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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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 

του ΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 
CO36: Πληθυσμός που καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας 25.337 άτομα1 

                                                           
1 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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Τ3305: Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών 
υποδομών:  794 άτομα2 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 

Τ3301: Πληθυσμός που καλύπτεται από 
κοινωνικές υποδομές  1.5343 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 
απασχόληση και την πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες (Α.Π. 3, Προτεραιότητα 3.1) και, 

                                                           
2 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 

3 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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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 
Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας.  
Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πόλου Διεθνούς 
και Εθνικής Εμβέλειας της Αττικής με ανάπτυξη 
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«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 ενισχύονται4 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 

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.)  

1.800.000,00 € 

                                                           
4 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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Διαμόρφωση Κτιρίων και Εξοπλισμός για τη λειτουργία 
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης  
Αναβάθμιση Υφιστάμενης Εκπαιδευτικής Υποδομής 
Σχολικών Κτιρίων 

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 
«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, 
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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 
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 άτομα5 

CO17: Άλλα μειονεκτούντα άτομα: 2.020 άτομα6 

                                                           
5 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%) 

6 Υπολογίζεται με βάση την ποσόστωση των ευπαθών ομάδων στο σύνολο των ωφελουμένων του Δείκτη CO01 



11 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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:  

1.1337 

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-
ΖΩ": Διαδημοτικές Δομές και 

Δράσεις για την Αντιμετώπιση 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
διασφάλισης ανοιχτής πρόσβασης των 

Ευπαθών Ομάδων για την Αντιμετώπιση της 
Φτώχειας , της ακραίας Φτώχειας και την 

                                                           
7 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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της Φτώχειας και την Παροχή 
Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 

Φροντίδας (κατ’ οίκον, 
διημέρευσης κ.λπ.) 

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 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, 
Στρατηγική για την αντιμετώπιση 
της φτώχειας και του κοινωνικού 

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 



13 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αποκλεισμού, κλπ) 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 
Συνεργασιών με τοπικούς και κεντρικούς 
Φορείς 

• Συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των 
Κοινωνικού Κεφαλαίου – Μηχανισμός, 
μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση και 
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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 
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, 
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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 
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 άτομα8 

CO17: Άλλα μειονεκτούντα άτομα 159 άτομα9 

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 

8910 

Περιγραφή διαδικασίας 
υλοποίησης, υποέργων, 

παραδοτέων 

Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων είτε 
υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016, είτε με 
αυτεπιστασία, με βάση την ΥΠΑΣΥΔ. 

                                                           
8 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%) 

9 Υπολογίζεται με βάση την ποσόστωση των ευπαθών ομάδων στο σύνολο των ωφελουμένων του Δείκτη CO01 

10 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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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 

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 

4.080.000,00 € 
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Πιστοποίηση και Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση 
και στην Επιχειρηματικότητα 

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) 

• 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 
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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 
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 

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

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 
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 
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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 άτομα11 

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 

28112 

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 
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 

                                                           
11 Υπολογίζεται με βάση το μοναδιαίο κόστος της οικείας Ε.Π. του ΕΠ Αττική 2014-2020 (διαθέσιμοι πόροι / σύνολο 
ωφελουμένων περιθ. ομάδων). 

12 Υπολογίζεται με βάση το «ποσοστό επιτυχίας» της Δράσης σύμφωνα με την ΕΧ ΑΝΤΕ του ΕΠ Αττική 2014-2020 (75%) 
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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 

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 € 
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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 
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 
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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. 

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 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 άτομα13 
CO16. Συμμετέχοντες με Αναπηρία 1.420 άτομα14 

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 

1.27815 

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. 

                                                           
13 Υπολογίζεται με βάση την αναλογία (%) των ευπαθών ομάδων στο σύνολο των ωφελουμένων του Δείκτη CO01 του ΕΠ Αττική 

14 Υπολογίζεται με βάση τον υπολογισμό της ΕΧ ΑΝΤΕ του ΕΠ Αττικής και το μοναδιαίο των ωφελουμένων του Δείκτη CO01 
(προσαυξημένο κατά 20%). 

15 Υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αποτελεσματικότητας της Δράσης, σύμφωνα με την ΕΧ ΑΝΤΕ του ΕΠ Αττική 2014-2020 (75%) 
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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 

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) 
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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 
ιδιαίτερη ανάγκη από τέτοιου είδους υπηρεσίες 
και δεν έχουν τα μέσα ή τη γνώση να ωφεληθούν 
από αυτές 

Εθνικός 
Μηχανισμός 
Συντονισμού, 
Παρακολούθησης 

Συνέργιες με επιμέρους πτυχές προώθησης της 
ποιότητας και αποτελεσματικότητας της κοινωνικής, 
όπως:  
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και Αξιολόγησης 
των Πολιτικών 
Κοινωνικής 
Ένταξης και 
Κοινωνικής 
Συνοχής (ΑΠ 4 της 
ΕΣΚΕ) 

• 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 
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 
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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 
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**: 

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 άτομα16 
CO16. Συμμετέχοντες με Αναπηρία 1.605 άτομα17 

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  

1.44418 

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 
αναζήτησης απασχόλησης, συμμετοχής 

                                                           
16 Υπολογίζεται με βάση την αναλογία (%) των ευπαθών ομάδων στο σύνολο των ωφελουμένων του Δείκτη CO01 του ΕΠ Αττική 

17 Υπολογίζεται με βάση τον υπολογισμό της ΕΧ ΑΝΤΕ του ΕΠ Αττικής και το μοναδιαίο των ωφελουμένων του Δείκτη CO01 
(προσαυξημένο κατά 20%). 

18 Υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αποτελεσματικότητας της Δράσης, σύμφωνα με την ΕΧ ΑΝΤΕ του ΕΠ Αττική 2014-2020 (75%) 
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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 Προϋπολογισμός19 
(€) 

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 
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 

                                                           
19 Ενδεικτική αναφορά και κατανομή 
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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 
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.  

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 άλλη, μπορεί δε να 
αφορούν και στους γονείς του ωφελούμενου. 

Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την 
Αναπηρία 2010-2020: 
Ανανέωση της 
δέσμευσης για μια 

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 
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Ευρώπη Χωρίς 
Εμπόδια 
Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες 
(Ν.4074/2012) 

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 
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  
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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-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 άτομα20 

CO17: Άλλα μειονεκτούντα άτομα 1.253 άτομα21 

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%22 

                                                           
20 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. 

21 Υπολογίζεται με βάση το ύψος των διαθέσιμων πόρων της Παρέμβασης και το μοναδιαίο κόστος του CO17 (περίπου 2.075 €). 

22 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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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 
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, 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω 
διασφάλισης ανοιχτής πρόσβασης των 

ευάλωτων και ηλικιωμένων ατόμων, των 
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Δράσεις και Υπηρεσίες 
Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής 
Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας 

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 
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 
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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 
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 

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. 
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(Ν.4074/2012) 

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  

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-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 άτομα23 

CO17: Άλλα μειονεκτούντα άτομα 692 άτομα24 

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%25 

                                                           
23 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.  
24 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. 

25 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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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 

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. 
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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, 
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 
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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 
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). 
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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 άτομα26 

CO17: Άλλα μειονεκτούντα άτομα 672 άτομα27 

                                                           
26 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. 
27 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%28 

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 
Ειδικές Δομές και Δράσεις για την 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
μέσω ισότιμης πρόσβασης των Ειδικών 

και Ευάλωτων Ομάδων με 

                                                           
28 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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των Ειδικών και Ευάλωτων 
Ομάδων 

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 
υπηρεσίες, 

• αξιοποίηση της ψηφιοποίησης της οικονομίας ως 
φορέα ανάπτυξης και ευημερίας. 
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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). 
 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 
νοικοκυριά29 

CO34: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των 
αερίων θερμοκηπίου 

1.650 ισοδύναμοι 
τόνοι CO230 

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 31 

                                                           
29 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. 

30 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) 

31 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 
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 
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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 
ποιοτικές υπηρεσίες (Α.Π. 3, Προτεραιότητα 3.1. 
Ενεργοποίηση των ανέργων) 

Συμβατότητα της παρέμβασης με Σχέδιο Αιτιολόγηση 

                                                           
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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ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά 
Σχέδια Δήμων. 

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 εκτάρια32 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 

Τ3251: Ποσοστό πληθυσμού που προστατεύεται από 
μέτρα διαχείρισης κινδύνων 9533 

Περιγραφή διαδικασίας Η Δράση διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις, τα Υποέργα των οποίων 

                                                           
32 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. 
33 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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υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων 

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:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
Αιτιολόγηση:  

Συνέργεια της παρέμβασης με Σχέδιο / πολιτική Αιτιολόγηση 
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άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική 

για την αντιμετώπιση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, κλπ) 

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.  

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 
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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/έτος34 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 

Τ3263: Αριθμός εισιτηρίων πολιτιστικών χώρων της 
Περιφέρειας 4.876.81235 

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 
παρεμβάσεων 

Αστικής 
Αναζωογόνησης στις 
περιοχές της Δυτικής 

Αθήνας που 
επηρεάζονται από 

τους Ορεινούς 

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 

                                                           
34 Υπολογίζεται μεσοσταθμική επισκεψιμότητα με βάση την αναλογία των Επιχειρήσεων Επισιτισμού και αναψυχής της Δυτικής 
Αθήνας ως προς το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής (5,3%).  
35 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. 



62 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Όγκους, τα ρέματα 
εντός του αστικού 

ιστού κ.λπ. 
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 
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 

Ενσωμάτωση στις δράσεις της Παρέμβασης του 
«Καθολικού Σχεδιασμού» και της ανάπτυξης 
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την Αναπηρία 
2010-2020: 
Ανανέωση της 
δέσμευσης για 
μια Ευρώπη 
Χωρίς Εμπόδια 
Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των 
ατόμων με 
αναπηρίες 
(Ν.4074/2012) 

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 
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 άτομα36 

CO38: Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές 12,02 εκτάρια37 

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 1.754.65238 

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 

επισκεψιμότητας Κτίρια και στην 

                                                           
36 Υπολογίζεται ο Πληθυσμός της Περιοχής Παρέμβασης 
37 Χρησιμοποιείται το μέσο μοναδιαίο κόστος της ΕΧ ΑΝΤΕ του ΕΠ Αττική (23.322€/ στρέμμα ή 233.200 € / εκτάριο. 

38 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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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 

καινοτόμων παρεμβάσεων της επιστήμης και 
τεχνολογίας στον τομέα του πολιτισμού και της 
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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 
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 
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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 επιχειρήσεις39 

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%40 

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 
διαφοροποίηση των επιχειρηματικών 

στρατηγικών κ.λπ. 

                                                           
39 Υπολογισμός με βάση μοναδιαίο κόστος του Δείκτη στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ Αττική 2014-2020 της ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγησης 
(60.000 € ανά Επιχείρηση)  

40 Υπολογισμός με βάση παραδοχές του αντίστοιχου ειδικού στόχου και δείκτη του ΕΠΑΝΕΚ  
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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 € 

ΣΥΝΟΛΟ 600.000,00 € 
ΕΔΕΤ ΕΤΠΑ 600.000,00 € 

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 



73 

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 

• 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.  
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 
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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 
επιχειρήσεις41 

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%42 

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. 

                                                           
41Υπολογίζεται με βάση το μοναδιαίο κόστος του δείκτη στην ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση του ΕΠ Αττική 2014-2020 (36.000 € ανά 
επιχείρηση).  

42 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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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 

πόλης», ΒΑΚ και ηλεκτρονικής 
δημοκρατίας 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
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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 

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 

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 
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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, 
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 
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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 
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 
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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 
επιχειρήσεις43 

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. 

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι: ΜΜΕ της Περιφέρειας (Υφιστάμενες και Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες, 
Καταναλωτές, Επισκέπτες κ.λπ. 

                                                           
43Υπολογίζεται 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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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 
μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 

επιχειρήσεων που είτε δρουν 
συμπληρωματικά είτε ανήκουν σε 
ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

«μίγματος» τεχνικών, μεθόδων και 
τεχνολογιών που συνδέονται με 
επιχειρηματικά και παραγωγικά 
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τοποθέτησή τους σε νέες αγορές 
του εξωτερικού, κατά 

προτεραιότητα στους τομείς της 
ΠΣΕΕ 

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 

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 

Υποέργα Προϋπολογισμός 
(€) 

Υποστήριξη της λειτουργίας Θερμοκοιτίδας 1.027.000,00 € 
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είναι εφικτό) 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). 

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 
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 
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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 
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 
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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  
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 επιχειρήσεις44 

CO04. Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 
οικονομική στήριξη 81 επιχειρήσεις45 

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 άτομα46 

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 
συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους 

Προώθηση συνεργασιών με βάση το 
«σύνθετο σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – 

Τουρισμός», σε συνδυασμό με τις 
«Πολιτιστικές & Δημιουργικές 

                                                           
44 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)  

45 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).  

46 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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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 

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 
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. 
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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 

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:  
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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 
καινοτομία με άξονες την υποστήριξη καινοτόμων 
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
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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, 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.  

 

 

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 
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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 επιχειρήσεις47 

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 
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 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας 

με την ενσωμάτωση «μίγματος» 
τεχνικών, μεθόδων και τεχνολογιών 

                                                           
47 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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χώρο της ψηφιακής οικονομίας 
και ενίσχυση της 

επιχειρηματικής καινοτομίας με 
βάση τις σύγχρονες ψηφιακές 

τεχνολογίες 

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», 
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 

Αξιοποίηση της Δυναμικής της 
Νεανικής Επιχειρηματικότητας μέσω 

του «εργαλείου» της Κοινωνικής 
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Θέσεων Απασχόλησης μέσω 
Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

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.:  € 

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 
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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 
αναζωογόνηση, την ποιότητα ζωής και τις ΤΠΕ (smart 
cities, IoT, smart grids), την πολιτιστική και τη 
δημιουργική βιομηχανία και την κοινωνική καινοτομία.  
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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 
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 
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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 
σχέδια48 

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 επιχειρήσεις49 

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 

                                                           
48 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).  

49 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 
συμπληρωματικά είτε ανήκουν σε 
ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

«μίγματος» τεχνικών, μεθόδων και 
τεχνολογιών που συνδέονται με 
επιχειρηματικά και παραγωγικά 



102 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

τοποθέτησή τους σε νέες αγορές 
του εξωτερικού, κατά 

προτεραιότητα στους τομείς της 
ΠΣΕΕ 

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:  

Ε.Π.:  € 

Άξονας:  Επενδυτική 
Προτεραιότητα:  

Ιδιωτικοί πόροι: € 
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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 
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 
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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 
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 
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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.  

 

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 
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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 
επιχειρήσεις50 

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 
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 

Προώθηση συνεργασιών με βάση το 
«σύνθετο σύμπλεγμα» «Πολιτισμός – 

Τουρισμός», σε συνδυασμό με τις 
«Πολιτιστικές & Δημιουργικές 

Βιομηχανίες (ΠΔΒ)» σε έναν ενιαίο 

                                                           
50Υπολογίζεται 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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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 

«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 

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 

Συνέργιες με αλληλουχία δράσεων 
διάγνωσης, αξιολόγησης και στήριξης 
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παροχής κατάλληλης 
υποστήριξης και Προώθηση της 
Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από 

νέους, γυναίκες κ.λπ., ιδίως 
στους τομείς της ΠΣΕΕ 

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: 
(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 
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«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, 
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 
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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 
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 
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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 επιχειρήσεις51 

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 

5752 

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 
βιομηχανικού σχεδιασμού, των 
Υπηρεσιών που παρέχονται από 

Προώθηση της νέας και νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας σε 

«αναδυόμενους τομείς» μέσω της 
αξιοποίησης θερμοκοιτίδων, 

επιχειρηματικών επιταχυντών, 
σχολείων επιχειρηματικότητας και 

άλλων εργαλείων, με στόχο την 

                                                           
51 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. 

52 Υπολογίζεται με βάση τον αποδεκτό «δείκτη βιωσιμότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων» της ΕΧ ΑΝΤΕ ΕΠ Αττική 2014-2020 
(65%). 



114 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 

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 
υποστηρίξουν τις νέες 

επιχειρηματικές στρατηγικές 
ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / 

Περιρρέουσας" Νοημοσύνης 
(Ambient Intelligence) στο Αστικό 

Συνέργιες με Δράσεις και 
Πρωτοβουλίες Αστικής και 

Κοινωνικής Αναζωογόνησης, Έξυπνης 
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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 

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 
«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. 
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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, 
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 
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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  

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.)  

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 

1 εφαρμογή 
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κοινωνικής ενσωμάτωσης» του  ΠΕΠ Αττικής 

Δείκτες αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης (Συμβολή στα 

αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής 
2014-2020) 

Δείκτης Τιμή στόχος 2023 

Τ3263: Αριθμός εισιτηρίων πολιτιστικών χώρων της 
Περιφέρειας 4.876.812,0053 

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 
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 

Αναβάθμιση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων της Δυτικής 
Αθήνας με την ενσωμάτωση 

                                                           
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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Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την 

πρόσβαση, απόκτηση και 
ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 

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 

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 
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«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 
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 
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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 
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 
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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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