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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 
Δ.1 - ΟΡΑΜΑ / ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας – 2ο επίπεδο: Κύριες Χωρικές Αναπτυξιακές Επιλογές 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η «συσχέτιση» των δύο αυτών προσεγγίσεων, δηλαδή των Κύριων Στρατηγικών 
Αναπτυξιακών Επιλογών με τις αντίστοιχες Χωρικές, φαίνεται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, 
ενώ απεικονίζονται και στο Σχήμα 2. 

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

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

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

• Το αστικό πλέγμα Αιγάλεω - Αγίας Βαρβάρας – Χαϊδαρίου, 

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

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

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

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

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

Η αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικών υποδομών, διαδρομών και λειτουργιών σύγχρονου 
πολιτισμού και οι δράσεις «έξυπνων πόλεων», στοχεύεται να δημιουργήσουν και να 
αναδείξουν ένα δίκτυο υπερ-τοπικών πόλων ανάπτυξης στην Περιοχή Παρέμβασης. 

Η επιχειρηματική αναζωογόνηση θα κινητοποιηθεί και ενισχυθεί με την αξιοποίηση των ΤΕΙ 
που χωροθετούνται στην περιοχή παρέμβασης και τη δημιουργία «συστήματος» ανάπτυξης 
και εκκόλαψης καινοτόμων ιδεών, καθώς και δημιουργίας και προσέλκυσης και νέων και 
νεοφυών επιχειρήσεων που περιλαμβάνει: 

• φυτώριο νέων και νεοφυών επιχειρήσεων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες στους 
τομείς της τεχνολογίας, με έμφαση στην ανάπτυξη, φιλοξενία και διαχείριση 
«μεγάλων» και «ανοιχτών» δεδομένων, στη διαχείριση νέων μορφών και 
εφαρμογών επικοινωνίας, στην έξυπνη διαχείριση αστικών πόρων και λειτουργιών, 
στη δημιουργική βιομηχανία κ.λπ. 

• φυτώριο επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, με έμφαση στην συλλογική 
τεχνολογιών και μεθόδων στην διαχείριση αστικών και κοινωνικών πόρων, στην 
ενσωμάτωση της κοινωνικής καινοτομίας κ.λπ. 

• κέντρα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας (λειτουργικά συνδεδεμένα με τα 
«φυτώρια»  

Η ισότιμη και δυναμική ένταξη της Δυτικής Αθήνας στο «μητροπολιτικό πόλο» Αθήνας-
Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής θα στηριχθεί όχι μόνο στην αλληλεπίδραση της αστικής 
αναζωογόνησης και της επιχειρηματικότητας, αλλά και στην εφαρμογή ολοκληρωμένου 
σχεδίου βιώσιμης κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων. 

Ειδικότερα, η Στρατηγική Β.Α.Α. στη Δυτική Αθήνα στοχεύει ταυτόχρονα στην άμβλυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων και στην συστηματική προώθηση της κοινωνικής ένταξης των 
ευπαθών ομάδων, με αναβάθμιση και συμπλήρωση των κοινωνικών υποδομών, διεύρυνση 
και ταυτόχρονα στόχευση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και προώθηση 
και αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας με στόχο τη συστηματική ενδυνάμωση των 
ευπαθών ομάδων και την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης και σε εναλλακτικές 
δραστηριότητες επιχειρηματικότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης επιτυγχάνεται στη Δυτική Αθήνα μέσω πολυεπίπεδης και 
ολοκληρωμένης παρέμβασης κοινωνικής καινοτομίας με τις ακόλουθες συνιστώσες: 

• συνάρθρωση των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών σε ένα ενιαίο και 
ομογενοποιημένο δίκτυο πρόσβασης των ωφελουμένων σε ολόκληρη την περιοχή 
παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ σε Δομές, υπηρεσίες και παροχές κοινωνικής ένταξης. 
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• εμπλουτισμός των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών με νέες, με στόχο τόσο την 
πλήρη γεωγραφική κάλυψη των ωφελουμένων, ιδίως στους «θύλακες» που έχουν 
καταγραφεί, όσο και την παροχή διευρυμένων υπηρεσιών ταυτοποίησης, 
ψυχοκοινωνικής στήριξης, προώθησης της κοινωνικής ένταξης, προώθηση της 
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, νέας, νεοφυούς και κοινωνικής. 

• προώθηση στην απασχόληση των ευπαθών ομάδων (και διερεύνηση ειδικών 
δεξιοτήτων για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας), μέσω αξιοποίησης 
πολλαπλών εργαλείων των ενεργητικών πολιτικών 

• εξατομικευμένη προσέγγιση ειδικών υπο-ομάδων των ευπαθών ομάδων της 
περιοχής παρέμβασης στις οποίες παρατηρούνται αυξημένα προβλήματα, όπως 
νέοι, ΝΕΕΤs (νέοι ΕΑΕΚ), γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες, παιδιά και 
περιθωριοποιημένες ομάδες και την προώθηση εκείνων που βρίσκονται σε 
εργασιακή ηλικία σε θέσεις απασχόλησης, μέσω πολλαπλής στήριξης (κατάρτιση που 
οδηγεί σε πιστοποίηση, ειδικές δεξιότητες, coaching, πρακτική εξάσκηση, απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.). 

• δημιουργία διαδημοτικού μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης κοινωνικών 
κρίσεων 

• ανάπτυξη ειδικών εργαλείων και συστηματικών πρωτοβουλιών για την 
ομογενοποιημένη προσέγγιση, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής 
«οικογενειακών» και «ατομικών σχεδίων» κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην 
απασχόληση. 

• διασφάλιση κοινωνικής διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών 
υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα, της ΠΦΥ, της δημόσιας υγείας και της ψυχικής 
υγείας, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος το οποίο αφού 
σχεδιασθεί και ωριμάσει μέσω της διαβούλευσης της ΒΑΑ/ΟΧΕ, θα προταθεί ως 
πιλοτικό εγχείρημα στο Υπουργείο Υγείας. 

• κινητοποίηση των τοπικών κοινωνικών Φορέων, ΜΚΟ, συλλόγων, δικτύων κ.λπ. για 
την συμμετοχή τους στο «ενιαίο κοινωνικό δίκτυο» της Δυτικής Αθήνας. 

• δημιουργία ικανοτήτων, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της μεταφοράς τεχνογνωσίας 
στα στελέχη των Κοινωνικών Δομών των Δήμων-Εταίρων και των λοιπών Φορέων 
κ.λπ. του «ενιαίου Κοινωνικού δικτύου». 

• ανάπτυξη αναγνωρίσιμου και καινοτόμου «οικοσυστήματος κοινωνικής οικονομίας» 
στη Δυτική Αθήνα. 

Οι παρεμβάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από υπερ-τοπικό / διαδημοτικό χαρακτήρα και 
υποστηρίζονται από αντίστοιχα «κοινωνικά δίκτυα». 
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Το «μίγμα» των Κύριων Στρατηγικών Επιλογών της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης στη Δυτική Αθήνα αποτελείται από 

• αναπτυξιακή στρατηγική προσέγγιση, με ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 
διαφοροποίηση του παραγωγικού δυναμικού, προσέλκυση επενδύσεων, αστική 
αναζωογόνηση και, συνδυασμό αυτών, με απώτερο σκοπό πολικότητα, ροές 
επισκεψιμότητας, νέες δραστηριότητες, προώθηση μιας νέας διακριτής (από άποψη 
αναγνωρισιμότητας και δυναμικής) ταυτότητας της Δυτικής Αθήνας 

• διαρθρωτική στρατηγική προσέγγιση, με βιώσιμη αντιμετώπιση των αρνητικών 
κοινωνικών φαινομένων, στοχευμένη ενίσχυση, συμπλήρωση και αναβάθμιση των 
κοινωνικών υποδομών και προώθηση της κοινωνική ένταξης των ευπαθών και 
περιθωριοποιημένων ομάδων, με έμφαση στην διαμόρφωση και βελτίωση 
ικανοτήτων και την παροχή ευκαιριών ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και 
στην επιχειρηματικότητα, ιδίως των νέων. 

Οι παραπάνω κύριες στρατηγικές επιλογές αποτυπώνονται χωρικά με διαφοροποιημένο 
«μίγμα», δηλαδή με προσαρμοσμένη ένταση και προτεραιότητες της σχέσης αναπτυξιακής 
/ διαρθρωτικής,  

Η σημειούμενη κρίση στη Χώρα είναι κοινωνική, οικονομική, πολεοδομική, περιβαλλοντική, 
σε ορισμένες εκφάνσεις της αποκτά χαρακτήρα ανθρωπιστικής κρίσης ως προς τις πιο 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (που διευρύνονται και γίνονται πιο ευάλωτες, τη στιγμή που η 
κρατική προνοιακή ή άλλη προστασία συρρικνώνονται). Οι διαστάσεις αυτές 
αλληλοενισχύονται δημιουργώντας αλυσίδες προβληματικότητας, και οδηγώντας σε 
εντεινόμενη απώλεια συνοχής, κοινωνικής αλλά και χωρικής, και σε ακόμα μεγαλύτερες από 
ό,τι στο παρελθόν δυσκολίες ανάταξης.  

Η επί δεκαετίες παραμέληση του προβλήματος, όταν αυτό ήταν λιγότερο έντονο και όταν 
υπήρχαν μεγαλύτερες δυνατότητες, καθιστά πολύ πιο δύσκολη την αντιμετώπισή του στις 
σημερινές συνθήκες. Ταυτόχρονα, όμως, την καθιστά πιο επιτακτική, λόγω της οξύτητας των 
προβλημάτων. Πρέπει να σημειωθεί, εξάλλου, ότι τα προβλήματα της Δυτικής Αθήνας 
ασφαλώς εκδηλώνονται στην περιοχή και αφορούν τους κατοίκους της, αλλά παράλληλα 
έχουν και μητροπολιτική διάσταση.  

Η κλίμακα της Δυτικής Αθήνας σημαίνει ότι τα προβλήματα αντανακλούν στα συνολικά 
μεγέθη του Λεκανοπεδίου αλλά και της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας/Αττικής και, 
ταυτόχρονα μειώνουν την εσωτερική συνοχή και σε επιμέρους μακρο-χωρικές ενότητες, που 
δεν μπορούν να λειτουργούν ικανοποιητικά όταν υπολειτουργεί ένα σημαντικό τμήμα τους. 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. προτείνονται αντίστοιχα ένα «αναπτυξιακό τόξο» που 
διασχίζει το σύνολο της περιοχής παρέμβασης (θύλακες Γ, Δ, Ε, Στ, Θ, Ι, ΙΑ), διαπερνώντας 
τους περισσότερους θύλακες και τέσσερις «εγκάρσιοι» δια-δημοτικοί αστικοί άξονες (που 
στον Χάρτη 4 απεικονίζονται ως «βέλη»), ως εξής: 
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⇒ 1ο θύλακες Β, Ε και κέντρα Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω,  

⇒ 2ο θύλακες Α, Ε, Δ και κέντρο Χαϊδαρίου,  

⇒ 3ο θύλακας Δ και κέντρο Περιστερίου και 

⇒ 4ο θύλακες ΣΤ, Ζ, Η και κέντρα Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου και 
Πετρούπολης 

που όντας κατά μήκος των κύριων εμπορικών και διοικητικών αξόνων της Δυτικής Αθήνας, 
διασυνδέουν τους λοιπούς θύλακες και τα κέντρα των Δήμων με το κύριο αναπτυξιακό τόξο. 
Αναλυτικότερα: 

1. Διαδημοτικό «Αναπτυξιακό Τόξο»: Το αναπτυξιακό τόξο της Δυτικής Αθήνας 
ταυτίζεται με την «παρακηφίσια» (ανατολική) ζώνη της Περιοχής Παρέμβασης και 
στην ουσία εκτείνεται στη χωρική ζώνη που εκτείνεται μεταξύ του οδικού «άξονα» 
Θηβών (από το ύψος της Λ. Αθηνών) προς τα ανατολικά μέχρι και το «μέτωπο» του 
Κηφισού.  

Χαρακτηρίζεται από υπερτοπικές λειτουργίες, κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική 
επιβάρυνση, έντονο δυϊσμό (αναπτυξιακών / κοινωνικών φαινομένων και 
δυνατοτήτων), με εστίες κοινωνικού διαχωρισμού. Στην περιοχή εντοπίζεται και το ένα 
από τα δύο ΤΕΙ, που έχουν χωροθετηθεί στην Δυτική Αθήνα (ΤΕΙ Πειραιά). Η περιοχή 
παρέμβασης -αν και επιμήκους χαρακτήρα- χαρακτηρίζεται επίσης από την μοναδική 
στην πραγματικότητα οδική πρόσβαση μέσω του Περιστερίου (συμπεριλαμβανομένου 
του ΜΕΤΡΟ), ενώ βορειότερα αναδεικνύεται η ανάγκη νέας «μητροπολιτικού» 
χαρακτήρα πρόσβασης σύνδεσης του μετώπου Κηφισού από Νέα Ιωνία-Χαλκηδόνα 
μέχρι και Ποικίλο Όρος, δια μέσου Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και 
Πετρούπολης. Η συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης αντιμετωπίζει ακόμα έντονα 
πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στο κάτω άκρο του θύλακα Δ.. 

Η δια-δημοτική περιοχή παρέμβασης εκτείνεται στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, 
Αιγάλεω, Περιστερίου, Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού, περιλαμβάνει δε τους 
Θύλακες Γ, Ε, Δ, ΣΤ και Θ. Στο τόξο επίσης βρίσκεται το κέντρο του Αιγάλεω και των 
Αγίων Αναργύρων-Καματερού και το Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αντώνης 
Τρίτσης. 

2. Αστικός Αναπτυξιακός Άξονας (βέλος) 1: Ουσιαστικά κατά μήκος του ιστορικότερου 
δρόμου της Αθήνας, της Ιεράς οδού. Συνδέει το κέντρο του Αιγάλεω και της Αγίας 
Βαρβάρας και το θύλακα Β με το τόξο, κατά μήκος του θύλακα Ε. Κατά μήκος του, 
βρίσκουμε περιοχές με υπερτοπικές οικονομικές δραστηριότητες, δύο στάσεις μετρό, 
διαδημοτικό εμπόριο, πολιτιστικούς χώρους, το Δημαρχείο Αιγάλεω. Σημαντική είναι 
η μελλοντική διασύνδεση του Μετρό με τους Δήμους του Πειραιά. 

Στο θύλακα Β ανήκουν τα κέντρα Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας, τα δημαρχεία και των 
δύο Δήμων, σημαντική γραμμική ανάπτυξη αναψυχής, εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά 
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κτίρια, ρέματα εντός του αστικού ιστού, πάρκα, νοσοκομεία, ενώ ακουμπά και στην 
περιοχή του Ελαιώνα, του Δρομοκαΐτειου Ψυχιατρείου και του Βοτανικού Κήπου. 

3. Αστικός Αναπτυξιακός Άξονας (βέλος) 2: Χωροθετείται κατά μήκος της Εθνικής Οδού 
Αθηνών-Κορίνθου, ξεκινώντας από το Ελαιώνα με κατεύθυνση προς τις εκτός σχεδίου 
περιοχές του Χαϊδαρίου με «διέξοδο» προς τη θάλασσα, ενώ συναντάται με το «βέλος 
1» στην Ιερά Οδό. Σημαντικά στοιχεία της ταυτότητας του συγκεκριμένου αστικού 
άξονα αποτελούν η προς τα νότια-νοτιοανατολικά γειτνίαση με τον Ελαιώνα και η 
ύπαρξη του ΤΕΙ Αθηνών. Αν και αποτελεί σαφώς μητροπολιτικό άξονα, η ανάμιξη 
τοπικών, διαδημοτικών και μητροπολιτικών χρήσεων, καθώς και λειτουργία τους ως 
φράκτη που διασπά τον αστικό ιστό, δημιουργούν ανάγκες παρεμβάσεων άμβλυνσης 
των φαινομένων αυτών. 

Κατά μήκος του άξονα μπορούμε να εντοπίσουμε σημαντικά ιστορικά μνημεία, όπως 
το Παλατάκι, τα στρατόπεδα Χαϊδαρίου με το μπλοκ 15, και τη μονή Δαφνίου. Ακουμπά 
στους θύλακες Α και Β. 

4. Αστικός Αναπτυξιακός Άξονας (βέλος) 3: Ακολουθεί τη διαδρομή Λένορμαν, Εθνάρχου 
Μακαρίου, Παναγή Τσαλδάρη και Αναπαύσεως. Σε αυτή τη διαδρομή βρίσκονται τρεις 
σταθμοί Μετρό (Άγιος Αντώνιος, Περιστέρι και Ανθούπολη), το εμπορικό κέντρο 
Περιστερίου, το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, το ΚΥΒΕ, στο Δημαρχείο Περιστερίου, 
τα συγκροτήματα εργατικών πολυκατοικιών Αγίου Αντωνίου και Ευαγγελίστριας. 
Ξεκινά από το θύλακα Δ και διασχίζει τη καρδιά του Περιστερίου καταλήγοντας στο 
Ποικίλο Όρος.  

Πρόκειται για περιοχή με ανάμικτες χρήσεις εμπορίου, υπηρεσιών (κλινικές, ιατρικά 
κέντρα, τράπεζες, ασφάλειες) βιοτεχνίας / βιομηχανίας, διοίκησης) και κατοικίας. Η 
βιομηχανία / βιοτεχνία (λειτουργούσα ή εγκαταλειμμένη) συγκεντρώνεται στο τμήμα 
που διασχίζει τον θύλακα Β, έως το σταθμό Αγίου Αντωνίου. 

Στην παρακηφίσια ζώνη, ουσιαστικά του θύλακα Δ, συγκεντρώνεται έντονη 
επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία από άποψη κύκλου εργασιών αγγίζει το 65% 
του αντίστοιχου συνολικού της Δυτικής Αθήνας. 

5. Αστικός Άξονας (βέλος) 4ο: Πρόκειται για το διαδημοτικό αστικό άξονα που καλείται 
να συνδέσει λειτουργικά τους Δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και 
Πετρούπολης με το μέτωπο Κηφισού και την περιοχή της Νέα Ιωνίας και Χαλκηδόνας 
και να αναδείξει μια σειρά υποβαθμισμένων περιοχών, οι οποίες όμως συγκεντρώνουν 
ενδιαφέροντα εμπορικά κέντρα και πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των «δια-δημοτικών αστικών αξόνων» αποτελεί η ύπαρξη 
«ζωντανών» εμπορικών κέντρων, σημαντικών χώρων πρασίνου υπερτοπικού χαρακτήρα, 
αλλά και η ύπαρξη εγκαταλελειμμένων εκτάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών (κυρίως πρώην 
παραγωγικών μονάδων). 
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Στο Διαδημοτικό Τόξο θα εφαρμοσθούν αναπτυξιακές παρεμβάσεις με έμφαση στην αστική 
και επιχειρηματική αναζωογόνηση και συνοδευτικές / στοχευμένες δράσεις διασφάλισης της 
κοινωνικής συνοχής. Στα Βέλη θα εφαρμοσθούν διαρθρωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις με 
έμφαση στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και, 
συνοδευτικές / στοχευμένες δράσεις αστικής αναζωογόνησης. 

Συμπληρωματικά θα αναδειχθούν συγκεκριμένοι «κύριοι πόλοι ανάπτυξης» με έμφαση είτε 
σε συγκεκριμένους «θύλακες», είτε σε «ώριμα» εμπορικά-διοικητικά κέντρα, είτε 
συνδυασμό των ανωτέρω αφενός με αξιοποίηση υπερτοπικών πάρκων και αφετέρου με τη 
δημιουργία αρχαιολογικών / πολιτιστικών διαδρομών. 

Για παράδειγμα, στους θύλακες Β, Γ και Ε δημιουργείται ένας αναδυόμενος πόλος 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (σε συνδυασμό με τα ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά). 
Επιπρόσθετα, η υποβάθμιση της περιοχής δυτικά του θύλακα Δ δημιουργεί ανάγκες αστικής 
και κοινωνικής αναζωογόνησης. 

Θα επιδιωχθεί η δημιουργία θερμοκοιτίδων (με θεματική εξειδίκευση), οι οποίες θα 
χωροθετηθούν κατά προτεραιότητα στα αναδυόμενα «αστικά πλέγματα» της περιοχής 
παρέμβασης, ανάλογα με την ύπαρξη δημοτικών ακινήτων, ενδεικτικά, η 1η στην περιοχή 
Χαϊδάρι-Αιγάλεω-Αγ. Βαρβάρα και η 2η στην περιοχή Περιστερίου-Αγίων Αναργύρων-
Καματερού-Ιλίου. 

Οριζόντια θα εφαρμοσθούν δράσεις «έξυπνης» πόλης», ενεργειακής αναβάθμισης 
δημοτικών αστικών πόρων (κτίρια, σχολεία, υποδομές, δημοτικός οδοφωτισμός), ανάδειξης 
και αξιοποίησης ιδιωτικών ακινήτων, επιχειρηματικής και κοινωνικής καινοτομίας, 
δημιουργίας νέων ή/και στήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων και στήριξης της 
απασχόλησης, τουρισμού (σε συνδυασμό με προσέλκυση ροών επισκεψιμότητας), από τις 
οποίες θα αναδειχθούν θεματικοί πόλοι ανάπτυξης και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με 
έμφαση στην ενίσχυση και αξιοποίηση των «τοπικών εταιρικών σχέσεων». 

Οι δράσεις κοινωνικής καινοτομίας εδράζονται, αξιοποιούν και αναπτύσσουν το «ενιαίο 
τοπικό διαδημοτικό δίκτυο Κοινωνικών Δομών», σε συνδυασμό με κοινά εργαλεία και 
μεθόδους ταυτοποίησης, ενδυνάμωσης και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των 
ευπαθών ομάδων της περιοχής. 

Οι «οριζόντιες» δράσεις συμπληρώνονται από την λειτουργική διασύνδεση των «πόλων» και 
των εμπορικών ή/και των λοιπών κέντρων επισκεψιμότητας ή/και του ενιαίου διαδημοτικού 
δικτύου Κοινωνικών Δομών μέσω αναδιάταξης των δρομολογίων του ΟΑΣΑ, αλλά και της 
δημιουργίας νέων πιλοτικού χαρακτήρα «κυκλικών δρομολογίων, με δρομολόγηση 
«πράσινων λεωφορείων με χρήση και διάδοση της ηλεκτρικής τεχνολογίας ή/και άλλων 
υβριδικών τεχνολογιών.  

Ως «δυναμικά κέντρα» ειδικών παρεμβάσεων (κατά την ανωτέρω έννοια) επιλέγονται 
συγκεκριμένες περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά, όπως πρώην βιομηχανικές υποδομές, 
άλση, πρώην στρατόπεδα, ανοιχτές πολιτιστικές υποδομές, καθώς και περιοχές με 
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αναπτυξιακή δυναμική, όπως τα υφιστάμενα εμπορικά κέντρα των Δήμων - Εταίρων, η 
παρακηφίσια ζώνη, εμβληματικά δημόσια ή δημοτικά ακίνητα, οι ζώνες άμεσης επιρροής των 
νέων σταθμών του μετρό, επιχειρηματικές εγκαταστάσεις (τυπικές ή άτυπες) κ.λπ. 

Στο Χάρτη Ειδικής Αναφοράς (Χ.Ε.Α.) 24 του Παραρτήματος καθώς και στον Χάρτη που 
ακολουθεί (Χάρτης 7, σελ.11), φαίνεται η χωρική αποτύπωση της προτεινόμενης Στρατηγικής 
ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας:  

• Στο Κύριο Αναπτυξιακό Τόξο, σε συνδυασμό με τα αστικά συμπλέγματα και τους 
Θύλακες 

• Στους Διαδημοτικούς Αστικούς Άξονες που στην πραγματικότητα (όπως 
τεκμηριώθηκε και στην προηγούμενη Ενότητα του παρόντος) «οριοθετούν» τις 
ευρύτερες ζώνες παρέμβασης της ΒΑΑ, διασυνδέοντας αστικά συμπλέγματα, 
θύλακες και προσβάσεις, εντός και εκτός της Περιοχής παρέμβασης (λ.χ. η Εθνική 
Αθηνών – Θεσσαλονίκης που χωρίζει αλλά και ταυτόχρονα συνδέει την Δυτική 
Αθήνα με το υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών 
«διαλειτουργώντας» με την Αττική Οδό, οι βασικές οδικές προσβάσεις από την 
Αθήνα και τον Πειραιά προς τη Δυτική Αθήνα τέμνουν/ διασχίζουν κάθετα την 
Ε.Ο σε απόσταση ενός χιλιομέτρου η μια από την άλλη, η είσοδος της Ε.Ο. 
Αθηνών – Πατρών στη Δυτική Αθήνα και στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών 
στο ύψος της Μονής Δαφνίου στο Δήμο Χαϊδαρίου, η Ιερά Οδός προς Αιγάλεω, 
Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα, , η Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών όπως προαναφέρεται ως όριο 
Αιγάλεω και Περιστερίου και στη συνέχεια προς Χαϊδάρι, η οδός Λένορμαν – 
Εθνάρχου Μακαρίου – Παναγή Τσαλδάρη στο Περιστέρι που συνεχίζεται προς 
Πετρούπολη ως Αναπαύσεως - Περικλέους, η οδός Δυρραχίου- 
Κωνσταντινουπόλεως, η Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στον Ίλιον που 
συνεχίζεται ως Ανατολικής Ρωμυλίας στην Πετρούπολη, η Λεωφόρος 
Δημοκρατίας που αποτελεί την προέκταση της οδού Λιοσίων προς Αγίους 
Αναργύρους και Καματερό μαζί με την παράλληλη της Λεωφόρο Φυλής.  

Στον Χάρτης 8, σελ. 14 της παρούσας Πρότασης απεικονίζεται η διάρθρωση της Περιοχής 
Παρέμβασης σε Ταχυδρομικούς Κώδικες (Τ.Κ.), στους οποίους αποτυπώνεται η ένταση της 
«Ακραίας Φτώχειας» (με βάση στοιχεία ΤΕΒΑ).  

Στον Πίνακας 61, σελ. 12, φαίνεται η χωρική αποτύπωση της «Λογικής της Παρέμβασης» του 
Σχεδίου ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. στη Δυτική Αθήνα. 
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Χάρτης 1.  Χωρική Αποτύπωση της Στρατηγικής ΒΑΑ στη Δυτική Αθήνα 
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Πίνακας 1. «Συσχέτιση» των Κύριων Στρατηγικών Αναπτυξιακών και Χωρικών Επιλογών 
της Β.Α.Α. στη Δυτική Αθήνα 

 

Κύριες Χωρικές Αναπτυξιακές Επιλογές 
Β.Α.Α. της Δυτικής Αθήνας 

Δίκτυο νέων και νεοφυών 
Πόλων Ανάπτυξης 

Μητροπολιτικού Χαρακτήρα 
(μετατροπή του Διαδημοτικού 
Κέντρου Ευρείας Ακτινοβολίας 

του Περιστερίου σε 
Μητροπολιτικό Κέντρο) 

Ανάδειξη των Δημοτικών 
Κέντρων της Δυτικής Αθήνας 
σε νέα «Διαδημοτικά Κέντρα 

Ευρείας Ακτινοβολίας» 

Κύριες 
Στρατηγικές 

Αναπτυξιακές 
Επιλογές Β.Α.Α. 

της Δυτικής 
Αθήνας 

Ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής 

Δυναμικής της Δυτικής 
Αθήνας, Δημιουργία 

Δικτύου Ιεραρχημένων 
«Πόλων Ανάπτυξης» και 

πολυ-Λειτουργικό 
Πλέγμα Ανάπτυξης 

Μητροπολιτικότητα, Αστική 
Αναζωογόνηση Δημιουργία – 

Ανάδειξη νέων –Μητρο-
πολιτικού χαρακτήρα-, 

Δυναμικών Πόλων Ανάπτυξης, 
Στήριξη και Τόνωση 

Επιχειρηματικότητας με έμφαση 
στην Καινοτομία 

Σύγχρονος Πολιτισμός 
Πρόσβαση 

Δίκτυο Τοπικών Πόλων 
Ανάπτυξης, Νέες τοπικές 

αγορές, Νέες Επιχειρηματικές 
Δραστηριότητες -Δημιουργία 
– Ανάδειξη νέων χαρακτήρα 

Δυναμικών Πόλων 
Ανάπτυξης, Στήριξη και 

Τόνωση Επιχειρηματικότητας 
με έμφαση στην Καινοτομία 

Προώθηση της 
Αναδιάρθρωσης της 

Τοπικής Κοινωνίας και 
Οικονομίας – 

Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης και 
της Ισότιμης Πρόσβασης 

σε ευκαιρίες 
Απασχόλησης και 

Επιχειρηματικότητας 

Συμπλήρωση Κοινωνικών 
Υποδομών 

Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων 

(ιδιαίτερα των νέων), 
Δημιουργία και Αξιοποίηση Δια-
δημοτικών Δικτύων Κοινωνικών 

Δομών και Υπηρεσιών 

Άμβλυνση των έντονων 
Αρνητικών Κοινωνικών 

Φαινομένων, Συμπλήρωση 
Κοινωνικών και 

Εκπαιδευτικών Υποδομών 
Προώθηση της Κοινωνικής 

Ένταξης των Ευπαθών 
Ομάδων (ιδιαίτερα των 
περιθωριοποιημένων 

ομάδων και των νέων), 
Δημιουργία και Αξιοποίηση 

Δια-δημοτικών Δικτύων 
Κοινωνικών Δομών και 

Υπηρεσιών 

Χαρακτηριστικά του Προτύπου Χωρικής 
Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας 

 

Χαρακτηριστικά  
«Αναπτυξιακού Τόξου» 

Συγκέντρωση Παραγωγικών και 
Επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων, Υποβάθμιση 
Αστικών Λειτουργιών, Ελλείψεις 

Κοινωνικών Υποδομών 

Χαρακτηριστικά  
«Διαδημοτικών Αστικών 

Αξόνων» 
Άξονες οριζοντίου σύνδεσης 
περιοχής, με συγκέντρωση 
εμπορίου υπερτοπικού και 

τοπικού, διοίκηση και 
αναψυχή 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σχήμα 1. Αποτύπωση των «Σεναρίων» Συσχέτιση» των Κύριων Στρατηγικών 
Αναπτυξιακών και Χωρικών Επιλογών της Β.Α.Α. στη Δυτική Αθήνα 

 

Αστική Αναζωογόνηση 
Τόνωση της 

Επιχειρηματικότητας  -
Προσέλευση νέων και 

νεοφυών Δραστηριοτήτων 
– Ενίσχυση μιας νέας 
“πολυλειτουργικής” 

ταυτότητας της Δυτικής 
Αθήνας

Κύριες 
Αναπτυξιακές 
Στρατηγικές 

Επιλογές

Κύριες 
Χωρικές 

Στρατηγικές 
Επιλογές

Συνολική Αναβάθμιση των 
“θυλάκων” και ένταξή τους σε 

Διαδημοτικά “Κέντρα”
Εξισορρόπησης και Συνοχής 

που διαμορφώνουν και 
στηρίζουν τη 

“Μητροπολιτικότητα” της 
Δυτικής Αθήνας (Κ.Ε.Σ.)

Διαδημοτικές Δράσεις 
αντιμετώπισης της φτώχειας 

και προώθησης της Κοινωνικής 
Ένταξης με έμφαση στους 

νέους, στην προώθηση, στην 
απασχόληση και σε 

Επιχειρηματικές ευκαιρίες, με 
την προώθηση –μεταξύ 
άλλων– της Κοινωνικής 

Καινοτομίας

Προώθηση της 
“Μητροπολιτικότητας” της 
Δυτικής Αθήνας – Δίκτυο 
νέων Δυναμικών Πόλων 

Ανάπτυξης 

Ενίσχυση της 
Αναπτυξιακής 

Δυναμικής της Δ.Α. –
Δίκτυο “Νέων” Πόλων 

Ανάπτυξης

Προώθηση της Αναδιάρθρωσης της 
Τοπικής Κοινωνίας και Οικονομίας –

Προώθηση της Κοιν. Ένταξης της 
Απασχόλησης και της 
Επιχειρηματικότητας
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Χάρτης 2. Διάρθρωση της Περιοχής Παρέμβασης σε Ταχυδρομικούς Κώδικες (Τ.Κ.) – 
Ένταση της «Ακραίας Φτώχειας» ανά Τ.Κ.– Στοιχεία ΤΕΒΑ 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πίνακας 2.  Χωρική Αποτύπωση της «Λογικής της Παρέμβασης» του Σχεδίου ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. 
στη Δυτική Αθήνα - Πινακοποίηση των «Αστικών Αναπτυξιακών Αξόνων» στην 

Περιοχή Παρέμβασης 

ΔΗΜΟΣ Ταχυδρ. 
Κώδικας 

Ονομασία Συνοικίας 
Περιοχής 

«Χωρικοί 
Άξονες»  

Στρατηγικής 
Β.Α.Α. 

(Θύλακες) 

Πληθυσμός 2011 
Αρ. Αποφ. ΓΠ – 191 
(ΦΕΚ 698/Β/20-3-

2014)  

«Αναπτυξιακοί 
Άξονες»  

Στρατηγικής Β.Α.Α. 

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 12351 Αγ. Βαρβάρα Γ, Β 26.550  1 

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

13451 Καματερό Θ 
62.529  

- 
13561 Γεροβουνό Δ, ΣΤ 4 
13562 Μυκονιάτικα - Κέντρο ΣΤ 4 

ΑΙΓΑΛΕΩ 

12241 Κάτω Αιγάλεω / Κύπρου 
/ Ελαιώνας  Γ, Ε 

69.946  

2 

12242 
Άγιος Σπυρίδωνας / 

Εσταυρωμένος / 
Προύσης 

Δ, Ε 2 

12243 
Λιούμη / Αναγέννηση / 

Άλσος Αιγάλεω -
Μπαρουτάδικο 

Β 2 

12244 
Ιερά Πόλη / Αγίου 

Κωνσταντίνου / 
Νταμαράκια 

Γ 2 

ΙΛΙΟΥ 

13121 Παλατιανή / Βερακέικα Δ 

84.793  

4 

13122 

Κέντρο / Ρίμινι / 
Πολυτέκνων / Αγίου 

Φανουρίου / 
Ραδιοφωνία 

Δ, ΣΤ 4 

13123 Μιχελή   4 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

12131 Τσαλαβούτα Δ 

139.981  

3 
12132 Αγ. Αντώνιος /Κέντρο Δ 3 
12133 Μπουρνάζι Δ 3 
12134 Κέντρο   3 
12135 Ανθούπολη   3 
12136 Λόφος/Νέα Ζωή   3 
12137 Χρυσούπολη/Κηπούπολη   3 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 13231 

Αγία Τριάδα / Νησάκι / 
Παλατιανή / Μιχελή 1 / 

Μιχελή 2 / Κάτω 
Πετρούπολη / Πανόραμα 

/ Άνω Πετρούπολη 

Ζ, Η 58.979  1 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
12461 Κέντρο / Σκαραμαγκάς / 

Αφαία Α, Β 
46.897  

1 

12462 Άνω Δάσος / Δάσος / 
Δαφνί / Γρηγορούσα Α 1 

ΣΥΝΟΛΑ 489.675   
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Δ.2 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Δ.2.1 – Τεκμηρίωση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της προτεινόμενης Στρατηγικής 

Να τεκμηριωθεί ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της προτεινόμενης Στρατηγικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Κεφ. 2.1 του Οδηγού και ιδιαίτερα σε σχέση με τη συγκροτημένη λογική παρέμβασης με επικέντρωση στα 
Προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες της Περιοχής Παρέμβασης που εντοπίστηκαν και η αντιμετώπισή τους με 
συγκεκριμένες δράσεις. 

 

Η Στρατηγική Β.Α.Α. στη Δυτική Αθήνα εξειδικεύεται σε παρεμβάσεις που είτε είναι σαφώς 
χωροθετημένες, είτε είναι οριζόντιες και διαχέονται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης 
που συγκροτούν οι Δήμοι-Εταίροι. Για παράδειγμα, οι δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας 
και προώθησης της κοινωνικής ένταξης αξιοποιούν τις Ε.Π. του Θ.Σ. 9 του ΠΕΠ Αττικής με 
πολλαπλούς τρόπους, δράσεις και πράξεις με συγκεκριμένη χωρική εξειδίκευση, αλλά και 
στο πλαίσιο «οριζόντιου χαρακτήρα δράσεων».  

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας εξειδικεύεται και 
εφαρμόζεται με το «εργαλείο» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ).  

Το «μίγμα» των Κύριων Στρατηγικών Επιλογών της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης στη Δυτική Αθήνα διαμορφώνεται δυναμικά μέσω της αλληλεπίδρασης: 

• της αναπτυξιακής στρατηγικής προσέγγισης, με ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 
διαφοροποίηση του παραγωγικού δυναμικού, προσέλκυση επενδύσεων, αστική 
αναζωογόνηση και, συνδυασμό αυτών, με απώτερο σκοπό πολικότητα, ροές 
επισκεψιμότητας, νέες δραστηριότητες, προώθηση μιας νέας διακριτής (από άποψη 
αναγνωρισιμότητας και δυναμικής) ταυτότητας της Δυτικής Αθήνας 

• της διαρθρωτικής στρατηγικής προσέγγισης, με βιώσιμη αντιμετώπιση των 
αρνητικών κοινωνικών φαινομένων, στοχευμένη ενίσχυση, συμπλήρωση και 
αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών και προώθηση της κοινωνική ένταξης των 
ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, με έμφαση στην διαμόρφωση και 
βελτίωση ικανοτήτων και την παροχή ευκαιριών ισότιμης πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας και στην επιχειρηματικότητα, ιδίως των νέων. 

Η «Αρχιτεκτονική» της ΒΑΑ (Άξονες Προτεραιότητας της ΟΧΕ), οι οποίοι εξειδικεύουν τις 
κύριες αναπτυξιακές και χωρικές επιλογές της στρατηγικής ΒΑΑ έχουν ως εξής: 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πίνακας 3. Άξονες προτεραιότητας ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 
ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των 
Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 

Ένταξης 
ΑΠ-2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, της Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας και διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών 
Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας 
– Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη νέων / 
εμβληματικών Επιχειρηματικών Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη 

της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης 
ΑΠ-4: Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στις αστικές (smart -city, 

smart-energy, eco-city) των Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων, τις κοινωνικές 
λειτουργίες (Social Innovation) και τις Εταιρικές Σχέσεις των Δήμων-Εταίρων της 

Δυτικής Αθήνας 

Ο «Ολοκληρωμένος Χαρακτήρας» της προτεινόμενης Στρατηγικής διαμορφώνεται και 
αλληλοεπιδρά με πέντε επίπεδα προσέγγισης: 

1. Με την «Εξωτερική Συνέπεια» της Στρατηγικής ΒΑΑ. Από την τεκμηρίωση και 
κωδικοποίηση της «Λογικής Παρέμβασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας αφενός με την 
προτεινόμενη Στρατηγική και, αφετέρου, με την αντίστοιχη Στρατηγική και τη «Λογική 
Παρέμβασης» του ΕΠ Αττική 2014-2020. Η «συσχέτιση» αυτή διαμορφώνει την 
«Εξωτερική Συνέπεια» της Στρατηγικής με το Ε.Π. Αττική 2014-2020 και απεικονίζεται 
στο Σχήμα 17. Οι «Ομάδες Δράσεων / Παρεμβάσεις» (ΟΔ/Π) και οι Δείκτες (Σύστημα 
Δεικτών) αποτελούν κοινό παρονομαστή των δύο «προσεγγίσεων» (η «λογική 
παρέμβασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ προσεγγίζεται στο Σχήμα από αριστερά και η «λογική 
παρέμβασης» του ΕΠ Αττική 2014-2020 προσεγγίζεται στο συγκεκριμένο Σχήμα από 
δεξιά). 

2. Με την «Χωρική Συνέπεια» της Στρατηγικής ΒΑΑ του Σχεδίου ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. στη Δυτική 
Αθήνα, που αποτυπώθηκε στην προηγούμενη Ενότητα (Πίνακας 45 και Σχήμα 16). 

3. Με την «Εσωτερική Συνέπεια» της Στρατηγικής ΒΑΑ και αυτής με την ΟΧΕ, η οποία 
διαμορφώνεται από την «ικανοποίηση» των Στρατηγικών Στόχων (ΣΣ) της ΒΑΑ από 
συγκεκριμένους Άξονες Προτεραιότητας της ΟΧΕ (βλ. Σχήμα 18: Διάρθρωση – 
Εσωτερική Συνέπεια της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας). 

4. Με την «Επιχειρησιακή Συνέπεια» της Στρατηγικής ΒΑΑ, η οποία προσεγγίζεται μέσω 
της συνέπειας και αλληλουχία των Ομάδων Δράσεων / Παρεμβάσεων» (ΟΔ/Π), 
εφαρμόζεται στα Αναλυτικά Πρότυπα Δελτία Παρεμβάσεων της Ενότητας ΣΤ του 
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παρόντος και, απεικονίζεται στον Πίνακα 47 (Μήτρα Συσχέτισης Παρεμβάσεων / 
Επιχειρησιακή Συνέπεια της Στρατηγικής). 

5. Με την «Χρηματοδοτική Συνέπεια», Στρατηγικής ΒΑΑ, που αναλύεται στην Ενότητα Δ.4 
του παρόντος. 

Αναλυτικά, οι «Στρατηγικοί Στόχοι» της ΒΑΑ, όπως προκύπτουν από την ανάλυση και 
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, έχουν ως εξής: 

• Σ.Σ.-1: Αντιμετώπιση της απειλής κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού.  

• Σ.Σ.-2: Αντιστροφή του φαινομένου της σχετικής στέρησης / φτώχειας μέσω της 
διευκόλυνσης πρόσβασης σε βασικά κοινόχρηστα αγαθά και κοινωνικές υπηρεσίες. 

• Σ.Σ.-3: Προώθηση της ενδυνάμωσης και της κοινωνικής ένταξης του τοπικού 
πληθυσμού που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, μέσα από ταυτόχρονη ενδυνάμωση 
της δια-δημοτικής συνεργασίας και της εξατομικευμένης αντιμετώπισης των 
αναγκών των ωφελουμένων, μεταξύ άλλων, με βελτίωση των ικανοτήτων των 
στελεχών των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δομών και εφαρμογή καινοτόμων 
παρεμβάσεων Κοινωνικής Καινοτομίας. 

• Σ.Σ.-4: Βελτίωση, συμπλήρωση και αναβάθμιση των Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών 
Υποδομών 

• Σ.Σ.-5: Αναβάθμιση της «Μητροπολιτικότητας» της Δυτικής Αθήνας, ιδίως μέσω της 
συστηματοποίησης και της διεύρυνσης των δια-δημοτικών λειτουργικών σχέσεων, 
συνεργασιών και δραστηριοτήτων 

• Σ.Σ.-6: Άμβλυνση των φαινομένων εστιασμένης πολεοδομικής υποβάθμισης και των 
ελλείψεων αστικού πρασίνου και «στρατηγικών» αστικών υποδομών.  

• Σ.Σ.-7: Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας είτε μέσω της 
στήριξης υπαρχουσών επιχειρήσεων, είτε μέσω της προσέλκυσης στη Δυτική Αθήνα 
και δημιουργία κινήτρων και ευκαιριών για δημιουργία νέων περιοχή.  

• Σ.Σ.-8: Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας -κυρίως μέσω της 
δημιουργίας θερμοκοιτίδων (από μεγάλου μεγέθους έως «pocketsize» κέντρων 
υποστήριξης) και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.  

• Σ.Σ.-9: Αντιμετώπιση της ιδιαίτερα υψηλής τοπικής ανεργίας – δημιουργία 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. 

• Σ.Σ.-10: Αναβάθμιση των θεσμών της κοινωνικής οικονομίας στην Δυτική Αθήνα και 
διεύρυνση του αντικειμένου τους, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδίως 
των νέων. 

• Σ.Σ.-11: Ενίσχυση της Διαδημοτικής συνεργασίας και των τοπικών εταιρικών 
Σχέσεων. 

• Σ.Σ.-12: Βελτίωση της εικόνας της περιοχής παρέμβασης ως τόπου προσέλκυσης 
δραστηριοτήτων αναψυχής, τουρισμού, πολιτισμού, κατανάλωσης, εργασίας και 
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διαβίωσης.  

• Σ.Σ.-13: Βελτίωση των όρων και των συνθηκών κοινωνικής διαφοροποίησης στη 
Δυτική Αθήνα μέσω προσέλκυσης οικογενειών από μεσαία ή και ανώτερα 
κοινωνικά στρώματα.  

• Σ.Σ.-14: Αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των κτιριακών υποδομών 
(δημόσιων και ιδιωτικών) και συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.  

• Σ.Σ.-15: Αναζωογόνηση του εμπορικού και διοικητικού κέντρου των Αστικών 
Κέντρων της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση των δια-δημοτικών εμπορικών και 
ψυχαγωγικών δικτύων και του σύγχρονου πολιτισμού. 

• Σ.Σ.-16: Διαμόρφωση των όρων για προσέλκυση μεγάλης κλίμακας ιδιωτικών 
επενδύσεων στην περιοχή. Παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων, σημειακές 
παρεμβάσεις στις κρίσιμες αστικές υποδομές.  

• Σ.Σ.-17: Αναζωογόνηση παλαιών βιομηχανικών περιοχών με αξιοποίηση του 
κτιριακού αποθέματος τους, προσέλκυση επενδύσεων από ιδιωτικά κεφάλαια.  

• Σ.Σ.-18 Ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε αστικές υπηρεσίες και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, ιδίως μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών διαδημοτικού 
χαρακτήρα και τύπου «e-services» και «smart cities», με στόχο την αναβάθμιση της 
περιοχής παρέμβασης αλλά και την προσέλκυση νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων σ' αυτήν.  

• Σ.Σ.-19: Διαμόρφωση αναγνωρίσιμης φυσιογνωμίας της περιοχής παρέμβασης ως 
πολιτιστική, κοινωνική, ιστορική, σύγχρονη ταυτότητα των κατοίκων της, τόνωση 
των δραστηριοτήτων και προσέλκυση επισκεπτών.  

Πρακτικά, η ΟΧΕ αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα υλοποίησης της ΒΑΑ, ακολουθεί τη 
«λογική παρέμβασης» συγκεκριμένα του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (με δεδομένο ότι οι κύριοι 
πόροι της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας θα προέλθουν από αυτό), έχει συγκεκριμένες αναφορές και 
προϋποθέσεις ως προς τις πηγές χρηματοδότησης (Επενδυτικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες 
Παρέμβασης) και συμβάλλει στο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. 

Τέλος, η ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας αναδεικνύει και ενσωματώνει Εταιρικές Σχέσεις, ενώ 
προβλέπει συνεκτικές και σαφείς ρυθμίσεις σύστημα διακυβέρνησης και λογοδοσίας. 
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Σχήμα 2.  «Λογικής Παρέμβασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας – Εξωτερική Συνέπεια της Στρατηγικής με το Ε.Π. Αττική 2014-2020 – Ομάδες 
Δράσεων / Παρεμβάσεις της ΒΑΑ 

 

Α.Π. 1

Α.Π. 2

Α.Π. 3

Α.Π. 4

 

Ε.Σ. 1.1

Ε.Σ. 1.2

Ε.Σ. 1.6

Ε.Σ. 2.1

Ε.Σ. 2.2

Ε.Σ. 2.4

Ε.Σ. 2.3

 

 

ΟΔ/Π-1

ΟΔ/Π-2

ΟΔ/Π-8

ΟΔ/Π-9

ΟΔ/Π-10

ΟΔ/Π-11

……

Ειδικοί Στόχοι 
Ο.Χ.Ε.Άξονες 

Προτεραιότητας 
Ο.Χ.Ε.

Ομάδες Δράσεων/
Παρεμβάσεις 

Ο.Χ.Ε.

Ε.Σ. ΕΠ Αττική 
2014-2020 –

Πεδία 
Παρέμβασης

Επενδυτικές 
Προτεραιότητες 
ΕΠ Αττική 2014-

2020 

Θεματικοί Στόχοι 
ΕΠ Αττική 

2014-2020 

9.α.1

10.α.1

9.iv.1

ΟΔ/Π-12

ΟΔ/Π-13

ΟΔ/Π-14

ΟΔ/Π-15

4.γ.1

5.α.1

6.γ.1

6.ε.1

9.α

10.α

9.iv

4.c

5.a

6.c

6.e

… …

… … …

Θ.Σ. 9

Θ.Σ. 10

Θ.Σ. 9

Θ.Σ. 4

Θ.Σ. 5

Θ.Σ. 6

Θ.Σ. 8

 

 

…

……

Πεδία 
Παρέμβασης

…

…

Δείκτες 
Ε/Α

Πεδία 
Παρέμβασης



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

21 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σχήμα 3. Διάρθρωση – Εσωτερική Συνέπεια της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής 
Αθήνας 

Σ.Σ.-1: Αντιμετώπιση της απειλής  κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού.

Σ.Σ.-2: Αντιστροφή του φαινομένου της σχετικής στέρησης / φτώχειας μέσω της 
διευκόλυνσης πρόσβασης σε βασικά κοινόχρηστα αγαθά και κοινωνικές υπηρεσίες.

Σ.Σ.-3: Προώθηση της ενδυνάμωσης και της κοινωνικής ένταξης του τοπικού πληθυσμού που 
ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, μέσα από ταυτόχρονη ενδυνάμωση της δια-δημοτικής 

συνεργασίας και της εξατομικευμένης αντιμετώπισης των αναγκών των ωφελουμένων, 
μεταξύ άλλων, με βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών των Κοινωνικών Υπηρεσιών και 

Δομών και εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων Κοινωνικής Καινοτομίας.

Σ.Σ.-4: Βελτίωση, συμπλήρωση και αναβάθμιση των Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών 
Υποδομών

Σ.Σ.-5: Αναβάθμιση της «μητροπολιτικότητας» της Δυτικής Αθήνας, ιδίως μέσω της 
συστηματοποίησης και της διεύρυνσης των δια-δημοτικών λειτουργικών σχέσεων, 

συνεργασιών και δραστηριοτήτων

Σ.Σ.-6: Άμβλυνση των φαινομένων εστιασμένης πολεοδομικής υποβάθμισης και των 
ελλείψεων αστικού πρασίνου και «στρατηγικών» αστικών υποδομών.

Σ.Σ.-7: Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας είτε μέσω της στήριξης 
υπαρχουσών επιχειρήσεων, είτε μέσω της προσέλκυσης στη Δυτική Αθήνα  και δημιουργία 

κινήτρων και ευκαιριών για δημιουργία νέων περιοχή.

Σ.Σ.-8: Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας -κυρίως μέσω της δημιουργίας 
θερμοκοιτίδων (από μεγάλου μεγέθους έως «pocketsize» κέντρων υποστήριξης) και στήριξη 

της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Σ.Σ.-9: Αντιμετώπιση της ιδιαίτερα υψηλής τοπικής ανεργίας – δημιουργία βιώσιμων θέσεων 

απασχόλησης.

Σ.Σ.-10: Αναβάθμιση των θεσμών της κοινωνικής οικονομίας στην Δυτική Αθήνα και 
διεύρυνση του αντικειμένου τους, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδίως των νέων.

Σ.Σ.-11: Ενίσχυση της Διαδημοτικής συνεργασίας και των τοπικών εταιρικών Σχέσεων.

Σ.Σ.-12: Βελτίωση της εικόνας της περιοχής παρέμβασης ως τόπου προσέλκυσης 
δραστηριοτήτων αναψυχής, τουρισμού, πολιτισμού, κατανάλωσης, εργασίας και διαβίωσης.

Σ.Σ.-13: Βελτίωση των όρων και των συνθηκών κοινωνικής διαφοροποίησης στη Δυτική 
Αθήνα μέσω προσέλκυσης οικογενειών από μεσαία ή και ανώτερα κοινωνικά στρώματα.

Σ.Σ.-14: Αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των κτιριακών υποδομών (δημόσιων 
και ιδιωτικών) και συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σ.Σ.-15: Αναζωογόνηση του εμπορικού και διοικητικού κέντρου των Αστικών Κέντρων  της 
περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση των δια-δημοτικών εμπορικών και ψυχαγωγικών δικτύων 

και του σύγχρονου πολιτισμού.
Σ.Σ.-16: Διαμόρφωση των όρων για προσέλκυση μεγάλης κλίμακας ιδιωτικών επενδύσεων 
στην περιοχή. Παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων, σημειακές παρεμβάσεις στις κρίσιμες 

αστικές υποδομές.
Σ.Σ.-17: Αναζωογόνηση παλαιών βιομηχανικών περιοχών με αξιοποίηση του κτιριακού 

αποθέματος τους, προσέλκυση επενδύσεων από ιδιωτικά κεφάλαια.
Σ.Σ.-18 Ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε αστικές υπηρεσίες και βελτίωση της ποιότητας 

ζωής, ιδίως μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών διαδημοτικού χαρακτήρα και τύπου 
«e-services» και «smart cities», με στόχο την αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης αλλά και 

την προσέλκυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων σ' αυτήν.
Σ.Σ.-19: Στοχευμένες «συμβολικές» αλλά διαλειτουργικές παρεμβάσεις που θα 

σηματοδοτήσουν την άμεση αναπτυξιακή επανεκκίνηση και την άρση της υποβάθμισης της 
περιοχής.

ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της 
Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές 

υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  
Κοινωνικής Ένταξης

ΑΠ-2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης,  
της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και 

διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των 
Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της 

Δυτικής Αθήνας

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και 
Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας –

Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. 

Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών 
Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών  - Στήριξη της 

Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη 
Προώθησης της Απασχόλησης

ΑΠ-4: Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» 
λύσεων στις αστικές (smart -city, smart-energy, 

eco-city) των Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων, 
τις κοινωνικές λειτουργίες (Social Innovation) και 

τις Εταιρικές Σχέσεις των Δήμων-Εταίρων της 
Δυτικής Αθήνας



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

22 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πίνακας 4. Μήτρα Συσχέτισης Παρεμβάσεων (Επιχειρησιακή Συνέπεια της Στρατηγικής) 

 

  Π-1 Π-2 Π-3 Π-4 Π-5 Π-6 Π-7 Π-8 Π-9 Π-10 Π-11 Π-12 Π-13 Π-14 Π-15 Π-16 Π-17 Π-18 Π-19 Π-20 Π-21 Π-22 Π-23 

ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  Κοινωνικής Ένταξης 

Π-1: Αναβάθμιση -  
Συμπλήρωση των Κοινωνικών 

Υποδομών  
  X                                           

Π-2: Βελτίωση – 
Εκσυγχρονισμός - 
Συμπλήρωση του 

Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού 
και των Υποδομών Διά Βίου 
Μάθησης  και Εκπαίδευσης 

X                                             

Π-3: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ":  

Διαδημοτικές Δράσεις , Δομές,  
Συμπράξεις και Εργαλεία για 
την Προώθηση των Ευπαθών 
Ομάδων και των Νέων στην 

Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα 

      X X X X X X X                           

Π-4: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Δομές και 
Δράσεις για την Προώθηση 
των Ευπαθών Ομάδων στην 

Αγορά Εργασίας 

    X   X X X X                               

Π-5: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ":  

Διαδημοτικές Δομές και 
Δράσεις Προώθησης της 

Κοινωνικοποίησης και της 
Ένταξης των 

Περιθωριοποιημένων Ομάδων 
(Ρομά, Άστεγοι, 

Παλιννοστούντες κ.λπ.) 

    X X   X X X X X                           
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  Π-1 Π-2 Π-3 Π-4 Π-5 Π-6 Π-7 Π-8 Π-9 Π-10 Π-11 Π-12 Π-13 Π-14 Π-15 Π-16 Π-17 Π-18 Π-19 Π-20 Π-21 Π-22 Π-23 

Π-6: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές 
και Δράσεις για τη 

Διασφάλιση της Ποιότητας της 
Καθημερινής Διαβίωσης των 

Ειδικών και Ευάλωτων 
Ομάδων  και την 

Αντιμετώπιση των Διακρίσεων  

    X X X   X X X X                           

Π-7: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ":  

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές 
και Δράσεις για την 

Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης των Ειδικών και 

Ευάλωτων Ομάδων   

      X X X   X X X                           

Π-8: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Δομές και 
Δράσεις για την Αντιμετώπιση 
της Φτώχειας  και την Παροχή 
Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 

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

    X X X X X   X X                           

Π-9: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ":   

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές, 
Δράσεις και Υπηρεσίες 
Προληπτικής Ιατρικής, 
Ψυχικής Υγειινής και 

Δημόσιας Υγείας  

    X X X X X X   X                           
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Π-1 Π-2 Π-3 Π-4 Π-5 Π-6 Π-7 Π-8 Π-9 Π-10 Π-11 Π-12 Π-13 Π-14 Π-15 Π-16 Π-17 Π-18 Π-19 Π-20 Π-21 Π-22 Π-23 

Π-10: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ":  

Ανάπτυξη και εφαρμογή 
εργαλείων Κοινωνικής 

Καινοτομίας και βελτίωση των 
ικανοτήτων των Στελεχών των 

Κοινωνικών Δομών και των 
Κοινωνικών Φορέων στη 

Δυτική Αθήνα 

    X X X X X X X                             

ΑΠ-2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης,  της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας 

Π-11: Βελτίωση της 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας 
και της ΕΞΕ σε Δημόσια Κτίρια 

στη Δυτική Αθήνα 

                        X X                   

Π-12: Πρόληψη πλημμυρικών 
φαινομένων και διασφάλιση 

της Βιωσιμότητας των 
παρεμβάσεων Αστικής 

Αναζωογόνησης στις περιοχές 
της Δυτικής Αθήνας που 

εφάπτονται στους Ορεινούς 
Όγκους 

                          X X                 

Π-13:  Ανάπτυξη Δικτύου 
Υποδομών  Πολιτισμού, 

Αναψυχής και 
Επιχειρηματικότητας για την 

Ενίσχυση της 
Μητροπολιτικότητας και τη 

Διαφοροποίηση της 
Οικονομίας της Δυτικής 

Αθήνας 

                      X   X                   

Π-14:  Στοχευμένες 
παρεμβάσεις αστικής  

αναβάθμισης και 
αναζωογόνησης  για τη 

βελτίωση της 
καθημερινότητας των Πολιτών 

και τη διάχυση των ροών 
επισκεψιμότητας στη Δυτική 

Αθήνα 

                    X X X                     
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Π-1 Π-2 Π-3 Π-4 Π-5 Π-6 Π-7 Π-8 Π-9 Π-10 Π-11 Π-12 Π-13 Π-14 Π-15 Π-16 Π-17 Π-18 Π-19 Π-20 Π-21 Π-22 Π-23 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη νέων / εμβληματικών 
Επιχειρηματικών Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών  - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης. 

Π-15:  Δράσεις εφαρμοσμένης 
έρευνας  και δημιουργίας 

συστάδων (clusters) ανάμεσα 
στις επιχειρήσεις και τα 
ερευνητικά κέντρα, με 

έμφαση στις δράσεις της ΠΣΕΕ 
και, ιδίως σε εκείνες που 

αφορούν στην Πολιτιστική και 
Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό 

σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην  

περιβαλλοντική και 
ενεργειακή διαχείριση των 

αστικών λειτουργιών, καθώς 
και σε έξυπνα συστήματα 

μετακίνησης, διαβίωσης και 
προσέλκυσης / διαχείρισης 

επισκεπτών 

                                X X X X X X X 

Π-16:  Υποστήριξη της 
διείσδυσης, χρήσης και 

αξιοποίησης  αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής 
οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας 

με βάση τις σύγχρονες 
ψηφιακές τεχνολογίες  

                                X X X X X X X 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Π-1 Π-2 Π-3 Π-4 Π-5 Π-6 Π-7 Π-8 Π-9 Π-10 Π-11 Π-12 Π-13 Π-14 Π-15 Π-16 Π-17 Π-18 Π-19 Π-20 Π-21 Π-22 Π-23 

Π-17: Υποστήριξη της 
εκκόλαψης και ίδρυσης 

νεοφυών επιχειρήσεων και 
δικτύων, με έμφαση στις 

δραστηριότητες της 
Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, 
του βιομηχανικού 

σχεδιασμού, των Υπηρεσιών 
που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 
έξυπνες αστικές λειτουργίες 

κ.λπ.   

    X                             X X X X X X 

Π-18:  Διαφοροποίηση των 
Στρατηγικών Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω 
Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την 

πρόσβαση, απόκτηση και 
ενσωμάτωση τεχνογνωσίας  

για νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες, καθώς και νέες 
σύγχρονες  δραστηριότητες  

                              X X   X X X X X 

Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων 
ΜΜΕ ή/και συμπράξεων ή/και 

μέσω ανάπτυξης δικτύων 
μεταξύ επιχειρήσεων που είτε 
δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς 
αλυσίδες αξίας,  για την 

τοποθέτησή τους σε νέες 
αγορές του εξωτερικού,  κατά 
προτεραιότητα στους τομείς 

της ΠΣΕΕ 

                            X X X X   X X X X 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Π-1 Π-2 Π-3 Π-4 Π-5 Π-6 Π-7 Π-8 Π-9 Π-10 Π-11 Π-12 Π-13 Π-14 Π-15 Π-16 Π-17 Π-18 Π-19 Π-20 Π-21 Π-22 Π-23 

Π-20:  Ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας μέσω 

παροχής κατάλληλης 
υποστήριξης και Προώθηση 

της Ίδρυσης νέων 
επιχειρήσεων από νέους, 

γυναίκες κ.λπ., ιδίως στους 
τομείς της ΠΣΕΕ  

                            X X X X X   X X X 

Π-21:  Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αναδιάρθρωσης 

μεμονωμένων ή/και Ομάδων 
Επιχειρήσεων και 

Προσαρμογής Εργαζομένων 
για την στήριξη της 
προσαρμογής των 

επιχειρήσεων στις απαιτήσεις 
του διεθνούς ανταγωνισμού 

και τις σύγχρονες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις, 

ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 

                            X X X X X X   X X 

Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο 
Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ":  Ανάπτυξη και 

εφαρμογή Ανάπτυξη 
Ολοκληρωμένου 

«Οικοσυστήματος» 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη 
Δυτική Αθήνα  

                            X X X X X X X   X 

ΑΠ-4: Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στις αστικές (smart -city, smart-energy, eco-city) των Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων, τις κοινωνικές λειτουργίες (Social Innovation) και τις Εταιρικές Σχέσεις των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας 

Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / 
Περιρέουσας" Νοημοσύνης 
(Ambient Intelligence) στο 

Αστικό Περιβάλλον με 
έμφαση στους Θύλακες της 

Δυτικής Αθήνας (Οικιακό 
Περιβάλλον, Προληπτική 

Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, 
Τοπική Οικονομία, Κοινωνική 
Ένταξη κλπ.) και Δημιουργία 

Διαδημοτικού Δικτύου 
Έξυπνων Συνοικιών» σε 

επίπεδο γειτονιάς 

                            X X X X X X X X   
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Δ.2.2- Αιτιολόγηση της Στρατηγικής με βάση Προκλήσεις / Προβλήματα και Δυνατότητες 
με Χωρική Αναφορά 

 

Να παρουσιαστούν συνοπτικά οι Προκλήσεις / Προβλήματα και οι δυνατότητες που εντοπίστηκαν στην Περιοχή 
Παρέμβασης ανά κατηγορία (Οικονομικές, Δημογραφικές, Κοινωνικές, Περιβαλλοντικές - Κλιματικές), να 
αναφερθεί ο χωρικός εντοπισμός τους (προβλήματα / ανάγκες τοπικά, της Περιοχής Παρέμβασης, του 
Δήμου/Δήμων, ευρύτερης περιοχής και να περιγραφεί συνοπτικά η αντίστοιχη Στρατηγική που θα επιλεγεί. 

 

 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

29 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

Α.1 Οικονομικές – Αστική 
Αναζωογόνηση 

1. Αντιμετώπιση της υποβάθμισης του 
εμπορικού και διοικητικού κέντρου των 
Δήμων της περιοχής παρέμβασης και 
ενίσχυση των δια-δημοτικών εμπορικών και 
ψυχαγωγικών δικτύων. 

Αστικό Διαδημοτικό Πλέγμα Αγίας 
Βαρβάρας – Αιγάλεω - Χαϊδαρίου 

Ενδυνάμωση της Μητροπολιτικότητας της 
Δυτικής Αθήνας με ενίσχυση του 

«αναδυόμενου» Αστικού Διαδημοτικού 
Πλέγματος Αγίας Βαρβάρας – Αιγάλεω - 

Χαϊδαρίου 

2. Αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου το 
οποίο δοκιμάστηκε έντονα από τις 
συνέπειες της οικονομικής κρίσης. 
Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και 
προτίμησης στην τοπική αγορά. Ενίσχυση 
των δια-δημοτικών εμπορικών και 
ψυχαγωγικών δικτύων μέσω και της 
ανάδειξης στοιχείων ταυτότητας της 
συγκεκριμένης περιοχής.  

Αστικό Διαδημοτικό Πλέγμα Ιλίου- 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού 

Ενίσχυση της Διαδημοτικής Αστικής 
Κινητικότητας και Διαλειτουργικότητας των 
Υπερτοπικών Κέντρων της Δυτικής Αθήνας 

3. Αντιμετώπιση της αστικής υποβάθμισης 
σε περιοχές χωροθέτησης παλαιών 
βιομηχανικών περιοχών  

Περιστέρι, Αιγάλεω (θύλακας Δ) 

Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος τους. 
Αναβάθμιση της «Μητροπολιτικότητας» της 

Δυτικής Αθήνας, ιδίως μέσω της 
συστηματοποίησης και της διεύρυνσης των 

δια-δημοτικών λειτουργικών σχέσεων, 
συνεργασιών και δραστηριοτήτων 

Διαμόρφωση των όρων για προσέλκυση 
μεγάλης κλίμακας ιδιωτικών επενδύσεων 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

30 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

στην περιοχή. Παροχή κινήτρων και 
διευκολύνσεων, σημειακές παρεμβάσεις 

στις υποδομές. 

4. Άμβλυνση των φαινομένων εστιασμένης 
πολεοδομικής υποβάθμισης και των 
ελλείψεων στις «στρατηγικές» αστικές 
υποδομές. 

Αιγάλεω (θύλακας Ε του Αγίου 
Σπυρίδωνα), Αγία Βαρβάρα και 
Αιγάλεω (θύλακας Γ), Χαϊδάρι 

(θύλακας Α) , Καματερό (θύλακας Θ). 

Τοπικές αναπλάσεις σε συνδυασμό με 
δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας.  

5. Ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε 
αστικές υπηρεσίες και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, Εφαρμογή καινοτόμων 
υπηρεσιών τύπου «e-services» και «smart 
cities», με στόχο την αναβάθμιση της 
περιοχής παρέμβασης αλλά και την 
προσέλκυση νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων σ' αυτήν. 

Όλη η περιοχή παρέμβασης  

Ενίσχυση της αφομοίωσης, χρήσης και 
αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις, ιδίως μέσω καινοτόμων 

εφαρμογών και εργαλείων διάχυσης (Mobile 
Apps, Open- Clusters, Co-design κ.λπ.) 

6. Πραγματοποίηση συμβολικών έργων και 
παρεμβάσεων που θα σηματοδοτήσουν την 
αναπτυξιακή επανεκκίνηση και την άρση 
της υποβάθμισης της περιοχής. 

Αγία Βαρβάρα (θύλακας Β), Περιστέρι 
(θύλακας Δ) 

Παρέμβαση για τη δημιουργία χώρων 
πολιτισμού σε συνδυασμό με ιδιωτική 

επένδυση σε άλλο τμήμα του εργοστασίου 
για εμπορικές ψυχαγωγικές χρήσεις.  

7. Σχετική αποκοπή των κατοίκων και των 
τοπικών επιχειρήσεων από τα κέντρα λήψης 
αποφάσεων. Προβληματική εναρμόνιση 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 
Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας, της 

Ποιότητας και της Λογοδοσίας των Τοπικών 
Αρχών, τόσο μέσω κοινωνικής δικτύωσης, 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

31 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

των υλοποιούμενων διαχρονικά πολιτικών 
παρέμβασης στην περιοχή με τις 
προσδοκίες των κατοίκων.  

όσο και μέσω αξιοποίησης των ΤΠΕ και με 
έμφαση στην ανάδειξη των διαδημοτικών 

εταιρικών σχέσεων και την κινητοποίηση του 
Τοπικού Κοινωνικού Κεφαλαίου 

8. Μετάβαση από την τοπική οικονομία του 
λιανεμπορίου, της εστίασης και αναψυχής, 
της παραδοσιακής μικρής κλίμακας 
μεταποίησης σε οικονομία σύγχρονων 
υπηρεσιών και παραγωγής με ενσωμάτωση 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.  

Όλοι οι θύλακες 

Διαφοροποίηση του Οικονομικού και 
Παραγωγικού Μοντέλου της Δυτικής Αθήνας 

με έμφαση στην Μητροπολιτικότητα και 
στην Εξωστρέφεια 

9. Βελτίωση της εικόνας της περιοχής 
παρέμβασης ως τόπου προσέλκυσης 
δραστηριοτήτων αναψυχής, τουρισμού, 
πολιτισμού, κατανάλωσης, εργασίας και 
διαβίωσης. 

Όλη η περιοχή παρέμβασης  

Ανάδειξη ταυτότητας και φυσιογνωμίας της 
Δυτικής Αθήνας που προσελκύει νέα 

καταναλωτική ζήτηση και νέες επιλογές για 
εγκατάσταση οικονομικών δραστηριοτήτων.  

10. Διαμόρφωση αναγνωρίσιμης 
φυσιογνωμίας της περιοχής παρέμβασης 
ως πολιτιστική, κοινωνική, ιστορική, 
σύγχρονη ταυτότητα των κατοίκων της με 
στόχο την τόνωση των 
πραγματοποιούμενων στην περιοχή 
δραστηριοτήτων και την προσέλκυση 
επισκεπτών. 

Όλη η περιοχή παρέμβασης. Έμφαση 
σε Περιστέρι, Αιγάλεω, Αγίους 

Αναργύρους. 

Συμβολή στην ενίσχυση της 
Μητροπολιτικότητας της Αττικής μέσω 

Ανάδειξης δικτύου «τοπόσημων» για την 
Προσέλκυση Ροών Σύγχρονου Πολιτισμού 

και Τουρισμού στη Δυτική Αθήνα 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

11. Ανάγκη ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας, είτε μέσω της 
στήριξης υπαρχουσών επιχειρήσεων είτε 
μέσω προσφοράς κινήτρων και ευκαιριών 
για δημιουργία νέων στην περιοχή. 

Πετρούπολη (θύλακες Ζ και Η) Άγιοι 
Ανάργυροι και Ίλιον (θύλακας ΣΤ) 

Στήριξη της τοπικής αγοράς και 
επιχειρηματικότητας – ανάδειξη του 

διαδημοτικού εμπορικού άξονα 
Πετρούπολης – Ιλίου – Αγίων Αναργύρων 

12. Μεγάλες ελλείψεις στις Κοινωνικές 
Υποδομές, ιδιαίτερα σε όσες δημιουργούν 
τον «κοινωνικό μισθό» (Παιδικοί Σταθμοί, 
Φροντίδα για παιδιά, οικογένειες, 
ηλικιωμένους).  

Όλοι οι θύλακες 
Αναβάθμιση και Συμπλήρωση των 

Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα 

13. Σχετικά υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης 
της εκπαίδευσης. Ανάγκες απόκτησης 
γνώσεων και ικανοτήτων από άνεργους που 
απαξιώθηκαν τα προηγούμενα 
επαγγέλματα τους.  

Όλοι οι θύλακες 
Πρόσβαση του Τοπικού Πληθυσμού σε 
Σύγχρονες Δημόσιες Υποδομές Δια Βίου 

Μάθησης και εκπαίδευσης 

Α.2 Οικονομικές – 
Επιχειρηματικότητα 

1. Διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας Περιστέρι, Αιγάλεω, Ίλιον 

Ενίσχυση της Συνεργασίας μεταξύ 
Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων, 

ιδίως στην Εφαρμοσμένη Έρευνα στους 
Τομείς της ΠΣΕΕ που αφορούν στην 

Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, 
στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στην 

περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε 
έξυπνα συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης 
και προσέλκυσης / διαχείρισης επισκεπτών 

2. Μειωμένη ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών από τις τοπικές επιχειρήσεις. 
Τεχνολογική απαξίωση  

Όλοι οι θύλακες 

Ενίσχυση της ζήτησης της προσφοράς για 
υπηρεσίες ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, καθώς 
και της προσφοράς και διάθεσης ψηφιακών 
υπηρεσιών, εφαρμογών και ολοκληρωμένων 

λύσεων ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχομένου 

3. Υψηλός τεχνολογικός αναλφαβητισμός. Όλοι οι θύλακες 

Ενίσχυση της χρήσης και αξιοποίησης των 
ΤΠΕ από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, 
ιδίως μέσω καινοτόμων εργαλείων (Open- 

Clusters, Co-design κ.λπ.) 

4 . Μικρή βιωσιμότητα και μειωμένη 
ανταγωνιστικότητα των νέων 
επιχειρηματικών προσπαθειών στην 
περιοχή παρέμβασης.  

Όλοι οι θύλακες 

Υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής 
νέων επιχειρηματικών ιδεών, ιδίως μέσω 

νέων και καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών 

5. Μειωμένη ανταγωνιστικότητα των 
τοπικών επιχειρήσεων 

 

Κυρίως θύλακες Β, Δ, ΣΤ 
Αναβάθμιση των Ικανοτήτων και Υποστήριξη 

της Ανάπτυξης Βιώσιμων Ανταγωνιστικών 
Πλεονεκτημάτων των Επιχειρήσεων της 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

Δυτικής Αθήνας. Υποστήριξη των 
Επιχειρήσεων για τη βελτίωση των 

ικανοτήτων τους εξυπηρέτησης 
υφιστάμενων αγορών και εδραίωση τους σε 

νέες αγορές του εξωτερικού 

6. . Ανεργία των νέων επιστημόνων. Κυρίως θύλακες Β, Δ, ΣΤ 

Βελτίωση της Απασχόλησης μέσω 
υποστήριξης των νέων επιχειρηματιών, 

παροχής εργαλείων και δημιουργίας νέων 
Επιχειρήσεων, με έμφαση στους Τομείς της 

ΠΣΕΕ 

Ενίσχυση της καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας -κυρίως μέσω της 
δημιουργίας θερμοκοιτίδων (από μεγάλου 
μεγέθους έως «pocketsize» κέντρων 
υποστήριξης) και στήριξη της νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Κυρίως θύλακες Β, Δ, ΣΤ 

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων 
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ της Δυτικής Αθήνας μέσω εφαρμογής 
σχεδίων αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της 

προσαρμογής επιχειρήσεων και 
εργαζομένων στις αλλαγές στήριξη, κυρίως 

σε ΜΜΕ με αποδεδειγμένο δυναμικό 
ανάπτυξης, εξωστρέφειας και μεγέθυνσης 

Αναβάθμιση των θεσμών της κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας στην Δυτική Αθήνα 
και διεύρυνση του αντικειμένου τους, με 
στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδίως 
των νέων. 

Άγιοι Ανάργυροι (θύλακας ΣΤ), 
Καματερό (θύλακας Θ) 

Προαγωγή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στη 

Δυτική Αθήνα 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

 

Β. Δημογραφικές 

1. Βελτίωση των όρων κοινωνικής 
διαφοροποίησης στη Δυτική Αθήνα μέσω 
προσέλκυσης οικογενειών από μεσαία ή και 
ανώτερα κοινωνικά στρώματα. 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 
Προσέλκυση Απασχόλησης Νέων και 

Εγκατάστασης Νέων Οικογενειών στη Δυτική 
Αθήνα 

2. Μειωμένη επίπεδο ποιότητας ζωής που 
οδηγεί σε απομάκρυνση των κατοίκων.  

Κυρίως θύλακες Α, Γ, Ε 

Βελτίωση Ποιότητας Ζωής ως μέσου για τη 
βελτίωση του μέσου επιπέδου διαβίωσης 

και την προσέλκυση νέων οικογενειών στην 
περιοχή.  

3.Αντιμετώπιση του κινδύνου δημιουργίας 
ζωνών περιθωριοποίησης και αποκλεισμού 
σε συγκεκριμένες περιοχές  

Αιγάλεω (Θύλακας Ε στον Άγιο 
Σπυρίδωνα), Καματερό ( Θύλακας Θ), 

Αγία Βαρβάρα (θύλακας Γ).  

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση 
της Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων 

του Τοπικού Πληθυσμού 

Γ.1 Κοινωνικές – Βελτίωση των 
όρων και των Προϋποθέσεων 

της Δημιουργίας Νέων Θέσεων 
Απασχόλησης 

 

 

 

 

1. Αντιμετώπιση της ιδιαίτερα υψηλής 
τοπικής ανεργίας – δημιουργία 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 

Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των 
Νέων στην Απασχόληση και στην 

Επιχειρηματικότητα μέσω Ολοκληρωμένων 
και Καινοτόμων Παρεμβάσεων Ενεργητικής 

Ένταξης 
2. Δομική ανεργία – υψηλό ποσοστό 

άνεργων που προέρχονται από 
απαξιωμένες τεχνολογικά 
απασχολήσεις 

Κυρίως θύλακες Γ, Ε, ΣΤ, Θ 
Απόκτηση νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
μέσω εκπαίδευσης – μαθητείας – πρακτικής 

άσκησης 

3 Διαρθρωτική ανεργία, έλλειψη Όλη η περιοχή παρέμβασης Διαδημοτικό δίκτυο διασύνδεσης ανέργων, 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

 

 

διασύνδεσης ανέργων με τις επιχειρήσεις επιχειρήσεων. 

4 Υψηλή ανεργία ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων 

 
Κατάρτιση και ενίσχυση δεξιοτήτων 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΑμεΑ, 
ανύπαντρες μητέρες κλπ) 

Γ2 Κοινωνικές – Βελτίωση των 
όρων και των Προϋποθέσεων 

Κοινωνικής Ένταξης 

1. Αντιμετώπιση της απειλής κοινωνικού 
αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού. 

Αιγάλεω (Θύλακας Ε στον Άγιο 
Σπυρίδωνα), Καματερό ( Θύλακας Θ), 

Αγία Βαρβάρα (θύλακας Γ). 

Προώθηση της Κοινωνικοποίησης και της 
Ένταξης των Περιθωριοποιημένων Ομάδων 

στην Αγορά Εργασίας και στην 
Επιχειρηματικότητα 

2. Αντιστροφή του φαινομένου της σχετικής 
στέρησης/ φτώχειας μέσω της 
διευκόλυνσης πρόσβασης στα βασικά 
κοινόχρηστα αγαθά και κοινωνικές 
υπηρεσίες. 

Αιγάλεω (Θύλακας Ε στον Άγιο 
Σπυρίδωνα), Καματερό ( Θύλακας Θ), 

Αγία Βαρβάρα (θύλακας Γ). 

Προαγωγή της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Ένταξης και της Ισότιμης Πρόσβασης σε 

Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα, Δράσεις και 
Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης, δημόσιας 

υγείας, ψυχικής υγείας, δημιουργικής και 
υποστηριζόμενης απασχόλησης καθώς και 
την Προώθηση της Κοινωνικής Καινοτομίας 

Αντιμετώπιση της κοινωνικής 
αποδυνάμωσης των ευπαθών ομάδων και 
της έλλειψης συντονισμένης πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης του τοπικού 
πληθυσμού που ανήκει στις ευπαθείς 
ομάδες, 

Αιγάλεω (Θύλακας Ε στον Άγιο 
Σπυρίδωνα), Καματερό ( Θύλακας Θ), 

Αγία Βαρβάρα (θύλακας Γ). 

Περιστέρι (θύλακας Δ) 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της 
Κοινωνικής Καινοτομίας 

μέσα από ταυτόχρονη ενδυνάμωση της δια-
δημοτικής συνεργασίας και εξατομικευμένη 

προσέγγιση των αναγκών των ευπαθών 
ομάδων, μεταξύ άλλων, με βελτίωση των 

ικανοτήτων των στελεχών των Κοινωνικών 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκλήσεις 
Προβλήματα / Ανάγκες και Δυνατότητες 

της Περιοχής Παρέμβασης 
Χωρικός Εντοπισμός Περιγραφή της Στρατηγικής 

Υπηρεσιών και Δομών και εφαρμογή 
καινοτόμων παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Καινοτομίας. 

Περιβαλλοντικές - Κλιματικές 

1. . Αύξηση της ενεργειακής 
αποτελεσματικότητας των κτιριακών 
υποδομών (δημόσιων και ιδιωτικών) και 
συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. 

Όλοι οι θύλακες 

Προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας 
και της ΕΞΕ σε Δημόσιας Κτίρια Υψηλής 

Επισκεψιμότητας και Χρηστικότητας στη 
Δυτική Αθήνα 

2 Υψηλή συχνότητα επικίνδυνων 
πλημμυρικών φαινομένων 

Αστικό Διαδημοτικό Πλέγμα Αγ. 
Αναργύρων/Καματερού – Ιλίου – 

Πετρούπολης  

Αντιμετώπιση των Πλημμυρικών 
φαινομένων στον Αστικό Ιστό των Περιοχών 
της Δυτικής Αθήνας που γειτνιάζουν με τους 
Ορεινούς Όγκους της Περιοχής Παρέμβασης 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Δ.2.3 – Συνέργιες προτεινόμενης Στρατηγικής με άλλα Προγράμματα και Πολιτικές – 
Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων 

Να τεκμηριωθεί η συνέργια της προτεινόμενης Στρατηγικής με άλλα Προγράμματα και άλλες πολιτικές (ΠΕΣΚΕ, 
ΠΣΕΕ, Περιφερειακές, Εθνικές κλπ.), καθώς και η επιδίωξη μόχλευσης πόρων από τον ιδιωτικό τομέα της 
οικονομίας. 

 

1. Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 
(RIS3) 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 
εμβληματική πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ‘Ένωσης Καινοτομίας’ (Innovation 
Union),με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να επιτύχει έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με ταυτόχρονη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιστήμης 
και αγοράς, ούτως ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να μετατρέπονται σε νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες.  

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας προωθείται η « Έξυπνη Εξειδίκευση στην έρευνα και 
στην καινοτομία (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization – RIS3), έτσι 
ώστε η χώρα αλλά και κάθε περιφέρεια, να εστιάσει στην ενίσχυση συγκεκριμένων 
κατηγοριών επενδύσεων που θα προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην οικονομία. 

Πρακτικά, η RIS3 είναι μία τοπο-κεντρική (place-based) προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά 
τους, τις δυνατότητές τους και τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν προς την 
οικονομική ανάπτυξη.  

Η Στρατηγική για την Έρευνα και Καινοτομία στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης συνδέει 
την έρευνα και καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη με νέους τρόπους όπως είναι η 
επιχειρηματική ανακάλυψη και η προτεραιοποίηση έπειτα από στενή συνεργασία με τους 
τοπικούς φορείς. Στοχεύει στην αναδιοργάνωση παραδοσιακών τομέων μέσω της στροφής 
σε υψηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες, νέες αγορές ή αλυσίδες αξίας, στοχεύει 
επίσης στον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων επιχειρήσεων μέσω της υιοθέτησης και της 
διάχυσης των νέων τεχνολογιών, στην διαφοροποίηση με όχημα την τεχνολογία και την 
ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω καινοτομιών καθώς και την διερεύνηση 
νέων μορφών καινοτομίας όπως η ανοιχτή και φιλική προς τον χρήστη καινοτομία και η 
κοινωνική καινοτομία και η καινοτομία υπηρεσιών. 

Η RIS3 περιλαμβάνει οριζόντιες συνιστώσες (ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών, δημιουργία υποδομών έρευνας και καινοτομίας, αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρουν αναδυόμενοι τεχνολογικοί τομείς, αριστεία στην έρευνα, ανάπτυξη 
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, διασύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία, παραγωγή 
νέας γνώσης, διεθνής συνεργασία),ενώ ταυτόχρονα έχει συγκεκριμένη τομεακή διάσταση, η 
οποία προέκυψε μέσα από την εφαρμογή της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης. 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

39 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οι τομείς προτεραιότητας η RIS3 είναι: 
• η Αγρο-διατροφή 
• οι Βιοεπιστήμες & Υγεία-Φάρμακα 
• οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
• η Ενέργεια 
• το Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη 
• οι Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα 
• τα Υλικά – Κατασκευές 
• ο Πολιτισμός– Τουρισμός και οι Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ). 

Οι Στρατηγικές Επιλογές και οι Άξονες Παρέμβασης οι οποίοι διέπουν τον σχεδιασμό της 
Έξυπνης Εξειδίκευσης σε επίπεδο τομέων προτεραιότητας έχουν ως εξής: 

1. Στρατηγική Επιλογή 1: Επένδυση στη δημιουργία και διάχυση της Νέας Γνώσης 
με άξονες την προώθηση της Αριστείας στην Έρευνα, την ενίσχυση 
μηχανισμών ανάπτυξης και δικτύωσης και του ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού και των υποδομών έρευνας και καινοτομίας με Ανάπτυξη 
(υπο)δομών ΕΤΑΚ (capacity building),προώθηση της πρόσβασης σε αυτές και 
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και δυναμικού ETAK. 

2. Στρατηγική Επιλογή 2: Ενίσχυση της επένδυσης στην έρευνα και καινοτομία με 
άξονες την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων ανταγωνιστικών στη 
διεθνή αγορά, μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την 
ανάπτυξη νέων καινοτόμων παραγωγικών παικτών 

3. Στρατηγική Επιλογή 3: Ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και θεσμών και 
διασυνδέσεων ΕΤΑΚ με την κοινωνία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων: 

Οι Ά ξονες Παρέμβασης της Έξυπνης Εξειδίκευσης περιγράφονται ως ακολούθως: 

α. Ανάπτυξη δυναμικού ΕΤΑΚ στους τομείς εξειδίκευσης (capacity building):ανάπτυξη 
δυναμικού Ε.ΤΑ.Κ στους δημόσιους φορείς έρευνας, του προσωπικού τους, των συνεργασιών 
τους με τις επιχειρήσεις και της παροχής υπηρεσιών ΕΤΑΚ, την ενίσχυση του παραγωγικού 
οικοσυστήματος με νέους παίκτες και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, 

β. Ενίσχυση δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ: υποστήριξη ΜμΕ και συστάδων επιχειρήσεων και 
φορέων Ε.ΤΑ.Κ για την ανάπτυξη στοχευμένων συνεργασιών σε έργα Ε.ΤΑ.Κ και την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων Ε.ΤΑ.Κ και καινοτομικών ικανοτήτων στις επιχειρήσεις, 

γ. Μηχανισμοί και δομές υποστήριξης για τη δικτύωση και επικοινωνία, την εκκόλαψη νέων 
παικτών και την υποστήριξη της καινοτομικής προσπάθειας των επιχειρήσεων και τη 
διαμόρφωση μηχανισμού επιχειρηματικής ανακάλυψης 

δ. Ανάπτυξη εξωστρέφειας και δικτύωση για την αξιοποίηση του παραγωγικού και 
καινοτομικού δυναμικού και την σύνδεση με την παγκόσμια δραστηριότητα Ε.ΤΑ.Κ, την 
οργανική σύνδεση και επικοινωνία με την ελληνική κοινωνία καθώς και διερεύνηση των 
αποτελεσμάτων της τεχνολογικής εξέλιξης για την κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη 
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Με βάση τους άξονες στρατηγικής και τα επίπεδα παρέμβασης διαμορφώνονται «κατηγορίες 
παρέμβασης» στις οποίες εντάσσονται οι δράσεις της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η 
κωδικοποίηση των «κατηγοριών παρέμβασης» φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Η ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, αξιοποιεί τη «διεπαφή» ανάμεσα στη RIS και στην ΠΣΕΕ, 
στοχεύοντας στους «αναδυόμενους τομείς» οι οποίοι μπορεί να συνδέονται με παγκόσμιες 
προκλήσεις (global challenges)και σχετίζονται με τεχνολογίες που συνδέονται με την αστική 
αναζωογόνηση, την ποιότητα ζωής και τις ΤΠΕ (smart cities, IoT, smart grids), την πολιτιστική 
και τη δημιουργική βιομηχανία και την κοινωνική καινοτομία. 

2. Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 (ΠΣΕΕ Αττικής) 

Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Αττική (ΠΣΕΕ) στοχεύει στην ενίσχυση 
των δυνατοτήτων και την ανάπτυξη δομών, μεταξύ της Αυτοδιοίκησης, των εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών κέντρων και ιδιωτικών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να 
μετατραπεί η Αττική σε ηγετικό μητροπολιτικό κέντρο έρευνας, παραγωγής και εξαγωγής 
καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

Κινητήρια δύναμη σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί το σημαντικό και εξαιρετικά ικανό 
επιστημονικό και τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας, ενώ προϋπόθεση για τη 
γόνιμη αξιοποίησή του, αποτελεί η διασφάλιση σύγχρονου, ελκυστικού και ανταγωνιστικού 
επιπέδου ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Αττικής. 

Η ΠΣΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας σε τρία πεδία ειδίκευσης 
στα οποία εντάσσονται οι τομείς εξειδίκευσης, που αναδεικνύονται προνομιακοί και με 
σημαντικά παράθυρα ευκαιρίας για την Αττική: 

- Δημιουργική οικονομία 

- Γαλάζια οικονομία 

- Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών 

Ο όρος "Δημιουργική Οικονομία" - στο πλαίσιο της ΠΣΕΕ- αναφέρεται στην 
κοινωνικοοικονομική προοπτική δραστηριοτήτων έντασης δημιουργικότητας και γνώσης. 
Πυρήνας της Δημιουργικής Οικονομίας είναι οι Πολιτισμικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, 
οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις τέχνες, τον πολιτισμό, τις επιχειρήσεις και την τεχνολογία. 
Κοινό τους στοιχείο είναι ότι μετασχηματίζουν την δημιουργικότητα σε αξία χρήσης που 
βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και τη λειτουργία των οργανισμών. 

Οι κλάδοι που εντάσσονται στη Δημιουργική Οικονομία είναι αυτοί του πολιτισμού (θέατρα, 
τέχνες, πολιτισμική κληρονομιά, αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικά κέντρα κλπ), της 
χειροτεχνίας (παραδοσιακή και νέα, κεραμικά, κόσμημα κ.α.), του λογισμικού και των 
εφαρμογών ΤΠΕ στους τομείς της διασκέδασης, της μάθησης του πολιτισμού κοκ., (π.χ. 
ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών παιγνίων, δημιουργία υπηρεσιών και περιεχομένου –
mobile apps, e-learning κλπ.), της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
πολυμεσικού ψηφιακού περιεχομένου και των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Επίσης, η 
δημιουργικότητα και ο πολιτισμός αφορά σε δραστηριότητες όπως της γαστρονομίας, της 
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ένδυσης και υπόδησης, του βιομηχανικού σχεδιασμού. Τέλος ο κλάδος του τουρισμού και 
της αναψυχής ανήκουν στον ευρύτερο τομέα σχεδιασμού και παραγωγής- παροχής 
εμπειρίας (βιωμάτων) σε ποικίλες μορφές όπως τουρισμό αναψυχής, γαστρονομικό και 
οινικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, αθλητικό, περιβαλλοντικό τουρισμό κ.ο.κ. 

Στη δημιουργική οικονομία η Αττική διαθέτει ισχυρή αναγνωρισιμότητα, παράδοση και 
φήμη. Η σύγχρονη δραστηριότητα στις τέχνες (θέατρο, κινηματογράφο, μουσική κλπ.), στη 
χειροτεχνία (παραδοσιακή και νέα, κεραμικά, κόσμημα κ.α.), στην παιδεία, στον τουρισμό, 
σε μεταποιητικούς κλάδους με έντονο το ρόλο της δημιουργικότητας (όπως η ένδυση και το 
έπιπλο) εμπεριέχουν τη δυνατότητα σημαντικής δυναμικής και σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη δυναμικού στις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής, των επικοινωνιών και των 
πολυμέσων είναι δυνατή μια ανανέωση και επέκταση της σχετικής οικονομικής και 
κοινωνικής δραστηριότητας με σημαντικά οφέλη τόσο για την οικονομία όσο και για την 
κοινωνία. 

H "Γαλάζια οικονομία", περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το υδάτινο 
περιβάλλον, με αιχμή τη ναυτιλία, την αλιεία, τον παράκτιο τουρισμό, τη διαχείριση του 
υδάτινου περιβάλλοντος και τις συναφείς δραστηριότητες Περιλαμβάνει επίσης την 
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ όπως για παράδειγμα η κυματική ενέργεια, τον ειδικό 
τουρισμό (π.χ. καταδυτικός τουρισμός σε ναυάγια), μουσεία με θέμα τη ναυτιλία, τη 
ναυπηγική τέχνη, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την καταγραφή/εξερεύνηση 
του θαλάσσιου κόσμου. Συνδέεται με επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στη 
(θαλάσσια) βιολογία-βιοχημεία-βιοτεχνολογία, στα νέα υλικά, τις ΤΠΕ, την τεχνολογία 
διαστήματος, τις νέες μορφές τουρισμού, τη θαλάσσια-υποβρύχια αρχαιολογία και ιστορία 
κοκ. 

Τα παραπάνω συνθέτουν τη «Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών», δηλαδή την οικοδόμηση 
της ποιότητας ζωής σε κάθε πτυχή τη καθημερινής λειτουργίας της ατομικής και κοινωνικής 
ζωής. Οι προκλήσεις που αφορούν στην ποιότητα ζωής περιλαμβάνουν εξαιρετικά ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων: υγεία, παιδεία, διατροφή, ενέργεια, αναψυχή και τουρισμό, 
περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση, αστική λειτουργία, μεταφορές και χωρικές 
παρεμβάσεις, δημόσιες υπηρεσίες και τη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας και του 
κράτους. Οι δυνατότητες ανάπτυξης σχετικών δραστηριοτήτων αφορούν τόσο στην 
αντιμετώπιση των οξύτατων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων όσο και στην 
ανάπτυξη λύσεων και τεχνολογικών ικανοτήτων με διεθνή εμβέλεια. 

Ο τομέας αυτός αφορά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας 
Αττικής. Έχει στόχο να καταστεί η περιφέρεια Αττικής «αξιοβίωτη», μέσω της ανάπτυξης και 
εφαρμογής τεχνολογιών "έξυπνης πόλης" και 'έξυπνης γειτονιάς", της διαχείρισης των 
στερεών και υγρών αποβλήτων, της εξοικονόμησης ενέργειας και της παραγωγής ενέργειας 
από ΑΠΕ, αξιοποιώντας τον αγροβιομηχανικό τομέα1 και την ενεργό πολιτική διατροφής. 

                                                           
1Στον αγρο-βιομηχανικό τομέα, ο οποίος αποτελεί σημαντική συνιστώσα της ποιότητας ζωής, διαπιστώνεται ισχυρή εξειδίκευση 
στους τομείς της αμπελο-οινοποίας, των οπωροκηπευτικών, της πτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας με σημαντικές 
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Αφορά επίσης τον κλάδο της υγείας και την βιομηχανία του φαρμάκου η οποία έχει δυναμική 
παρουσία στην Αττική. 

Εκτός από το κρίσιμο μέγεθος της συναφούς ερευνητικής δραστηριότητας, η Αττική έχει 
αυξημένο βάρος σε σχέση με τη χώρα. Έτσι οι λύσεις και οι προδιαγραφές που θα 
αναπτυχθούν και "δοκιμασθούν" εδώ θα επηρεάσουν και την συνολική κατεύθυνση 
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομικής δραστηριότητας. Με αυτή την έννοια αποτελεί και 
σημαντικό πεδίο μάθησης για το σύνολο της χώρας, αλλά και στο επίπεδο της Δυτικη΄ς 
Αθήνας 

Η στρατηγική αξιοποίησης της ΠΣΣΕ στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας αξιοποιεί 
την εξειδίκευση των δράσεων της ΠΣΕΕ στις «επιλέξιμες» Επενδυτικές Προτεραιότητες (EΤΠΑ 
1b, 2c, 3a) που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο της Ο.Χ.Ε. Ταυτόχρονα, η ΟΧΕ θα «ανιχνεύσει» 
πρόσθετες δράσεις σε άλλες Ε.Π. της ΠΣΕΕ και του ΕΠ Αττική 2014-2020. 

Οι Δράσεις της ΠΣΕΕ που αξιοποιούνται φαίνονται ανά Παρέμβαση στην Ενότητα ΣΤ του 
παρόντος.  

3. Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 
 
Η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 (ΕΨΣ) στοχεύει στην πολυεπίπεδη και δυναμική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ, ώστε να αποτελέσουν το μοχλό για την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της 
οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης, τον 
καταλύτη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη Δημόσια Διοίκηση καθώς επίσης και 
το εργαλείο και μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής. 

Η χώρα, καλείται να εκμεταλλευτεί το σημαντικό πλεονέκτημα που διαθέτει, που είναι το 
ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα, θέτοντας σε εφαρμογή ένα συνεκτικό 
στρατηγικό σχέδιο που θα αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση όλων των δράσεων και παρεμβάσεων ψηφιακής ανάπτυξης, με ορίζοντα το 2021. 

Αυτόν ακριβώς το σκοπό εξυπηρετεί η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (ΕΨΣ), η οποία εξειδικεύει 
επτά (7) τομείς παρέμβασης, τις προτεραιότητες για τον κάθε τομέα, τις απαιτούμενες 
ενέργειες υλοποίησης για τον καθένα από τους τομείς προτεραιότητας, καθώς επίσης και 
όλα τα αναγκαία μέτρα και δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου σχεδιασμού και 
υλοποίησης έργων και δράσεων ΤΠΕ στο Δημόσιο. 

Η εθνική στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά δομείται σε τρεις πυλώνες: 

• στη βελτίωση της πρόσβασης για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στα 
διαδικτυακά αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη -για το σκοπό αυτό, 
απαιτείται να καταργηθούν σύντομα οι βασικές διαφορές μεταξύ του εντός και 
του εκτός διαδικτύου περιβάλλοντος, ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια στις 

                                                           
δραστηριότητες αύξησης της προστιθέμενης αξίας στον τομέα των τροφίμων, ενώ είναι ουσιαστικά ανεκμετάλλευτες οι 
δυνατότητες αξιοποίησης των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και συνολικά του ενδημικού βιολογικού κεφαλαίου. 
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διασυνοριακές διαδικτυακές δραστηριότητες. 
• στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη των ψηφιακών 

δικτύων και υπηρεσιών — για το σκοπό αυτό απαιτούνται υποδομές και 
υπηρεσίες περιεχομένου υψηλής ταχύτητας, ασφαλείς και αξιόπιστες, οι οποίες 
να υποστηρίζονται από κατάλληλο σύνολο κανονιστικών προβλέψεων που να 
ευνοεί την καινοτομία, τις επενδύσεις, τον θεμιτό ανταγωνισμό και να 
προσφέρει ισότιμους όρους ανταγωνισμού. 

• στη μεγιστοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ψηφιακής 
οικονομίας -για το σκοπό αυτό, απαιτούνται επενδύσεις σε υποδομές και 
τεχνολογίες ΤΠΕ, όπως η νεφοϋπολογιστική και τα μαζικά δεδομένα, και στην 
έρευνα και καινοτομία με στόχο την τόνωση της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας καθώς και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και των 
δεξιοτήτων και την αποφυγή των αποκλεισμών 

Για την εξυπηρέτηση των στόχων της ΕΨΣ, σε μία χρονική περίοδο όπου οι διαθέσιμοι πόροι 
δημόσιας παρέμβασης είναι περιορισμένοι, οι κατευθύνσεις της εθνικής αναπτυξιακής 
στρατηγικής έχουν ως εξής: 

• Η υψηλή διαθεσιμότητα και διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών Νέας Γενιάς, ως 
προϋπόθεση για την δημιουργία προοπτικών για οικονομική ανάπτυξη, 
απασχόληση, εξωστρέφεια και καινοτομία στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. 

• Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την υποστήριξη ουσιαστικών δράσεων 
μεταρρύθμισης, τόσο προς την κατεύθυνση παροχής ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με εστίαση στις υπηρεσίες 
μεγάλης ζήτησης, όσο και προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της 
αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Ουσιαστικό συστατικό αυτής της 
προσπάθειας αποτελεί η ριζική αλλαγή και ο εκσυγχρονισμός του τρόπου 
σχεδιασμού και προμήθειας έργων ΤΠΕ από το Δημόσιο. 

• H υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στους τομείς 
-πυλώνες της ελληνικής οικονομίας6. Κομβικό σημείο προς την κατεύθυνση 
αυτή, είναι ο συντονισμός των δράσεων έτσι ώστε να στοχεύουν παράλληλα 
στην ενίσχυση και της προσφοράς (από την πλευρά του κλάδου των εταιρειών 
ΤΠΕ) αλλά και της ζήτησης (από την πλευρά των εταιρειών των άλλων τομέων-
πυλώνων). 

• Η ανάπτυξη του τομέα των ΤΠΕ ως διεθνώς ανταγωνιστικού τομέα της 
οικονομίας, με τη συγκράτηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτει η χώρα, με την έμπρακτη υποστήριξη 
νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας ΤΠΕ και με την ενίσχυση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και 
ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. 

Οι συνέργιες της ΕΨΣ με τη ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας προσδιορίζονται στις ακόλουθες: 

• στην Προώθηση της ψηφιοποίησης της λειτουργίας των ΜΜΕ (Προτεραιότητα 
2.1 της ΕΨΣ που συνδέεται με τις Παρεμβάσεις των ΑΠ 3 και 5 της ΒΑΑ/ΟΧΕ), 

•  Ενίσχυση της εξωστρέφειας και του ηλεκτρονικού εμπορίου (Προτεραιότητα 2.2 
της ΕΨΣ που συνδέεται με τις Παρεμβάσεις των ΑΠ 3 και 5 της ΒΑΑ/ΟΧΕ), 

• Συνεργασία για τη συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση 
(Προτεραιότητα 2.3 της ΕΨΣ που συνδέεται με τις Παρεμβάσεις των ΑΠ 2, 4 και 
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5 της ΒΑΑ/ΟΧΕ), 
• Συντονισμός της εθνικής πολιτικής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά 

(Προτεραιότητα 2.4 της ΕΨΣ που συνδέεται με τις Παρεμβάσεις των ΑΠ 2 και 5 
της ΒΑΑ/ΟΧΕ), 

•  Δράσεις «lighthouse» (Προτεραιότητα 2.5 της ΕΨΣ που συνδέεται με τις 
Παρεμβάσεις του ΑΠ 3 της ΒΑΑ/ΟΧΕ). 

• Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της 
απασχόλησης και, ειδικότερα:  

• Εστίαση στην επιχειρηματική αξιοποίηση της καινοτομίας σε ΤΠΕ 
(Προτεραιότητα 3.1 της ΕΨΣ που συνδέεται με τις Παρεμβάσεις των ΑΠ 3 και 5 
της ΒΑΑ/ΟΧΕ), 

• Αξιοποίηση της καινοτομίας ΤΠΕ στους τομείς προτεραιότητας της οικονομίας  
(Προτεραιότητα 3.2 της ΕΨΣ που συνδέεται με τις Παρεμβάσεις των ΑΠ 3, 4 και 
5 της ΒΑΑ/ΟΧΕ), 

• Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για νεοφυείς επιχειρήσεις ΤΠΕ 
(Προτεραιότητα 3.3 της ΕΨΣ που συνδέεται με τις Παρεμβάσεις των ΑΠ 3 και 4 
της ΒΑΑ/ΟΧΕ), 

•  Υποστήριξη εξωστρέφειας θεματικών συνδέσμων &clusters (Προτεραιότητα 3.4 
της ΕΨΣ που συνδέεται με τις Παρεμβάσεις του ΑΠ 3 της ΒΑΑ/ΟΧΕ), 

• Αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας - Συμμετοχή σε διαδικασίες 
προτυποποίησης  (Προτεραιότητα 3.5 της ΕΨΣ που συνδέεται με τις 
Παρεμβάσεις του ΑΠ 3 της ΒΑΑ/ΟΧΕ). 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πίνακας 5. Κωδικοποίηση των Κατηγοριών Παρέμβασης της RIS3 

 

Στρατηγικές 
επιλογές RIS3 

1. Επένδυση στη 
Δημιουργία και 

διάχυση της 
Νέας Γνώσης 

2. Επένδυση στην 
έρευνα και καινοτομία 

3. Ανάπτυξη Καινοτομικής 
Νοοτροπίας, Θεσμών 

και «Διασυνδέσεων» ΕΤΑΚ με την 
Κοινωνία 

Άξονες Παρέμβασης Κατηγορίες Παρέμβασης 

α. Ανάπτυξη 
δυναμικού (capacity 

building) 

1.α Ανάπτυξη 
δυναμικού ΕΤΑΚ 

στους τομείς 
εξειδίκευσης και 

στις βασικές 
τεχνολογίες 

γενικής 
εφαρμογής 

2.α Εκκόλαψη νέων 
επιχειρηματικών 

παικτών 

3.α Ενίσχυση μηχανισμών και 
θεσμικού πλαισίου 

β. Ενίσχυση 
δραστηριοτήτων 

ΕΤΑΚ 

1.β Ενίσχυση 
δραστηριοτήτων 

ΕΤΑΚ και νησίδων 
αριστείας 

2.βΕνίσχυση της 
ενδογενούς έρευνας και 

καινοτομίας στις 
επιχειρήσεις 

3.β Ενίσχυση της ζήτησης για 
καινοτομία από τη δημόσια διοίκηση 

 
γ. Μηχανισμοί και 
δομές υποστήριξης 

1.γ Ενίσχυση 
(Υπο)δομών 
δικτύωσης 

2.γ Υποδομές και 
μηχανισμοί στήριξης 

καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας 

3.γ Μηχανισμοί Επιχειρηματικής 
Ανακάλυψης και Τεκμηρίωσης 

δ. Εξωστρέφεια και 
δικτύωση 

1.δ Διασύνδεση 
και συνεργασία 

σε ΕΤΑΚ 

2.δ Επιχειρηματική 
εξωστρέφεια 

3.δ Ανάπτυξη Καινοτομικής 
Κουλτούρας 

Πηγή: Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 (RIS3), ΓΓΕΤ, 2014 
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Πίνακας 6. Κωδικοποίηση των Κατηγοριών Παρέμβασης της RIS3 

Πεδία Κρίσιμες περιοχές για παρεμβάσεις ΕΤΑ 

Διαλειτουργικό
τητα Επιπέδων 
/ Αξιοποίηση 

Πόρων 

1.Ενίσχυση της καινοτομίας για 
την διαμόρφωση νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών για τον 
επισκέπτη αρχαιολογικών χώρων 

/ μουσείων 
/ συλλογών και άλλων πόλων και 

εκδηλώσεων πολιτιστικής 
δραστηριότητας. 

· Pre-commercial Procurement - κατά προτεραιότητα μέσω 
αξιοποίησης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων 

- για τη διαμόρφωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
 

Ενίσχυση συμπράξεων ΕΚ / ΑΕΙ / ΤΕΙ με ΜΜΕ για την ανάπτυξη 
ή αναβάθμιση σχετικών εφαρμογών, ειδικότερα στις ΤΠΕ (ως 
‘disruptive technologies’ / KETs για τον ευρύτερο τομέα ‘Π-Τ- 

ΠΔΒ) 

RIS3 / ΠΣΕΕ 

2.Αξιοποίηση υποδομών 
καινοτομίας για το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση εξειδικευμένων 
υπηρεσιών περιεχομένου & 

εκπαιδευτικών διαδραστικών 
εφαρμογών για χώρους 

πολιτισμού 

· Αξιοποίηση & εφαρμογή state-of the art- εργαλείων και 
μεθοδολογιών (ICT / τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου) 

Εθνικό & 
Περιφερειακό 

3.Προώθηση και ενίσχυση της 
ψηφιακής επιχειρηματικότητας 

στους τομείς του Πολιτισμού, του 
Τουρισμού και των ΠΔΒ 

· Εφαρμογή ερευνητικών αποτελεσμάτων στη βελτίωση της 
διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικού (πολιτιστικού) 

περιεχομένου, χαρτογράφηση και ενίσχυση της επανάχρησής 
του, ενίσχυση ΜμΕ – και μέσω incubation spaces – για 

ανάπτυξη καινοτόμων, user centric προϊόντων & υπηρεσιών 
(περιλ. Mobile apps) με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά με 

χρήση geospatio-temporal semantic web για τις ΠΤΔΒ & 
ενίσχυση αντίστοιχων ‘research & innovation –driven’ start-ups 

Εθνικό & 
Περιφερειακό 

4.Ανάδειξη της αριστείας σε 
τομείς εξειδίκευσης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και του 
σύγχρονου πολιτισμού, 

παραγωγή νέας γνώσης και 
άνοιγμά της στη δημιουργική 

οικονομία 

· Ανάδειξη της διεπιστημονικής γνώσης στα πεδία των 
κλασικών σπουδών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του 

σύγχρονου πολιτισμού στην δημιουργική οικονομία & 
αντίστοιχες πιλοτικές δράσεις / ενίσχυση της πρόσβασης σε 

υποδομές έρευνας & καινοτομίας / ενίσχυση της γνώσης για τις 
συνέργειες του ΠΤΔΒ με άλλους τομείς προτεραιότητας με 

στόχο την βελτίωση της πολιτιστικής και τουριστικής εμπειρίας 

Εθνικό & 
Περιφερειακό 
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Πεδία Κρίσιμες περιοχές για παρεμβάσεις ΕΤΑ 

Διαλειτουργικό
τητα Επιπέδων 
/ Αξιοποίηση 

Πόρων 

5.Παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών καινοτομίας – μέσω 

ενίσχυσης της ικανότητας 
φορέων Ε&Κ και το σχηματισμό 

«δικτύων γνώσης» - για την 
διασφάλιση της βιωσιμότητας, 
ανάδειξη της εξωστρέφειας και 
διεύρυνση της αλυσίδας αξίας 

του τρίπτυχου 

· Δίκτυα συνεργασίας για την ανάπτυξη τεχνικών (διαγνωστικές 
τεχνικές, αρχειακή / ψηφιακή τεκμηρίωση, διατήρηση, 

μοντελοποίηση, προστασία έναντι φυσικών κινδύνων / απειλών 
και κλιματικών συνθηκών, επεμβατικές τεχνικές και τεχνικές 
ανάδειξης πολιτιστικού αποθέματος) για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση θεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, με επιδεικτική 
εφαρμογή σε χώρους πολιτισμού, λειτουργία ανοικτών 

ανασκαφών & εργαστηρίων & εισαγωγή καινοτομίας στις 
δομές παρακολούθησης και λειτουργίας εξειδικευμένων 

φορέων διαχείρισης προορισμών (πολιτισμός – τουρισμός) 

Εθνικό & 
Περιφερειακό 

6.Ανάπτυξη αντίστοιχων 
δεξιοτήτων / κάλυψη 

αντίστοιχων εκπαιδευτικών 
αναγκών για τη δημιουργική 

οικονομία 

· Digital skills, ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας σε 
ανθρωπιστικές επιστήμες, κλασικές σπουδές, λογοτεχνία, 

τέχνες, ιστορία για τους στόχους ΠΤΔΒ, ικανότητες διαχείρισης 
και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του 

σύγχρονου πολιτισμού (π.χ. ερμηνείας πολιτιστικών πόρων, 
μουσειολογία, διαχείριση αρχαιολογικών χώρων), ενίσχυση 
διεπιστημονικής έρευνας για εξυπηρέτηση αναγκών ειδικών 

μορφών τουρισμού, branding/ rebranding, στοχευμένο 
marketing, event management 

Εθνικό & 
Περιφερειακό 

7.Ενίσχυση διεπιστημονικών 
συνεργασιών και συμπράξεων 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
έρευνας / καινοτομίας σε 
περιβάλλον φυσικών και 

εικονικών living labs 

· Διασύνδεση τοπικών αναγκών / ΜΜΕ με εξειδικευμένα δίκτυα 
γνώσης, προσέλκυση καινοτόμων επιχειρήσεων, συνεργατικός 

σχεδιασμός υπηρεσιών 
Περιφερειακό 

8.Ενθάρρυνση της ανοικτής 
καινοτομίας για την 

διαφοροποίηση του πολιτιστικού 
προϊόντος και υπηρεσιών καθώς 

και την ενσωμάτωση της 
καινοτομίας στις ειδικές μορφές 
τουρισμού, με τη συμβολή των 
Πολιτιστικών & Δημιουργικών 

Βιομηχανιών (ΠΔΒ). 

· Ενίσχυση της δικτύωσης και υποστήριξη ανοικτών 
πλατφορμών δημιουργικής συνεργασίας εκπροσώπων της 

τετραπλής έλικας με ενθάρρυνση της συμμετοχής πολιτών, σε 
πιλοτική / επιδεικτική κλίμακα τόσο για τα συμπλέγματα 

πολιτισμού – τουρισμού / πολιτισμού – ΔΒ, όσο και για ειδικές 
μορφές τουρισμού 

· Υποστήριξη οριζόντιων δραστηριοτήτων διάχυσης & 
μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ stakeholders 

 
· Εφαρμογή μοντέλου ΄’apply here, improve elsewhere” στην 

εισαγωγή καινοτομίας στις διαδικασίες και παροχή καινοτόμων 
       

Περιφερειακό 
& Εθνικό 

9.Πιλοτικές συμπράξεις τύπου 
ΣΔΙΤ που αξιοποιούν το «τρίγωνο 

της γνώσης», σε 
διαπεριφερειακό επίπεδο 

· Ενεργειακή κάλυψη και μεταφορές με στόχο την εξασφάλιση 
επισκεψιμότητας περιοχών μεγάλου πολιτιστικού & 

τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. smart grids για την ενέργεια, 
ολοκληρωμένα συστήματα μετακίνησης και λιμενισμού σε 

θαλάσσιες περιοχές, αερομεταφορές, σύγχρονες υποδομές για 
την υποστήριξη βιώσιμων μοντέλων τουρισμού πόλης) 

Περιφερειακό / 
Δια- 

περιφερειακό 
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Δ.2.4 - Οργάνωση και αποτελέσματα της Δημόσιας Ανοιχτής Διαβούλευσης 

Δ.2.4.1 Τεκμηρίωση Συμμετοχής Πολιτών και Τοπικών φορέων στη Διαμόρφωση της 

προτεινόμενης Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας 

Να τεκμηριωθεί η συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών φορέων στην διαμόρφωση της προτεινόμενης 
Στρατηγικής μέσα από τις ενέργειες διαβούλευσης που εφάρμοσε η αστική αρχή καθώς και η 
αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης. 

Σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης όπως ημερολόγια συναντήσεων, διοργάνωση ημερίδων, αποτελέσματα 
διαβουλεύσεων κλπ να επισυναφθούν στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση. 

Η διαδικασία διαβούλευσης της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας οργανώνεται σε τρεις (3) 
κύκλους, «καθαρής» χρονικής διάρκειας περίπου τεσσάρων μηνών, ως εξής: 

• Α' κύκλος: αφορά στην ενημέρωση Αρχών / Προτεραιοτήτων της ΒΑΑ (από 10-3-2017 
μέχρι 12-4-2017). Πρόκειται για τον κύκλο της διαβούλευσης που οριοθετεί την 
στρατηγική του σχεδίου ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε., εξειδικεύει τη ΒΑΑ σε επίπεδο Ο.Χ.Ε. και 
υποστηρίζει την υποβολή της Πρότασης. Οι προτάσεις και απόψεις των Φορέων-
Εταίρων σε αυτόν το κύκλο αφορούν στην ανάδειξη προβλημάτων και αναγκών, στο 
περιεχόμενο της στρατηγικής, στην εξειδίκευση της στρατηγικής στον «χώρο» και στη 
διατύπωση κοινά αποδεκτών ομάδων παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια, 
τις επιλεξιμότητες και τις πηγές χρηματοδότησης της Πρόσκλησης. 

• Β' κύκλος: αφορά σε προσαρμογές και βελτιωτικές παρεμβάσεις επί του Σχεδίου 
ΒΑΑ/ΟΧΕ με βάση την αξιολόγηση και τις αντίστοιχες κατευθύνσεις από την ΕΥΔ του Ε.Π. 
Αττικής (από 10-5-2017 μέχρι 9-6-2017). 

• Γ' κύκλος: αφορά στην εμβάθυνση, την εξειδίκευση και την «μέτρηση’ των επιπτώσεων 
από την εφαρμογή των εγκεκριμένων «Παρεμβάσεων» (από 15-6-2017 μέχρι 26-7-
2017).Περιλαμβάνονται επίσης η αποτίμηση της διαβούλευσης κατά την φάση του 
σχεδιασμού της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας και ο προγραμματισμός των «επόμενων 
βημάτων», με κύρια πρόκληση τη «μετάβαση» στο «Μηχανισμό Διακυβέρνηση» της 
ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. 

Η απεικόνιση της σχέσης των «κύκλων» φαίνεται στο Σχήμα 30, σελ. 55.  

Η διαδικασία της διαβούλευσης του Α’ Κύκλου (δηλαδή, μέχρι την υποβολή της Πρότασης), 
υλοποιείται με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα. 

Η «φυσική» δημοσιότητα του Α’ Κύκλου αφορά στη διακίνηση ερωτηματολογίων, σε 
συναντήσεις εργασίας και σε ημερίδες. 

Η «ηλεκτρονική» δημοσιότητα του Α’ Κύκλου αξιοποιεί ηλεκτρονικά εργαλεία, με την αρχική 
δομημένη επικοινωνία ανταλλαγής απόψεων και υποβολής προτάσεων στις Ιστοσελίδες των 
Δήμων-Εταίρων και στην «κεντρική» ιστοσελίδα της ΒΑΑ/ΟΧΕ (www.dytath-baa-oxe.gr και 
www.west-athens-iti-forum.gr), την αξιοποίηση fora συζητήσεων στο πλαίσιο των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς και κατά την σταδιακή ανάπτυξη ηλεκτρονικού φόρουμ, το 
οποίο αποτελεί και συγκεκριμένη Πράξη που εντάσσεται στο «Σχέδιο Δράσης» της ΒΑΑ της 
Δυτικής Αθήνας. 

http://www.dytath-baa-oxe.gr/
http://www.west-athens-iti-forum.gr/
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Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αρτιότερης προετοιμασίας της Στρατηγικής της Δυτικής 
Αθήνας, ο ΑΣΔΑ έχει συστήσει τρεις «Θεματικές Ομάδες Εργασίας» (ΘΟΕ), ως εξής:  

• ΘΟΕ – Ι: Κοινωνική Συνοχή.  

• ΘΟΕ – ΙΙ: Αστική Αναζωογόνηση.  

• ΘΟΕ – ΙΙΙ: Επιχειρηματικότητα / Καινοτομία / Απασχόληση.  

Οι ΘΟΕ εμπλέκονται σε όλο το εύρος και τη διαχρονικότητα της διαβούλευσης. 

Το Ημερολόγιο Πρόγραμμα της Δημόσιας Διαβούλευσης (Πίνακας 67, σελ. 52) από τις 
06/10/2016 μέχρι και σήμερα 

Η Δημοσιότητα του Α’ Κύκλου περιλάμβανε: 

⇒ Συνεδριάσεις τριών θεματικών επιτροπών που αντιστοιχούσαν στους άξονες 
Αστική αναζωογόνηση, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία, Κοινωνική Συνοχή 

Σε αυτές συμμετείχαν υπηρεσιακά και πολιτικά στελέχη των 7 Δήμων της 
Δυτικής Αθήνας και του ΑΣΔΑ. 

Πρέπει να σημειώσουμε τη σημασία αυτής της διαδικασίας για την πρόταση 
ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας καθώς η πρόταση είναι διαδημοτική και άρα 
προϋποθέτει την ανταλλαγή και σύνθεση απόψεων μεταξύ των τελικών 
δικαιούχων. 

Οπότε το σύστημα διακυβέρνησης και η διαδικασία διαβούλευσης στη Δυτική 
Αθήνα έχει ένα πρόσθετο επίπεδο λειτουργίας συγκριτικά με τις περιπτώσεις 
όπου αστική αρχή είναι ένας και μόνον Δήμος. 

⇒ Ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω ειδικής ιστοσελίδας στο portal του ΑΣΔΑ και 
προβολής της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

⇒ Έντυπα ερωτηματολόγια τα οποία διακινήθηκαν σε φορείς και πολίτες μέσω 
των Δήμων.  

⇒ Ημερίδα παρουσίασης των συμπερασμάτων της πρώτης φάσης της 
διαβούλευσης στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Περιστερίου.  

⇒ Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook). Μέσω αυτής της 
διαδικασίας , «προβλήθηκαν» οι θέσεις, τα έντυπα και γενικότερα η διαδικασία 
διαβούλευσης την περίοδο από 15 έως και 22 Απριλίου. Η ΒΑΑ/ΟΧΕ προβλήθηκε 
σε 11.696 (ενεργά) άτομα άνω των 18 ετών, εκ των οποίων οι 9.175 
χαρακτηρίζονται ως «γενικό κοινό» και οι 1.521 ως «γενικής απήχησης», οι 
οποίοι αλληλοεπίδρασαν και με την Ιστοσελίδα του ΑΣΔΑ. Η μέτρηση αυτή δεν 
αφορά «χτυπήματα», αλλά ανάγνωση των κειμένων της διαβούλευσης 
(επιλογή: όλα τα κείμενα). 
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Επιπρόσθετα, ένα ικανοποιητικό ποσοστό που αντιστοιχεί σε 390 χρήστες 
έκαναν «κλικ» μόνοι τους (εκτός διαδικασίας ενεργητικής δημοσιότητας). Εξ 
αυτών, οι 187 χρήστες αλληλοεπίδρασαν κάνοντας σχόλια και κοινοποιήσεις, 
ενώ οι υπόλοιποι 213 χρήστες απλά διάβασαν τα κείμενα. 

Η «διεισδυτικότητα» της διαβούλευσης μέσω των Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης κρίνεται απολύτως θετική. 

Σαν γενικά συμπεράσματα της δημόσιας διαβούλευσης, όπως αυτά προκύπτουν από την 
ανταπόκριση πολιτών αλλά και φορέων μέσω της συμπλήρωσης έντυπων ερωτηματολογίων, 
θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής: 

1. Για τα έργα και δράσεις που προτείνονται: 
 Μεγάλη έμφαση δίνεται στα έργα υποδομής σε επίπεδο γειτονιάς με συχνή 

αναφορά σε αστικές αναπλάσεις (πλατείες, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι) αλλά 
και στην αύξηση των χώρων πρασίνου στις πόλεις. 

 Η στήριξη της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα των νέων, και η δημιουργία 
κινήτρων για την ανάπτυξη της. 

 Οι υποδομές και δράσεις κοινωνικής ένταξης και συνοχής με ενίσχυση των 
αντίστοιχων δομών αλλά και ανάπτυξη νέων. 

 Η ενεργός στήριξη της απασχόλησης. 
 Η αξιοποίηση των ΑΠΕ. 
 Η ανάδειξη του πολιτισμού και η συνακόλουθη προσέλκυση επισκεπτών στην 

περιοχή της Δυτικής Αθήνας. 

2. Για την προσέλκυση επενδύσεων στη Δυτική Αθήνα: 
 Ιδιαίτερα προτείνεται η αξιοποίηση χώρων αλλά και παλαιών ακινήτων 

(εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές μονάδες) σε συγκεκριμένες περιοχές όπως ο 
Ελαιώνας και η παρακηφίσια ζώνη του Περιστερίου. 

 Εκσυγχρονισμός δικτύων και υποδομών και παροχή επενδυτικών κινήτρων. 

3. Για τις ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού: 
 Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις όλες οι ενδεικτικά αναφερόμενες 

πληθυσμιακές ομάδες «ισοψηφούν», ενώ πολλοί συμμετέχοντες έχουν 
απαντήσει «όλες οι αναφερόμενες». Ιδιαίτερη μνεία βέβαια γίνεται στους 
άνεργους. 

4. Για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία: 
 Εδώ παρατηρούμε καταρχήν ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο 

θεσμός μπορεί να συμβάλλει θετικά στην τόνωση της οικονομικής ζωής της 
περιοχής της Δυτικής Αθήνας. Από την άλλη πλευρά διακρίνεται αφενός 
έλλειμμα πληροφόρησης των πολιτών ως προς την έννοια της «κοινωνικής 
οικονομίας» και αφετέρου διατυπώθηκαν αρνητικές γνώμες που αφορούν 
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κάποιες μορφές της. Ως αντιπρόταση προκρίνεται η στήριξη των εισοδημάτων 
των λαϊκών στρωμάτων. 

5. Για τη φυσιογνωμία της Δυτικής Αθήνας: 
 Ως βασικά προβλήματα της ευρύτερης περιοχής αναφέρθηκαν η υποβάθμιση 

της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος, το κυκλοφορικό, η φτώχεια και η 
ανεργία. Στον αντίποδα ως θετικά χαρακτηριστικά αναδεικνύονται οι 
ανθρώπινες σχέσεις σε επίπεδο γειτονιάς, η ύπαρξη πνεύματος αλληλεγγύης, η 
ύπαρξη χώρων περιπάτου και αναψυχής, η παρουσία ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων (ΤΕΙ). Ως στοιχεία του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής 
αναφέρονται ο λαϊκός προσανατολισμός της, η εγγύτητα της με το κέντρο των 
Αθηνών και του Πειραιά και η διάσχιση της από τους δύο μεγάλους οδικούς 
άξονες. Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι κάποιες φορές αναφέρθηκε ως 
μειονέκτημα η υπερβολική ανάπτυξη δραστηριοτήτων εστίασης και αναψυχής 
σε σχέση με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Επίσης αξιομνημόνευτο είναι 
το γεγονός ότι στο σύνολο των απαντήσεων διακρίνεται ένας «τοπικός 
πατριωτισμός» που αποτυπώνεται στο ότι παρόλα τα προβλήματα της Δυτικής 
Αθήνας οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι «δεν την εγκαταλείπουν επειδή εδώ 
γεννήθηκαν και την αγαπούν». 

Η Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ πρότεινε αναλυτικό πλαίσιο δράσεων με βασικούς άξονες: 
εκπαίδευση, δημιουργία μητρώου εθελοντών, δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 
απασχόληση των ΑμεΑ, δράσεις ευαισθητοποίησης, βελτίωση της προσβασιμότητας 
(φυσικής και ηλεκτρονικής). 

Τα ΤΕΙ Αθήνας ανταποκρίθηκαν με τεκμηριωμένη πρόταση, βασικά στοιχεία της οποίας είναι 
η δημιουργία διαδημοτικού μηχανισμού κοινωνικής συνοχής και διαδημοτικού 
παρατηρητηρίου κοινωνικής καινοτομίας στη Δυτική Αθήνα. 

Ο ΟΚΑΝΑ κατέθεσε αναλυτικό πλαίσιο παρεμβάσεων σε συγκεκριμένους άξονες 
προτεραιότητας, προτείνοντας δημιουργία δικτύου για δράσεις άμεσης παρέμβασης με 
στόχο την προστασία των χρηστών ουσιών, τη στήριξη των οικογενειών και των ανήλικων 
χρηστών με δημιουργία δομών, την κοινωνική ένταξη των χρηστών την πρόσβαση τους σε 
υπηρεσίες υγείας. 

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ) πρότεινε τη δημιουργία 
συγκεκριμένων υποδομών για τα μέλη της αλλά και δράσεις που προωθούν την κοινωνική 
ένταξη τους. 

Η ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ» πρότεινε τη δημιουργία τοπικών πόλων ανάπτυξης αλλά και ψηφιακής 
πλατφόρμας για υπηρεσίες υγείας. 
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Πίνακας 7. Ημερολογιακή Απεικόνιση της Διαδικασίας Ανοικτής Διαβούλευσης ΒΑΑ ΟΧΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών – Στάδιο 1ο  

 

Ημερομηνία 
Συγκρότηση 

ΟΧΕ  
  

Δήμοι 

Θεματικές Ομάδες Εργασίας Ομάδα 
Εργασίας 

ΑΣΔΑ  

Διαχειριστική 
Αρχή 

Δήμαρχοι  Κοινωνική 
Συνοχή 

Αστική 
Αναζωογόνηση 

Επιχειρηματικότητα, 
Καινοτομία, Ανάπτυξη 

06/10/2016     
11/10/2016   Χαϊδάρι     
12/10/2016   Πετρούπολη     
24/10/2016     ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΔΑ       
26/10/2016   Περιστέρι         

22/11/2016     
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΣΔΑ 
          

23/11/2016       ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΔΑ       
06/12/2016   Ίλιον         
19/12/2016   Αιγάλεω         
19/12/2016   Αγία Βαρβάρα ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ       
20/12/2016   Πετρούπολη ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ       
23/12/2016   Φυλή ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ       

27/12/2016   
Άγιοι Ανάργυροι 

- Καματερό 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ       

17/01/2017             
01/02/2017   Περιστέρι ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ       
02/02/2017   Χαϊδάρι ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ       
06/02/2017             
08/02/2017             
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Ημερομηνία 
Συγκρότηση 

ΟΧΕ  
  

Δήμοι 

Θεματικές Ομάδες Εργασίας Ομάδα 
Εργασίας 

ΑΣΔΑ  

Διαχειριστική 
Αρχή 

Δήμαρχοι  Κοινωνική 
Συνοχή 

Αστική 
Αναζωογόνηση 

Επιχειρηματικότητα, 
Καινοτομία, Ανάπτυξη 

15/03/2017             
29/03/2017             
04/04/2017     ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΔΑ       
07/04/2017 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΣΔΑ στο Δήμο Περιστερίου 

12/04/2017     
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΣΔΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΔΑ         

24/04/2017 ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΣΔΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ της ΟΧΕ/ΒΑΑ 
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Δ.2.4.2 Πρόγραμμα Δημόσιας Διαβούλευσης 

Να παρουσιαστεί το προβλεπόμενο στο Κεφ. 4.2.1. του Οδηγού Πρόγραμμα Δημόσιας Διαβούλευσης και να 
τεκμηριωθεί η αναμενόμενη αποτελεσματικότητά του για τις ανάγκες εφαρμογής της ΟΧΕ. Η παρουσίαση αυτή 
θα περιλαμβάνει απαραίτητα και τους τρεις κύκλους διαβούλευσης όπως αυτοί αναφέρονται στο ανωτέρω Κεφ. 
του Οδηγού. 

 

Το Πρόγραμμα Δημόσιας Διαβούλευσης μετά την υποβολή της Πρότασης περιλαμβάνει δύο 
συγκεκριμένους κύκλους, οι οποίοι απεικονίζονται στο Σχήμα που ακολουθεί. 

Από τη διενέργεια αυτών των κύκλων διαβούλευσης αναμένονται τα ακόλουθα 
αποτελέσματα: 

1. Β' κύκλος, ενδεικτικά από 20/09/2017 μέχρι 20/10/2017: 

• ενημέρωση των Φορέων-Εταίρων σε σχέση με το αναλυτικό περιεχόμενο της 
Πρότασης, συζήτηση και εμπλουτισμός των ΘΟΕ. 

• βελτίωση, εξειδίκευση και αποσαφήνιση των Παρεμβάσεων του Σχεδίου 
ΒΑΑ/ΟΧΕ με βάση την αξιολόγηση και τις αντίστοιχες κατευθύνσεις από την ΕΥΔ 
του Ε.Π. Αττικής ( 

• προσαρμογές και αποσαφήνιση του «Μηχανισμού Διακυβέρνησης», με την 
συμμετοχή των Φορέων-Εταίρων 

• επεξεργασία προτάσεων των ΘΟΕ, ιδίως σε κρίσιμα ζητήματα (κοινωνική ένταξη, 
επιχειρηματικότητα, απασχόληση κ.λπ.) 

2. Γ' κύκλος, ενδεικτικά από 21/10/2017 μέχρι 31/12/2017: 

• εμβάθυνση, εξειδίκευση και μέτρηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των 
εγκεκριμένων «Παρεμβάσεων» (με πιθανότητα επέκτασης κατά το 1ο 6μηνο του 
2018, ανάλογα με την πορεία αναθεώρησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ) 

• αποτίμηση της διαβούλευσης κατά την φάση του σχεδιασμού της ΒΑΑ/ΟΧΕ της 
Δυτικής Αθήνας  

• προγραμματισμός των «επόμενων βημάτων», με κύρια πρόκληση τη 
«μετάβαση» στο «Μηχανισμό Διακυβέρνηση» της ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. 

Στους Κύκλους Β και Γ θα αξιοποιηθεί η «ηλεκτρονική» δημοσιότητα μέσω της «κεντρικής» 
ιστοσελίδα της ΒΑΑ/ΟΧΕ (www.dytath-baa-oxe.gr και www.west-athens-iti-forum.gr), η 
αξιοποίηση fora συζητήσεων στο πλαίσιο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς και η 
εξειδίκευση της ανάπτυξης ηλεκτρονικού φόρουμ, το οποίο αποτελεί και συγκεκριμένη 
Πράξη που εντάσσεται στο «Σχέδιο Δράσης» της ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας. 

Κατά τα λοιπά, η Δημόσια Διαβούλευση μετά την τελική έγκριση της ΒΑΑ/ΟΧΕ και κατά τη 
διάρκεια υλοποίησής της, προβλέπεται σε συνεχή βάση στο πλαίσιο της «Εταιρικής Σχέσης». 

  

http://www.dytath-baa-oxe.gr/
http://www.west-athens-iti-forum.gr/
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Σχήμα 4. Η Οργάνωση της Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης μέχρι την Τελική Έκγριση της ΒΑΑ/ΟΧΕ 

“Διαδικτυακή” Διαδικασία Διαβούλευσης ΣΒΑΑ Δυτικής Αθήνας

Α’ Κύκλος Διαβούλευσης Β’ Κύκλος Διαβούλευσης Γ’ Κύκλος Διαβούλευσης

- Ενημέρωση Αρχών –
Προτεραιότητες ΣΒΑΑ
-Στόχος & Στρατηγική της ΒΑΑ
- Προτεραιότητες/ Περιεχόμενο 
της ΒΑΑ (Εξειδίκευση μέσω του 
Εργαλείου της Ο.Χ.Ε.)
- Εταιρική Σχέση
-Διακυβέρνηση της ΟΧΕ

Θεματικές Ομάδες (Θ.Ο.)

Προσαρμογές της ΣΒΑΑ με 
βάση Κατευθύνσεις ΕΥΔ ΕΠ 
Αττικής 2014-2020

Προσαρμογές/Βελτίωση 
&Εξειδίκευση Σχεδίου 
Δράσης/Ο.Χ.Ε.

Διαλειτουργικότητα
Παρεμβάσεων & Επιπτώσεις 

στην Κοινωνία – Κενά και 
Αδυναμίες Στελεχών & 

Φορέων 

Από 10-3-2017 μέχρι 12-4-2017

Θ.Ο. Ι – Κοινωνική Συνοχή

Θ.Ο. ΙΙ – Αστική Αναζωογόνηση

Θ.Ο. ΙΙ –
Επιχειρηματικότητα/Καινοτομία

/Απασχοληση

Διαλειτουργικότητα
Παρεμβάσεων & Επιπτώσεις 

στις Χωρικές Ενότητες με 
έμφαση στους “θύλακες”

Οριστικοποίηση/Ωρίμανση 
Δράσεων

- Οριστικοποίηση 
Χρηματοδοτικού Σχεδίου (Ο.Χ.Ε.)
-Συγκρότηση Αστικής Αρχής
- “Οργάνωση Εταιρικής Σχέσης”
- Εξειδίκευση “Μηχανισμού 
Διακυβέρνησης” Ο.Χ.Ε.

Ολοκλήρωση/
Αποτίμηση της 
Διαβούλευσης 

-Επόμενα 
Βήματα/

-Μετάβαση της 
“Διακυβέρνησης”

της ΒΑΑ/ΟΧΕ

Από 10-5-2017 μέχρι 9-6-2017

Από 15-6-2017 μέχρι 26-7-2017

Υποβολή ΣΒΑΑ Δυτικής Αθήνας Αξιολόγηση/Προσαρμογή ΣΒΑΑ/ΟΧΕ/Τελική Έγκριση 

1,5 μήνας 1,5 μήνας

Καθαρός Χρόνος 
Διαβούλευσης

4 μήνες

Εσωτερική Διαβούλευση  - Κτίσιμο 
της Στρατηγικής των 
Προτεραιοτήτων και 

Χαρτογράφηση των Δυνητικών 
Δράσεων

Οκτώβριος 2016 – Μάρτιος 2017 Ημερολογιακός Χρόνος Διαβούλευσης: 10 μήνες 

1 μήνας
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Δ.3 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Να τεκμηριωθεί κατά πόσο η προτεινόμενη Στρατηγική αντιμετωπίζει αποτελεσματικά σε επίπεδο Περιοχής 
Παρέμβασης τα ακόλουθα ζητήματα: 

 

Δ.3.1 Φαινόμενα Ανεργίας, Έντασης Φτώχειας και Κοινωνικού Αποκλεισμού, Συγκέντρωση 
Ευάλωτων Πληθυσμιακών Ομάδων, Παραβατικότητα – Αστική Βία. 

Φαινόμενα ανεργίας, έντασης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, συγκέντρωση ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων, παραβατικότητα – αστική βία. 

 

Όπως προέκυψε από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, οι άνεργοι στους Δήμους–
Εταίρους του Δυτικού Τομέα Αθηνών ανέρχονται σε 51.193 (ΟΑΕΔ, Σεπτέμβριος 2014) ή στο 
10,5% του πληθυσμού. Η πραγματική ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη, εκτιμάται δε σε 
περίπου 70.000 άτομα. Οι μακροχρόνια άνεργοι υπερβαίνουν το 44% του συνόλου, ενώ οι 
γυναίκες εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά ανεργίας έναντι των ανδρών (56,4% 
έναντι 43,6%). 

Η αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας απαιτεί ιδιαίτερες πολιτικές αρχικά, 
αντιμετώπιση της κοινωνικής ένταξης, ιδιαίτερα των φτωχών οικογενειών, των μονογονεϊκών 
και των οικογενειών χωρίς κανέναν εργαζόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
αντιμετωπισθούν και οι νέοι ΕΑΕΚ (NEETs), ιδίως εάν διαβιούν σε νοικοκυριά με τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά. 

Για την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης απαιτείται ένα συγκροτημένο, ιεραρχημένο και 
αποτελεσματικό Δίκτυο Κοινωνικών Δομών και Δράσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
συλλέχθηκαν από τους Δήμους στο Δυτικό Τομέα Αθηνών λειτουργούν συνολικά 234 
Κοινωνικές Δομές, οι οποίες χρήζουν συστηματικής επαναχωροθέτησης και, κυρίως, 
εμπλουτισμού των υπηρεσιών που παρέχουν στο «πεδίο» των πραγματικών αναγκών των 
ευπαθών ομάδων. 

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

Η υψηλή ανεργία είναι κατ’ αρχήν συνυφασμένη με το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Όμως, 
παρατηρείται ότι στην παρούσα περίοδο κρίσης επιδρά σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, με 
την υψηλότερη ανεργία στους πτυχιούχους ΑΕΙ. 

Στο Δυτικό Τομέα Αθηνών το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται στους Πτυχιούχους 
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μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.) με 39,6% και ακολουθούν οι 
Πτυχιούχοι Επαγγελματικού Λυκείου με 28,3%. Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας 
εμφανίζεται στους κάτοχους διδακτορικού τίτλου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού 
και ακολουθούν οι Πτυχιούχοι ανώτερων επαγγελματικών σχολών του Δήμου Χαϊδαρίου με 
7,3%. 

Από τον Απρίλιο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2016 η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας 
στη Δυτική Αθήνα εμφανίστηκε τον Ιούλιο του 2013 (54.759) ενώ η μεγαλύτερη ετήσια 
αύξηση παρουσιάζεται από το Δεκέμβριου του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2011 (7.801 
άνεργοι). Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή παρέμβασης είναι ότι 
από τον Απρίλιο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2016 οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά περίπου 
65%. 

Αντίστοιχα αυξημένα είναι τα επίπεδα φτώχειας και ακραίας φτώχειας. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που συλλέχθηκαν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κατάσταση Ακραίας Φτώχειας 
και είναι ωφελούμενα μέσω ΤΕΒΑ φτάνουν τα 6.129 έναντι 184.867 που καταγράφονται 
συνολικά στην «Περιοχή Παρέμβασης» (3,32%). Ο συνολικό ωφελούμενος πληθυσμός12.360 
(μέλη οικογενειών) έναντι πληθυσμού 489.675 ή 2,52% (Πίνακας 50, σελ. Error! Bookmark 
not defined.). 

Τα υψηλά ποσοστά ακραίας φτώχειας, η ύπαρξη ήδη καταγραμμένων από τους ίδιους τους 
Δήμους πολιτών που εντάσσονται στο Κοινωνικό Τιμολόγιο και το ποσοστό της ΕΛΣΤΑΤ 4,27% 
που δεν έχουν καμία πηγή θέρμανσης, αναδεικνύουν –μεταξύ άλλων- την ανάγκη να 
αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας στα πλαίσια της επέμβασης με 
στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αυτής της ομάδας πολιτών (Χάρτης 9, σελ. 59).  

Στον Δυτικό Τομέα Αθηνών τα μέλη οικογενειών που αντιστοιχούν σε Ωφελούμενες 
Οικογένειες από Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης που εφαρμόζονται από τους Δήμους-Εταίρους 
ανέρχονται σε 41.480 ή στο 8,5% του πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό είναι μεθοδολογικά 
σύμφωνο με την κατανομή κινδύνων του ΕΠΜ (2016). 

18.510 είναι συνολικά οι ωφελούμενοι Ανθρωπιστικής κρίσης/κάρτα. Οι Ωφελούμενοι 
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης που βρίσκονται στον Δυτικό Τομέα Αθηνών είναι 
συνολικά 14.565.  

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Πίνακας 53, σελ. Error! Bookmark not defined.) η 
παραβατικότητα ανηλίκων στον Δυτικό Τομέα Αθηνών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. 
Συγκεκριμένα από το 2014 έως το 2016 οι ανήλικοι παραβάτες ήταν συνολικά 171. Οι 
παραβάσεις αφορούσαν στο μεγαλύτερο μέρος τους ληστείες, κλοπές, αποδοχή προϊόντων 
εγκλήματος, ναρκωτικά, σωματικές βλάβες, μη έκδοση ταυτότητας και φθορές. 

Η αντιστοίχηση της υψηλής και μακροχρόνιας ανεργίας με την παγίδευση σε συνθήκες 
φτώχειας και αποκλεισμού (ευπαθείς ομαδες), την έλλειψη εμπιστοσύνης των νέων κσι την 
αδιαφορία (ΝΕΕΤs), την εμφάνιση αυτών των φαινομένων σε «θύλακες» και την  έλλειψη 
Κοινωνικών Δομών, ιδίως ως προς την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης, απαιτεί τον 
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σχεδιασμό συνεκτικών πολιιτκών κοινωνικής ένταξης και τη «δικτύωση» των τοπικών Δομών 
σε ένα ενιαίο σύστημα (βλ. προηγούμενα, Πίνακα 61, Ενότητα Δ.1. και Στρατηγικοί Στόχοι, 
Ενότητα Δ.2.1). 

Για παράδειγμα: 

• Στο «Αναπτυξιακό Τόξο», όπου παρατηρείται η συγκέντρωση Παραγωγικών και 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Υποβάθμιση Αστικών Λειτουργιών, αλλά και 
Ελλείψεις Κοινωνικών Υποδομών, θα εφαρμοσθούν πολιτικές συμπλήρωσης των 
Κοινωνικών Υποδομών, προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων 
(ιδιαίτερα των νέων), καθώς και η δημιουργία και αξιοποίηση Δια-δημοτικών 
Δικτύων Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών«Διαδημοτικών Αστικών Αξόνων» 

• Στους Άξονες «οριζοντίου σύνδεσης» της  περιοχής παρέμβασης, στους οποίους 
παρατηρούνται φαινόμενα συγκέντρωσης εμπορίου υπερτοπικού και τοπικού, 
διοίκηση και αναψυχή, θα εφαρμοσθούν πολιτικές άμβλυνσης των έντονων 
Αρνητικών Κοινωνικών Φαινομένων, συμπλήρωση Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών 
Υποδομών, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων (ιδιαίτερα των 
περιθωριοποιημένων ομάδων και των νέων), καθώς και δημιουργία και αξιοποίηση 
Δια-δημοτικών Δικτύων Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών (ενιαίο διαδημοτικό 
δίκτυο και στις δύο περιπτώσεις). 
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Χάρτης 3. Χωρική Αποτύπωση της Ενεργειακής Φτώχειας στη Δυτική Αθήνα 

 

Πηγή: ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος 
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Σχήμα 5. Ισοζύγιο Προσλήψεων/Απολύσεων 2015-2016 ανά Ειδικότητα 

 

Πηγή: Ισοζύγια (Προσλήψεις/Απολύσεις) με βάση Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ (2015-2016), ΔΑΑΕ – ΕΙΕΑΔ, Ημερίδα Ανοικτής 
Διαβούλευσης, 24-4-2017, Περιστέρι 
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Δ.3.2 Προβλήματα Περιβαλλοντικής Υποβάθμισης, Χαμηλά Ποσοστά Αστικού Πρασίνου, 
Υποβαθμισμένα Αστικά Πάρκα κ.λπ. 

Περιβαλλοντικής υποβάθμισης, χαμηλών ποσοστού αστικού πρασίνου – υποβαθμισμένων αστικών πάρκων, 
χαμηλής ποιότητας η απουσίας δημόσιου χώρου, γήρανσης κτιριακού δυναμικού, προβλημάτων κυκλοφορίας, 
χαμηλής ποιότητας μεταφορών, απουσίας στοιχείων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, κίνδυνοι από κλιματική 
αλλαγή. 

 

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

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

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

Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των δεδομένων, το κτιριακό απόθεμα της Δυτικής 
Αθήνας αξιολογείται ως γηρασμένο. Ειδικότερα, τα κτίρια που ήταν καταγεγραμμένα στην 
ελληνική επικράτεια μέχρι την απογραφή του 2011, και τις μέχρι τώρα αναθεωρήσεις αυτής, 
ανέρχονται σε 4.052.277. Από αυτά το 2,27% βρίσκεται στον Δυτικό Τομέα Αθηνών (92.159 
κτίρια). Από τα κτίρια αυτά νεότευκτα (χτισμένα από το 2006 και μετά) είναι μόλις το 3,38%. 
Συγκρίνοντας τα νεότευκτα κτίρια που βρίσκονται στον τομέα παρέμβασης με αυτά που 
βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής και στην Ελλάδα το ποσοστό είναι χαμηλότερο (4,94% 
και 4,61% αντίστοιχα). 

Οι καταστροφικές πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή, στο παλιότερο αλλά και το πρόσφατο 
παρελθόν, είναι αναπόφευκτη συνέπεια του τρόπου γέννησης και ανάπτυξης της Δυτικής 
Αθήνας. Η ενίσχυση της έντασης των πλημμυρικών φαινομένων οφείλεται στην απογύμνωση 
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της χλωρίδας δύο μεγάλων περιοχών εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 
περιοχές αυτές.  

Τα έργα διευθέτησης των ρεμάτων ακολούθησε η κατασκευή δευτερευόντων δικτύων με 
σκοπό την συλλογή και απομάκρυνση των όμβριων από διάφορες προβληματικές περιοχές 
και οδικούς άξονες. Τα έργα αυτά κατασκευάστηκαν κυρίως από την ΕΥΔΑΠ ή την κεντρική 
διοίκηση (Νομαρχία ή Περιφέρεια στη συνέχεια) αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από τη 
δεύτερη σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς καν μελέτη, σύμφωνα με όσα προφορικά λέγονται.  

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

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

Οι χώροι αστικού πρασίνου στην Δυτική Αθήνα, καταμετρημένοι από στοιχεία των 
αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων, είναι συνολικής επιφάνειας 854.562 μ2 και αντιστοιχεί 
σε μόλις 1,75 τ.μ. ανά κάτοικο. Είναι σαφές πως στη Δυτική Αθήνα η έλλειψη ανοιχτών, 
δημόσιων χώρων πρασίνου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων 
της. Τόσο η δημιουργία νέων χώρων όσο και η συντήρηση και ανάπλαση των υπαρχόντων 
θα βελτιώσει άμεσα το επίπεδο καθημερινής διαβίωσης των κατοίκων.  

Το δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων στη Δυτική Αθήνα αντιστοιχεί σε 77.437 μ. ή 
ποσοστό στο 5,72% της έκτασης της περιοχής. Είναι εμφανές πως το ποσοστό πεζόδρομων 
και ποδηλατοδρόμων στην περιοχή είναι ιδιαίτερα χαμηλό.  

Επιπλέον, προβλήματα παρουσιάζονται στην κίνηση πεζών στους πεζόδρομους λόγω 
κατάληψης των χώρων από τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων εστίασης και αναψυχής 
καθώς και τη στάθμευση οχημάτων σε αυτούς παραβιάζοντας τη σχετική σήμανση. 

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

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

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

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

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

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

Κυρίαρχο ζήτημα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών κινδύνων στην περιοχή παρέμβασης 
αποτελεί η μείωση του αντίκτυπου των πλημμυρικών φαινομένων, ιδίως στις γειτνιάζουσες 
περιοχές με τους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό, στο βαθμό που θα 
βρεθούν πόροι για παρεμβάσεις στους ορεινούς όγκους (στο επίπεδο της πρόληψης και 
ανάσχεσης), θα δοθεί εμφαση στην αντιμετώπιση της διαχείρισης των ομβρίων εντός του 
αστικού ιστού των περιοχών αυτών. Συχνά, οι παρεμβάσεις αυτές θα συνδεθούν με 
αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών, διευθετήσεις ρεμάτων κ.λπ. 

Δ.3.3 Κλείσιμο Επιχειρήσεων και Καταστημάτων 

Κλείσιμο επιχειρήσεων και καταστημάτων, αδυναμία αξιοποίησης τοπικών πλεονεκτημάτων, τοπικής 
επιχειρηματικότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

 

Στο πλαίσιο των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Στρατηγική της ΒΑΑ της 
Δυτικής Αθήνας, επιζητείται η βελτίωση της απασχόλησης, τόσο μέσω της μισθωτής 
εργασίας, όσο και με την αύξηση της επιχειρηματικότητας. Κοινός παρονομαστής είναι η 
βελτίωση της θέσης των υπαρχουσών επιχειρήσεων και η δημιουργία νέων, καθώς και η 
βελτίωση της θέσης και η προσαρμογή (διαφοροποίηση) των τεχνικών επαγγελματιών σε 
νέες δραστηριότητες. Σημαντική θεωρείται η «περιβάλλουσα» των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, όπως αστική αναζωογόνηση, ποιότητας ζωής, νέες τοπικές αγορές, στήριξη 
της επιχειρηματικότητας των νέων κ.λπ. 

Η πρόκληση νέας/νεανικής/νεοφυούς επιχειρηματικότητας θα πρέπει να αποφύγει την 
«επιχειρηματικότητα ανάγκης», η οποία θα αντιμετωπισθεί πρακτικά από τις δράσεις των 
Τομεακών Προγραμμάτων, ενώ οι πόροι της ΒΑΑ/ΟΧΕ είναι εξαιρετικά περιορισμένοι. 
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Ταυτόχρονα, από την ανάλυση της Γ.Ε (Πίνακας 25, σελ. Error! Bookmark not defined.), 
προκύπτει ότι το επίπεδο εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσμού είναι ιδιαίτερα χαμηλό, 
δεδομένου ότι μόλις το 46% έχει τελειώσει το γυμνάσιο. Το υψηλό ποσοστό σχολικής 
διαρροής (10,68%) επιτείνει το πρόβλημα και δυσχεραίνει την επίτευξη των επιθυμητών 
οικονομικών στόχων (αύξηση ΑΠΑ, αύξηση επιχειρηματικότητας, προσέλκυση επενδύσεων, 
ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της απασχόλησης κ.λπ.) 

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

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

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

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

Πρακτικά, στη Δυτική Αθήνα καταγράφεται συρρίκνωση της παραγωγικής και 
επιχειρηματικής βάσης και, μάλιστα, σε μόνιμο (αρνητικό ισοζύγιο) ανοίγματος/ κλεισίματος 
επιχειρήσεων. Από χωρική άποψη, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώνονται στο Ίλιον, στο 
Περιστέρι και στο Αιγάλεω, περιοχές στις οποίες σημειώνεται η μεγαλύτερη ανεργία. 

Η μείωση αυτή μεταφράζεται στην αντίστοιχη μείωση των βασικών οικονομικών επιδόσεων 
της περιοχής. Από την συνδυαστική επεξεργασία των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων 
και των εκτιμήσεων του ΕΙΕΑΔ (Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας –ΔΑΑΕ) 
προκύπτει μια αυξημένη παρουσία κυρίως ελεύθερων επαγγελματιών στα επαγγέλματα της 
«δημιουργικής οικονομίας», παράλληλα με εκείνους που απασχολούνται στα «τεχνικά 
επαγγέλματα». Το ΕΙΕΑΔ στο πλαίσιο της διαβούλευσης πρότεινε τη δημιουργία Πιλοτικού 
Παρατηρητηρίου παρακολούθησης και διάγνωσης της ανεργίας και των αναγκών των 
επιχειρήσεων. 
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Η κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών (ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα, Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και 
συναρμολογητές (μονταδόροι), ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες) 
μαζί με τους ελεύθερους επαγγελματίες (επιστήμονες) ανέρχονται στο 29,5% των 
απασχολουμένων στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ η αναλογία των Τεχνικών Επαγγελματιών 
στη Χώρα είναι περίπου το 6,1%. 

Σημειώνεται ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες, λόγω των φορολογικών και ασφαλιστικών 
μέτρων, σημειώνονται μεταβολές που δεν αντικατοπτρίζουν πραγματική μείωση ή αύξηση 
των κλάδων (προφανώς, όχι μόνο στη Δυτική αθήνα, αλλά με έξαρση του φαινομένου λόγω 
της βαρύτητάς στην συνολική επιχειρηματική εικόνα της περιοχής). Οι κλάδοι των 
δημιουργικών βιομηχανιών, των city-logistics και των τεχνολογικών μηχανολογικών 
εφαρμογών σε συστήματα ψηφιακής καθοδήγησης του μηχανολογικού εξοπλισμού (εξέλιξη 
κέντρων CNC, CNC Machines, CNC software κ.λπ.) θα αποτελέσουν την αιχμή της 
προσπάθειας της ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της Δυτικής Αθήνας. 

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

Συνακόλουθα, μέσω της ΒΑΑ/ΟΧΕ επιδιώκονται: 

• Στο «Αναπτυξιακό Τόξο», όπου παρατηρείται η συγκέντρωση Παραγωγικών και 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, υποβάθμιση των Αστικών Λειτουργιών, αλλά και 
ελλείψεις των Κοινωνικών Υποδομών, θα εφαρμοσθούν πολιτικές Στήριξης και 
Τόνωσης της Επιχειρηματικότητας με έμφαση στην Καινοτομία, τον Σύγχρονο 
Πολιτισμό και την Αναψυχή (city-barnding, βιωματικές εμπειρίες). 

• Στους Άξονες «οριζοντίου σύνδεσης» της  περιοχής παρέμβασης, στους οποίους 
παρατηρούνται φαινόμενα συγκέντρωσης εμπορίου υπερτοπικού και τοπικού, 
διοίκηση και αναψυχή, θα εφαρμοσθούν πολιτικές ανάπτυξης δικτύου Τοπικών 
Πόλων Ανάπτυξης, τόνωσης υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων τοπικών  αγορών, 
προσέλκυση και στήριξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δημιουργία λαο 
ανάδειξη  νέων δυναμικών Πόλων Ανάπτυξης κ.λπ.  

 

http://www.e-unicut.com/site/category/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1---%CE%95%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-CNC?catId=02&extLang
http://www.e-unicut.com/site/category/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1---%CE%95%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-CNC?catId=02&extLang
http://www.e-unicut.com/site/category/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1---%CE%95%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-CNC?catId=02&extLang
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Σχήμα 6. Κλαδική Διάρθρωση Ενεργών Επιχειρήσεων 

 
Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων Εγγεγραμμένης Ανεργίας Μάρτιος 2017 ΔΑΑΕ – ΕΙΕΑΔ, Ημερίδα Ανοικτής 
Διαβούλευσης, 24-4-2017, Περιστέρι 
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Σχήμα 7. Ισοζύγιο Προσλήψεων/Απολύσεων 2015-2016 ανά Κλάδο 

 

Πηγή: Ισοζύγια (Προσλήψεις/Απολύσεις) με βάση Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ (2015-2016), ΔΑΑΕ – ΕΙΕΑΔ, Ημερίδα Ανοικτής 
Διαβούλευσης, 24-4-2017, Περιστέρι 
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Δ.4 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Να ιεραρχηθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που θέτει η Στρατηγική ως προς την αναγκαιότητά τους (υψηλή, μέση, χαμηλή) 
με αναφορά στη χρηματοδοτική τους βαρύτητα, βάσει των οποίων να τεκμηριώνεται με σαφήνεια η χρηματοδοτική συνέπεια 
της προτεινόμενης Στρατηγικής. 

 

Η «χρηματοδοτική συνέπεια» τη στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, από τη μία 
πλευρά εκφράζει την ικανοποίηση των αναγκών και την ιεράρχηση των στρατηγικών 
επιλογών (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης) και, αφετέρου, 
ενσωματώνει τις «ποσοστώσεις» που προβλέπονται στον Οδηγό της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις 
«υποβαθμισμένες περιοχές». 

Ειδικότερα, οι Κύριες Στρατηγικές Αναπτυξιακές Επιλογές Β.Α.Α. της Δυτικής Αθήνας 
διαρθρώνονται: 

• στην ενίσχυση της Αναπτυξιακής Δυναμικής της Δυτικής Αθήνας, μέσω της 
δημιουργίας «δικτύου» Ιεραρχημένων «Πόλων Ανάπτυξης» και της 
διαμόρφωσης ενός «πολυ-Λειτουργικού» Πλέγματος Ανάπτυξης, με 
παρεμβάσεις των Α.Π. 2, 3 και 4. Οι παρεμβάσεις αυτές ανέρχονται συνολικά σε 
31,42 Μ€ (54,02% των συνολικών πόρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ), χρηματοδοτούνται 
κυρίως μέσω του ΕΤΠΑ (23,73 Μ€ ή 40,8% του συνόλου), αλλά και συμβολή του 
ΕΚΤ στην προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας (7,69 Μ€ ή 13,2% του συνόλου). 

• στην προώθηση της αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και Οικονομίας, με 
έμφαση στην προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Ισότιμης Πρόσβασης –
ιδίως των ευπαθών ομάδων και των νέων- σε ευκαιρίες Απασχόλησης και 
Επιχειρηματικότητας, με παρεμβάσεις που εντάσσονται στον Α.Π. 1. Οι 
παρεμβάσεις αυτές ανέρχονται συνολικά σε 26,74 Μ€ (45,98% των συνολικών 
πόρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ), χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω του ΕΚΤ (18,45 Μ€ ή 
31,2% του συνόλου), αλλά και συμβολή του ΕΤΠΑ σε κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές υποδομές (8,6 Μ€ ή 14,8% του συνόλου). 

Οι παραπάνω κατανομές κατά Άξονα Προτεραιότητας της ΒΑΑ/ΟΧΕ και κατά πηγή 
χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ) φαίνονται στον Πίνακας 68, σελ. 70. 

H «χρηματοδοτική συνέπεια» τη στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας 
συμπληρώνεται: 

• από τη συμβατότητα των κατανομών της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας με την ΠΕΣΚΕ, η 
οποία ανέρχεται σε 32,64 Μ€ (56,11% των συνολικών πόρων), 

• από τη συμβατότητα των κατανομών της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας με την ΠΣΕΕ, η 
οποία ανέρχεται σε 14,35 Μ€ (24,67% των συνολικών πόρων). 

Η ικανοποίηση αυτού του «μίγματος» των ποσοστώσεων φαίνεται αντίστοιχα στους Πίνακας 
69, σελ. 70 και 70, σελ. 72. 
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Οι Άξονες Προτεραιότητας της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας διαρθρώνονται σε 28 επιμέρους 
«Ομάδες Δράσεων / Παρεμβάσεις» (ΟΔ/Π). Η «κατηγοριοποίηση των Παρεμβάσεων στις 
δυνητικές επιλογές «υψηλή», μέση» και «χαμηλή» και η αντίστοιχη κατανομή των πόρων 
ανά «Παρέμβαση» φαίνεται στον Πίνακας 71, σελ. 72. 

Με βάση τη «λογική παρέμβασης» που έχει εφαρμοσθεί, οι επιλεγμένες Παρεμβάσεις 
χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως «υψηλής προτεραιότητας». 

Ειδικότερα, από τις 23 Παρεμβάσεις, οι 11 συγκεντρώνουν πόρους της τάξης των 41,02 Μ€ 
(70,5% των συνολικών πόρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ). Οι Παρεμβάσεις αυτές, με βάση την 
προτεραιοποίησή τους με βάση την χρηματοδοτική συμβολή τους στην συνολική κατανομή 
των πόρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ είναι οι ακόλουθες: 

• Η ΟΔ/Π-1 που αφορά στην «Αναβάθμιση - Συμπλήρωση των Κοινωνικών 
Υποδομών» έχει προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης της τάξης των 6,8 Μ€ 
(11,7% των συνολικών πόρων).  

• Η ΟΔ/Π-3 που αφορά στο «Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": 
Διαδημοτικές Δράσεις , Δομές, Συμπράξεις και Εργαλεία για την Προώθηση των 
Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα» έχει προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης της τάξης των 1,8 
Μ€ (3,1% των συνολικών πόρων).  

• Η ΟΔ/Π-4 που αφορά στο «Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων στην 
Αγορά Εργασίας» έχει προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης της τάξης των 4,0 Μ€ 
(7,0% των συνολικών πόρων).  

• Η ΟΔ/Π-7 που αφορά στο «Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": 
Διαδημοτικές Ειδικές Δομές και Δράσεις για την Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων» έχει προϋπολογισμό Δημόσιας 
Δαπάνης της τάξης των 2,6 Μ€ (4,5% των συνολικών πόρων).  

• Η ΟΔ/Π-11 που αφορά στη «Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της 
ΕΞΕ σε Δημόσια Κτίρια στη Δυτική Αθήνα» έχει προϋπολογισμό Δημόσιας 
Δαπάνης της τάξης των 6,6 Μ€ (11,4% των συνολικών πόρων).  

• Η ΟΔ/Π-12 που αφορά στην «Πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και 
διασφάλιση της Βιωσιμότητας των παρεμβάσεων Αστικής Αναζωογόνησης στις 
περιοχές της Δυτικής Αθήνας που εφάπτονται στους Ορεινούς Όγκους» έχει 
προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης της τάξης των 4,0 Μ€ (7,0% των συνολικών 
πόρων).  

• Η ΟΔ/Π-13 που αφορά στην «Ανάπτυξη Δικτύου Υποδομών Πολιτισμού, 
Αναψυχής και Επιχειρηματικότητας για την Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας 
και τη Διαφοροποίηση της Οικονομίας της Δυτικής Αθήνας» έχει προϋπολογισμό 
Δημόσιας Δαπάνης της τάξης των 2,5 Μ€ (4,3% των συνολικών πόρων).  
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• Η ΟΔ/Π-14 που αφορά σε «Στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης και 
αναζωογόνησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Πολιτών και τη 
διάχυση των ροών επισκεψιμότητας στη Δυτική Αθήνα» έχει προϋπολογισμό 
Δημόσιας Δαπάνης της τάξης των 2,8 Μ€ (4,8% των συνολικών πόρων).  

• Η ΟΔ/Π-18 που αφορά στη «Διαφοροποίηση των Στρατηγικών Επιχειρηματικών 
Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων 
για την πρόσβαση, απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες δραστηριότητες» έχει προϋπολογισμό 
Δημόσιας Δαπάνης της τάξης των 3,4 Μ€ (5,8% των συνολικών πόρων).  

• Η ΟΔ/Π-20 που αφορά στην «Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω παροχής 
κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από 
νέους, γυναίκες κ.λπ., ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ» έχει προϋπολογισμό 
Δημόσιας Δαπάνης της τάξης των 2,7 Μ€ (4,7% των συνολικών πόρων).  

Πίνακας 8. Κατανομή των Πόρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας κατά Άξονας 
Προτεραιότητας και ΕΔΕΤ (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ) 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΟΧΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Δημόσια 
Δαπάνη - 
Σύνολο 

% 
Δημόσια 
Δαπάνη - 

ΕΤΠΑ 

Δημόσια 
Δαπάνη - ΕΚΤ 

ΑΠ-1: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της 
Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές 

υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Κοινωνικής Ένταξης 

26.745.000 € 45,98% 8.600.000 € 18.145.000 € 

ΑΠ-2: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, 
της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και 

διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των 
Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της 

Δυτικής Αθήνας 

16.027.000 € 27,55% 16.027.000 € 0 € 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και 
Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – 

Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. 

Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών 
Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών - Στήριξη της 

Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη 
Προώθησης της Απασχόλησης 

14.416.000 € 24,78% 6.722.000 € 7.694.000 € 

ΑΠ-4: Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» 
λύσεων στις αστικές (smart -city, smart-energy, 

eco-city) των Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων, 
τις κοινωνικές λειτουργίες (Social Innovation) και 

τις Εταιρικές Σχέσεις των Δήμων-Εταίρων της 
Δυτικής Αθήνας 

981.000 € 1,69% 981.000 € 0 € 

ΣΥΝΟΛΑ: 58.169.000 € 100% 
32.330.000 € 25.839.000 € 

55,58% 44,42% 
Πίνακας 9. Συμβατότητα της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας με την ΠΕΣΚΕ 

Επενδυτικές 
Προτεραιότητες 

Πόροι Δημόσιας 
Δαπάνης 

8iii 2.716.000 € 
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8v 1.978.000 € 

9a 6.800.000 € 

9i 6.480.000 € 

9ii 1.800.000 € 

9iii 4.900.000 € 

9iv 4.965.000 € 

9v 3.000.000 € 

Σύνολο 32.639.000 € 

% στο Σύνολο της ΟΧΕ 56,11% 
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Πίνακας 10. Συμβατότητα της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας με την RIS 

Επενδυτικές Προτεραιότητες Πόροι Δημόσιας Δαπάνης 

1b 600.000 € 

2b 500.000 € 

2c 981.000 € 

3a 1.027.000 € 

3c 3.400.000 € 

3d 1.195.000 € 

4c 6.650.000 € 

Σύνολο 14.353.000 € 

% στο Σύνολο της ΟΧΕ 24,67% 

Πίνακας 11. Κωδικοποίηση της Προτεραιοποίησης, Χρηματοδοτική Βαρύτητα και 
Προϋπολογισμοί των Προτεινόμενων Παρεμβάσεων (Ομάδων Δράσεων) της 

ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας 

Παρεμβάσεις 
Δημόσια 
Δαπάνη 

(σε €) 

Ιεράρχηση / Προτεραιοποίηση Χρηματοδοτική 
Βαρύτητα Υψηλή Μέση Χαμηλή 

ΟΔ/Π-1: Αναβάθμιση - Συμπλήρωση 
των Κοινωνικών Υποδομών 6.800.000 X   11,69% 

ΟΔ/Π-2: Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός 
- Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των Υποδομών Διά 

Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης 

1.800.000  X  3,09% 

ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Διαδημοτικές 

Δράσεις , Δομές, Συμπράξεις και 
Εργαλεία για την Προώθηση των 

Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην 
Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα 

2.400.000 X   4,13% 

ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διαδημοτικές 

Δομές και Δράσεις για την Προώθηση 
των Ευπαθών Ομάδων στην Αγορά 

Εργασίας 

4.080.000 X   7,01% 

ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ": Διαδημοτικές 
Δομές και Δράσεις Προώθησης της 
Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης 
των Περιθωριοποιημένων Ομάδων 
(Ρομά, Άστεγοι, Παλιννοστούντες 

κ.λπ.) 

1.800.000 X   3,09% 

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διαδημοτικές 

Ειδικές Δομές και Δράσεις για τη 
Διασφάλιση της Ποιότητας της 

2.300.000 X   3,95% 
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Παρεμβάσεις 
Δημόσια 
Δαπάνη 

(σε €) 

Ιεράρχηση / Προτεραιοποίηση Χρηματοδοτική 
Βαρύτητα Υψηλή Μέση Χαμηλή 

Καθημερινής Διαβίωσης των Ειδικών 
και Ευάλωτων Ομάδων και την 
Αντιμετώπιση των Διακρίσεων 

ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Διαδημοτικές 
Ειδικές Δομές και Δράσεις για την 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων 

2.600.000 X   4,47% 

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διαδημοτικές 

Δομές και Δράσεις για την 
Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την 
Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 
Φροντίδας (κατ’ οίκον, διημέρευσης 

κ.λπ.) 

2.134.000 X   3,67% 

ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές, Δράσεις 
και Υπηρεσίες Προληπτικής Ιατρικής, 

Ψυχικής Υγιεινής και Δημόσιας 
Υγείας 

1.436.000 X   2,47% 

ΟΔ/Π-10: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": Ανάπτυξη και 

εφαρμογή εργαλείων Κοινωνικής 
Καινοτομίας και βελτίωση των 
ικανοτήτων των Στελεχών των 

Κοινωνικών Δομών και των 
Κοινωνικών Φορέων στη Δυτική 

Αθήνα 

1.395.000 X   2,40% 

ΟΔ/Π-11: Βελτίωση της Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας και της ΕΞΕ σε 

Δημόσια Κτίρια στη Δυτική Αθήνα 
6.650.000 X   11,43% 

ΟΔ/Π-12: Πρόληψη πλημμυρικών 
φαινομένων και διασφάλιση της 
Βιωσιμότητας των παρεμβάσεων 

Αστικής Αναζωογόνησης στις 
περιοχές της Δυτικής Αθήνας που 
επηρεάζονται από τους Ορεινούς 

Όγκους, τα ρέματα εντός του αστικού 
ιστού κ.λπ. 

4.077.000 X   7,01% 

ΟΔ/Π-13: Ανάπτυξη Δικτύου 
Υποδομών Πολιτισμού, Αναψυχής 
και Επιχειρηματικότητας για την 

Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας 
και τη Διαφοροποίηση της 

Οικονομίας της Δυτικής Αθήνας 

2.500.000 X   4,30% 

ΟΔ/Π-14: Στοχευμένες παρεμβάσεις 
αστικής αναβάθμισης και 

αναζωογόνησης για τη βελτίωση της 
2.800.000 X   4,81% 
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Παρεμβάσεις 
Δημόσια 
Δαπάνη 

(σε €) 

Ιεράρχηση / Προτεραιοποίηση Χρηματοδοτική 
Βαρύτητα Υψηλή Μέση Χαμηλή 

καθημερινότητας των Πολιτών και τη 
διάχυση των ροών επισκεψιμότητας 

στη Δυτική Αθήνα 
ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης 

έρευνας και δημιουργίας συστάδων 
(clusters) ανάμεσα στις επιχειρήσεις 

και τους ερευνητικούς Φορείς, με 
έμφαση στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, 
ιδίως σε εκείνες που αφορούν στην 

Πολιτιστική και Δημιουργική 
Οικονομία, στον Τουρισμό, στον 

βιομηχανικό σχεδιασμό, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στην 

περιβαλλοντική και ενεργειακή 
διαχείριση των αστικών λειτουργιών, 

καθώς και σε έξυπνα συστήματα 
μετακίνησης, διαβίωσης και 
προσέλκυσης / διαχείρισης 

επισκεπτών 

600.000 X   1,03% 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, 
χρήσης και αξιοποίησης 

αναδυόμενων τεχνολογιών και 
δικτύων στο χώρο της ψηφιακής 

οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας με 
βάση τις σύγχρονες ψηφιακές 

τεχνολογίες 

500.000 X   0,86% 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης 
και ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων 

και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και 

Δημιουργικής Οικονομίας, του 
Τουρισμού, του βιομηχανικού 

σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που 
παρέχονται από Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στις έξυπνες αστικές 

λειτουργίες κ.λπ. 

1.027.000 X   1,77% 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των 
Στρατηγικών Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω 
Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την 

πρόσβαση, απόκτηση και 
ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και 

νέες σύγχρονες δραστηριότητες 

3.400.000 X   5,85% 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων 
ΜΜΕ ή/και συμπράξεων ή/και μέσω 1.195.000 X   2,05% 
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Παρεμβάσεις 
Δημόσια 
Δαπάνη 

(σε €) 

Ιεράρχηση / Προτεραιοποίηση Χρηματοδοτική 
Βαρύτητα Υψηλή Μέση Χαμηλή 

ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν 

συμπληρωματικά είτε ανήκουν σε 
ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την 

τοποθέτησή τους σε νέες αγορές του 
εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της 

Επιχειρηματικότητας μέσω παροχής 
κατάλληλης υποστήριξης και 
Προώθηση της Ίδρυσης νέων 

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

2.716.000 Χ   4,67% 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων ή/και 

Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για την 

στήριξη της προσαρμογής των 
επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 

διεθνούς ανταγωνισμού και τις 
σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις, 

ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 

1.978.000 Χ   3,40% 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω 
Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

3.000.000 Χ   5,16% 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / 
Περιρρέουσας" Νοημοσύνης 

(Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους 
Θύλακες της Δυτικής Αθήνας 

(Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική 
Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, Τοπική 
Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 

και Δημιουργία Διαδημοτικού 
Δικτύου Έξυπνων Συνοικιών» σε 

επίπεδο γειτονιάς 

981.000 Χ   1,69% 

 58.169.000    100,00% 
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Δ.5 - ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Να τεκμηριωθεί η χωρική συνέπεια της προτεινόμενης Στρατηγικής όπως αυτή προκύπτει από την αντιστοίχιση 
αναγκών / προβλημάτων με προτεινόμενες παρεμβάσεις. 

Να δοθεί θεματικός χάρτης απεικόνισης περιοχών με προβλήματα / ανάγκες καθώς και θεματικός χάρτης με 
απεικόνιση περιοχών που καλύπτουν παρεμβάσεις αντιμετώπισης των παραπάνω αναγκών. 

 

Η «χωρική συνέπεια» τη στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, από τη μία πλευρά 
εκφράζει την ικανοποίηση των αναγκών και την ιεράρχηση των στρατηγικών επιλογών 
(συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης) και, αφετέρου, 
ενσωματώνει τις «ποσοστώσεις» που προβλέπονται στον Οδηγό της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις 
«υποβαθμισμένες περιοχές». 

Η ορολογία που ακολουθεί προέρχεται από τη μεθοδολογική προσέγγιση του ΡΣΑ και έχει 
διατυπωθεί στην Ενότητα Δ.1 του παρόντος 

Ειδικότερα, οι Κύριες Χωρικές Αναπτυξιακές Επιλογές Β.Α.Α. της Δυτικής Αθήνας 
διαρθρώνονται: 

• στην ανάπτυξη «χωρικού δικτύου» νέων και νεοφυών Πόλων Ανάπτυξης 
Μητροπολιτικού Χαρακτήρα, ιδίως μέσω της μετατροπής του «Διαδημοτικού 
Κέντρου Ευρείας Ακτινοβολίας» του Περιστερίου σε «Μητροπολιτικό Κέντρο» 

• στην ανάδειξη των «Δημοτικών Κέντρων» της Δυτικής Αθήνας σε νέα 
«Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας», ιδίως με την αστική και κοινωνική 
αναβάθμιση  

• του «αστικού διαδημοτικού πόλου» (αστικό πλέγμα) Αγίας Βαρβάρας-Αιγάλεω-
Χαϊδαρίου 

• του «αστικού διαδημοτικού πόλου» (αστικό πλέγμα) Αγίων Αναργύρων – 
Καματερού –Ιλίου – Πετρούπολης 

• στην ενίσχυση της Αναπτυξιακής Δυναμικής της Δυτικής Αθήνας, μέσω της 
δημιουργίας «δικτύου» Ιεραρχημένων «Πόλων Ανάπτυξης» και της 
διαμόρφωσης ενός «πολυ-Λειτουργικού» Πλέγματος Ανάπτυξης, με 
παρεμβάσεις των Α.Π. 2, 3 και 4. Οι παρεμβάσεις αυτές ανέρχονται συνολικά σε 
31,42 Μ€ (54,02% των συνολικών πόρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ), χρηματοδοτούνται 
κυρίως μέσω του ΕΤΠΑ (23,73 Μ€ ή 40,8% του συνόλου), αλλά και συμβολή του 
ΕΚΤ στην προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας (7,69 Μ€ ή 13,2% του συνόλου). 

• στην προώθηση της αναδιάρθρωσης της Τοπικής Κοινωνίας και Οικονομίας, με 
έμφαση στην προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Ισότιμης Πρόσβασης –
ιδίως των ευπαθών ομάδων και των νέων- σε ευκαιρίες Απασχόλησης και 
Επιχειρηματικότητας, με παρεμβάσεις που εντάσσονται στον Α.Π. 1. Οι 
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παρεμβάσεις αυτές ανέρχονται συνολικά σε 26,74 Μ€ (45,98% των συνολικών 
πόρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ), χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω του ΕΚΤ (18,45 Μ€ ή 
31,2% του συνόλου), αλλά και συμβολή του ΕΤΠΑ σε κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές υποδομές (8,6 Μ€ ή 14,8% του συνόλου). 

Οι παραπάνω κατανομές κατά Άξονα Προτεραιότητας της ΒΑΑ/ΟΧΕ και κατά πηγή 
χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ) φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί στο τέλος της παρούσας 
Ενότητας. 
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Δ.6 - ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Να τεκμηριωθεί κατά πόσο η προτεινόμενη στρατηγική εντάσσεται στη λογική της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό κείμενο όπου να 
παρουσιάζεται η λογική ένταξης της ΠΣΕΕ στην προτεινόμενη Στρατηγική, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να 
παρουσιαστεί αναλυτικότερα κατά πόσο οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιστοιχούν στις Προτεραιότητες και 
Στόχους των Δράσεων των Αξόνων Προτεραιότητας της ΠΣΕΕ (σελ. 107 ΠΣΕΕ), σύμφωνα με το παρακάτω 
υπόδειγμα πίνακα. 

 

Η στρατηγική αξιοποίησης της ΠΣΣΕ στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας αξιοποιεί 
την εξειδίκευση των δράσεων της ΠΣΕΕ στις «επιλέξιμες» Επενδυτικές Προτεραιότητες (EΤΠΑ 
1b, 2c, 3a) που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο της Ο.Χ.Ε. Ταυτόχρονα, η ΟΧΕ θα «ανιχνεύσει» 
πρόσθετες δράσεις σε άλλες Ε.Π. της ΠΣΕΕ και του ΕΠ Αττική 2014-2020. 

Η συνάφεια της Στρατηγικής ΒΑΑ με την ΠΣΕΕ αποτυπώνεται στο επίπεδο των Προτεινόμενων 
Παρεμβάσεων στον Πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 12. Συνάφεια της Στρατηγικής ΒΑΑ με την ΠΣΕΕ 
ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

1. Ενίσχυση των Μηχανισμών & 
των Επενδύσεων των ΜμΕ της 

Περιφέρειας Αττικής στην 
Έρευνα & την Καινοτομία (ΕΤΠΑ) 

1.a Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας 
και καινοτομίας (Ε&Κ) σε περιφερειακό επίπεδο: 

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας 
και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα 

της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση 
κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Διαμόρφωση 
περιφερειακής δομής υποστήριξης της έρευνας 

και καινοτομίας (Ε&Κ) σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της ΠΣΕΕ, Ενίσχυση της δικτύωσης 

των επιχειρήσεων και ερευνητικών και 
δημόσιων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, με εστίαση 

στην ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων, 
Εστίαση της Ε&Κ των ερευνητικών και δημόσιων 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στις ανάγκες των 
επιχειρήσεων και στις ευκαιρίες που 

αναδεικνύει η ΠΣΕΕ, Αύξηση του αριθμού των 
ερευνητών που συμμετέχουν ενεργά στην 

παραγωγική διαδικασία, Ενίσχυση της 
συμμετοχής του επιχειρηματικού ιστού της 

Περιφέρειας στις υποδομές 

Κέντρο Στρατηγικού σχεδιασμού 
Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Σ.Σ.Π.Α.) 

 

Ανάπτυξη και λειτουργία 
τεχνολογικών πλατφορμών και 
δικτύων μάθησης στο πεδίο της 

δημιουργικής οικονομίας 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
Ανάπτυξη και λειτουργία 

τεχνολογικών πλατφορμών και 
δικτύων μάθησης στο πεδίο της 

γαλάζιας οικονομίας 

 

Ανάπτυξη και λειτουργία 
τεχνολογικών πλατφορμών και 
δικτύων μάθησης στο πεδίο της 

βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε 
κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ 

για την ανάπτυξη της δημιουργικής 
οικονομίας 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε 
κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ 

για την ανάπτυξη της γαλάζιας 
οικονομίας 

 

Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε 
κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ 
για την ανάπτυξη της βιώσιμης 

οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 

συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
Δομές δημιουργικής μάθησης και 
συνεργασίας μέσα και έξω από το 
σχολείο (technology playgrounds, 

creativity parks) 

 

Διάχυση και ενημέρωση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων AΕΙ-

ΕΚ στο ευρύ κοινό, στα σχολεία και 
σε συλλογικούς φορείς και φορείς 

ΤΑ 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
1.b Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για 
έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία: 

Διασύνδεση υποδομών Ε & Α & Κ και αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων, Ανάπτυξη 
«θερμοκοιτίδων», Δράσεις επίδειξης που 

επιτρέπουν τη διάδοση, την αποδοχή και τον 
έλεγχο των καινοτομιών σε πραγματικό 

περιβάλλον, Διεύρυνση της αλυσίδας αξίας , 

Ενίσχυση σχεδίων διερεύνησης της 
σκοπιμότητας αξιοποίησης 

ερευνητικών αποτελεσμάτων 
(proof-of-concept) στο πεδίο της 

δημιουργικής οικονομίας 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
Υποστήριξη της έρευνας (εφαρμοσμένης, 

πειραματικής) και της πειραματικής ανάπτυξης 
σε επιχειρήσεις, Αύξηση του αριθμού νέων ή 

διαφοροποιημένων προϊόντων που 
προωθούνται στην αγορά, Ανάπτυξη συστάδων 

clusters, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και 
ερευνητικών κέντρων και δημόσιων 

εκπαιδευτικών οργανισμών, Μόχλευση των 
πόρων που δαπανούν οι ΜμΕ για την έρευνα, 

την ανάπτυξη και την καινοτομία, Προαγωγή της 
προϊοντικής ή διεργασιακής ή οργανωτικής 
καινοτομίας σε επιχειρήσεις, Αύξηση του 

αριθμού των ερευνητών που συμμετέχουν 
ενεργά στην παραγωγική διαδικασία, Βελτίωση, 

ενίσχυση και απλοποίηση του πλαισίου 
συμμετοχής των ΜμΕ, Ενθάρρυνση ανάληψης 

δραστηριοτήτων καινοτομίας σε μικρές 
επιχειρήσεις και φορείς της κοινωνικής 

οικονομίας, Ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών, μέσω της συνεργασίας των 

ερευνητικών φορέων με τις επιχειρήσεις 

συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 
διαχείρισης επισκεπτών 

Ενίσχυση σχεδίων διερεύνησης της 
σκοπιμότητας αξιοποίησης 

ερευνητικών αποτελεσμάτων 
(proof-of-concept) στο πεδίο της 

γαλάζιας οικονομίας 

 

Ενίσχυση σχεδίων διερεύνησης της 
σκοπιμότητας αξιοποίησης 

ερευνητικών αποτελεσμάτων 
(proof-of-concept) στο πεδίο της 

βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 

Ανάπτυξη έργων επίδειξης-
εφαρμογής αποτελεσμάτων 

έρευνας στο πεδίο της 
δημιουργικής οικονομίας 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
Ανάπτυξη έργων επίδειξης-
εφαρμογής αποτελεσμάτων 

έρευνας στο πεδίο της γαλάζιας 
οικονομίας 

 

Ανάπτυξη έργων επίδειξης-
εφαρμογής αποτελεσμάτων 

έρευνας στο πεδίο της βιώσιμης 
οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Δημιουργία καινοτόμων 
προϊόντων/υπηρεσιών που 

προτείνονται από επιχειρήσεις, 
φορείς του δημοσίου και της ΤΑ, 

δημόσια διαβούλευση κλπ. 
(customer-driven) στο πεδίο της 

δημιουργικής οικονομίας 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 

Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 
Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 

απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 
Δημιουργία καινοτόμων 

προϊόντων/υπηρεσιών που 
προτείνονται από επιχειρήσεις, 

φορείς του δημοσίου και της ΤΑ, 
δημόσια διαβούλευση κλπ. 

(customer-driven) στο πεδίο της 
γαλάζιας οικονομίας 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Δημιουργία καινοτόμων 
προϊόντων/υπηρεσιών που 

προτείνονται από επιχειρήσεις, 
φορείς του δημοσίου και της ΤΑ, 

δημόσια διαβούλευση κλπ. 
(customer-driven) στο πεδίο της 

βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 

Χρηματοδότηση δράσεων τύπου 
"hackathon" στο πεδίο της 
δημιουργικής οικονομίας 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, χρήσης και 
αξιοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας με βάση τις σύγχρονες 

ψηφιακές τεχνολογίες 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

86 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
στους τομείς της ΠΣΕΕ 

 
ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας "ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 
Θέσεων Απασχόλησης μέσω Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 
 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 

Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 

Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 
και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 

Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 
Χρηματοδότηση δράσεων τύπου 

"hackathon" στο πεδίο της γαλάζιας 
οικονομίας 

 

Χρηματοδότηση δράσεων τύπου 
"hackathon" στο πεδίο της 

βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, χρήσης και 
αξιοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας με βάση τις σύγχρονες 

ψηφιακές τεχνολογίες 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας "ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 
Θέσεων Απασχόλησης μέσω Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 
 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 

Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 

Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 
και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 

Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

Ενίσχυση μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων δράσεων Ε&Α&Κ 

στα πεδία εξειδίκευσης από 
επιχειρήσεις ή συνεργατικούς 
σχηματισμούς στο πεδίο της 

δημιουργικής οικονομίας 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 

Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 
Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 

απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 
Ενίσχυση μεσοπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων δράσεων Ε&Α&Κ 
στα πεδία εξειδίκευσης από 

επιχειρήσεις ή συνεργατικούς 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
σχηματισμούς στο πεδίο της 

γαλάζιας οικονομίας 

Ενίσχυση μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων δράσεων Ε&Α&Κ 

στα πεδία εξειδίκευσης από 
επιχειρήσεις ή συνεργατικούς 
σχηματισμούς στο πεδίο της 

βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 

Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 
Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 

απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 

2. Διάδοση και Ανάπτυξη 
Καινοτόμων Προϊόντων και 

Υπηρεσιών των ΜμΕ με τη χρήση 
ΤΠΕ (ΕΤΠΑ) 

2.b Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, 
ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για 
ΤΠΕ: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ - 

αύξηση της χρήσης ΤΠΕ - αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας στα πεδία εξειδίκευσης - 

ενσωμάτωση προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ στις 
ΜμΕ ώστε να καταστούν περισσότερο 

ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς - στήριξη της 
ανάπτυξης και ενσωμάτωσης ΤΠΕ, ιδίως στον 
τουρισμό, τον πολιτισμό, και τη δημιουργική 

Ενίσχυση ανάπτυξης προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ με περιεχόμενο για 

την δημιουργική οικονομία 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 

Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 

Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 
και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 

Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

Ενίσχυση ανάπτυξης προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ με περιεχόμενο για 

την γαλάζια οικονομία 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
βιομηχανία, το εμπόριο, την ενέργεια και την 

εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) 

Ενίσχυση ανάπτυξης προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ με περιεχόμενο για 

την βιώσιμη οικονομία των 
αναγκών 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 

Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 

Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 
και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 

Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

2.b.1 Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜμΕ: Ανάπτυξη e-
επιχειρείν - Ενθάρρυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου - Αύξηση προστιθέμενης αξίας 

προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της 
ενσωμάτωσης ΤΠΕ - Ανάπτυξη και λειτουργία 

υποδομών ΤΠΕ για την υποστήριξη των ΜμΕ και 
των νεοφυών επιχειρήσεων 

Ανάπτυξη εφαρμογών e-επιχειρείν 
από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή 

ομάδες επιχειρήσεων στο πεδίο της 
δημιουργικής οικονομίας 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

Ανάπτυξη εφαρμογών e-επιχειρείν 
από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή 

ομάδες επιχειρήσεων στο πεδίο της 
γαλάζιας οικονομίας 

 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Ανάπτυξη εφαρμογών e-επιχειρείν 
από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή 

ομάδες επιχειρήσεων στο πεδίο της 
βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

Ενίσχυση της ανάπτυξης ψηφιακών 
πλατφορμών επιχειρηματικών 
συναλλαγών και συνεργασίας 
μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ 

επιχειρήσεων και καταναλωτών και 
μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων 
του δημοσίου (B2B, B2C, C2C κλπ) 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 

Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 

Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 
και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 

Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών 
δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ 

των φορέων στήριξης και 
κινητοποίησης, των MΜΕ, των ΑΕΙ 

και Ερευνητικών Κέντρων 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
Ενίσχυση της ίδρυσης και 

ανάπτυξης ψηφιακών πλατφορμών 
χρηματοδότησης από το πλήθος 
(crowdfunding), μικροπίστωσης, 

ανεύρεσης πόρων από το πλήθος 
(crowdsourcing), δικτύων 

υποστήριξης (επιχειρηματικών 
αγγέλων, μεντόρων, coaches, 

θερμοκοιτίδων κλπ), υποβολής 
ιδεών και προτάσεων και 

συμμετοχικής αξιολόγησης 
προτάσεων, ιδεών και μελών του 

οικοσυστήματος 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 

Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 

Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 
και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 

Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

2.c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της 

ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής 
ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της 
ηλεκτρονικής υγείας: Ανάπτυξη καινοτομικών 

υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες - 
προώθηση της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα 

και τη διακυβέρνηση - ενίσχυση της 
δημοκρατικής συμμετοχής και οργάνωσης των 

πολιτών - βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών προς τους πολίτες - αύξηση του 

ελέγχου από τους πολίτες 

Ενίσχυση έργων ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών ΤΠΕ, από νεοφυείς και 
υφιστάμενες επιχειρήσεις, στο 

πλαίσιο προσκλήσεων προμηθειών 
φορέων του Δημοσίου (ΤΑ, ΝΠΔΔ, 

ΝΠΙΔ κοκ) - καινοτόμες προμήθειες, 
επιδεικτικά, πιλοτικά έργα και έργα 
φάροι στο πεδίο της δημιουργικής 

οικονομίας 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
Ενίσχυση έργων ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών ΤΠΕ, από νεοφυείς και 
υφιστάμενες επιχειρήσεις, στο 

πλαίσιο προσκλήσεων προμηθειών 
φορέων του Δημοσίου (ΤΑ, ΝΠΔΔ, 

ΝΠΙΔ κοκ) - καινοτόμες προμήθειες, 
επιδεικτικά, πιλοτικά έργα και έργα 

φάροι στο πεδίο της γαλάζιας 
οικονομίας 

 

Ενίσχυση έργων ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών ΤΠΕ, από νεοφυείς και 
υφιστάμενες επιχειρήσεις, στο 

πλαίσιο προσκλήσεων προμηθειών 
φορέων του Δημοσίου (ΤΑ, ΝΠΔΔ, 

ΝΠΙΔ κοκ) -καινοτόμες προμήθειες, 
επιδεικτικά, πιλοτικά έργα και έργα 

φάροι στο πεδίο της βιώσιμης 
οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και 
δημιουργίας συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως σε εκείνες που αφορούν 

στην Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία, στον 
Τουρισμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

των αστικών λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και προσέλκυσης / 

διαχείρισης επισκεπτών 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ 
ψηφιακού και αλληλεπιδραστικού 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
περιεχομένου και λειτουργίας στο 

πεδίο της δημιουργικής οικονομίας 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ 
ψηφιακού και αλληλεπιδραστικού 
περιεχομένου και λειτουργίας στο 

πεδίο της γαλάζιας οικονομίας 

 

Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ 
ψηφιακού και αλληλεπιδραστικού 
περιεχομένου και λειτουργίας στο 

πεδίο της βιώσιμης οικονομίας των 
αναγκών 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

3. Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας των ΜμΕ - 
Βελτίωση της ελκυστικότητας 
της Περιφέρειας Αττικής για 

προσέλκυση Επενδύσεων και 
προαγωγή της Καινοτόμου 

Επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ) 

3.a.1 Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε 
τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (Στρατηγική 

RIS): Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων, 
Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 

σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
Ενθάρρυνση της καινοτόμου νεανικής 

επιχειρηματικότητας μέσω δημιουργίας 
εκκολαπτηρίων και θερμοκοιτίδων 

επιχειρήσεων, Δημιουργία cluster επιχειρήσεων 
σε αναδυόμενους τομείς και κλάδους, 

Δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης και μείωση της υψηλής ανεργίας 

Ενίσχυση για την ίδρυση και 
λειτουργία Εκκολαπτηρίων και 

Θερμοκοιτίδων εκτός των ΕΚ και 
ΑΕΙ της Αττικής 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, χρήσης και 
αξιοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας με βάση τις σύγχρονες 

ψηφιακές τεχνολογίες 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

Προγράμματα, υποστήριξης, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
δικτύωσης προσωπικού δομών 
κινητοποίησης και μελών των 

δικτύων τους (μεντόρων, 
επιχειρηματικών αγγέλων κλπ.) 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
των νέων, Αύξηση των συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων, Αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού υψηλού μορφωτικού επιπέδου, 

Αξιοποίηση της επιχειρηματικής και επενδυτικής 
δυναμικής στην Περιφέρεια, Υποστήριξη της 
διάδοσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με 
έμφαση σε νεοφυείς επιχειρήσεις start-ups, 

Δράσεις επίδειξης που επιτρέπουν τη διάδοση, 
την αποδοχή και τον έλεγχο των καινοτομιών σε 

πραγματικό περιβάλλον, Αναχαίτιση του 
φαινομένου brain-drain, Ενίσχυση απασχόλησης 

ερευνητικού δυναμικού σε καινοτομικές 
δραστηριότητες εντός των ΜμΕ, Ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών με ανάδειξη της 
Περιφερειακής ταυτότητας- εξειδίκευσηs 

Ενίσχυση επιχειρηματικών ομάδων 
στο στάδιο εκκόλαψης (με 

αξιοποίηση επιχειρηματικών 
υποτροφιών και κουπονιών 

καινοτομίας) 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

 
ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων Αναδιάρθρωσης 

μεμονωμένων ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για την στήριξη της 

προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 
διεθνούς ανταγωνισμού και τις σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας "ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω Προώθησης της Κοινωνικής 
Οικονομίας 

 
ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 

Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 

Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 
Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 

και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 
Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

Ενίσχυση της ίδρυσης και 
ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων 

για την υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου τους για 
1-2 έτη (με αξιοποίηση κουπονιών 

καινοτομίας) στο πεδίο της 
δημιουργικής οικονομίας. 

Ενίσχυση της ίδρυσης και 
ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων 

για την υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου τους για 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
1-2 έτη (με αξιοποίηση κουπονιών 

καινοτομίας) στο πεδίο της 
γαλάζιας οικονομίας. 

Ενίσχυση της ίδρυσης και 
ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων 

για την υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου τους για 
1-2 έτη (με αξιοποίηση κουπονιών 

καινοτομίας) στο πεδίο της 
βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, χρήσης και 
αξιοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας με βάση τις σύγχρονες 

ψηφιακές τεχνολογίες 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

 
ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων Αναδιάρθρωσης 

μεμονωμένων ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 

Επιχειρηματικές υποτροφίες (από 
ΕΚΤ) για μέλη επιχειρηματικών 
ομάδων των Δράσεων 3.a.3 και 

9.v.1 

Κουπόνια καινοτομίας 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Δραστηριότητες προσέλκυσης και 
βράβευσης καινοτόμων 

επιχειρηματικών ιδεών στο πεδίο 
της δημιουργικής οικονομίας 

Προσαρμογής Εργαζομένων για την στήριξη της 
προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 

διεθνούς ανταγωνισμού και τις σύγχρονες αναπτυξιακές 
απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 

 
ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας "ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 
Θέσεων Απασχόλησης μέσω Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 
 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 

Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 
Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 

Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 
και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 

Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 
Δραστηριότητες προσέλκυσης και 

βράβευσης καινοτόμων 
επιχειρηματικών ιδεών στο πεδίο 

της γαλάζιας οικονομίας 

 

Δραστηριότητες προσέλκυσης και 
βράβευσης καινοτόμων 

επιχειρηματικών ιδεών στο πεδίο 
της βιώσιμης οικονομίας των 

αναγκών 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, χρήσης και 
αξιοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας με βάση τις σύγχρονες 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και 
ΜμΕ για την προστασία της 

βιομηχανικής και πνευματικής 
ιδιοκτησίας 

ψηφιακές τεχνολογίες 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

 
ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων Αναδιάρθρωσης 

μεμονωμένων ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για την στήριξη της 

προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 
διεθνούς ανταγωνισμού και τις σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας "ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω Προώθησης της Κοινωνικής 
Οικονομίας 

 
ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 

Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 

Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 

Μηχανισμοί ενίσχυσης 
χρηματοδοτικών εργαλείων 

(Matching Funds) 

Δημιουργία συνεργατικών 
σχηματισμών (cluster) 

στο πεδίο της δημιουργικής 
οικονομίας 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 

και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 
Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

Δημιουργία συνεργατικών 
σχηματισμών (cluster) 

στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας. 

 

Δημιουργία συνεργατικών 
σχηματισμών (cluster) στο πεδίο 

της βιώσιμης οικονομίας των 
αναγκών. 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, χρήσης και 
αξιοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας με βάση τις σύγχρονες 

ψηφιακές τεχνολογίες 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

Ανάπτυξη και εφαρμογή 
“πρωτοκόλλων” ή σημάτων 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Ενίσχυση για την πραγματοποίηση 
δοκιμών προϊόντων και υπηρεσιών 

στην Αττική 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

 
ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων Αναδιάρθρωσης 

μεμονωμένων ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για την στήριξη της 

προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 
διεθνούς ανταγωνισμού και τις σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας "ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω Προώθησης της Κοινωνικής 
Οικονομίας 

 
ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 

Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής 

Αθήνας (Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια 
Βίου Μάθηση, Τοπική Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) 

και Δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 
Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 



BAA-OXE Δυτικής Αθήνας  

Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Υποβαθμισμένες Περιοχές 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 

και υπηρεσιών στο πλαίσιο 
προσκλήσεων προμηθειών φορέων 
του Δημοσίου (ΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κοκ) 

στο πεδίο της δημιουργικής 
οικονομίας 

 

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών στο πλαίσιο 

προσκλήσεων προμηθειών φορέων 
του Δημοσίου (ΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κοκ) 
στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας 

 

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών στο πλαίσιο 

προσκλήσεων προμηθειών φορέων 
του Δημοσίου (ΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κοκ) 
στο πεδίο της βιώσιμης οικονομίας 

των αναγκών 

 

3.c Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης 
προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών: Στήριξη της 
δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων 
ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών, Δημιουργία νέων και βιώσιμων 

θέσεων απασχόλησης και μείωση της υψηλής 
ανεργίας των νέων, Βελτίωση της 

παραγωγικότητας της εργασίας μέσω 
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, Επίλυση του 

προβλήματος ρευστότητας των επιχειρήσεων με 
την αξιοποίηση της χρήσης εναλλακτικών 

χρηματοδοτικών εργαλείων από τις ΜμΕ της 

Ενίσχυση έργων ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων στο πεδίο 

της δημιουργικής οικονομίας 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
Περιφέρειας, Δημιουργία νέων και διασφάλιση 
της συνέχισης λειτουργίας υφιστάμενων ΜμΕ, 
Αναδιάρθρωση της περιφερειακής οικονομίας 
με έμφαση στην ενίσχυση της μεταποίησης και 
την στροφή σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης 

αξίας, Αναβάθμιση των παρεχόμενων 
τουριστικών υπηρεσιών, Εμπλουτισμός του 

τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, 
Αναχαίτιση του φαινομένου brain-drain, 

Ενίσχυση απασχόλησης ερευνητικού δυναμικού 
σε καινοτομικές δραστηριότητες εντός των ΜμΕ, 

Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για την 
ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις 

προκλήσεις, Ανάπτυξη των πράσινων και 
ενεργειακών τεχνολογιών, Προώθηση και 

ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ των 
επιχειρήσεων και/ή φορέων έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης για την ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, Ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
Στήριξη των επιχειρήσεων και των κεφαλαιακών 
τους αναγκών με τη μορφή επιχορηγήσεων, και 
άλλα οικονομικά μέσα, Ανάπτυξη καινοτομικών 
και επιχειρηματικών ικανοτήτων, Ειδικά σχέδια 
απόκτησης τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες από τις ΜμΕ 

δραστηριότητες 
 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Ενίσχυση έργων ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων στο πεδίο 

της γαλάζιας οικονομίας 

 

Ενίσχυση έργων ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων στο πεδίο 

της βιώσιμης οικονομίας των 
αναγκών 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 

Ενίσχυση ΜμΕ για την ανάπτυξη 
σύγχρονων μεθόδων παραγωγής 

στο πεδίο της δημιουργικής 
οικονομίας 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
δραστηριότητες 

 
ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 

συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Ενίσχυση ΜμΕ για την ανάπτυξη 
σύγχρονων μεθόδων παραγωγής 

στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας 

 

Ενίσχυση ΜμΕ για την ανάπτυξη 
σύγχρονων μεθόδων παραγωγής 

στο πεδίο της βιώσιμης οικονομίας 
των αναγκών 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 

Ενίσχυση ΜμΕ σε κλάδους με νέες 
δυνατότητες ανάπτυξης για την 

υλοποίηση ολοκληρωμένων 
σχεδίων αναδιάρθρωσης στο πεδίο 

της δημιουργικής οικονομίας 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
δραστηριότητες 

 
ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 

συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Ενίσχυση ΜμΕ σε κλάδους με νέες 
δυνατότητες ανάπτυξης για την 

υλοποίηση ολοκληρωμένων 
σχεδίων αναδιάρθρωσης στο πεδίο 

της γαλάζιας οικονομίας 

 

Ενίσχυση ΜμΕ σε κλάδους με νέες 
δυνατότητες ανάπτυξης για την 

υλοποίηση ολοκληρωμένων 
σχεδίων αναδιάρθρωσης στο πεδίο 

της βιώσιμης οικονομίας των 
αναγκών 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Ενίσχυση ομάδων ΜμΕ σε κλάδους 
με νέες δυνατότητες ανάπτυξης για 

την υλοποίηση ολοκληρωμένων 
σχεδίων αναδιάρθρωσης μέσω της 

συγκρότησης συνεργατικών 
σχηματισμών στο πεδίο της 

δημιουργικής οικονομίας 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

 
ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 

συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Ενίσχυση ομάδων ΜμΕ σε κλάδους 
με νέες δυνατότητες ανάπτυξης για 

την υλοποίηση ολοκληρωμένων 
σχεδίων αναδιάρθρωσης μέσω της 

συγκρότησης συνεργατικών 
σχηματισμών στο πεδίο της 

γαλάζιας οικονομίας 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
Ενίσχυση ομάδων ΜμΕ σε κλάδους 
με νέες δυνατότητες ανάπτυξης για 

την υλοποίηση ολοκληρωμένων 
σχεδίων αναδιάρθρωσης μέσω της 

συγκρότησης συνεργατικών 
σχηματισμών στο πεδίο της 

βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

 
ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 

συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Ενίσχυση υφιστάμενων και 
υποστήριξη για τη συγκρότηση 

νέων συνεργατικών σχηματισμών 
στο πεδίο της δημιουργικής 

οικονομίας 

Ενίσχυση υφιστάμενων και 
υποστήριξη για τη συγκρότηση 

νέων συνεργατικών σχηματισμών 
στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

Ενίσχυση υφιστάμενων και 
υποστήριξη για τη συγκρότηση 

νέων συνεργατικών σχηματισμών 
στο πεδίο της βιώσιμης οικονομίας 

των αναγκών 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

 
ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 

συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Ενίσχυση της απασχόλησης 
δυναμικού σε μακροπρόθεσμα 

έργα Ε&Α σε υφιστάμενες 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
επιχειρήσεις στο πεδίο της 
δημιουργικής οικονομίας 

Ενίσχυση της απασχόλησης 
δυναμικού σε μακροπρόθεσμα 

έργα Ε&Α σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις στο πεδίο της 

γαλάζιας οικονομίας 

 

Ενίσχυση της απασχόλησης 
δυναμικού σε μακροπρόθεσμα 

έργα Ε&Α σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις στο πεδίο της 

βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

 

3.d Βελτίωση της εξωστρέφειας της 
Περιφερειακής οικονομίας: Διεύρυνση της 

εξαγωγικής βάσης της περιφερειακής 
οικονομίας, Ενθάρρυνση της χρήσης από τις 
ΜμΕ εφαρμογών και της συμμετοχής τους σε 
εγχώρια / διαπεριφερειακά και διεθνή δίκτυα 
για την υποστήριξη αλυσίδων κλασσικής και 

ανάστροφης εφοδιαστικής με εργασίες 
συλλογής, επιθεώρησης και ταξινόμησης, 
Δυνατότητες ενσωμάτωσης καινοτομίας, 

τεχνογνωσίας και συμμετοχής των ΜμΕ σε 
διεθνή δίκτυα, Ενίσχυση των επιχειρήσεων για 
την είσοδο τους σε νέες αγορές, Ωρίμανση και 
στήριξη βιώσιμων συνεργατικών σχηματισμών 

σε ζητήματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και 

Συμμετοχή επιχειρήσεων σε 
διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια, 

οργάνωση επιχειρηματικών 
αποστολών. 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης 
νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις 
δραστηριότητες της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Οικονομίας, του Τουρισμού, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού, των Υπηρεσιών που παρέχονται από Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 
 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών 
Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 

Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, 
απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες 
δραστηριότητες 

 

Οργάνωση διεθνούς εμβέλειας 
κλαδικών εκθέσεων 

Συμμετοχές σε διεθνείς 
τεχνολογικές, εμπορικές και 

επιχειρηματικές συνεργασίες και 
δίκτυα καθώς και ανταλλαγή 

επισκέψεων 
Εξειδικευμένες μελέτες για 

στόχευση αγορών (market analysis), 
προϊόντων και συγκριτικής 

ανάλυσης του ανταγωνισμού 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
τοποθέτησης σε διεθνείς αγορές, Υποστήριξη 

συστάδων επιχειρήσεων για αναζήτηση 
ευκαιριών σε νέες αγορές του εξωτερικού: για τη 

διείσδυση τους σε νέες αγορές ταχέως 
αναπτυσσόμενων χωρών ή για την τοποθέτησή 
τους σε «ώριμες» αγορές με νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες, Προετοιμασία και οργάνωση ειδικών 
επιχειρηματικών αποστολών σε Χώρες - Στόχους 

Προετοιμασία, εφαρμογή και 
αξιολόγηση «περιφερειακών 

σχεδίων εξωστρέφειας» 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και 
συμπράξεων ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν συμπληρωματικά είτε 

ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την τοποθέτησή 
τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της ΠΣΕΕ 
 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Σύσταση φορέα με σκοπό την 
ανάδειξη, προβολή και προώθηση 
τοπικά παραγόμενων προϊόντων 

Δημιουργία γραφείου (“film 
commission”, “music commission”, 

“festival commission”) 
Υποστήριξη δράσεων 

διεθνοποίησης, διοργάνωσης 
διεθνών συναντήσεων, δικτύωσης 

φορέων στήριξης της νέας και 
αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας, 

Δημιουργία και υποστήριξη 
δράσεων “Soft Landing” 

8. Προώθηση της Ανάπτυξης των 
Δεξιοτήτων & της 

Προσαρμοστικότητας του 
Ανθρώπινου Δυναμικού στους 

Τομείς της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (ΕΚΤ) 

8.v Προσαρμογή των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

αλλαγές: Προσαρμογή του ανθρώπινου 
δυναμικού και των επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, 
Διεύρυνση της πιστοποίησης επαγγελματικών 
προσόντων των εργαζομένων με βάση διεθνή 

πρότυπα 

Ανάπτυξη επαγγελματικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαγωγών 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω 
παροχής κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της 

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., 
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ 

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές 
σπουδές στα πεδία εξειδίκευσης 

 

9. Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης & Καταπολέμηση της 

Φτώχειας & Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής 

Συνοχής (ΕΚΤ) 

9.v Προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και 
την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε 

να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση: 
Ανάγκη αύξησης της απασχόλησης στο πεδίο της 

Υποστήριξη της προετοιμασίας για 
την εκκόλαψη επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών ΚΑΛΟ 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων Αναδιάρθρωσης 
μεμονωμένων ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για την στήριξη της 

προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 
διεθνούς ανταγωνισμού και τις σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 

Ενίσχυση επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών ΚΑΛΟ στο πεδίο της 

δημιουργικής οικονομίας 
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ΑΠ ΠΣΕΕ* Προτεραιότητες & Στόχοι ΠΣΕΕ* Δράση ΠΣΕΕ* Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 
κοινωνικής οικονομίας με την αξιοποίηση 
χρηματοδοτικών και άλλων εργαλείων και 
μηχανισμών στήριξης σε τοπικό επίπεδο, 

Δυνατότητες προώθησης απασχόλησης των 
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (επέκταση 

του θεσμού των Κοι.Σ.Π.Ε., μέσω της 
χρηματοδοτικής στήριξης νέων και επέκτασης 

των υπαρχόντων Κοι.Σ.Π.Ε., με νέες 
δραστηριότητες). 

Ενίσχυση επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών ΚΑΛΟ στο πεδίο της 

γαλάζιας οικονομίας 
Ενίσχυση επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών ΚΑΛΟ στο πεδίο της 
βιώσιμης οικονομίας των αναγκών 

Προγράμματα υποστήριξης, 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

δικτύωσης προσωπικού δομών 
κινητοποίησης και μελών των 

δικτύων τους (μεντόρων, 
επιχειρηματικών αγγέλων κλπ.) 

στον τομέα της ΚΑΛΟ 

 

* Με βάση την κωδικοποίηση των Κεφαλαίων 4 και 5 της εγκεκριμένης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Δ.7 - ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Να τεκμηριωθεί κατά πόσο συμβάλλει η προτεινόμενη Στρατηγική στον ευρύτερο αναπτυξιακό στόχο του Ε.Π. 
Αττικής 2014-20 για την ανάδειξη του μητροπολιτικού ρόλου της Αθήνας, όπως αυτός περιγράφεται στο 
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής (ΦΕΚ Α' 156/1-8-2014), με βάση τη ρεαλιστική εκτίμηση των αναμενομένων 
αποτελεσμάτων της προτεινόμενης στρατηγικής, κατά πόσο αυτή επηρεάζει πέραν της Περιοχής Παρέμβασης 
ευρύτερες περιοχές και σε ποιο επίπεδο (Δήμο, Διαδημοτικό, Μητροπολιτικό κλπ.) 

 

Η κύρια Στρατηγική επιλογή της Στρατηγικής ΒΑΑ τη Δυτικής Αθήνας αφορά στην ενίσχυση 
του Μητροπολιτικού Ρόλου της Αθήνας. 

Ειδικότερα, ως Κύρια Στρατηγική Επιλογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
(Β.Α.Α.) έχει τεθεί «… η ενίσχυση της «πολικότητας» της Δυτικής Αθήνας και η 
αποκατάσταση της ισόρροπης ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής, με απώτερο σκοπό την 
ενίσχυση της Περιφερειακής Μητροπολιτικότητας και την επανατοποθέτηση της Αττικής 
στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μητροπόλεων…». 

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

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

• ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας – 2ο επίπεδο: Κύριες Χωρικές Αναπτυξιακές Επιλογές 

Στις αναπτυξιακές επιλογές εντάσσεται και η ενεργητική αντιμετώπιση αρητικών κοινωνικών 
φαινομένων τα οποία εμποδίζουν ή ακυρώνουν την ενίσχυση των μητρωπολιτικών 
χαρακτηριστικών και επιπτώσεων, σύμφωνα με τα ευρήματα και την ανάλυση της 
Στρατηγικής ΒΑΑ. 

Η «συσχέτιση» των δύο αυτών προσεγγίσεων, δηλαδή των Κύριων Στρατηγικών 
Αναπτυξιακών Επιλογών με τις αντίστοιχες Χωρικές, έχει αποτυπωθεί στις προηγούμενες 
ενότητες στον Πίνακα 3 και στο Σχήμα 2. 

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

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

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

Οι λοιποί Δήμοι, από μεμονωμένα «Δημοτικά Κέντρα», αξιοποιούν το ΔΤ4Β και 
μετεξελίσσονται σταδιακά σε «Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας», όπως: 
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• Το αστικό πλέγμα Αιγάλεω - Αγίας Βαρβάρας – Χαϊδαρίου, 

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

Η αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικών υποδομών, διαδρομών και λειτουργιών σύγχρονου 
πολιτισμού και οι δράσεις «έξυπνων πόλεων», στοχεύεται να δημιουργήσουν και να 
αναδείξουν ένα δίκτυο υπερ-τοπικών πόλων ανάπτυξης στην Περιοχή Παρέμβασης, ιδίως 
σε Μητροπολιτικό Επίπεδο. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί έχει εφαρμοσθεί «πολυκριτηριακή ανάλυση» με την ακόλουθη 
λογική: 

• Εκτίμηση της συμβολής της Στρατηγικής ΒΑΑ στην αναβάθμιση και προώθηση της 
Μητροπολιτικότητας της Αττικής συνολικά. 

• Εκτίμηση της συμβολής της Στρατηγικής ΒΑΑ στη διάχυση της Αποτελεσματικότητας 
της ΠΕΣΚΕ και της ΕΣΚΕ, άρα στην ενίσχυση της δυναμικής της Μητροπολιτικότητας της 
Περιοχής Παρέμβασης και της Αττικής, συνολικά. 

Η εκτίμηση αυτή «μετριέται στο επίπεδο της «λογικής παρέμβασης» της ΒΑΑ, δηλαδή στο 
επίπεδο των προτεινόμενων Ομάδων Δράσεων / Παρεμβάσεων (βλ. και μεθοδολογία, Σχήμα 
29, σελ. 21), με την ακόλουθη βαθμονόμηση: 

• Βαθμός 3: Υψηλή Διάχυση 

• Βαθμός 2: Μέση/Γραμμική Διάχυση 

• Βαθμός 1: Χαμηλή Διάχυση 

• Βαθμός 0: Μη Συσχετιζόμενη Διάχυση 

Όπως προκύπτει από την συγκεκριμένη προσέγγιση: 

• Η συμβολή της Στρατηγικής ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας στην αναβάθμιση και προώθηση 
της Μητροπολιτικότητας της Αττικής συνολικά, αποτιμάται στο 60,7% της μέγιστης 
δυνατής. 

• Η συμβολή της Στρατηγικής ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας στη διάχυση της 
Αποτελεσματικότητας της ΠΕΣΚΕ και της ΕΣΚΕ, άρα στην ενίσχυση της δυναμικής της 
Μητροπολιτικότητας της Περιοχής Παρέμβασης και της Αττικής, αποτιμάται στο 48,8% 
της μέγιστης δυνατής. 
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Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση 

Συμβολή Στην 
Αναβάθμιση της 
Μητροπολιτικότ
ητας της Αττικής 

Συμβολή στη Διάχυση 
της 

Αποτελεσματικότητας 
της ΠΕΣΚΕ και της 

ΕΣΚΕ 

ΑΠ-1: Ενίσχυση της 
Κοινωνικής Συνοχής και της 

Ισότιμης Πρόσβασης των 
Πολιτών σε ποιοτικές 
υπηρεσίες Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και 
Κοινωνικής Ένταξης 

1.1 
ΟΔ/Π-1: Αναβάθμιση - 

Συμπλήρωση των Κοινωνικών 
Υποδομών 

0 2 

1.2 

ΟΔ/Π-2: Βελτίωση – 
Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση 
του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού 

και των Υποδομών Διά Βίου 
Μάθησης και Εκπαίδευσης 

0 2 

1.3 

ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": 

Διαδημοτικές Δράσεις , Δομές, 
Συμπράξεις και Εργαλεία για την 

Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων 
και των Νέων στην Απασχόληση 

και στην Επιχειρηματικότητα 

0 3 

ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις 
για την Προώθηση των Ευπαθών 

Ομάδων στην Αγορά Εργασίας 

0 3 

1.4 

ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ": Διαδημοτικές 

Δομές και Δράσεις Προώθησης 
της Κοινωνικοποίησης και της 

Ένταξης των Περιθωριοποιημένων 
Ομάδων (Ρομά, Άστεγοι, 
Παλιννοστούντες κ.λπ.) 

0 3 

1.5 

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές και 
Δράσεις για τη Διασφάλιση της 

Ποιότητας της Καθημερινής 
Διαβίωσης των Ειδικών και 
Ευάλωτων Ομάδων και την 

Αντιμετώπιση των Διακρίσεων 

0 3 

ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Διαδημοτικές 
Ειδικές Δομές και Δράσεις για την 

Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης των Ειδικών και 

Ευάλωτων Ομάδων 

0 3 

1.6 

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 

Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις 
για την Αντιμετώπιση της 
Φτώχειας και την Παροχή 

Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 

0 3 
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Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση 

Συμβολή Στην 
Αναβάθμιση της 
Μητροπολιτικότ
ητας της Αττικής 

Συμβολή στη Διάχυση 
της 

Αποτελεσματικότητας 
της ΠΕΣΚΕ και της 

ΕΣΚΕ 
Φροντίδας (κατ’ οίκον, 

διημέρευσης κ.λπ.) 

ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές, 
Δράσεις και Υπηρεσίες 

Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής 
Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας 

0 3 

ΟΔ/Π-10: Διαδημοτικό Κοινωνικό 
Δίκτυο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": Ανάπτυξη 

και εφαρμογή εργαλείων 
Κοινωνικής Καινοτομίας και 

βελτίωση των ικανοτήτων των 
Στελεχών των Κοινωνικών Δομών 
και των Κοινωνικών Φορέων στη 

Δυτική Αθήνα 

1 3 

ΑΠ-2: Προώθηση της 
Αστικής Αναζωογόνησης, 

της Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας και 
διασφάλιση της 

«Διαλειτουργικότητας» των 
Υπερτοπικών Κέντρων των 

Δήμων-Εταίρων της Δυτικής 
Αθήνας 

2.1 

ΟΔ/Π-11: Βελτίωση της 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας και 

της ΕΞΕ σε Δημόσια Κτίρια στη 
Δυτική Αθήνα 

3 0 

2.2 

ΟΔ/Π-12: Πρόληψη πλημμυρικών 
φαινομένων και διασφάλιση της 
Βιωσιμότητας των παρεμβάσεων 

Αστικής Αναζωογόνησης στις 
περιοχές της Δυτικής Αθήνας που 
επηρεάζονται από τους Ορεινούς 

Όγκους, τα ρέματα εντός του 
αστικού ιστού κ.λπ. 

3 0 

2.3 

ΟΔ/Π-13: Ανάπτυξη Δικτύου 
Υποδομών Πολιτισμού, Αναψυχής 
και Επιχειρηματικότητας για την 

Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας 
και τη Διαφοροποίηση της 

Οικονομίας της Δυτικής Αθήνας 

3 0 

2.4 

ΟΔ/Π-14: Στοχευμένες 
παρεμβάσεις αστικής 

αναβάθμισης και αναζωογόνησης 
για τη βελτίωση της 

καθημερινότητας των Πολιτών και 
τη διάχυση των ροών 

επισκεψιμότητας στη Δυτική 
Αθήνα 

3 0 

ΑΠ-3: Οικοδόμηση 
Ελκυστικότητας και 

Ανταγωνιστικότητας της 
Δυτικής Αθήνας – Διάδοση 
Νεανικής, Νεοφυούς και 

Αλληλέγγυας 
Επιχειρηματικότητας και 
Καινοτομίας. Αξιοποίηση 

3.1 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης 
έρευνας και δημιουργίας 

συστάδων (clusters) ανάμεσα στις 
επιχειρήσεις και τους 

ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση 
στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, ιδίως 

σε εκείνες που αφορούν στην 

3 0 
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Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση 

Συμβολή Στην 
Αναβάθμιση της 
Μητροπολιτικότ
ητας της Αττικής 

Συμβολή στη Διάχυση 
της 

Αποτελεσματικότητας 
της ΠΕΣΚΕ και της 

ΕΣΚΕ 
συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων, και 
ανάδειξη νέων / 
εμβληματικών 

Επιχειρηματικών Πόλων και 
Επενδυτικών Ευκαιριών - 

Στήριξη της 
Προσαρμοστικότητας των 
ΜΜΕ και τη Προώθησης 

της Απασχόλησης. 

Πολιτιστική και Δημιουργική 
Οικονομία, στον Τουρισμό, στον 

βιομηχανικό σχεδιασμό, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στην 

περιβαλλοντική και ενεργειακή 
διαχείριση των αστικών 

λειτουργιών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, 

διαβίωσης και προσέλκυσης / 
διαχείρισης επισκεπτών 

3.2 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της 
διείσδυσης, χρήσης και 

αξιοποίησης αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων στο 

χώρο της ψηφιακής οικονομίας 
και ενίσχυση της επιχειρηματικής 

καινοτομίας με βάση τις 
σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες 

3 0 

3.3 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της 
εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών 

επιχειρήσεων και δικτύων, με 
έμφαση στις δραστηριότητες της 

Πολιτιστικής και Δημιουργικής 
Οικονομίας, του Τουρισμού, του 
βιομηχανικού σχεδιασμού, των 
Υπηρεσιών που παρέχονται από 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στις 

έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 

3 0 

3.4 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των 
Στρατηγικών Επιχειρηματικών 

Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω 
Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την 

πρόσβαση, απόκτηση και 
ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς και νέες σύγχρονες 

δραστηριότητες 

3 0 

3.5 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων 
ΜΜΕ ή/και συμπράξεων ή/και 

μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ 
επιχειρήσεων που είτε δρουν 

συμπληρωματικά είτε ανήκουν σε 
ομοειδείς αλυσίδες αξίας, για την 
τοποθέτησή τους σε νέες αγορές 

του εξωτερικού, κατά 
προτεραιότητα στους τομείς της 

ΠΣΕΕ 

3 0 
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Άξονας Ειδικός 
Στόχος Παρέμβαση 

Συμβολή Στην 
Αναβάθμιση της 
Μητροπολιτικότ
ητας της Αττικής 

Συμβολή στη Διάχυση 
της 

Αποτελεσματικότητας 
της ΠΕΣΚΕ και της 

ΕΣΚΕ 

3.6 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας μέσω 

παροχής κατάλληλης υποστήριξης 
και Προώθηση της Ίδρυσης νέων 

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

3 3 

3.7 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων 

ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και 
Προσαρμογής Εργαζομένων για 

την στήριξη της προσαρμογής των 
επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του 

διεθνούς ανταγωνισμού και τις 
σύγχρονες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς 
της ΠΣΕΕ 

3 3 

3.8 

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
"ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων 

Θέσεων Απασχόλησης μέσω 
Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

2 3 

ΑΠ-4: Ανάπτυξη και 
εφαρμογή «έξυπνων» 

λύσεων στις αστικές (smart 
-city, smart-energy, eco-

city) των Υπερτοπικών και 
Τοπικών Κέντρων, τις 

κοινωνικές λειτουργίες 
(Social Innovation) και τις 

Εταιρικές Σχέσεις των 
Δήμων-Εταίρων της Δυτικής 

Αθήνας 

4.1 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / 
Περιρρέουσας" Νοημοσύνης 

(Ambient Intelligence) στο Αστικό 
Περιβάλλον με έμφαση στους 
Θύλακες της Δυτικής Αθήνας 

(Οικιακό Περιβάλλον, Προληπτική 
Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, Τοπική 

Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη 
κλπ.) και Δημιουργία 

Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων 
Συνοικιών» σε επίπεδο γειτονιάς 

3 1 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 39 38 
ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΟΧΕ 56,52% 55,07% 

Υπόμνημα: 

Βαθμός 3: Υψηλή Διάχυση 

Βαθμός 2: Μέση/Γραμμική Διάχυση 

Βαθμός 1: Χαμηλή Διάχυση 

Βαθμός 0: Μη Συσχετιζόμενη Διάχυση 


	Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
	Δ.1 - ΟΡΑΜΑ / ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
	Δ.2 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
	Δ.2.1 – Τεκμηρίωση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της προτεινόμενης Στρατηγικής
	Δ.2.2- Αιτιολόγηση της Στρατηγικής με βάση Προκλήσεις / Προβλήματα και Δυνατότητες με Χωρική Αναφορά
	Δ.2.3 – Συνέργιες προτεινόμενης Στρατηγικής με άλλα Προγράμματα και Πολιτικές – Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων
	Δ.2.4 - Οργάνωση και αποτελέσματα της Δημόσιας Ανοιχτής Διαβούλευσης
	Δ.2.4.1 Τεκμηρίωση Συμμετοχής Πολιτών και Τοπικών φορέων στη Διαμόρφωση της προτεινόμενης Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας
	Δ.2.4.2 Πρόγραμμα Δημόσιας Διαβούλευσης


	Δ.3 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
	Δ.3.1 Φαινόμενα Ανεργίας, Έντασης Φτώχειας και Κοινωνικού Αποκλεισμού, Συγκέντρωση Ευάλωτων Πληθυσμιακών Ομάδων, Παραβατικότητα – Αστική Βία.
	Δ.3.2 Προβλήματα Περιβαλλοντικής Υποβάθμισης, Χαμηλά Ποσοστά Αστικού Πρασίνου, Υποβαθμισμένα Αστικά Πάρκα κ.λπ.
	Δ.3.3 Κλείσιμο Επιχειρήσεων και Καταστημάτων

	Δ.4 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
	Δ.5 - ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
	Δ.6 - ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
	Δ.7 - ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ


