές (smart -city, 
smart-energy, eco-city) των Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων, τις 
κοινωνικές λειτουργίες (Social Innovation) και τις Εταιρικές Σχέσεις των 
Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
4.1. Ενίσχυση της αφομοίωσης, χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως μέσω καινοτόμων εφαρμογών και 
εργαλείων διάχυσης (Mobile Apps, Open- Clusters, Co-design κ.λπ.)  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος): 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" Νοημοσύνης (Ambient 
Intelligence) στο Αστικό Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, Τοπική 
Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου 
Έξυπνων Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου: 

(ενδεχομένως και Υποέργων, 
αναλόγως της ωριμότητας) 

Οι Δράσεις της Παρέμβασης είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:  
• Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και υπηρεσιών 

προς Πολίτες και Επιχειρήσεις (Local Based Economy & Society, 
Geofencing Technologies, SOLOMO for Smart Cities, Open Data κλπ) – 
Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση Αστικών Πόρων σε επίπεδο 
Δυτικής Αθήνας 

• Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" Νοημοσύνης (Ambient 
Intelligence) στο Αστικό Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της 
Δυτικής Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια Βίου 
Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 

• Φόρουμ Πολιτών και Κοινωνικών Εταίρων Δυτικής Αθήνας (West 
Athens Citizens & Social Stakeholders Forum – Στήριξη και εμβάθυνση 
των Τοπικών Εταιρικών Σχέσεων – Συστηματοποίηση της Κοινωνικής 
Λογοδοσίας ( Social Responsibility) - Υποστήριξη του Μηχανισμού 
Διακυβέρνησης της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 

Η Δράση στοχεύει να προσελκύσει έμμεσα νέες επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες μέσω καινοτόμων εφαρμογών και place-based εργαλείων 
(Mobile Apps, Open- Clusters, Co-design κ.λπ.). 
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και 
ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών τεχνολογιών, εξοπλισμών και 
υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων σε άτομα με 
αναπηρία. 

Ένταξη στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής: 

2c: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του 
ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας 

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 
Αττικής: 

2.γ.1: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς των μεταφορών, του πολιτισμού και 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης 

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ 
Αττικής: 

48. ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ/υπολογιστές μεγάλης 
κλίμακας/εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υποδομών, 
κέντρων δεδομένων και αισθητήρων, επίσης, ενσωματωμένες σε άλλες 
υποδομές, όπως ερευνητικές εγκαταστάσεις, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές υποδομές). 
79. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα 
(συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, 
ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού 
τουρισμού) 

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε 
σχέση με τη λογική της 

παρέμβασης 

 Ενίσχυση της αφομοίωσης, χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως μέσω καινοτόμων εφαρμογών και 
εργαλείων διάχυσης (Mobile Apps, Open- Clusters, Co-design κ.λπ.)  
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Δείκτες εκροών της παρέμβασης 
(Συμβολή στους δείκτες εκροών 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
Τ3225: Εφαρμογές ΤΠΕ (στις αστικές μεταφορές) – 
Αποτελεί το Δείκτη του Ε.Σ. 2.γ.1 «Αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στους τομείς των μεταφορών, του πολιτισμού και της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης» του  ΠΕΠ Αττικής 

1 εφαρμογή 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 

Τ3263: Αριθμός εισιτηρίων πολιτιστικών χώρων της 
Περιφέρειας 4.876.812,0071 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 
υλοποιούνται είτε ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016, είτε με 
Ίδια Μέσα (αυτεπιστασία), με βάση τις κατευθύνσεις της ΥΠΑΣΥΔ και της 
αντίστοιχης Πρόσκλησης της Αστικής Αρχής 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: Πολίτες, Επισκέπτες, Επιχειρήσεις 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 
Παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση Αιτιολόγηση 
ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης 

έρευνας και δημιουργίας 
συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους 
ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως 

σε εκείνες που αφορούν στην 
Πολιτιστική και Δημιουργική 

Οικονομία, στον Τουρισμό, στον 
βιομηχανικό σχεδιασμό, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στην 

περιβαλλοντική και ενεργειακή 
διαχείριση των αστικών 

λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, 

διαβίωσης και προσέλκυσης / 
διαχείρισης επισκεπτών 

Προώθηση συνεργασιών με βάση το 
«σύνθετο σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – 

Τουρισμός», σε συνδυασμό με τις 
«Πολιτιστικές & Δημιουργικές 

Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο 
«χώρο καινοτόμων πρωτοβουλιών 
και δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). 

Το «σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης», ΒΑΚ 

και τηλεματικής, μέσω των οποίων 
στοχεύεται η προσέλκυση πρόσθετων 

ιδιωτικών κεφαλαίων. 
Άμεσες Συνέργιες με τους 

«Περιφερειακούς Πυρήνες Διάδοσης 
Καινοτόμων Δραστηριοτήτων» 

(Growth of Innovation Hotspots) 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της 
διείσδυσης, χρήσης και 

αξιοποίησης αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων στο χώρο 

της ψηφιακής οικονομίας και 
ενίσχυση της επιχειρηματικής 

καινοτομίας με βάση τις 
σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

«μίγματος» τεχνικών, μεθόδων και 
τεχνολογιών που συνδέονται με τα 

επιχειρηματικά και παραγωγικά 
μοντέλα και την αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού και, 
ταυτόχρονα οδηγούν σε ανάγκες 

νέων θέσεων απασχόλησης 
επιστημόνων με εξειδικευμένες 

γνώσεις και δεξιότητες 
ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της 

εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών 
επιχειρήσεων και δικτύων, με 

έμφαση στις δραστηριότητες της 
Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του 
βιομηχανικού σχεδιασμού, των 
Υπηρεσιών που παρέχονται από 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στις 

Προώθηση της νέας και νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας σε 

«αναδυόμενους τομείς» μέσω της 
αξιοποίησης θερμοκοιτίδων, 

επιχειρηματικών επιταχυντών, 
σχολείων επιχειρηματικότητας και 

άλλων εργαλείων, με στόχο την 
ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων 

επιχειρήσεων. 

                                                           
71 Δεν υπάρχουν πολιτιστικοί χώροι «κλειστού τύπου» με εισιτήρια στην Περιοχή Παρέμβασης. Θα μπορούσαν να υπολογισθούν 
πολιτιστικών εισιτήρια εκδηλώσεων, τα οποία όμως δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό του δείκτη. 
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εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 
έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των 
Στρατηγικών Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω 
Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την 

πρόσβαση, απόκτηση και 
ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

ψηφιακών και άλλων εργαλείων 
καινοτομίας, τεχνογνωσίας, την 
τοποθέτηση σε νέες αγορές, την 

ανάπτυξη νέων δικτύων 
προμηθευτών-πωλήσεων (cowding 

in/out), τη διαφοροποίηση των 
επιχειρηματικών στρατηγικών κ.λπ. 
που συνδέονται με την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού και, 
ταυτόχρονα οδηγούν στην αύξηση 

της απασχόλησης 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων 
ΜΜΕ ή/και συμπράξεων ή/και 

μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν 

συμπληρωματικά είτε ανήκουν σε 
ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την 
τοποθέτησή τους σε νέες αγορές 

του εξωτερικού, κατά 
προτεραιότητα στους τομείς της 

ΠΣΕΕ 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

«μίγματος» τεχνικών, μεθόδων και 
τεχνολογιών που συνδέονται με 
επιχειρηματικά και παραγωγικά 

μοντέλα, την τοποθέτηση σε νέες 
αγορές (σε μεμονωμένο ή/και σε 

συλλογικό επίπεδο), την ανάπτυξη 
νέων δικτύων προμηθευτών-

πωλήσεων (cowding in/out), τη 
διαφοροποίηση των επιχειρηματικών 

στρατηγικών κ.λπ. 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας μέσω 

παροχής κατάλληλης υποστήριξης 
και Προώθηση της Ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες 
κ.λπ., ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Συνέργιες με αλληλουχία δράσεων 
διάγνωσης, αξιολόγησης και στήριξης 

νέων επιχειρηματιών που 
προβλέπονται στις παρεμβάσεις της 

ΒΑΑ/ΟΧΕ για την ίδρυση νέων και 
νεοφυών επιχειρήσεων ιδίως στους 

τομείς 
του «Πολιτισμού – Τουρισμού», στις 

«Πολιτιστικές & Δημιουργικές 
Βιομηχανίες» καθώς και τις 

τεχνολογίες, εφαρμογές, εργαλεία 
και πρακτικές «έξυπνης πόλης», ΒΑΚ 

και ηλεκτρονικής δημοκρατίας 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων 

ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για 

την στήριξη της προσαρμογής των 
επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 

διεθνούς ανταγωνισμού και τις 
σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς 
της ΠΣΕΕ 

 
Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 

των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την επιχειρηματική 
προσαρμογή των υφιστάμενων 
επιχειρηματικών, παραγωγικών, 

οργανωτικών και διοικητικών 
μοντέλων, την ενίσχυση της 

εξωστρέφειας, τη διασφάλιση των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας (με 

αναβαθμισμένες δεξιότητες) και την 
ικανοποίηση αναγκών νέων θέσεων 
εργασίας όπου οι υφιστάμενες δεν 

μπορούν αντικειμενικά να 
υποστηρίξουν τις νέες 

επιχειρηματικές στρατηγικές 
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ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω 
Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

Αξιοποίηση της Δυναμικής της 
Νεανικής Επιχειρηματικότητας μέσω 

του «εργαλείου» της Κοινωνικής 
Οικονομίας, ιδίως σε νέους που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – 

Συνέργιες με δράσεις 
εξατομικευμένης προσέγγισης των 

ωφελουμένων και κατάρτισης 
«δεσμευτικών» προγραμμάτων 
προώθησης στην απασχόληση 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο) Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο) 

1ο 6μηνο 2018 2ο 6μηνο 2022 

Προϋπολογισμός για το ΕΠ 
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη: 

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον 
είναι εφικτό) 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών 
και υπηρεσιών προς Πολίτες και Επιχειρήσεις (Local 
Based Economy & Society, Geofencing Technologies, 
SOLOMO for Smart Cities, Open Data κλπ) – Ενιαία και 
Συνολική Έξυπνη Διαχείριση Αστικών Πόρων σε επίπεδο 
Δυτικής Αθήνας 
Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" Νοημοσύνης 
(Ambient Intelligence) στο Αστικό Περιβάλλον με 
έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής Αθήνας (Οικιακό 
Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, 
Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 
Φόρουμ Πολιτών και Κοινωνικών Εταίρων Δυτικής 
Αθήνας (West Athens Citizens & Social Stakeholders 
Forum – Στήριξη και εμβάθυνση των Τοπικών Εταιρικών 
Σχέσεων – Συστηματοποίηση της Κοινωνικής 
Λογοδοσίας (Social Responsibility) - Υποστήριξη του 
Μηχανισμού Διακυβέρνησης της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής 
Αθήνας 

981.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 981.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΤΠΑ 981.000,00 € 

Συμπληρωματικές πηγές 
χρηματοδότησης: 
(εάν υπάρχουν) 

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με 
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, κλπ) 

Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 

ΠΣΕΕ 

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με την ΠΣΕΕ της Αττικής αφορούν στη 
Δημιουργική οικονομία και στη Βιώσιμη Οικονομία των 
Αναγκών. 
Ειδικότερα, στη ΒΑΑ/ΟΧΕ προωθείται πιλοτικά το 
«σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – Τουρισμός», που 
συνδυάζεται με τις «Πολιτιστικές & Δημιουργικές 
Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο «χώρο καινοτόμων 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων» (Π-Τ-ΠΔΒ). Το 
«σύμπλεγμα» αυτό διαλειτουργεί με τεχνολογίες 
«έξυπνης πόλης», μέσω του οποίου κινητοποιούνται 
και ιδιωτικά κεφάλαια. 
Οι συνέργιες στο σύμπλεγμα Π-Τ-ΠΔΒ ενδεικτικά 
αφορούν: 
• στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας 

καινοτόμων παρεμβάσεων της επιστήμης και 
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τεχνολογίας στον τομέα του πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στην προώθηση, διάχυση και παραγωγική 
ενσωμάτωση της ανοικτής καινοτομίας στις 
δραστηριότητες των τοπικών φορέων και της 
οικονομίας του σύγχρονου πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• στη διαφοροποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της νέας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που απορρέουν 
από τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις 
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες  

• στην ανάδειξη του δίπολου ‘πολιτισμού-
τουρισμού’ ως κινητήριας δύναμης της ψηφιακής 
επιχειρηματικότητας της χώρας, με αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και του 
επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της 
περιοχής παρέμβασης και της Περιφέρειας, με την 
σταδιακή ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων και 
υπηρεσιών στον χώρο του πολιτισμού και του 
τουρισμού βασισμένων στις νέες τεχνολογίες 
αιχμής, με στόχο τη διεθνή προβολή και 
αναγνώριση. 

• στην εφαρμογή των παραπάνω στον αστικό χώρο, 
με τεχνολογίες «έξυπνης πόλης» που ταυτόχρονα 
αναδεικνύουν την ποιότητα ζωής και την ανοιχτή 
διακυβέρνηση. 

Τέλος, μια πρόσθετη «περιοχή ενδιαφέροντος» της 
ΠΣΣΕ που συνδέεται με την ΠΣΕΕ είναι η κοινωνική 
καινοτομία  

Στρατηγικής 
Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 
(RIS3) 

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά:  
• στην προώθηση της Αριστείας στην έρευνα και 

στην καινοτομία,  
• στην ενίσχυση μηχανισμών ανάπτυξης και 

δικτύωσης και του ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού,  

• στην ενίσχυση των επενδύσεων στην έρευνα και 
καινοτομία με άξονες την υποστήριξη καινοτόμων 
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
παραγωγικών παικτών στη Δυτική Αθήνα, 

• στην ανάπτυξη «καινοτομικής σκέψης, λογικής και 
νοοτροπίας» και στη συστηματοποίηση της 
διασύνδεσης της έξυπνης εξειδίκευσης με την 
τοπική κοινωνία για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων.: 

Τα παραπάνω προωθούνται με την στήριξη και 
ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, Δομών, 
μηχανισμών και αξιοποίησης εργαλείων / εφαρμογών, 
που αντιστοιχούν στους αντίστοιχους τομείς της ΠΣΕΕ 
μεταξύ Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων 
(εντός και εντός της Δ.Α. και Επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στη 
Δ.Α. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, 
αξιοποιεί τη «διεπαφή» ανάμεσα στη RIS και στην 
ΠΣΕΕ, στοχεύοντας στους «αναδυόμενους τομείς» οι 
οποίοι μπορεί να συνδέονται με παγκόσμιες 
προκλήσεις (global challenges) και σχετίζονται με 
τεχνολογίες που συνδέονται με την αστική 
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αναζωογόνηση, την ποιότητα ζωής και τις ΤΠΕ (smart 
cities, IoT, smart grids), την πολιτιστική και τη 
δημιουργική βιομηχανία και την κοινωνική καινοτομία. 

Συμβατότητα της παρέμβασης με 
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 

Σχέδια Δήμων. 

Σχέδιο Αιτιολόγηση 

ΡΣΑ 

Συνολική Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής Δυναμικής και την επιτάχυνση της 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  

 Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς και 
Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη «χωρικού 
δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων Ανάπτυξης 
Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω της 
μετατροπής του «Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας 
Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό 
Κέντρο» και την ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» 
της Δυτικής Αθήνας σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 
Ευρείας Ακτινοβολίας», με τη δημιουργία δύο 
«αστικών διαδημοτικών πόλων» (αστικό πλέγμα Αγίας 
Βαρβάρας-Αιγάλεω-Χαϊδαρίου και αστικό πλέγμα 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού –Ιλίου – 
Πετρούπολης). 

ΣΟΑΠ  

Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της 
Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορούν στην υπέρβαση της 
διαχρονικής αστικής υποβάθμισης και διαχωρισμού 
που διακρίνει δομικά την «παγιωμένη» δυσμενή θέση 
της Δυτικής Αθήνας.  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτού του ‘αρνητικού 
αναπτυξιακού σπιράλ» εστιάζει στη δημιουργία 
επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην ενσωμάτωση 
των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον 
αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των 
χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού 
οικοσυστήματος, στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και 
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το 
περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη της 
αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Αθήνας. 

Δικαιούχος της παρέμβασης: Δήμοι-Εταίροι Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ 

Ωριμότητα της παρέμβασης ως 
προς: 

 Χαμηλή Μέση Υψηλή 
Μελέτη σκοπιμότητας  Χ  
Θεσμικό πλαίσιο   Χ 
Χωροθέτηση   Χ 
Εγκρίσεις προ 
κατασκευής   Χ 

Άδειες   Χ 
Δημοπράτηση  Χ  

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης**: 

Προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών 
Δημοπράτησης και επιστημονική υποστήριξη εκπόνηση μελετών 
Ωφέλειας/Κόστους και σημαντικότητας εσόδων (CBA), όπου είναι 
απαραίτητο. 
Επιπρόσθετα, προβλέπεται υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της 
προετοιμασίας Οδηγού Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος 
που εφαρμόζεται με ίδια μέσα).  
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Ζ.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ / 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Ζ.1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Περιγράφονται συνοπτικά τα καθήκοντα που προτίθεται να αναλάβει η Αστική Αρχή/ΕΦ ή/και άλλος Ενδιάμεσος 

Φορέας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση και το θεσμικό πλαίσιο.  

O ΑΣΔΑ (έχων το ρόλο της Αστικής Αρχής) σύμφωνα με το Άρθρο 123, παρ. 6, του Καν. (ΕΕ) 
1303/2013 ή και κατά περίπτωση το Άρθρο 123, παρ. 7 του ίδιου Κανονισμού – προτίθεται 
να έχει καθήκοντα που θα αφορούν στο σύνολο της διαχείρισης των πράξεων ως Ενδιάμεσος 
Φορέας Διαχείρισης του άρθρου 13, παρ. 7α, του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 264Α, 23/12/2014), όπως 
ισχύει, και συγκεκριμένα: 

1. Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. 

2. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των 
αξιολογήσεων του Προγράμματος. 

3. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται 
και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους 
δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξης τους και εισηγείται στη Διαχειριστική Αρχή 
προτάσεις αναθεώρησης τους. 

4. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από τη Διαχειριστική Αρχή για την 
υποβολή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιμασία της 
ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, την προετοιμασία της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος κ.λπ. 

5. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία 
συντονισμού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται. 

6. Μεριμνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων 
και προδιαγραφών για τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που της 
έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και την 
Εθνική Αρχή Συντονισμού. 

7. Επεξεργάζεται και εισηγείται στη Διαχειριστική Αρχή αναλυτικά κριτήρια ένταξης για 
τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 

8. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται. Στο 
πλαίσιο αυτό εκδίδει τις προκηρύξεις των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για 
την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και παρέχει προς τους 
δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες προς τους δυνητικούς 
δικαιούχους τουλάχιστον σχετικά με: 
(α) τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες 
πράξεις προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ, 
(β) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές 
χρονικές περιόδους, 
(γ) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση πράξεων, 
(δ) τα αρμόδια στελέχη της τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες 
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(ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρόταση επιλεγεί, του τίτλου της 
πράξης, του δικαιούχου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που 
χορηγείται. 

9. Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται και ελέγχει την 
πληρότητα των στοιχείων τους 

10. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης και εισηγείται σχετικά. 

11. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους 
ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης 
τους. 

12. Προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και τροποποίησης δημοσίων 
συμβάσεων. Για όσες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών 
Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 

13. Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά την ένταξη της 
σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων 
συμβάσεων, η εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης διενεργείται πριν από την 
καταχώριση δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. 

14. Διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις προκειμένου 
να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι 
δικαιούχοι καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και 
κοινοτικούς κανόνες.  

15. Συλλέγει τις δηλώσεις δαπανών (δελτία δήλωσης δαπανών) που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους και τις καταχωρεί στο ΟΠΣ μετά από τη διενέργεια διοικητικής 
επαλήθευσης σε κάθε δήλωση δαπάνης, κατά την οποία επιβεβαιώνεται με τα 
κατάλληλα έγγραφα, ότι: 
(α) Η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική. 
(β) Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμφωνα με την απόφαση ένταξης. 
(γ) Οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς. 
(δ) Η πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. 
(ε) Τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης 
της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη 
προγραμματική περίοδο. 
(στ) Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να 
πραγματοποιούνται δειγματοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου 
δειγματοληψίας. 

16. Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους πράξεων κατά τις οποίες 
επαληθεύεται: ότι οι πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόμενα προϊόντα 
ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης 
σύμβασης ή απόφασης ένταξης, η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των 
κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τη δημοσιότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών 
που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης. 

17. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές 
ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ενημερώνει την 
Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται ζητά την αναστολή χρηματοδότησης της 
πράξης από την αρμόδια υπηρεσία. 
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18. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου. Εάν οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται 
δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη 
δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που 
επιλέγονται προς επαλήθευση. Επανεξετάζει τη μέθοδο δειγματοληψίας σε ετήσια 
βάση. 

19. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της κοινοτικής ή και δημόσιας 
συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος επαλήθευσης ή 
πορίσματος ελέγχου καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. 

20. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί 
αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, διαβιβάζει την απόφαση δημοσιονομικής 
διόρθωσης στο αρμόδιο διατάκτη για την έκδοση απόφασης ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών  

21. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για 
την υποβολή των απαντήσεων του στα σχετικά πορίσματα ελέγχου στη Διαχειριστική 
Αρχή. 

22. Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα στοιχεία παρακολούθησης εκτέλεσης των 
πράξεων (δελτία παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου) που υποβάλλουν οι 
δικαιούχοι. Με βάση τα στοιχεία αυτά εξετάζει το βαθμό επίτευξης των ετήσιων 
ποσοτικών στόχων των πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές 
δεσμεύσεις. Σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους της απόφασης ένταξης ή 
χρονικών καθυστερήσεων μεγαλύτερων των έξι μηνών, σε σχέση με την 
προγραμματισθείσα πρόοδο, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης προβαίνει σε 
επανεξέταση της πράξης και στην περίπτωση αδικαιολόγητων αποκλίσεων, δύναται 
να εισηγηθεί την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. Οι αποφάσεις ένταξης 
πράξεων που ανακαλούνται δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. 

23. Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που 
έχουν αναλάβει, την πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη 
δημοσιότητα, τη τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής 
κωδικοποίησης και τη τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Προτείνει μέτρα 
υποστήριξης των δικαιούχων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους. 

24. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των 
εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους σύμφωνα με τους κανόνες του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. 

25. Παρέχει στη Διαχειριστική Αρχή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη 
των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης. 

26. Μεριμνά για την παρακολούθηση των εσόδων των έργων που παράγουν έσοδα, μετά 
την ολοκλήρωση τους, καθώς και των έργων που δεν είναι δυνατό τα έσοδα να 
εκτιμηθούν εκ των προτέρων. 

27. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες 
για τη χρηματοδότηση δημόσιες υπηρεσίες. 

28. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 
καταχωρεί στο ΟΠΣ σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου. 
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Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες 
και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιεί σε σχέση με κάθε δαπάνη, για σκοπούς 
πιστοποίησης. 

Σε περίπτωση που ο βαθμός εμπλοκής της Αστικής Αρχής/ΕΦ περιορίζεται στην αξιολόγηση των πράξεων μόνο ως 
προς τα κριτήρια που αφορούν στην ποιότητα των πράξεων και στη συνάφειά τους με την ολοκληρωμένη 
στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, περιγράφονται τα προσόντα και η 
εμπειρία του προσωπικού που ορίζονται για την αξιολόγηση και την επιλογή των πράξεων στις σχετικές Αποφάσεις 
της Αστικής Αρχής (στις Αποφάσεις αυτές ορίζονται αναλυτικά: α) τα συγκεκριμένα άτομα που θα συμμετέχουν 
στην αξιολόγηση και επιλογή πράξεων και β) η θέση των ατόμων στον φορέα και η διεύθυνση/τμήμα 
υπηρεσιακή/οργανωτική μονάδα στην οποία ασχολούνται).  
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Ζ.2 -  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ- ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Ζ.2.1 - Οργανόγραμμα και Λειτουργίες Διαχείρισης και Ελέγχου 

Ζ.2.1.1 - Αναλυτική παρουσίαση του οργανογράμματος του φορέα 

Περιγράφονται αναλυτικά και διακριτά:  

- όλες οι διευθύνσεις/τμήματα που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων, 

- οι αντίστοιχες αρμοδιότητες και καθήκοντα που θα ανατεθούν στα εν λόγω τμήματα σύμφωνα με τις 
διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΣΔΕ 20142020, 

- ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού και η σχετική εμπειρία, 

- η κατανομή καθηκόντων στο εσωτερικό του φορέα και η διασφάλιση της αρχής διαχωρισμού των 
καθηκόντων μεταξύ της αξιολόγησης/επιλογής πράξεων, των επαληθεύσεων και των πληρωμών. 

 

Το οργανόγραμμα και οι λειτουργίες διαχείρισης και Ελέγχου του ΦΟΡΕΑ μας περιγράφονται 
για το σύνολο των Διευθύνσεων στον ΟΕΥ ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1343/21-04-
2017 (συνημμένος στο σχετικό παράρτημα). 
Με τον ΟΕΥ αυτό Ιδρύθηκε και ενσωματώθηκε στον ΑΣΔΑ αυτοτελής Διεύθυνση Ενδιάμεσου 
Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ). 
Αναλυτικότερα όμως οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα τα οποία έχουν ανατεθεί στα τμήματα 
της σύμφωνα με τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΣΔΕ 20142020, 
ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού και η σχετική εμπειρία, η κατανομή καθηκόντων στο 
εσωτερικό του φορέα και η διασφάλιση της αρχής διαχωρισμού των καθηκόντων μεταξύ της 
αξιολόγησης/επιλογής πράξεων, των επαληθεύσεων και των πληρωμών, έχουν ως κάτωθι:  
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) με 3 τμήματα (Άρθρο 10 του ΟΕΥ) 
Α. Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 
Β. Τμήμα Διαχείρησις Πράξεων 
Γ. Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης - Υποστήριξης 
Α. Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 
1) Συνεργάζεται με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή στην προετοιμασία και έκδοση των 

Προσκλήσεων για την υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη το 
χρηματοδοτικό σχήμα του εκάστοτε Προγράμματος, τους στόχους και δείκτες που 
πρέπει να επιτευχθούν, την πορεία των ήδη ενταγμένων Πράξεων καθώς και τυχόν 
πρότερες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση Προσκλήσεων. 

2) Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις, τις οποίες υποβάλλει στην Διαχειριστική 
Αρχή και όταν απαιτείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

3) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Προγραμμάτων και ειδικότερα τη 
χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές 
εξέλιξης τους και εισηγείται προτάσεις αναθεώρησης τους.  

4) Συνεργάζεται με την Διαχειριστική Αρχή και παρέχει σε αυτή κάθε πληροφορία που 
ζητείται.  

5) Παρέχει προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με:  
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6) A. τους όρους επιλεξιμότητας σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του εκάστοτε 
Προγράμματος, τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες Πράξεις, 
προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση 

7) B. τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές 
χρονικές περιόδους 

8) Γ. τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση Πράξεων που καθορίζονται στο 
εκάστοτε Πρόγραμμα  

9) Δ. τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής τα οποία μπορούν να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα 

10) Ε. την υποχρέωση δημοσιοποίησης, εφόσον η πρόταση επιλεγεί, του τίτλου της 
πράξης, του δικαιούχου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται 

11) Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των προτάσεων που υποβάλλονται. 
12) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα κριτήρια 

ένταξης. 
13) Εξασφαλίζει ότι ο Δικαιούχος διαθέτει την διοικητική χρηματοοικονομική και 

επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους υλοποίησης. 
14) Μεριμνά για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων στο Πρόγραμμα και την 

κοινοποίησή τους στους Δικαιούχους, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης 
Συμφώνου Αποδοχής Όρων Ένταξης καθώς και για την έκδοση τροποποιήσεων της 
Απόφασης Ένταξης. 

15) Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες και τις επαληθεύσεις, που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη 
των πράξεων που διαχειρίζεται.  

16) Οργανώνει και παρακολουθεί τη δημοσιότητα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 
Διαχειριστικής Αρχής.  

17) Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις 
δράσεις και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εμπλέκοντας, στο πλαίσιο αυτό, στα μέτρα 
πληροφόρησης και δημοσιότητας εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και 
κοινωνικούς εταίρους. 

18) Επεξεργάζεται και εισηγείται στη Διαχειριστική Αρχή αναλυτικά κριτήρια ένταξης για 
τις κατηγορίες των πράξεων που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 

19) Μεριμνά ώστε να κοινοποιούνται οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται μέσω της δημοσίευσης 
προκηρύξεων για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους. 

Β. Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Πράξεων 
1) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και 

μεριμνά για την υλοποίηση τους με βάση την Απόφαση Ένταξης και τις αναληφθείσες 
νομικές δεσμεύσεις, καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες 
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης τους, ενώ στο 
πλαίσιο αυτό:  
Α.  Συλλέγει τις περιοδικές εκθέσεις προόδου που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι, 

παρακολουθεί συστηματικά το χρονοδιάγραμμα και την πορεία υλοποίησης των 
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

Β.  Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και μεριμνά 
για την έγκαιρη επίλυσή τους 

Γ.  Συντάσσει και καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα τα δελτία 
παρακολούθησης της προόδου των πράξεων 
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Δ.  Εξετάζει το βαθμό επίτευξης των ετήσιων ποσοτικών στόχων των Πράξεων, 
σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις 

Ε.  Σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους της Απόφασης Ένταξης ή χρονικών 
καθυστερήσεων μεγαλύτερων των έξι μηνών, σε σχέση με την 
προγραμματισθείσα πρόοδο, προβαίνει σε επανεξέταση της Πράξης και στην 
περίπτωση αδικαιολόγητων αποκλίσεων δύναται να εισηγηθεί την ανάκληση 
της Απόφασης Ένταξης της Πράξης  

ΣΤ.  Οι Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, που ανακαλούνται δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα της Αρχής Διαχείρισης,  

Ζ.  Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που 
έχουν αναλάβει, την πορεία των Πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη 
δημοσιότητα, την τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκή λογιστική 
κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που αφορούν στην πράξη 

Η.  Μεριμνά για την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξη,  
Θ.  Τηρεί πλήρη φάκελο κατά τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου 
2) Διενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των 

συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική 
πραγματοποίηση των δαπανών, που δηλώνουν οι Δικαιούχοι καθώς και η 
συμμόρφωση των Πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.  

3) Στο πλαίσιο αυτό συλλέγει τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών, που υποβάλλονται από τους 
Δικαιούχους και τα καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, μετά από 
τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης σε κάθε δήλωση δαπάνης, κατά την οποία 
επιβεβαιώνεται με τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:  
- η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική,  
- τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμφωνα με την Απόφαση 

Ένταξης,  
- οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς,  
- η Πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο,  
- τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης 

από άλλα ενωσιακά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη προγραμματική 
περίοδο. 

4) Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων δύναται να 
πραγματοποιεί δειγματοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγματοληψίας κατά 
τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 

5) Τηρεί αρχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις επαληθεύσεις, που 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου. 

6) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί, βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί, 
αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εισηγείται στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής 
δαπάνης για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

7) Μεριμνά για την καταβολή στους Δικαιούχους της δικαιούμενης δημόσιας ενίσχυσης, 
που ορίζεται στην Απόφαση πληρωμής, με την προσκόμιση των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών. 
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8) Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των 
εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 

9) Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις τήρησης στοιχείων στο επίπεδο των 
δικαιούχων για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. 

10) Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για 
τη χρηματοδότηση δημόσιες υπηρεσίες. 

11) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 
καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. 

12) Μεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών 
δικαιούχων του εκάστοτε Προγράμματος, με βάση τα προβλεπόμενα στο σύστημα 
επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων. 

13) Ορίζει διαδικασίες, που διασφαλίζουν την τήρηση όλων των εγγράφων σχετικά με τις 
δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής 
του ελέγχου. 

14) Συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση και την ετήσια σύνοψη, σύμφωνα με το εκάστοτε 
Πρόγραμμα. 

15) Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των 
συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική 
πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστής 
λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, καθώς και η συμμόρφωση 
των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. 

16) Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές 
ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ενημερώνει την 
Αρχή Πιστοποίησης και, όπου απαιτείται, ζητά την αναστολή χρηματοδότησης της 
πράξης από την αρμόδια υπηρεσία. 

17) Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου λαμβάνοντας 
υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, 
δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης 
από το Πρόγραμμα, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. 

Γ. Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης - Υποστήριξης 
1) Καταρτίζει το πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που συγχρηματοδοτείται από 

τον σχετικό άξονα προτεραιότητας του ΕΠ και το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας, που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους. 

2) Εκτελεί τα έργα τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο του σχετικού άξονα προτεραιότητας 
του ΕΠ ως δικαιούχος και πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών των έργων 
τεχνικής βοήθειας μέσω του ΠΔΕ. 

3) Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, έχει την ευθύνη για την ορθή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στον ΕΦΔ και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες 
και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Υποστηρίζει το 
προσωπικό του ΕΦΔ, εφόσον απαιτείται, στη χρήση της επιχειρησιακής πλατφόρμας 
ΔΙΑΥΛΟΣ. Σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του ΕΦΔ, μεριμνά για την έκδοση 
κωδικών πρόσβασης των δικαιούχων στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα δικαιώματα. Παρέχει 
τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό του ΕΦΔ για τη λειτουργία του 
εξοπλισμού και του λογισμικού. 
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4) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων 
βοηθημάτων για τις ανάγκες του ΕΦΔ. 

5) Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό, 
κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Τμημάτων και ειδικότερα 
τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης του ΕΦΔ. 

6) Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και 
σχετικών αιτημάτων των Τμημάτων, σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης και 
παρακολούθησης του Ε.Π., όπως παρακολούθηση δεικτών και πλαισίου επίδοσης, 
διαδικασίες συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, υλοποίησης πράξεων, 
δημοσιότητας. 

7) Υποστηρίζει την οργάνωση των τεχνικών συναντήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών 
συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από τον ΕΦΔ 

8) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης 
της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή 
υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της. 
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Σε περίπτωση που ο φορέας διαθέτει επίσημο εγχειρίδιο διαδικασιών θα πρέπει να παρουσιασθεί η επάρκειά 
του και η αντιστοιχία των διαδικασιών με εκείνες που προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα κριτήρια αξιολόγησης και συγκεκριμένα όσον αφορά: 

- στην επιλογή και έγκριση πράξεων, 

- στην επαρκή πληροφόρηση των δικαιούχων, 

- στις επαρκείς διαχειριστικής επαληθεύσεις, 

- στην επαρκή διαδρομή ελέγχου ως προς τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους, 

- στα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης, 

- στη διαχείριση κινδύνων, 

- στην υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων. 

Ο ΑΣΔΑ διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και έχει λάβει το 
υπ΄αρ. QA-C-1761/17 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης, της ΕBETAM 
A.E. (ΕΣΥΔ Πιστοποίηση ΣΔ Αρ. Πιστ.26) (συνημμένο) αναφορικά με τι ακόλουθες 
δραστηριότητες:  

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ & ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ)  

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Και από την IQNET (The International Certification Network) Certificate with Registration 
Number: GR-0579/qa-c-1761/17 (συνημμένο) 

for the following field of activities 

 MANAGEMENT OF OPERATIONAL AND SECTORAL PROGRAMS OF THE NATIONAL 
STRATEGIC REFERENCE FRAMEWORK NSRF 2014-2020 AS INTERMEDIATE MANAGEMENT 
AUTHORITY (I.M.A.)  

 DESIGN, MATURITY, IMPLEMENTATION, MANAGEMENT AND MONITORING OF PROJECTS 
AND PROGRAMS 

has implemented and maintains a 

Management System 

which fulfils the requirements of the following standard 

ELOT ΕΝ ISO 9001:2015 

Επίσης ο οργανισμός στα πλαίσια της ως άνω πιστοποίησης έχει ενσωματώσει τις 
διαδικασίες και τα έντυπα του συστήματος διαχείρισης και Ελέγχου όπως αναφέρονται και 
παρουσιάζονται στο ΟΔΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ο.Ι.1_1 
Έκδοση΅1η Ημ. Έκδοσης 30.10.2015 
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Ζ.2.1.2 -  Διασφάλιση της αρχής διαχωρισμού, της ακεραιότητας και της αποφυγής 
σύγκρουσης συμφερόντων 

Περιγράφονται αναλυτικά και διακριτά: 

- η κατανομή καθηκόντων στο εσωτερικό του φορέα, στην περίπτωση που ο φορέας είναι και δικαιούχος 
πράξεων και η διασφάλιση της αρχής διαχωρισμού των καθηκόντων μεταξύ της αξιολόγησης/επιλογής 
πράξεων, των επαληθεύσεων και της υλοποίησης, 

- η περιγραφή θέσεων οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την ακεραιότητα και τη λειτουργία του 
φορέα, 

- η περιγραφή διαδικασιών για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων μέσω διαχωρισμού καθηκόντων. 

 

Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν διαγράμματα και ροές εργασιών και όπου απαιτείται σχετικές επεξηγήσεις. 

 

Η κατανομή καθηκόντων στην λειτουργία του ΑΣΔΑ ανεξαρτήτως αν ο φορέας είναι 
δικαιούχος πράξεων ή όχι είναι σαφής και προκαθορισμένη καθότι προβλέπεται στον νέο 
Ο.Ε.Υ. ο οποίος ισχύει από 03/03/2017 και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 
1343/21.04.2017. 
Ο διαχωρισμός των καθηκόντων επιτυγχάνεται με την λειτουργία 2 ξεχωριστών 
Διευθύνσεων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) & της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου 
Φορέας Διαχείρισης (Δ.Ε.Φ.Δ) καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού & 
Ανάπτυξης. (Α.Τ.Π.Α.) 
Η Δ.Τ.Υ. με το Α.Τ.Π.Α. είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για οτιδήποτε έχει σχέση κατά την 
περίπτωση όπου ο ΑΣΔΑ είναι Δικαιούχος Πράξεων, ενώ οτιδήποτε έχει σχέση με την 
αξιολόγηση / επιλογή πράξεων, των επαληθεύσεων και της υλοποίησης, αποκλειστικά 
υπεύθυνη είναι η Δ.Ε.Φ.Δ. 
Οι προαναφερόμενες Διευθύνσεις έχουν διαφορετικό προϊστάμενο Διεύθυνσης και 
τμήματος και διαφορετικό προσωπικό. Η τελική ευθύνη ανήκει τελικά και απαραβίαστα στον 
Διευθυντή εκάστης Διεύθυνσης. 
Ως εκ τούτου υπάρχει πλήρης & απόλυτος διαχωρισμός καθηκόντων και αποφεύγεται η 
οιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. 

Εάν θέλαμε να περιγράψουμε τις θέσεις οι οποίες μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς την 
ακεραιότητα και την λειτουργία του φορέα θα πιθανολογούσαμε ότι είναι αποκλειστικά και 
μόνο δύο. Η θέση του Προέδρου του ΑΣΔΑ και η θέση του Γενικού Διευθυντή, οι οποίοι όμως 
δεν εμπλέκονται λειτουργικά στις αποφάσεις του Διευθυντή της ΔΕΦΔ. 
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Ζ.3 -  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/ΕΦ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Ζ.3.1 - Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού 

- Τεκμηριώνεται η επαρκής στελέχωση τόσο ποσοτικά (αριθμός υπαλλήλων) όσο και ποιοτικά (σχετική 
εμπειρία) σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν παρουσιασθεί στο Κεφάλαιο Ζ.2.1. 

- Στην περίπτωση που ο φορέας διαθέτει περιγράμματα θέσεων εργασίας, περιγράφονται αναλυτικά το 
αντικείμενο, οι αρμοδιότητες και οι στόχοι ανά θέση εργασίας για εκείνες τις θέσεις που εμπλέκονται 
στη συγχρηματοδότηση των πράξεων. 

 

Ο ΑΣΔΑ προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και προκειμένου να είναι δυνατή 
η λειτουργία της νέας Διεύθυνσης Ε.Φ.Δ. η οποία ιδρύθηκε με την τροποποίηση του μέχρι 
τότε υπάρχοντος ΟΕΥ. (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1343/21-04-2017 Έγκριση ΟΕΥ), προχώρησε στη 
στελέχωσή της με εξειδικευμένο προσωπικό που προήλθε από άλλες Υπηρεσίες του ΑΣΔΑ 
καθώς και με έμπειρο προσωπικό που μετακινήθηκε, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
από τους Δήμους μέλη του. Η Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στελεχώνεται 
συνολικά από 10 υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων, όπως στον πίνακα στον παρακάτω 
πίνακα: 

Α/Α Υπηρεσιακή Διεύθυνση/Τμήμα Ονοματεπώνυμο Προσόντα 

1 
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα 

Διαχείρισης  
Διευθυντής  

Δρ. Ελισσαίου Γεώργιος 
ΠΕ Γεωπόνων 

2 

Τμήμα Προγραμματισμού και 
Αξιολόγησης 

Προϊστάμενος  
Χαρακίδα Ιωάννα 

ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών 

3 Λάγαρης Δημήτριος ΠΕ Διοικητικού 

4 Σιλιτζόγλου Στέφανος 
ΠΕ Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 
5 Σμυρνής Παναγιώτης ΤΕ Φιοικητικού 

6 

Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων  
 

Προϊστάμενος  
Ψαρρού Ροδόπη 

ΠΕ Διοικητικού 

7 Καραβά Μαρία 
ΤΕ Διοικητικού - 

Λογιστικού 

8 Τσαντήλας Ηλίας 
ΤΕ Μηχανικών 

Πολιτικών Έργων 
Υποδομής 

9 
Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης-

Υποστήριξης ΔΕΦΔ 
Μπίμπας Παναγιώτης ΔΕ Ηλεκτρονικών 

 
Στην υπάρχουσα δομή του ΑΣΔΑ της Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται ο Δρ. Μόσχος 
Διαμαντόπουλος Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος. Είναι απόφοιτος Αρχιτέκτων 
Μηχανικός του Ecole Speciale d’Architecture (ESA) στο Παρίσι με μεταπτυχιακό τίτλο D.E.A 
στην «Χωροταξία και Πολεοδομία» από το πανεπιστήμιο Sorbonne IV και Διδάκτωρ 
Μηχανικός Πολεοδομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει χρηματίσει επί σειρά ετών ως 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης στον ΑΣΔΑ, ως επιστημονικός συνεργάτης στο Δήμο Πειραιώς και 
έχει αναλάβει θέσεις Lead Expert και Project Manager σε ποικίλα ευρωπαϊκά προγράμματα 
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ενώ παράλληλα είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στο Εθνικό Κέντρο δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης. Στο ΑΣΔΑ εργάζεται από την ίδρυσή του. 
Ο Δρ. Γιώργος Ελλισαίου είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ε.Φ.Δ. και κατείχε μέχρι και την 
μετακίνηση του, την Θέση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Πληροφορικής από 23/02/2017 έως σήμερα σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 542/23-02-2017 
(ΑΔΑ: 6Δ8ΟΡΕΓ-ΨΝΔ) απόφαση του Προέδρου του ΑΣΔΑ, ενώ πρωθύστερα ήταν 
Προϊστάμενος του Τμήματος Πρασίνου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ. Στον ΑΣΔΑ 
εργάζεται από τις 31/12/1991 δηλ. περίπου 17 έτη και πλέον με την ειδικότητα του Γεωπόνου 
και κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (ΑΠΘ). 
Η κα Χαρακίδα Ιωάννα κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών προΐσταται του Τμήματος 
Προγραμματισμού και Αξιολόγησης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, έχει παρακολουθήσει 
σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων στο Εθνικό Κέντρο δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
και έχει απασχοληθεί στο πλαίσιο των καθηκόντων της, ως επιβλέπων μηχανικός σε πλήθος 
τεχνικών έργων (συμπεριλαμβανομένων και συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά 
προγράμματα έργων). 
Η κα Ψαρρού Ροδόπη κλάδου ΠΕ Διοικητικών προΐσταται του Τμήματος Διαχείρισης 
πράξεων. Είναι απόφοιτος του Πολιτικού τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει παρακολουθήσει σειρά επιμορφωτικών 
σεμιναρίων στο Εθνικό Κέντρο δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και έχει διαχειριστεί 
στο πλαίσιο των καθηκόντων της το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 
Ο ΑΣΔΑ μέχρι σήμερα δεν έχει περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

 

Ζ.3.2 - Διαδικασίες επιλογής και διαχείρισης προσωπικού 

Περιγράφονται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προσωπικού, οι διαδικασίες αλλαγών/αντικατάστασης 
προσωπικού και κάλυψης κενών θέσεων, καθώς και τυχόν κείμενη σχετική νομοθεσία. 

 

Για τις διαδικασίες επιλογής και διαχείρισης προσωπικού εφαρμόζονται οι παρακάτω 
σχετικές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν: 

⇒ Νόμος 4387 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 85Α, 12/05/2016 

⇒ Νόμος 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ΦΕΚ 176Α, 16/12/2015 

⇒ Νόμος 4257 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών, 
άρθρο 15, ΦΕΚ 93Α, 14/04/2014 

⇒ Νόμος 4144 Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και 
στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, άρθρα 6 και 76, παρ. 6, ΦΕΚ 88Α, 18/04/2013 

⇒ Νόμος 4071 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, άρθρο 12, ΦΕΚ 85Α, 
11/04/2012 
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⇒ Νόμος 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων, ΦΕΚ 84Α, 02/06/2010 

⇒ Νόμος 3584 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων, ΦΕΚ 143Α, 28/07/2007 

Οι σχετικές αποφάσεις υπόκεινται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 225 
και 238 του Ν. 3852/2010, ως ισχύουν. 

Ζ.3.3 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Περιγράφονται οι διαδικασίες που διασφαλίζουν την καταλληλόλητα των γραφείων και του τεχνικού εξοπλισμού 
για την εκτέλεση των καθηκόντων, καθώς και ο διαθέσιμος τεχνικός εξοπλισμός 

 

Ο ΑΣΔΑ διαθέτει μόνιμες (μισθωμένες) εγκαταστάσεις στο Δήμο Περιστερίου και επί της 
οδού Εθνικής Αντιστάσεως 65, όπου και η έδρα του,  
Διαθέτει πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, οι οποία καλύπτει το σύνολο των αναγκών των ήδη 
υπαρχόντων υπαλλήλων του καθώς των υπαλλήλων οι μετακινήθηκαν με αποφάσεις των 
μελών (Δήμων) του ΑΣΔΑ για την καλύτερη στελέχωση του ως ΕΦΔ, όπως π.χ. γραφεία, Η/Υ, 
εκτυπωτές, plotters, σύνδεση ΙΝΤΕΡΝΕΤ, υποδομή Wi-Fi, συνδρομητική σύνδεση με βάσεις 
δεδομένων και πληροφόρησης όπως το ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, το ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ κλπ. Καθώς και τα 
αναγκαία οχήματα για τους εξωτερικούς ελέγχους και την υπηρεσιακή μετακίνηση των 
στελεχών του. 

Ο άμεσα διαθέσιμος εξοπλισμός του εμφανίζεται στο πιο κάτω πίνακα. 
ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Α/Α Κωδικός Περιγραφή 
1 3.10.003 Aυτοκίνητο JEEP ΚΗΟ 4839 
2 3.10.005 TOYOTA SDN TERRA 1.33 
3 3.90.0004 Μοτοσυκλέτα HONDA ΒΝΚ 185 
4 4.00.004 Ράφια 25χ98 τεμ 6 
5 4.00.019 Σχεδιοθήκη κατακόρυφης ανάρτησης 
6 4.00.020 Σχεδιοθήκη 5 συρτάρια 
7 4.00.023 Γραφείο 2Χ80 MANAGER ανθρακί , καρυδιά τεμ 2 
8 4.00.024 Αναρτόμενη προέκταση 1Χ60Χ74 MANAGER ανθρακί , καρυδιά 
9 4.00.025 Τροχήλατη συρταροθήκη 43Χ58Χ62 ανθρακί τεμ 11 τεμ 2 

10 4.00.026 Τράπεζα συμβουλίου 1,20Χ72 MANAGER τεμ 2 
11 4.00.027 Κάθισμα συνεργασίας SATOLINE τεμ 12 
12 4.00.028 Κάθισμα συνεργασίας Multi SATO μπλέ χωρίς μπράτσα τεμ 10 
13 4.00.029 Διευθυντικό κάθισμα ΜΟΤΙΟΝ ΣΑΤΟ μαύρο 
14 4.00.030 PRINTDESK 80X80 QUATRO Ανθακί λευκό 
15 4.00.031 Γραφεία 1,60Χ0,80 QUATRO Ανθακί λευκό τεμ 9 
16 4.00.032 Γραφείο 1,80Χ80 QUATRO Ανθακί λευκό τεμ 2 
17 4.00.033 Γραφείο 1,40Χ80 QUATRO Ανθακί λευκό τεμ 4 
18 4.00.034 Γραφείο 1,20Χ80 QUATRO Ανθακί λευκό τεμ 9 
19 4.00.035 Γραφείο 80Χ80 QUATRO Ανθακί λευκό τεμ 9 
20 4.00.036 Συρταριέρα 2 συρτάρια QUATRO Ανθακί τεμ 7 
21 4.00.037 Γραφείο 200Χ80 PLANO QUATRO Ανθακί λευκό τεμ 4 
22 4.00.038 Γραφείο 1,20Χ80 PLANO QUATRO Ανθακί λευκό τεμ 18 



Έντυπο υποβολής πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

437 
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Α/Α Κωδικός Περιγραφή 
23 4.00.039 Διαχωριστικό πανο 1,20Χ75 PLANO κοκκινο τεμ 7 
24 4.00.040 Διαχωριστικό πανο 80Χ75 PLANO κοκκινο τεμ 11 
25 4.00.041 Ερμάριο 80Χ43Χ80 με πόρτες τεμ 10 
26 4.00.042 Ερμάριο 160Χ43Χ80 με πόρτες τεμ 8 
27 4.00.043 Ερμάριο 200Χ43Χ80 με πόρτες τεμ 14 
28 4.00.044 Κάθισμα εργασίας με μπράτσα Μ3 μπλέ τεμ 33 
29 4.00.047 QUATRO γραφείο 160Χ80Χ72 (ανθρακί/λευκό) 

30 4.00.048 QUATRO γραφείο 180Χ80Χ72 (ανθρακί/λευκό) και μεταλλική κολώνα με 
στρογγυλό δίκτυ στήριξης τεμ 2 

31 4.00.049 QUATRO γραφείο 140Χ80Χ72 (ανθρακί/λευκό) τεμ 4 
32 4.00.050 QUATRO γραφείο 120Χ80Χ72 (ανθρακί/λευκό) τεμ 7 
33 4.00.051 QUATRO γραφείο 80Χ80Χ72 (ανθρακί/λευκό) τεμ 8 
34 4.00.052 QUATRO αναρτώμενη συρταροθήκη με 2 μεταλλικά συρτάρια τεμ 5 
35 4.00.053 QUATRO τροχήλατη συρταροθήκη τεμ 2 
36 4.00.054 PLANO γραφείο 200Χ80Χ72 με πόδια μεταλλικά (ανθρακί/λευκό) τεμ 4 
37 4.00.055 PLANO γραφείο 120Χ80Χ72 με πόδια μεταλλικά (ανθρακί/λευκό) τεμ 10 
38 4.00.056 PLANO διαχωριστικό πάνελ 120Χ75 με υφασμάτινη επένδυση τεμ 5 
39 4.00.057 PLANO διαχωριστικό πάνελ 140Χ75 με υφασμάτινη επένδυση τεμ. 2 
40 4.00.058 PLANO διαχωριστικό πάνελ 80Χ75 με υφασμάτινη επένδυση τεμ. 9 
41 4.00.059 QUATRO SP ερμάριο 80Χ43Χ80 με πόρτες και 1 ράφι τεμ. 10 

42 4.00.060 QUATRO SP ερμάριο βιβλιοθήκη 160Χ43Χ80 με πόρτες και 3 ενδιάμεσα 
ράφια τεμ. 8 

43 4.00.061 QUATRO SP ερμάριο βιβλιοθήκη 200Χ43Χ80 με πόρτες και 4 ενδιάμεσα 
ράφια τεμ. 14 

44 4.00.062 SATOLINE Μ3 κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα τεμ. 21 
45 4.00.066 Μεταλλικές αρχειοθήκες τεμ 2 
46 4.00.067 Πενταθέσια αρχειοθήκη γκρι τεμ. 6 
47 4.00.068 Καλόγερος τεμ. 7 
48 4.00.069 Γραφείο 160Χ080 QUATRO λευκό/ ανθρακί με συρτάρι τεμ. 5 
49 4.00.070 Γραφείο 140Χ080 QUATRO χωρίς συρταροθήκη λευκό/ανθρακί τεμ. 3 
50 4.00.071 Κάθισμα MOTION τροχήλατο μαύρο τεμ. 2 
51 4.00.072 Κάθισμα εργασίας SATOLINE M3 
52 4.00.073 Ερμάριο SP 080Χ042 με πόρτες και ένα ράφι τεμ. 10 
53 4.00.074 Κάθισμα με αναλόγιο τεμ 43 
54 4.00.075 Γραφείο 160Χ080 QUATRO λευκό/ανθρακί με συρταροθήκη τεμ 7 
55 4.00.076 Γραφείο 140Χ080 QUATRO χωρίς συρταροθήκη λευκό/ανθρακί τεμ. 5 
56 4.00.077 Κάθισμα εργασίας SATOLINE M3 τεμ 8 
57 4.00.078 Ερμάριο SP 080X042 με πόρτες και ένα ράφι τεμ. 4 
58 4.00.079 Καλόγερος τεμ. 2 
59 4.00.080 Διαχωριστικά πανώ 120Χ5Χ160 τεμ. 6 
60 4.00.081 Διαχωριστικά πανώ 080Χ5Χ160 τεμ. 2 
61 4.00.085 Πίνακες αναρτήσεων αφισών τεμ. 15 
62 4.00.090 Καλόγερος τεμ. 2 
63 4.00.091 Γραφείο 120Χ080 QUATRO χωρίς συρταροθήκη λευκό/ανθρακί τεμ. 8 
64 4.00.092 Γραφείο 120Χ062 QUATRO χωρίς συρταροθήκη λευκό/ανθρακί 
65 4.00.093 Κάθισμα MULTI τεμ. 10 
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Α/Α Κωδικός Περιγραφή 
66 4.00.095 Πίνακας μαρκαδόρου 
67 4.00.098 Γραφείο 140Χ80 PROFIT μπεζ 
68 4.00.099 Γραφείο 160Χ80 PROFIT μπεζ τεμ 2 
69 4.00.100 Συρταροθήκη υπόλευκη 
70 4.00.111 Γραφείο αντιπροέδρου 
71 4.00.112 Γραφειο συνεδρίου 
72 4.00.113 Γραφείο κομπιούτερ 
73 4.00.114 Γραφείου προέδρου 
74 4.00.115 Γραφείο συσκέψεων 
75 4.00.116 Βιβλιοθήκη 550Χ215 
76 4.00.117 Λοιπά έπιπλα 
77 4.01.001 BOBOLI ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙ 
78 4.01.002 BOBOLI ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
79 4.01.003 Τροχήλατη βάση μονάδας 
80 4.01.004 Γραφεία 
81 4.01.005 ATEN.VENT.PAD.AP. ΚΕΡΑΣΙΑ 
82 4.01.006 ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
83 4.01.007 Γραφεία 
84 4.01.008 Γραφεία 
85 4.01.009 Γραφεία 
86 4.01.010 Γραφεία 
87 4.01.011 Γραφεία 
88 4.01.012 Γραφεία 
89 4.01.013 Γραφείο 180χ80/90 Κάμπυλο "TASK" 
90 4.01.014 Συρταριέρα (2-3-3) γκρί για γραφείο task 
91 4.02.001 SYMBOL ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ 
92 4.02.002 FUTURA ΚΑΘΙΣΜΑ 
93 4.02.003 FUTURA ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 
94 4.02.004 ΝΑΤ ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ 
95 4.02.005 Καρέκλες 
96 4.03.0002 Τραπέζι παρ/μο 80χ135 πλαστικό 
97 4.03.001 BOBOLI ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
98 4.04.001 SPEED ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
99 4.04.002 SPEED ΡΑΦΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

100 4.04.003 BOBOLI ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
101 4.04.004 SPEED ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
102 4.04.005 SPEED ΡΑΦΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
103 4.04.006 BOBOLI ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
104 4.04.007 Μεσαία βάση μικρή βιβ.40 
105 4.04.008 Αριστερή πόρτα βιβ.200 με κλειδαριά 
106 4.04.009 Ράφι 40 
107 4.04.010 Ζεύγος πόρτας βιβ.120 
108 4.04.011 Ράφι 80 
109 4.04.012 Βιβλιοθήκη χωρίς πόρτες 
110 4.04.013 Μεσαία βάση μικρή βιβ. 200 
111 4.04.014 ζεύγος πόρτας βιβ.200 
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Α/Α Κωδικός Περιγραφή 
112 4.04.015 Ράφι 80 
113 4.04.016 Ζεύγος πόρτας 
114 4.04.017 Βιβλιοθήκη χωρίς πόρτες 
115 4.04.018 Μεσαία βάση μικρή 
116 4.04.019 Μεσαία βάση μικρή 
117 4.04.020 Ράφι 40 
118 4.04.021 Ζεύγος πόρτας 
119 4.04.022 Ζεύγος πόρτας 
120 4.04.023 Ερμάρια χωρίς πόρτες 
121 4.04.027 Δεξιά πόρτα βιβ.200 με κλειδαριά 
122 4.04.028 Βιβλιοθήκη 
123 4.04.029 Ράφι 80 
124 4.04.030 Ράφι 80 
125 4.04.031 Ράφι 80 
126 4.04.032 Ράφι 80 
127 4.04.033 Βιβλιοθήκη χωρίς πόρτες 
128 4.10.0009 ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ NSB-200 
129 4.10.001 Θερμάστρα αλογόνου τεμ 4 
130 4.10.002 Ψυγείο WINSON R65 
131 4.10.003 Ψυγείο Winson RRN 1671 
132 4.10.004 Αερόθερμα ΗΤ 2050 τεμ 3 
133 4.10.008 Ψυγείο ECCO DE-22 
134 4.11.0006 MIDEA MS11Δ-12HRN1 
135 4.11.0007 MIDEA MS11Δ-9HRN1 
136 4.11.003 Μηχανήματα κλιματισμού 
137 4.11.005 2 κλιματιστικά μηχανήματα 
138 4.23.0007 ΧΕΡΟΧ 5775V-AL 3646992906 
139 4.23.004 Πολυμηχάνημα HP OFFICEJET 5610 Q7311A 
140 4.23.006 Φωτοτυπικά μηχανήματα 
141 4.30.002 Μνήμη KINGSTON KVR 133/64C2/256 
142 4.30.0057 File Server 8BXLCPJ 
143 4.30.0058 File Server 7BXLC5J 
144 4.30.0059 NETBOOK ASUS, DOCKING STASION 
145 4.30.0060 SONY VAIO VPCF24N1E/B 
146 4.30.0061 WS DELL PRESIC TI650 QCX3.20,8 Q60O 1T, W 
147 4.30.0062 SONY VAIO SVS1512S1ES, GC2 
148 4.30.0063 NB SONY VAIO SVS1512S1ES.GC2 
149 4.30.0064 NB SONY VAIO SVS1513M13S 
150 4.30.0065 TAMBLET PC SANSUNG GT N8000 
151 4.30.0067 NB SONY VAIO SVT1313S13 
152 4.30.0068 WS DELL PRECIST1650 QCX3.2, 8G.1T,W8P64 
153 4.30.0069 TABLET LENOVO 
154 4.30.0070 APPLE IPAD AIR 2 4G 64GB ΓΚΡΙ 
155 4.30.024 PC 1M UTP 568B τεμ 150 
156 4.30.025 CON - SNT - PKG τεμ 5 
157 4.30.026 CISCO PIX FIREWALL 515 - UR 
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Α/Α Κωδικός Περιγραφή 
158 4.30.027 CISCO 10/100 MBPS ETH. INTERFACE 
159 4.31.0009 OΘΟΝΗ LG E2242C-BN 21.5΄΄ LED VESA 5MS 
160 4.31.004 ASUS 17" MM17T 
161 4.32.001 LOWER PAPER FEEDER PH 7750 
162 4.32.0012 HP OFFICEJET PRO 8100 
163 4.32.002 PHASER 7750 DN 256MB 
164 4.32.008 ASUS 17" MM17T 
165 4.32.010 Plotter HP DJ Z6100PS 
166 4.33.001 SCANNER COLORTRAC 3680 
167 4.33.002 SCANNER A3 EPSON GT12000 
168 4.34.0001 ROUTER MIKROTIK 1100AH 
169 4.34.0002 SWITCH NETGEAR GS724T-300EUS 
170 4.35.0020 Πληκτρολόγιο 
171 4.35.0021 Πληκτρολόγια 
175 4.35.0023 Ποντίκι turbo - X WG 300 
279 4.35.0024 USB FLASH 16GB 
280 4.35.0025 MNHMH KINGSTON M51264J90 
281 4.35.0026 TΣΑΝΤΑ NOTEBOOK ΒΑG SA008 
282 4.35.0027 NETGEAR UNIVERSAL DUAL BAND WN2500RP 
283 4.35.0028 ΔΙΣΚΟΣ DELL 1TB 
284 4.35.0029 MOUSE MS L2 
285 4.35.003 ΜΝΗΜΗ 1GB DDRII 533 MHZ TWINMOS 
286 4.35.0030 SSD SAMSUNG 840 
287 4.35.0031 ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ KINGSTON MICRO 
289 4.35.0037 STYLUS TOUCH PEN 
290 4.35.0038 MEMORY GD KINGSTON MICRO SDHC 16GB 
291 4.35.0039 Δίσκος SSD KINGSTON KC300 240GB 
292 4.35.004 Δίσκος WD SATA II 250GB 7200 16MB 
294 4.35.0041 Μνήμη KINGSTON DDRII 2GB 667MHZ 
296 4.35.0043 Ποντίκι Microsoft Οπτικό 200 USB 
297 4.35.0044 ΠΟΝΤΙΚΙ MICROSOFT MOBILE 1850 BLUE 
298 4.35.0045 ΠΟΝΤΙΚΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ MOBILE MICROSOFT 1000 
299 4.35.0046 UPS 6000VA 
300 4.35.0047 SSD A22Q2091604001327 
301 4.35.0048 SSD A22Q2091604001345 
302 4.35.0049 SSD A22Q2091604001432 
304 4.35.0050 SSD A22Q2091604001335 
305 4.35.0051 SSD A22Q2091605001685 
306 4.35.0052 SSD A22Q2091605001830 
307 4.35.0053 SSD A22Q2091604001674 
308 4.35.0054 SSD A22Q2091605001700 
309 4.35.0055 SSD A22Q2091605001501 
310 4.35.0056 SSD Sandisk Extreme Pro 480GB 
311 4.35.0057 Server Chassis 813MFTQ-520CB+3Y OnSite 
312 4.35.0058 Rackmount Rail Kit for 813MFTQ Chassis 
313 4.35.0059 RAM SERVER Transcend 8GB 1333Mhz DDR3 
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Α/Α Κωδικός Περιγραφή 
315 4.35.0060 CPU Intel Xeon E5-2660v2 
316 4.35.0061 Passive Heatsink 1U for LGA2011 
317 4.35.0062 Motherboard SUPERMICRO Server X9SRL 2011 ZM154S003973 
321 4.35.013 Λοιπά είδη Η/Υ 
324 4.35.016 Ασύρματες κάρτες δικτύου 
325 4.35.017 Κάρτα γραφικών ASUS NVIDIA GEFORCE 
326 4.35.018 Μνήμη KINGSTON DDRII 2GB 667MHZ 
327 4.36.0007 NETKROM MB-ROMB V3 DUAL IF 
330 4.36.004 ACC SONY CASE FOR TZ SERIES 
332 4.37.001 Projector HPdijital MP3222 L1742B 
336 4.40.0004 NOTEBOOK BAG 
339 4.50.0013 NETWORK-CAMERA IP:10.11.215.195 
340 4.50.0014 POWER SUPPLY 
341 4.50.0015 WIRELESS VANTAGE PRO2 PLUS 
342 4.50.0016 WeatherLinkIP 
343 4.50.002 Τρικόχλιο GDF111 BASIC 
344 4.50.003 Μπαταρία εσωτερική GEB111,NiMH 6V/1,8Ah, επαναφορτιζόμενη 
345 4.50.004 Φορτιστής GKL111 BASIC 
346 4.50.005 Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων lemo O/RS232 
347 4.50.006 Τρίποδας αλουμινίου CTP103 
348 4.50.007 Πρίσμα GPR111 BASIC, με υποδοχή και γωνιομετρικό σ 
349 4.50.008 Στυλαίος τηλεσκοπικός GLS11, με αεροστάθμη 2,15m 
350 4.50.009 Μίνι πρίσμα GMP111 BASIC με ενσωματωμένη αεροστάθμη 
351 4.50.010 Στερεοσκόπιο τσέπης 4Χ 
352 4.50.011 ΕΤ-3000-EARTH RESISTANCE TESTER(ΓΕΙΩΣΟΜΕΤΡΟ) 
353 4.50.012 Πρίσμα 
361 4.81.0013 Line IP Phone With Display, PoE, 
362 4.81.0014 Line IP Phone With Display, PoE 
363 4.81.0015 Line IP Phone With Display, PoE 
364 4.81.0016 LINE IP PHONE WITH DISPLAY 
365 4.81.0017 IPHONE CISCO D SPA502G 
366 4.81.0018 TL POE150S TP-LINK 
378 4.82.0007 Fax ΚΧ-ΜΒ2030GRW 
384 4.82.006 TELEFAX LASER UF 7100 
385 4.90.001 Κάδοι αποριμμάτων τεμ 60 
386 4.90.002 Πυροσβεστήρας ξηρας τεμ 9 
387 4.90.003 Συναγερμός 
388 4.90.004 Σύστημα πυρασφάλειας 
389 4.90.005 Συστήματα ασύρματης επικοινωνίας MODEM-GSM τεμ 6 
390 4.90.0054 Συσκευές πλοήγησης (GPS) 
391 4.90.0056 Κοπτικό γραφείου με βάση Trim 130 Neolt 
392 4.90.0057 Διπλωτικό σχεδίων 
393 4.90.0058 Κάρτα τηλεφωνικού κέντρου Dialogic Diva V-Pri 
394 4.90.0059 Τηλεοράσεις και συναφή 
396 4.90.0060 Φωτιστικό 
397 4.90.0061 Ηχοπαγίδες 
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Α/Α Κωδικός Περιγραφή 
398 4.90.0062 NKON COOLPIX S6300 
399 4.90.0064 Ηλεκτρολογικοί πίνακες 
400 4.90.0065 PNA MLS Destinator pro 50 GR 
401 4.90.0066 Sentio Tripod TR-800 
402 4.90.0067 Μηχανές για καταστροφές εγγράφων 
403 4.90.0068 Κράνος citax 
405 4.90.008 Σύστημα συναγερμού 
406 4.90.009 Χρηματοκιβώτιο 
408 4.90.011 Οθόνη τρίποδου 
409 4.90.012 Projector πτυσόμενος 
410 4.90.013 TV PHILIPS 25' MATCHLINE 
411 4.90.014 VIDEO HI-FI PANASONIC 
415 4.90.018 DVD SONY NS32 
416 4.90.019 Πυροσβεστήρες 6Kgr Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρών στοιχείων 
417 4.90.020 Πυροσβεστήρες CO2 6Kgr φορητός 
418 4.90.021 ΣΚΑΛΑ 
423 4.90.026 Μνήμη secure digital 512 MB 
424 4.90.027 Multimed hp photosm. camera rb17 l2031a 
425 4.90.028 Κάρτα chr compact flash 128 MB RAMCF128 
426 4.90.029 ΠΕΡΣΙΔΕΣ 
427 4.90.030 Κάτοπτρο sat 120χ140cm 
428 4.90.031 Βάση κατόπτρου 
429 4.90.032 PANASONIC TX-29PM11D 
430 4.90.033 Ψηφιακός δέκτης MVISION 2CI 
432 4.90.035 Υπολογιστικές και λογιστικές μηχανές 
439 4.90.042 Δύο κράνη 
442 4.90.045 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ROUTER 
443 4.90.046 MULTEBAND BACKHAULD/AP 
447 4.90.050 Cisco(Eξωτερικό δίκτυο) 
448 4.90.051 Cicco1-line ip tel w 2p 
449 4.90.052 MNHMH KINGSTON 
450 4.90.053 Τροφοδοτικό SWITCH 
451 6.70.001 COREL DRAW GRAPHICS SUITE VER.12 UPG. 
452 6.70.002 MS FRONTPAGE ENGL.OLP GOVT 
453 6.70.0036 E-Polis 
454 6.70.0037 CUTE EDITOR FOR NET DEVELOPER LICENSE 
455 6.70.0038 MS WINDOWS PRO 8 648 EN DSP 
456 6.70.0039 Λογιστικό πρόγραμμα φορολογίας 
457 6.70.004 MS OFFICE PRO OLP GOVT CAL 
458 6.70.0040 Λογιστικό Πρόγραμμα Εσόδων-Εξόδων UNION 
459 6.70.0041 DEVCRAFT UI EDITION DEVELOPER LICENSE 
460 6.70.005 MS OFFICE PRO GR OLP GOVT CAL 
461 6.70.006 MS SQL CAL ENGL.OLP GOVT 
462 6.70.007 MS SQL SRV STD ENGL. OLP GOVT 
464 6.70.009 MS VSTUDIO NET PRO OLP GOVT 
465 6.70.010 MS WIN SERVER CAL ENGL. OLP GOVT 
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Α/Α Κωδικός Περιγραφή 
466 6.70.011 MS WIN SRV STD ENGL. OLP GOVT 
467 6.70.012 MS WIN XP PRO ENGL.OLP GOVT 
468 6.70.013 ADOBE PHOTOSHOP VER. 7.1 UPGRADE 
470 6.70.015 MS FRONTPAGE 2003 ENG CD 
471 6.70.016 MS OFFICE 2003 PRO GR CD 
472 6.70.017 MS OFFICE 2003 STD GR CD 
475 6.70.020 MS VSTUDIO NET PRO 2003 ENGL.CD 
476 6.70.021 MS WINDOWS SRV STD 2003 CD 
477 6.70.022 MS WINDOWS XP PRO ENGL. CD 
478 6.70.023 REDHAT LINUX VER. 9.0 PROFESSIONAL 
479 6.70.024 MS SQL SERVER STD 2000 CD 
480 6.70.025 Λογισμικό Διπλογραφικού 
481 6.70.026 SOFTWARE BUNDLE MS OFFICE 97 PROFFESIONAL τεμ 4 
486 6.70.031 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
487 6.70.032 AUTODESK MAP 3D 06 UPG 
488 6.70.033 AUTOCAD REVIT 8.1UPO 
489 6.70.034 Λογισμικά προγράμματα Η/Υ 
490 6.70.035 Λογισμικό μετατροπής εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή 
491 6.79.001 Λογισμικά προγράμματα λοιπών μηχανημάτων 

 

 

 

Ζ.3.4 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Περιγράφονται οι διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζεται ότι το υφιστάμενο ή νέο προσωπικού λαμβάνει τακτικά 
την απαιτούμενη κατάρτιση για την άσκηση των καθηκόντων του 

 

O AΣΔΑ σε τακτική βάση και σε συνεργασία με : 
1) Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – Ι.Ν.ΕΠ.  
2) Τον Ε.Λ.Ο.Τ. 
3) Το Ι.Π.Α. 

υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι προαναφερόμενοι 
Φορείς, είναι πιστοποιημένα και αποσκοπούν είτε στην αποτελεσματική υλοποίηση των 
δημοσίων πολιτικών για τη διοικητική μεταρρύθμιση και την αποκέντρωση, την 
αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, την υγεία, την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική αλληλεγγύη είτε στην 
εξειδικευμένη κατάρτιση όπως είναι τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στους τομείς : 

 Α) Εφαρμογή Σ.Δ.Ε.Π. ΕΛΟΤ 1429:2008 
 Β) Εφαρμογή Σ.Δ.Ε. ΕΝ ISO 9001:2015 
 Γ) Νομιμότητα και διαφάνεια στην Δημόσια Διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση 
 Δ) Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων , Πρότυπα , Προδιαγραφές- 
Κανονισμοί 
 Ε) Αστικό και Περιαστικό Πράσινο  
 Στ) Προμήθειες –Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α’ Βαθμού  
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 Ζ) Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (μόνο για τους εργαζομένους της οικονομικής 
υπηρεσίας) 
 Η) Εκπαίδευση στις ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις  

Το σύνολο της προαναφερόμενης εκπαίδευσης έχει διεξαχθεί μεταξύ του 2011 – 2017, ενώ 
από το ΕΛΟΤ και ISO του προβλέπονται οι απαραίτητες διαδικασίες για τη συνεχή κατάρτιση 
του δυναμικού του. 
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Ζ.4 -  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/ΕΦ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Ζ.4.1 - Τομείς δραστηριοποίησης του φορέα 

Να τεκμηριωθεί η εμπειρία του φορέα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει σχετικά με θέματα 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τομείς στους οποίους εντάσσονται οι πράξεις που θα διαχειριστεί. 

 

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον ΑΣΔΑ είναι: 
I. Η συστατική του πράξη, Απόφαση Νομάρχη 20676, «Σύσταση Αναπτυξιακού 

Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων της 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αττικής», 
ΦΕΚ 912Β, 21/12/1988, όπως ισχύει. 

II. Ο Νόμος 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87Α, 07/06/2010, όπως ισχύει 

III. Ο Νόμος 3463 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ΦΕΚ 114Α, 
08/06/2006 

Σύμφωνα με την Συστατική του πράξη οι αρμοδιότητες του αφορούν σε: 
1. Εκτέλεση μελετών και έργων διαδημοτικού χαρακτήρα 
2. Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων 
3. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης της περιοχής 
4. Συμβολή στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Δήμων μελών του 
5. Προστασία και αναβάθμιση περιβάλλοντος 
6. Ανάπτυξη και οργάνωση του πολιτισμού 
7. Δημιουργία πολιτιστικών και αθλητικών δομών 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του έχει προχωρήσει στην υλοποίηση σημαντικών 
δράσεων στα περίπου 30 χρόνια λειτουργίας του, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα. 

 
Ζ.4.2 - Εμπειρία του Φορέα 

Να τεκμηριωθεί η εμπειρία του φορέα σε θέματα διαχείρισης εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων/έργων. 

 

Α/Α 
Τίτλος 

Προγράμματος/ 
Έργου 

Προγραμματική 
Περίοδος Διάρκεια Αντικείμενο Προϋπολογισμός 

(Δ.Δ.) 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

1 

HORIZON/IRIDE» 
και Ε.Π. 

Καταπολέμησης 
του Κοινωνικού 
Αποκλεισμού. 

«ΕΣΤΙΑ» και 
«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», και 

β) «Έρευνα - 
Καταγραφή 

Παλιννοστούντων 
Δυτικής Αθήνας» 

1995-1999 1995-96 
Αντιμετώπιση 

Κοινωνικού 
Αποκλεισμού 

505.649 € European Social 
Fund 
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Α/Α 
Τίτλος 

Προγράμματος/ 
Έργου 

Προγραμματική 
Περίοδος Διάρκεια Αντικείμενο Προϋπολογισμός 

(Δ.Δ.) 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

& «Αποτύπωση - 
Επεξεργασία 

Στοιχείων Έρευνας 
- Καταγραφής» 
προγράμματος 

HORIZON/IRIDE". 

2 

«Δομή Στήριξης 
Παλιννοστούντων 

Ποντίων του 
Δήμου 

Ασπροπύργου» 
Α)Πρόγραμμα 

PREPATRE/ In-NET 
Άξονας INTEGRA 
της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας 

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ». 
Β)«Διάδοση 

αποτελεσμάτων 
προγράμματος 

HORIZON / IRIDE» 
& 

Γ) «Ε.Π. 
Καταπολέμησης 

του Αποκλεισμού 
από την Αγορά 

Εργασίας». 

1995-1999 1998-99 

Ανάπτυξη Δομών 
Απασχόλησης 

Παλιννοστούντων 
 

627.292 € 
Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Υπ. 
Εργασίας (ΕΚΤ) 

3 

α) «Ανάπτυξη των 
Ανθρώπινων 

Πόρων και του 
Κοινωνικού 

Περιβάλλοντος» & 
Ε.Π. 

«Καταπολέμησης 
του Αποκλεισμού 

από την Αγορά 
Εργασίας». 
β) Κέντρο 

Συνοδευτικών 
Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών 
(ΚΕ.Σ.Υ.Υ.) – ΑΣΔΑ 

1995-1999 1998-01 

Συμβουλευτική 
για 

Κοινωνικά 
αποκλεισμένες 

ομάδες: 
παλιννοστούντες 

ανήλικους 
παραβάτες , Ρομά 
και ανέργους 45-

64 ετών 

152.604 € (ΕΚΤ) 

4 

Ολοκληρωμένες 
Παρεμβάσεις 
προς όφελος 
γυναικών « 
Completed 

interventions in 
favour of women 
PROJECT: “Equal 

2000-2006  Ισότητα Γυναικών 500.000 ΠΕΠ Αττικής 
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Α/Α 
Τίτλος 

Προγράμματος/ 
Έργου 

Προγραμματική 
Περίοδος Διάρκεια Αντικείμενο Προϋπολογισμός 

(Δ.Δ.) 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

possibilities – 
Equal chances” 

Ισες Δυνατότητες 
ισες ευκαιρίες 

5 

«Τοπικό Σύμφωνο 
Απασχόλησης, 

Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 

Δυναμικού στη 
Δυτική Αθήνα». 

2000-2006  
Απασχόληση 

Καταπολέμηση 
Ανεργίας 

1.658.107 € (ΕΚΤ) 

6 Urban Pilot 
Project SWANS 1995-1999 1999-01 

Aνάπτυξη 
συστήματος 

βιώσιμων 
συγκοινωνιών 
(δίκτυο τριών 
γραμμών μίνι 
λεωφορείων, 
τηλεματική 

διαχείριση του 
στόλου, έξυπνες 

στάσεις), 
ενίσχυση των 
διαδημοτικών 

κέντρων, 
πολεοδομική 
αντισεισμική 

θωράκιση Δυτικής 
Αθήνας 

5.000.000 ευρώ 

UPP 
EUROPEAN 
REGIONAL 

DEVELOPMENT 
FUND 

 

7 

«Προστασία και 
Διαχείριση του 

Όρους Αιγάλεω - 
Ποικίλο», στο 
πλαίσιο του 

Προγράμματος 
«Διαχείριση 

Προστατευομένων 
Περιοχών» του 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

2000-2006 2004-06 Φύλαξη εποπτεία 
του Ποικίλου 120.000 € ΕΤΕΡΠΣ 

8 

«Όρος Αιγάλεω – 
Ποικίλο, 

Αποκατάσταση 
του δασικού του 

χαρακτήρα, 
προστασία και 

ανάδειξή του» στο 
πλαίσιο του 

Προγράμματος 
«Προστασία 

Περιβάλλοντος 
και Βιώσιμη 

2000-2006 2002-03 

Προστασία του 
ορεινού όγκου, 

ανάδειξη, 
διαχείριση 

προστατευόμενων 
περιοχών 

32.941 € ΕΤΕΡΠΣ 
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Α/Α 
Τίτλος 

Προγράμματος/ 
Έργου 

Προγραμματική 
Περίοδος Διάρκεια Αντικείμενο Προϋπολογισμός 

(Δ.Δ.) 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

Ανάπτυξη» του 
ΥΠΕΧΩΔΕ 

9 

URBACT - CITUM 
Επικεφαλής 

Εταίρος για το 
διευρωπαϊκό 

θεματικό δίκτυο 
«Αστική 

Κινητικότητα» στο 
πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών 

Αστικών 
Προγραμμάτων -

lead partner 

2000-2006 2006 

διερεύνηση 
καλών πρακτικών 

σε θέματα 
αστικής 

κινητικότητας. 
 

425.013 € 

URBACT - 
EUROPEAN 
REGIONAL 

DEVELOPMENT 
FUND 

 

10 

Συμμετοχή του 
ΑΣΔΑ στο 

διευρωπαϊκό 
θεματικό δίκτυο 
URBACT ECO FIN 

NET 

2000-2006 2006-12 

Ανταλλαγή καλών 
πρακτικών σε 

θέματα 
περιβάλλοντος, 

αστικής 
βιωσιμότητας, 
κινητικότητας 

κλπ. 

565.000 € 

URBACT- 
EUROPEAN 
REGIONAL 

DEVELOPMENT 
FUND 

 

11 

Συμμετοχή του 
ΑΣΔΑ στο 

διευρωπαϊκό 
θεματικό δίκτυο 
URBACT UDIEX 

ALEP 

2000-2006 2006-12 

Ανταλλαγή καλών 
πρακτικών σε 

θέματα 
περιβάλλοντος, 

αστικής 
βιωσιμότητας, 
κινητικότητας 

κλπ. 

884.000 € 

URBACT- 
EUROPEAN 
REGIONAL 

DEVELOPMENT 
FUND 

 

12 

Συμμετοχή του 
ΑΣΔΑ στο 

διευρωπαϊκό 
θεματικό δίκτυο 
URBACT KASSEL 

 

2000-2006 2006-12 

Ανταλλαγή καλών 
πρακτικών σε 

θέματα 
περιβάλλοντος, 

αστικής 
βιωσιμότητας, 
κινητικότητας 

κλπ. 

221.000 € 

URBACT- 
EUROPEAN 
REGIONAL 

DEVELOPMENT 
FUND 

 

13 

Συμμετοχή του 
ΑΣΔΑ στο 

διευρωπαϊκό 
θεματικό δίκτυο 

URBACT 
CITIZ@MOVE 

2000-2006 2006-12 

Ανταλλαγή καλών 
πρακτικών σε 

θέματα 
περιβάλλοντος, 

αστικής 
βιωσιμότητας, 
κινητικότητας 

κλπ. 

1.000.000 € 

URBACT- 
EUROPEAN 
REGIONAL 

DEVELOPMENT 
FUND 

 

14 

Συμμετοχή του 
ΑΣΔΑ στο 

διευρωπαϊκό 
θεματικό δίκτυο 

2000-2006 2006-12 
Κοινωνική 

ενσωμάτωση 
ευπαθών ομάδων 

350.000 € 
URBACT- 

EUROPEAN 
REGIONAL 
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Α/Α 
Τίτλος 

Προγράμματος/ 
Έργου 

Προγραμματική 
Περίοδος Διάρκεια Αντικείμενο Προϋπολογισμός 

(Δ.Δ.) 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

LAP’s + RAP’s 
VP/2004/004 

DEVELOPMENT 
FUND 

 

15 

URBELAC 
Θεματικό Δίκτυο 

με θέμα τη 
Διαχείριση 

Μητροπολιτικών 
Αστικών Περιοχών 

2014-2020 2016-17 
Διαχείριση 

Μητροπολιτικών 
Αστικών Περιοχών 

  

16 

Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ΤΕΒΑ 
– FEAD «Παροχή 

Επισιτιστικής 
βοήθειας και 

βασικής υλικής 
συνδρομής» 

2014-2020 2015-18 

Παροχή 
επισιτιστικής 
βοήθειας και 

ειδών βασικής 
υλικής συνδρομής 

σε απόρους 

3.000.000,00 € ΤΕΒΑ/FEAD 

 

 

Ζ.4.3 - Αποτελεσματική διαχείριση του Φορέα 

Να περιγράφει και να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα του φορέα σε θέματα διαχείρισης πράξεων κατά τις 
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με έμφαση:  

- στους χρόνους εφαρμογής επιμέρους διαδικασιών (αξιολόγηση, επιλογή, επαληθεύσεις, κλπ.) 

- σε τυχόν δημοσιονομικές διορθώσεις 

- σε ευρήματα και συστάσεις ελέγχων από αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

 

Ο Φορέας αιτείται να αναλάβει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για πρώτη φορά 
και εν τοις πράγμασι δεν δύναται να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα του σε θέματα 
διαχείρισης πράξεων κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. 

Ο ΑΣΔΑ όμως έχει υλοποιήσει ως δικαιούχος ποικίλα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα όπως: ΑΠΠ, URBACT, URBELLAC, TEBA/FEAD, ADAPT, EUROPE DIRECT, NOW, 
ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. Τυχόν έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί πιστοποίησαν την άψογη 
υλοποίηση των παραπάνω δράσεων και την απόλυτη τήρηση όλων των κανονισμών. 
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Γενικές παρατηρήσεις συμπλήρωσης των στοιχείων σχετικά με την επάρκεια της Αστικής 

Αρχής/ΕΦ ή/και άλλου Ενδιάμεσου Φορέα 

 Στην περίπτωση που η Αστική Αρχή-ΕΦ δεν αναλαμβάνει το σύνολο των εργασιών διαχείρισης 

των πράξεων και προτείνεται άλλος Ενδιάμεσος Φορέας που αναλαμβάνει τα λοιπά 

καθήκοντα, τα σχετικά στοιχεία συμπληρώνονται με διακριτή αναφορά κάθε φορά στην 

Αστική Αρχή-ΕΦ ή/και στον άλλον Ενδιάμεσο Φορέα. 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης του υποψήφιου Ενδιάμεσου Φορέα περιλαμβάνονται στη Λίστα 

Λ.V.1_1. «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ» του ΣΔΕ 

2014-2020. 

 Η Αστική Αρχή/ΕΦ ή/και άλλος Ενδιάμεσος Φορέας θα πρέπει να υποβάλλουν:  

- Το θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει (πχ. Ιδρυτικός Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, 

καταστατικό λειτουργίας), καθώς και κάθε επίσημο έγγραφο που τεκμηριώνει τα σχετικά 

στοιχεία που παρατίθενται στην αίτηση. 

- Απόφαση ορισμού ατόμων που αναλαμβάνουν την αξιολόγηση και την επιλογή των 

πράξεων ή Απόφαση σύστασης Ομάδας Αξιολόγησης, σε περίπτωση που ο βαθμός 

εμπλοκής της Αστικής Αρχής/ΕΦ περιορίζεται στην αξιολόγηση των πράξεων μόνο ως προς 

τα κριτήρια που αφορούν στην ποιότητα των πράξεων και στη συνάφειά τους με την 

ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και με το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα.  

- Γραπτή δέσμευση του φορέα ότι θα χρησιμοποιήσει το ΟΠΣ και το ΠΣΚΕ σε περιπτώσεις 

πράξεων κρατικών ενισχύσεων και ότι θα καταχωρεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. 

- Γραπτή δέσμευση του φορέα ότι θα συμμετέχει σε ομάδες αξιολόγησης κινδύνων απάτης 

που έχουν συσταθεί στη Διαχειριστική Αρχή και θα εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στη 

σχετική διαδικασία ΔVIII_1 - του ΣΔΕ 2014-2020. 

- Γραπτή δέσμευση του φορέα ότι θα συμμετέχει στις ομάδες της Διαχειριστικής Αρχής για 

την εξέταση καταγγελιών. 

- Γραπτή δέσμευση του φορέα ότι θα συγκροτήσει ομάδα διαχείρισης κινδύνων, θα 

εφαρμόσει ενέργειες εντοπισμού, αξιολόγησης και αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με 

τη Διαδικασία ΔVIII_4 του ΣΔΕ 2014-2020 και θα συνεργαστεί με τη Διαχειριστική Αρχή 

τόσο για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων, όσο και για την ανάληψη των 

μέτρων αντιμετώπισης των εντοπισμένων κινδύνων.  

- Γραπτή δέσμευση του φορέα ότι θα χρησιμοποιήσει το εγχειρίδιο διαδικασιών του ΣΔΕ 

2014-2020 (σε περίπτωση που δεν έχει εκπονήσει δικό του εγχειρίδιο διαδικασιών). 
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