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Kκατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής, για πολιτισμό – τουρισμό,

Τύπος Παρέμβασης

Κατευθύνσεις Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής για πολιτισμό – τουρισμό
καταγραφή, κήρυξη και ανάδειξη κτηρίων, χώρων ή εγκαταστάσεων, που αποτελούν
σημαντικά στοιχεία αναφοράς από άποψη ιστορίας, τοπίου ή αρχιτεκτονικής
συγκρότησης
Διατήρηση και ανάδειξη των στοιχείων του
προγράμματα για την προστασία και ανάδειξη των αξιόλογων κτιριακών συνόλων με
πολιτιστικού – ιστορικού περιβάλλοντος
ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και ιστορικό ενδιαφέρον, που
εντοπίζονται στους παλιούς και νεότερους συνοικισμούς, όπως σε Καλλιθέα, Παλαιό
Φάληρο και Νέα Σμύρνη
αναδεικνύονται ο Μεγάλος Αρχαιολογικός Περίπατος και οι άξονες όπου βρίσκονται οι
σημαντικότεροι χώροι πολιτισμού της Αθήνας
Συνδυασμένη προβολή των στοιχείων
σχεδιασμός και διαχείριση των αστικών και περιαστικών Μητροπολιτικών Πάρκων, σε
πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος
συνέχεια του συστήματος υπερτοπικών πόλων ήπιων χρήσεων πολιτισμού, αθλητισμού
και αναψυχής
νέες μόνιμες εγκαταστάσεις που χωροθετούνται κατά προτεραιότητα σε περιοχές
συνδεδεμένες με τους πολιτιστικούς πόλους, σε κελύφη με ιδιαίτερα ιστορικά,
μορφολογικά ή κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, κατανέμονται δε σε όλες τις Χωρικές
Ενότητες και συναρτώνται με τις «διαδρομές πολιτισμικής διαχρονικότητας».
ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδομών
και ειδικών εναλλακτικών μορφών
Προώθηση νέων μορφών θεματικού τουρισμού με συνδυασμό υποδομών,
τουρισμού
εγκαταστάσεων και δράσεων τουρισμού, αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού και
εξασφάλιση κατασκευών και εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας και αισθητικής με
ένταξη στον περιβάλλοντα χώρο και το τοπίο και με ειδική μέριμνα για την ανάδειξη,
προβολή και διατήρηση του υπάρχοντος φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου
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Τύπος Παρέμβασης

Προώθηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΜΜΜ, ποδηλατόδρομοι,
πεζόδρομοι)

Κατευθύνσεις Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής για πολιτισμό – τουρισμό
Ενισχύονται νέες «πολιτιστικές διαδρομές» με παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας.
Οι διαδρομές αυτές και τα προβλεπόμενα έργα και μελέτες
Προωθούνται η βελτίωση της προσβασιμότητας των Μητροπολιτικών Πάρκων με
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
η ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου του Σαρωνικού, μέσω της λειτουργικής ανάπλασης
της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος, σε συνδυασμό με τη λειτουργία τραμ,
πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου.
η δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατικών διαδρομών μητροπολιτικής εμβέλειας,
για τη διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων με ποδήλατο, σε συνδυασμό με τα
τοπικά δίκτυα ποδηλατοδρόμων και ποδηλατολωρίδων, καθώς και πεζοδρόμων σε
επίπεδο δήμων και γειτονιάς, με αναφορά στη Συγγρού – Θεσσαλονίκης

Διοργάνωση εκδηλώσεων διεθνούς
ενδιαφέροντος

οι πολιτιστικές εκδηλώσεις κλίμακας πόλης και γειτονιάς.
η οργάνωση μη μόνιμων εκδηλώσεων εντός ή πλησίον αρχαιολογικών χώρων και
μνημείων, με προϋπόθεση την ασφάλειά τους.

Πολεοδομικές παρεμβάσεις – αναβάθμισης
του δομημένου χώρου

προωθούνται προγράμματα για την οργάνωση πολιτιστικών περιπάτων, σε συνάρτηση
με το ίχνος των αρχαίων δρόμων και μονοπατιών και με ιστορικούς, πολιτιστικούς
χώρους και εγκαταστάσεις. Οι διαδρομές αυτές συνδέονται με τον πολεοδομικό ιστό
και συνδυάζονται με το αστικό και περιαστικό πράσινο. Τα προγράμματα αφορούν σε
όλες τις συνδέσεις στοιχείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και επικεντρώνονται στους
βασικούς άξονες, που αποτελούν το κύριο πολιτιστικό δίκτυο της Αττικής.
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Τύπος Παρέμβασης
Παροχή κινήτρων για :

Κατευθύνσεις Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής για πολιτισμό – τουρισμό

αναβάθμιση υφιστάμενων τουριστικών
εγκαταστάσεων

επανάχρηση αξιόλογων και διατηρητέων
κτιρίων / συνόλων με μετατροπή τους σε
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις

κατεδάφιση μη αξιόλογων ή μη
απαραιτήτων ή εγκαταλελειμμένων
κτιρίων που προσβάλουν το τοπίο
ανάπλαση ιδιωτικών χώρων σε συνδυασμό
με την βελτίωση των κοινωνικών,
οικονομικών και περιβαλλοντικών
παραμέτρων

Ανάπλαση, εξυγίανση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση υφιστάμενων
τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδομών με στόχο την προσέλκυση τουρισμού
υψηλού επιπέδου και τη δημιουργία θυλάκων τουριστικής καινοτομίας και πρότυπης
αναψυχής σε συνδυασμό με κατοικία.,
Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υποδομών των υφιστάμενων μαρινών με έλεγχο
των τάσεων εντατικοποίησης της χρήσης και με μέριμνα για να μην υποθηκεύονται οι
στόχοι του παρόντος για τις περιβάλλουσες αστικές περιοχές. Εξασφάλιση πρόσβασης
σε ζώνες περιπάτου, ή σε ακτές κολύμβησης, προώθηση μετακινήσεων με ΜΜΜ.
καταγραφή, κήρυξη και ανάδειξη κτηρίων, χώρων ή εγκαταστάσεων, που αποτελούν
σημαντικά στοιχεία αναφοράς από άποψη ιστορίας, τοπίου ή αρχιτεκτονικής
συγκρότησης και χωροθετούνται σε αυτά οι επιθυμητές χρήσεις και δραστηριότητες.
Αναδεικνύεται η περιοχή στην οποία εντάσσονται και θεσπίζονται κίνητρα για την
ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
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Ενότητα Β4
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Σύμφωνα με:
το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ που ορίζει ότι η
«ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να
προστατεύεται», το άρθρο 26 που ορίζει ότι «η ΕΕ αναγνωρίζει και σέβεται το
δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες να επωφελούνται μέτρων που θα τους
εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη
συμμετοχή στον κοινωνικό βίο», καθώς και το άρθρο 21 που απαγορεύει κάθε
είδους διάκριση λόγω αναπηρίας,
το άρθρο 21, παρ.6 του Συντάγματος κατά το οποίο «τα άτομα με αναπηρίες
έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την
επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτική της χώρας»,
τις αρχές που περιλαμβάνονται στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες των Ηνωμένων Εθνών, η οποία μετά την επικύρωσή της
από την Ελληνική Βουλή αποτελεί πλέον τον Ν. 4074/2012 ΦΕΚ 88 Α΄, και
ειδικότερα στο άρθρο 4 – «Γενικές υποχρεώσεις», παρ.3 και το άρθρο 9 «Προσβασιμότητα» αυτής, για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους
ανεξαιρέτως τους πολίτες χωρίς διακρίσεις βάσει της αναπηρίας,
και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:
σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (έρευνα για τα «άτομα με
προβλήματα υγείας ή αναπηρία», η οποία πραγματοποιήθηκε με περίοδο
αναφοράς το Β’ τρίμηνο του έτους 2002 στο πλαίσιο της τακτικής τριμηνιαίας
έρευνας Εργατικού Δυναμικού) το 18,2 % του πληθυσμού της χώρας
αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποια αναπηρία και περισσότερα
από τα μισά άτομα βρίσκονται σε ηλικίες άνω των 65 ετών,
η τρέχουσα οικονομική κρίση επιδείνωσε την κατάσταση των ατόμων με
αναπηρία καθιστώντας ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ανάληψης δράσης 1
η προσβασιμότητα αποτελεί αυτοτελές ανθρώπινο δικαίωμα που αφορά στη
δυνατότητα αυτόνομης, άνετης και ασφαλούς συμμετοχής, δράσης,
επικοινωνίας και ενημέρωσης του κάθε ατόμου και ανθρώπινο δικαίωμα που
συναρτάται άμεσα με την πραγμάτωση και των άλλων ατομικών, οικονομικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων2 και αναγνωρίζεται
πλέον ως βασικό συστατικό της κοινωνικής συνοχής και της αειφόρου
ανάπτυξης, ως αναπτυξιακό εργαλείο και μέσο εκσυγχρονισμού και βελτίωσης
της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς,

1

Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020:Ανανέωση της
δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια», COM(2010) 636 τελικό
2
EESC (2014), ΤΕΝ 515- Accessibility as a human right
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οι δημότες με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα πρόσβασης,
γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον σχεδιασμό και εφαρμογής μιας
ολοκληρωμένης παρέμβασης στον δήμο προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη
αντιμετώπιση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους
ο Δήμος Καλλιθέας, εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη
Κάρναβο
&
η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
(Ε.Σ.Α.μεΑ.),εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της κ. Ιωάννη
Βαρδακαστάνη,
καλούμενοι εφεξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»,
συμφώνησαν τα ακόλουθα:

1. Σκοπός
Η παρούσα συμφωνία έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για την
προώθηση αμοιβαίας δυναμικής συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλομένων
Μερών, με στόχους αφενός την ανεμπόδιστη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων
με αναπηρία στην τοπική κοινωνία στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Σύμβασης
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α΄) και
αφετέρου την τόνωση της τοπικής οικονομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-20203, δεδομένου ότι η πλήρης οικονομική
και κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία αποτελεί σημαντική
παράμετρο για την επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 της ΕΕ, όσον αφορά
στη δημιουργία έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας τα Συμβαλλόμενα Μέρη βεβαιώνουν τη
βούλησή τους να αναλάβουν από κοινού ενεργό δράση για τη δημιουργία
ποιοτικών συνθηκών σε όλους τους τομείς προς όφελος όλων των πολιτών
χωρίς αποκλεισμούς και ιδιαίτερα των πολιτών με αναπηρία.
2. Στόχος
Η συμφωνία στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των
Συμβαλλομένων Μερών, καθώς και στην από κοινού προώθηση και εφαρμογή
καλών πρακτικών και δράσεων σε τοπικό επίπεδο που θα αφορούν κυρίως
στους παρακάτω τομείς:
α) Την ανάδειξη του Δήμου Καλλιθέας ως Καθολικά Προσβάσιμης Πόλης,
στη βάση των επιταγών της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρίες.
β) Την ανάπτυξη, διάδοση και παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών του
«Καθολικού Σχεδιασμού»4 σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας
3

Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020:Ανανέωση της
δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια», COM(2010) 636 τελικό
4
ΟΗΕ 2007, Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’),
άρθρο2:Ορισμοί, «καθολικός σχεδιασμός: σημαίνει το σχεδιασμό προϊόντων, περιβαλλόντων,
προγραμμάτων και υπηρεσιών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους ανθρώπους, στη
μεγαλύτερη δυνατή έκταση, χωρίς ανάγκη προσαρμογής ή εξειδικευμένου σχεδιασμού. Ο όρος
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σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαστάσεις της
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και τις λοιπές πληθυσμιακές ομάδες
με παρόμοια χαρακτηριστικά των υποδομών και υπηρεσιών (συμβατικών και
ηλεκτρονικών), συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης και επικοινωνίας και
των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
γ) Την ενημέρωση και κατάρτιση των τοπικών κοινωνιών, στελεχών δομών
ατόμων με αναπηρία και επιχειρήσεων εν γένει προκειμένου να ενισχυθεί η
κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, να
βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης αυτών ως καταναλωτών και παράλληλα να
προωθηθεί η πρόσβαση των τοπικών επιχειρήσεων στην δυναμική τοπική και
διεθνή αγορά των ατόμων με αναπηρία.
δ) Την κοινή συμμετοχή των δυο μερών σε εθνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά
προγράμματα για την υλοποίηση πράξεων προς όφελος των ατόμων με
αναπηρία.
ε) Την προβολή των παραπάνω δραστηριοτήτων στην ιστοσελίδα των φορέων,
εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή fora κ.λπ.
3. Τρόπος υλοποίησης
Από κοινού σχεδιασμός, μελέτη και υλοποίηση δράσεων οι οποίες θα συμβάλουν
στην αστική αναβάθμιση, την προώθηση της ποιότητας ζωής των δημοτών, την
ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της τοπικής
κοινότητας, μέσα από την κοινή συμμετοχή των δύο μερών σε εθνικά και
κοινοτικά αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ, URBACT, UIA κ.λπ.). Ενδεικτικοί
τομείς δράσεων είναι οι εξής:
α. Βελτίωση της προσβασιμότητας του φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
i. Αξιολόγηση της προσβασιμότητας των δημοτικών κτιρίων (δημαρχείο,
πολιτιστικοί χώροι, αθλητικοί χώροι, χώροι εκπαίδευσης, παιδικοί
σταθμοί, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ κ.λπ.) και υλοποίηση
παρεμβάσεων για την αποκατάστασή της όπου απαιτηθεί,
ii. Δημιουργία δικτύου προσβάσιμων διαδρομών μεταξύ τοπόσημων του
Δήμου Καλλιθέας (πεζοδρόμια, πλατείες, χώροι πρασίνου κ.λπ.) καθώς
και κατά μήκος του Ιλυσού, του τέως Ιπποδρόμου και του Πάρκου,
iii. Δημιουργία προσβάσιμης παιδικής χαράς,
iv. Ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου λειτουργικών υποδομών φιλικών στα
άτομα με αναπηρία και στους ηλικιωμένους για ίσες δυνατότητες ήπιας
άθλησης,
v. Ανάπτυξη ενός συστήματος παροχής κινήτρων στους επιχειρηματίας
με στόχο την ενεργοποίησή τους για τη βελτίωση της προσβασιμότητας
των καταστημάτων τους.

«καθολικός σχεδιασμός» δεν θα αποκλείει τις υποβοηθητικές συσκευές για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων
με αναπηρίες, όπου αυτό απαιτείται».
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β. Βελτίωση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και συγκεκριμένα:
i. Υποστήριξη της αυτόνομης χρήσης των δημοτικών υπηρεσιών από
πολίτες με αναπηρία (πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης
ατόμων με αναπηρία, πρόβλεψη «ζωντανής» βοήθειας και ενδιαμέσων
π.χ. διερμηνείς ΕΝΓ, συνοδοί τυφλών ατόμων),
ii. Βελτίωση της προσβασιμότητας των υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων
ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών προσβάσιμων στα άτομα με
αναπηρία για την παροχή υπηρεσιών στους δημότες (π.χ. δημοτικά ΚΕΠ, ,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, βιβλιοθήκη δημοτών με αναπηρία- εκδόσεις
σε προσβάσιμες μορφές/DVD/easy-to-read κ.λπ.)
iii. Συμμόρφωση του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Καλλιθέας με τις τις
Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση
2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισμού
World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο
προσβασιμότητας
iv. Εκπόνηση ενημερωτικού υλικού (π.χ. Οδηγοί εξυπηρέτησης του πολίτη
με αναπηρία, Οδηγοί προσβάσιμων επιχειρήσεων κ.λπ.) σε μορφές
προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία.
γ. Ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων για τα άτομα και τις οικογένειές τους
με αναπηρία και συγκεκριμένα:
i. Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών κατάρτισης και Διά
Βίου Μάθησης των ατόμων με αναπηρία,
ii. Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την προώθηση στην
απασχόληση (επαγγελματική συμβουλευτική, mentoring, κατάρτιση,
προώθηση στην απασχόληση κ.ά)
iii. Εκπόνηση σχεδίου πολιτικής προστασίας στο οποίο θα λαμβάνεται
υπόψη η μεταβλητή της αναπηρίας - Διεξαγωγή ενημερωτικής
εκστρατείας προσβάσιμης στα άτομα με αναπηρία σχετικά με τις
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν τόσο τα ίδια όσο και ο γενικός
πληθυσμός σε καταστάσεις κινδύνου εξαιτίας φυσικών καταστροφών,
iv. Παροχή υπηρεσιών φροντίδας, φιλοξενίας και δημιουργικής
απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ, ΚΗΦΗ, ΣΥΔ κ.ά.)
v. Υποστήριξη της ίδρυσης και της λειτουργίας Κοινωνικών
Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων
και
ειδικότερα
Κοινωνικών
Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων
Ένταξης
και
Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας
δ. Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και συγκεκριμένα:
i. Διεξαγωγή εκστρατείας ενημέρωσης των επιχειρηματιών σχετικά με
θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας (οφέλη, κόστος, τεχνικές
συναλλαγής κ.ά.)
ii Διενέργεια εκστρατείας ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης η οποία
θα προωθεί την πολυδιάστατη προσέγγιση της αναπηρίας και την
ενεργητική ένταξη των ατόμων με αναπηρία
iii. Διεξαγωγή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών για
την αναπηρία και τις διακρίσεις
iv. Προβολή των δράσεων του Δήμου που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο
της παρούσης συνεργασίας.
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4. Διάρκεια
Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της έως και το
τέλος του έτους 2020 και μπορεί να τροποποιηθεί εγγράφως με την αμοιβαία
συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών.
Έγινε στην __________ στις _________________ 2016 σε δύο (2) πρωτότυπα. Τα
κείμενα έχουν την ίδια αποδεικτική αξία.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
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6

1,17%

2,32%

15,79%

17

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,25%

0,62%

1,12%

3

1,52%

2,86%

45,10%

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

Επαγγελματικές,
επιστημονικές και
τεχνικές
δραστηριότητες

0

0,76%

1,48%

6,78%

13

1,89%

3,00%

2,05%

5

3,51%

6,96%

20,27%

15

2,22%

5,56%

0,00%

0

0,63%

1,54%

7,25%

2

2,77%

5,22%

47,19%

46

1,55%

3,76%

7,84%

8

2,40%

5,06%

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

Πληθυσμός
2011

ΕΑΤ

Ενημέρωση και
επικοινωνία

4

0,63%

1,00%

3,39%

6

3,35%

6,65%

14,73%

45

0,00%

0,00%

1,05%

1

1,26%

3,09%

10,53%

5

1,25%

2,36%

55,07%

84

0,97%

2,35%

2,81%

5

7,81%

16,46%

8
7,84%

3.180

10

Δραστηριότητες
Υπηρεσιών εστίασης +
catering

2

0,78%

1,55%

16,95%

43

0,00%

0,00%

0,00%

0

2,26%

5,56%

8,11%

10

1,39%

2,61%

44,21%

38

0,39%

0,94%

2,90%

2

0,00%

0,00%

26
14,61%

3.542

11

Καταλύματα

10

0,00%

0,00%

0,00%

0

4,28%

10,49%

11,64%

18

3,07%

5,78%

41,89%

42

0,78%

1,88%

4,21%

4

0,60%

1,27%

0
0,00%

3.009

12

Χονδρικό - λιανικό
εμπόριο τροφίμων

0,00%

0

0,38%

0,93%

5,08%

34

4,13%

7,77%

42,81%

93

3,11%

7,51%

7,21%

16

3,00%

6,33%

2
2,11%

4.185

13

Χονδρικό - λιανικό
εμπόριο,
αποθήκευση πλην
τροφίμων

3

0,86%

1,62%

44,07%

125

3,88%

9,39%

6,85%

20

3,00%

6,33%

10
4,50%

7.876

14

Κατασκευές

26

1,36%

3,29%

10
3,42%

7.432

15

Πρωτογενής Μεταποίηση

11,86%

7

0,60%

1,27%

3,39%

1.593

16
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Έλλειψη
Δραστηριότητας

17
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3926

54,31%
3,92%
2,08%
11
9,48%
3,40%
1,38%
1
0,86%
5,56%
2,22%
7
6,03%
1,08%
0,55%
5
4,31%
2,50%
1,57%
7
6,03%
2,59%
1,32%
0
0,00%
0,00%
0,00%
15
12,93%
3,44%
1,57%
0
0,00%
0,00%
0,00%

40,00%
5,35%
2,84%
26
12,09%
8,02%
3,27%
1
0,47%
5,56%
2,22%
28
13,02%
4,33%
2,18%
10
4,65%
5,00%
3,14%
20
9,30%
7,41%
3,78%
4
1,86%
11,43%
4,30%
15
6,98%
3,44%
1,57%
0
0,00%
0,00%
0,00%

116

63

86

215

1,36%

3,50%

213

0,00%

0,00%

0,00%

0

3,25%

7,11%

14,55%

31

2,15%

5,71%

0,94%

2

3,78%

7,41%

9,39%

20

6,60%

10,50%

9,86%

21

2,96%

5,87%

17,84%

38

0,00%

0,00%

0,00%

0

1,51%

3,70%

5,63%

12

2,15%

4,04%

30,52%

65

3,50%

8,45%

206

2,99%

11,76%

0,97%

2

2,31%

5,05%

10,68%

22

2,15%

5,71%

0,97%

2

4,73%

9,26%

12,14%

25

4,40%

7,00%

6,80%

14

1,33%

2,63%

8,25%

17

8,89%

22,22%

1,94%

4

1,64%

4,01%

6,31%

13

2,77%

5,22%

40,78%

84

1,75%

4,23%

4,37%

229

0,00%

0,00%

0,00%

0

4,09%

8,94%

17,03%

39

2,15%

5,71%

0,87%

2

3,78%

7,41%

8,73%

20

2,83%

4,50%

3,93%

9

1,64%

3,25%

9,17%

21

0,00%

0,00%

0,00%

0

1,38%

3,40%

4,80%

11

3,40%

6,41%

44,98%

103

3,50%

8,45%

7,86%

18

428

2,99%

11,76%

0,47%

2

4,20%

9,17%

9,35%

40

2,15%

5,71%

0,47%

2

3,78%

7,41%

4,67%

20

2,83%

4,50%

2,10%

9

6,00%

11,90%

17,99%

77

4,44%

11,11%

0,47%

2

8,43%

20,68%

15,65%

67

6,24%

11,75%

44,16%

189

1,55%

3,76%

1,87%

8

3,60%

15

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,38%

0,74%

13,33%

2

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,30%

0,56%

60,00%

9

0,39%

0,94%

13,33%

2

0,60%

1,27%

184

0,00%

0,00%

0,00%

0

2,83%

6,19%

14,67%

27

2,15%

5,71%

1,09%

2

4,35%

8,52%

12,50%

23

5,35%

8,50%

9,24%

17

2,26%

4,48%

15,76%

29

2,22%

5,56%

0,54%

1

1,01%

2,47%

4,35%

8

1,91%

3,61%

31,52%

58

2,72%

6,57%

7,61%

14

1,50%

3,16%

2,72%

5

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

Πληθυσμός
2011

Λοιπές Υπηρεσίες

17

3,29%

8,45%

8,45%

9

1,80%

7,59%

13,33%

2

1.843

ΕΑΤ

Τέχνες, διασκέδαση
και ψυχαγωγία

436

6,03%

8,37%

18

4,20%

3,80%

2,80%

12

758

19

Επαγγελματικές,
επιστημονικές και
τεχνικές
δραστηριότητες

35

7

18

1,80%

8,86%

2,62%

6

9.881

20

Ενημέρωση και
επικοινωνία

270

0,00%

2,10%

3,80%

6,80%

14

5.738

21

Καταλύματα
Δραστηριότητες
Υπηρεσιών εστίασης +
catering

200

0,00%

4,43%

2,82%

6

3.641

22

Χονδρικό - λιανικό
εμπόριο τροφίμων

647

18

0,00%

3,26%

5.094

23

Κατασκευές
Χονδρικό - λιανικό
εμπόριο,
αποθήκευση πλην
τροφίμων

324

0

7

3.267

6.125

24

Πρωτογενής Μεταποίηση

1608

213

158

25

26
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Έλλειψη
Δραστηριότητας

9
4,15%
11,54%
2,70%

8
3,60%
10,26%
2,40%

3,17%

2,84%

2,76%
8,96%
1,89%

3,15%
10,45%

18

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2,20%

2,46%
4
1,84%
19,05%
4,30%

3,78%
2
0,90%
9,52%
2,15%

12,90%
10,45%
2,94%

2,30%
10,42%
7,46%
217

5

7,21%
5,97%
1,68%

1,80%
8,33%
5,97%
222

4

144

4,48%

6,25%

2,08%

311

13,43%

18,75%

2,89%

9

5,46%

19,40%

16,72%

52

2,15%

9,52%

0,64%

2

4,16%

14,01%

62

4,48%

6,25%

4,84%

3

0,42%

1,49%

6,45%

4

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,38%

1,27%

3,23%

Ενημέρωση
και
επικοινωνία

Έλλειψη
Δραστηριότ
ητας
% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

Αριθμός
%

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

%

Αριθμός

Αριθμός

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

Λοιπές
Υπηρεσίες

Τέχνες,
διασκέδαση
και
ψυχαγωγία

Επαγγελματ
ικές,
επιστημονικ
ές και
τεχνικές
δραστηριότ
ητες

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

%

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

%

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

Αριθμός
%

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

Λοιπές Υπηρεσίες

3

1,57%

5,60%

10,42%

15

3,23%

14,29%

2,08%

3

1,32%

4,46%

7,07%

2

0,94%

4,48%

4,84%

3

Δραστηριότ
ητες
Υπηρεσιών
εστίασης +
catering

Καταλύματ
α

Παλαιό Φάληρο

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

%

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

%

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Τέχνες, διασκέδαση
και ψυχαγωγία

28

8,28%

12,74%

4,86%

22

4,09%

19,40%

4,18%

13

1,87%

11,65%

38,71%

24

2,22%

6,67%

1,61%

1

1,13%

% ανά Δήμο

Χονδρικό λιανικό
εμπόριο
τροφίμων

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

Επαγγελματικές,
επιστημονικές και
τεχνικές
δραστηριότητες

16

5,99%

9,01%

7

0,31%

1,49%

0,69%

1

2,18%

13,59%

9,00%

28

15,56%

46,67%

2,25%

7

2,89%

4,62%

%

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

Χονδρικό λιανικό
εμπόριο,
αποθήκευσ
η πλην
τροφίμων

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Ενημέρωση και
επικοινωνία

13

6

7

1,33%

8,25%

11,81%

17

2,22%

6,67%

0,69%

1

0,75%

11,79%

14,52%

9

0,36%

1,25%

%

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

Κατασκευές

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Δραστηριότητες
Υπηρεσιών εστίασης +
catering

20

2,03%

2,18%

0,00%

0,00%

12,62%

0,00%

0,00%

13,59%

0,00%

0,00%

11,98%

0

0

12,61%

1,26%

3,65%

3,08%

7,40%

23

3,60%

12,37%

17,74%

11

0,97%

2,62%

%

Πρωτογενής
Μεταποίησ
η

Αριθμός

Πληθυσμός
2011

ΕΑΤ

Καταλύματα

26

5,13%

14,87%

4,17%

6

2,38%

8,17%

35,05%

109

5,05%

13,61%

8,06%

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

Πληθυσμός
2011

ΕΑΤ

Χονδρικό - λιανικό
εμπόριο τροφίμων

28

4,61%

13,06%

10

10,90%

9,76%

50,00%

72

2,91%

7,85%

8,36%

5

0,00%

0,00%

0,00%

0

1

Χονδρικό - λιανικό
εμπόριο,
αποθήκευση πλην
τροφίμων

29

44,24%

38,74%

3,88%

4,27%
96

10,47%

11,52%

10,42%

26

6,01%

25,64%

6,43%

20

4.746

2

Κατασκευές

86

9,22%

15

1,20%

5,13%

2,78%

4

6.039

3

Πρωτογενής Μεταποίηση

9,91%

20

7.090

7.646

22

4

5
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Δραστηριότητας

19
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2127

4,17%
2,99%

4,17%
2,99%

109

1,83%

3,03%

66

2

1,36%

1,05%
2

4,85%

3,73%

44

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,31%

1,12%

6,82%

3

0,00%

0,00%

0,00%

227

5,97%

8,33%

1,76%

4

0,94%

3,36%

3,96%

9

2,15%

9,52%

0,88%

2

4,54%

15,29%

248

5,97%

8,33%

1,61%

4

5,46%

19,40%

20,97%

52

3,23%

14,29%

1,21%

3

3,97%

13,38%

8,47%

21

2,20%

10,45%

2,82%

260

5,97%

8,33%

1,54%

4

4,30%

15,30%

15,77%

41

1,08%

4,76%

0,38%

1

3,21%

10,83%

6,54%

17

3,77%

17,91%

4,62%

12

1,64%

10,19%

217

11,94%

16,67%

3,69%

8

2,62%

9,33%

11,52%

25

1,08%

4,76%

0,46%

1

3,40%

11,46%

8,29%

18

1,89%

8,96%

2,76%

6

1,17%

7,28%

6,91%

15

2,22%

6,67%

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Λοιπές Υπηρεσίες

48

11,93%

15,15%

1,08%

2,15%

13

4,76%

9,52%

10

0,92%

3,03%

0

0,00%

0,00%

10,57%

24

2,20%

10,45%

3,08%

7

0,86%

5,34%

8,08%

21

6,67%

20,00%

0,46%

1

2,89%

11,79%

10,60%

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

Τέχνες, διασκέδαση
και ψυχαγωγία

268

1

1,70%

0,76%
2

5,73%

2,55%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

7

1,09%

6,80%

4,44%

11

4,44%

13,33%

1,15%

3

3,14%

12,82%

9,62%

23

3,20%

11,01%

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

Επαγγελματικές,
επιστημονικές και
τεχνικές
δραστηριότητες

21

8,26%

6,06%

1,26%

0,31%

9

5,97%

1,49%

4

3,67%

1,52%

0

0,31%

1,94%

6,17%

14

0,00%

0,00%

0,81%

2

2,64%

10,77%

8,47%

25

3,73%

12,83%

44,70%

97

3,30%

8,90%

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

Πληθυσμός
2011

Ενημέρωση και
επικοινωνία

157

4

0,94%

0,47%
1

5,83%

2,91%

9,09%

4

0,00%

0,00%

0,00%

0

2,89%

11,79%

10,13%

21

2,84%

9,76%

43,46%

113

2,91%

7,85%

7,83%

17

1,80%

7,69%

2,76%

6

7.594

ΕΑΤ

Δραστηριότητες
Υπηρεσιών εστίασης +
catering

67

11,01%

9,09%

0,00%

0,00%

12

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,75%

3,08%

13,64%

23

3,63%

12,49%

34,68%

86

5,63%

15,18%

5,77%

15

2,40%

10,26%

3,08%

8

6.008

6

Καταλύματα

6

0,00%

0,00%

1,64%

0,88%
0

6,67%

3,59%

0

11,93%

10,61%

6

0,79%

2,72%

48,46%

110

5,05%

13,61%

11,69%

29

3,60%

15,38%

4,84%

12

8.099

7

Χονδρικό - λιανικό
εμπόριο τροφίμων

206

15

13

1,65%

0,89%
7

5,68%

3,06%

54,55%

24

1,36%

3,66%

11,45%

26

2,40%

10,26%

3,52%

8

4.360

8

Χονδρικό - λιανικό
εμπόριο,
αποθήκευση πλην
τροφίμων

195

45,87%

40,91%

0,97%

0,78%
50

2,62%

2,09%

15,91%

7

0,00%

0,00%

0,00%

0

3.916

9

Κατασκευές

27

4,59%

0,00%

0,90%

6,06%

0,00%

3,85%

5

0,00%

4,55%

4

0

3

5.008

3.337

10

Πρωτογενής Μεταποίηση

881

191

78

11

12

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Αστική Αρχή

Έλλειψη
Δραστηριότητας

14
6,19%
14,43%
4,20%
13
5,75%
11,71%
2,52%
70
30,97%
12,94%
2,31%
31
13,72%
11,23%
3,90%
3
1,33%
25,00%
6,67%
29
12,83%
6,74%
2,26%
9
3,98%
17,65%
2,83%
19
8,41%
18,63%
3,59%
7
3,10%
18,92%
7,53%
30
13,27%
12,05%
3,15%
1
0,44%
50,00%
1,49%
226

8,33%
16,49%
4,80%
12
6,25%
10,81%
2,33%
71
36,98%
13,12%
2,34%
21
10,94%
7,61%
2,64%
2
1,04%
16,67%
4,44%
22
11,46%
5,12%
1,71%
4
2,08%
7,84%
1,26%
3
1,56%
2,94%
0,57%
7
3,65%
18,92%
7,53%
33
17,19%
13,25%
3,46%
1
0,52%
50,00%
1,49%
192

6.558

1.965
16

5

6

12

20

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

382

0,00%

0,00%

0,00%

148

0,00%

0,00%

0,00%

0

2,41%

9,24%

15,54%

256

0,00%

0,00%

0,00%

0

3,36%

12,85%

12,50%

32

3,23%

8,11%

1,17%

420

0,00%

0,00%

0,00%

0

5,04%

19,28%

11,43%

48

5,38%

13,51%

1,19%

5

4,91%

25,49%

6,19%

Ενημέρωση
και
επικοινωνία

Έλλειψη
Δραστηριότ
ητας
% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

Αριθμός
% ανά ΕΑΤ

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

Αριθμός

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

Λοιπές
Υπηρεσίες

Τέχνες,
διασκέδαση
και
ψυχαγωγία

Επαγγελματ
ικές,
επιστημονικ
ές και
τεχνικές
δραστηριότ
ητες

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Λοιπές Υπηρεσίες

0

5,67%

21,69%

14,14%

23

4,30%

10,81%

2,70%

3

1,70%

8,82%

3,52%

26

3,46%

21,57%

2,62%

Αριθμός

Αριθμός

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

Άλιμος

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Δραστηριότ
ητες
Υπηρεσιών
εστίασης +
catering

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Τέχνες, διασκέδαση
και ψυχαγωγία

54

1,08%

2,70%

0,26%

4

1,70%

8,82%

6,08%

9

1,26%

7,84%

1,56%

11

8,96%

26,74%

27,38%

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

Καταλύματ
α

Χονδρικό λιανικό
εμπόριο
τροφίμων

Επαγγελματικές,
επιστημονικές και
τεχνικές
δραστηριότητες

1

4,73%

24,51%

6,54%

9

2,52%

15,69%

5,41%

4

3,59%

10,70%

17,97%

115

4,44%

16,67%

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Ενημέρωση και
επικοινωνία

25

3,46%

21,57%

2,88%

8

2,10%

6,28%

18,24%

46

0,00%

0,00%

0,48%

2

9,18%

26,45%

17,38%

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Χονδρικό λιανικό
εμπόριο,
αποθήκευσ
η πλην
τροφίμων

Κατασκευές

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Δραστηριότητες
Υπηρεσιών εστίασης +
catering

11

7,87%

23,49%

26,44%

27

2,22%

8,33%

0,00%

0

5,66%

16,30%

17,58%

73

3,33%

18,67%

24,05%

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

Πρωτογενής
Μεταποίησ
η

Αριθμός

Πληθυσμός
2011

ΕΑΤ

Καταλύματα

101

4,44%

16,67%

0,68%

1

2,52%

7,25%

13,51%

45

3,07%

17,19%

36,33%

101

3,88%

18,02%

4,76%

20

5,71%

19,59%

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

Πληθυσμός
2011

ΕΑΤ

Χονδρικό - λιανικό
εμπόριο τροφίμων

0,52%

2

6,42%

18,48%

13,35%

20

1,49%

8,32%

30,41%

93

2,72%

12,61%

5,47%

14

3,00%

10,31%

19
4,52%

8.310

1

Χονδρικό - λιανικό
εμπόριο,
αποθήκευση πλην
τροφίμων

51

3,20%

17,93%

25,39%

45

1,75%

8,11%

6,08%

9

0,60%

2,06%

10
3,91%

6.535

2

Κατασκευές

97

5,44%

25,23%

2
1,35%

5.902

3

Πρωτογενής Μεταποίηση

7,33%

28

3,60%

12,37%

3,14%

6.140

4

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Αστική Αρχή

Έλλειψη
Δραστηριότητας

111

541

276

33
3
51
5
303
0
79
5

102

21

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

128
3
31
8
52
9
93
95
3
67

1
1,64%
0,98%
0,19%
6
9,84%
16,22%
6,45%
4
6,56%
1,61%
0,42%
0
0,00%
0,00%
0,00%

5
11,90%
4,90%
0,95%
3
7,14%
8,11%
3,23%
2
4,76%
0,80%
0,21%
0
0,00%
0,00%
0,00%

61

0,63%

0,31%

181

0,00%

0,00%

0,00%

0

2,41%

9,24%

12,71%

23

1,08%

2,70%

0,55%

1

0,95%

4,90%

2,76%

5

0,31%

1,96%

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Λοιπές Υπηρεσίες

42

3,92%

1,96%

0,55%

Αριθμός

Τέχνες, διασκέδαση
και ψυχαγωγία

1908

3,28%

2,38%

1

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

Επαγγελματικές,
επιστημονικές και
τεχνικές
δραστηριότητες

2

2

1

3,82%

11,40%

27,07%

49

2,22%

8,33%

0,55%

1

3,02%

% ανά Δήμο

Ενημέρωση και
επικοινωνία

249

2,73%

2,22%

0,00%

0,47%

8,33%

0,00%

8,14%

1,64%

0,00%

1,40%

1

0

57,38%

0,75%

0,63%

8,70%

% ανά ΕΑΤ

Δραστηριότητες
Υπηρεσιών εστίασης +
catering

37

51

45

14,29%

2,17%

1,81%

13,26%

Αριθμός

Καταλύματα

35

9,84%

11,90%

24

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Αριθμός

% 3 Δήμοι

% ανά Δήμο

% ανά ΕΑΤ

Χονδρικό - λιανικό
εμπόριο τροφίμων

6

6

5

1,62%

9,06%

27,07%

49

2,33%

10,81%

6,63%

12

4,80%

16,49%

8,84%

Χονδρικό - λιανικό
εμπόριο,
αποθήκευση πλην
τροφίμων

430

0,17%

0,00%

0,58%

0,33%

0,00%

2,70%

0,92%

0,00%

7,14%

1,85%

0

3

8,20%

0,30%

2,10%

23,81%

1,03%

7,22%

5

1,64%

16,67%

Αριθμός

Πληθυσμός
2011

6.239
16

ΕΑΤ

7

Κατασκευές

10

1

7

8

Πρωτογενής Μεταποίηση

12

97

9

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Αστική Αρχή

Έλλειψη
Δραστηριότητας

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
Απογραφικοί Τομείς ΕΛΣΤΑΤ 2001

Απογραφικοί Τομείς ΕΛΣΤΑΤ 2011

96
103, 104, 105
99
52, 56, 58
86
77, 78, 82, 85 (22%)
91 (17%), 93(26%), 94, 95

83
104, 105 (5%), 106
80
65, 66, 67
105 (95%)
86 (25%), 87, 95, 97 (83%)
77, 82
59 (6%), 60, 61, 62, 64 (25%), 68, 69, 70,
71
72, 73, 74, 75 (30%), 76 (20%)
75 (70%), 76 (80%), 78 (60%), 81 (65%)
21, 22, 23, 24
96, 97 (17%), 98, 101 (75%)
79 (47%), 81 (35%), 100, 101 (25%), 102,
103
78 (40%), 79 (53%), 89, 90, 91, 92, 93, 94,
99
34, 35, 36, 37, 38, 39 (17%), 41 (16%), 43,
44
25 (72%), 26
27, 28, 29, 59 (94%), 63 (70%)
25 (28%), 30, 31, 32, 33, 63 (30%), 64
(75%)
1, 2 (25%), 3, 4 (23%)
2 (75%), 4 (8%)
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55
(20%), 84, 85 (17%), 88 (45%)
54, 55 (80%), 56, 57, 58, 85 (83%), 86
(75%), 88 (55%)
39 (83%), 40, 41 (84%), 42

51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 88 (30%)
87, 88 (70%), 89, 90
91 (83%), 92, 93 (74%)
19, 20, 21, 22 (28%)
83 (50%), 84, 85 (78%), 97 (50%)
96, 97 (50%), 99, 100, 101, 102
68 (25%), 71 (25%), 73 (50%), 74, 75, 76, 79, 80,
81, 83 (50%)
11, 43 (50%), 44, 45, 46, 47, 48, 49
22 (72%), 23
25, 26, 27, 28 (30%), 31, 32 (30%)
24, 28 (70%), 29, 30, 32 (70%), 33
1, 3, 4 (40%), 5 (50%)
2
16 (45%), 17, 50, 61, 62, 63, 64, 65, 68 (75%), 69,
70, 71 (75%), 73 (50%)
12 (17%), 14, 15, 16 (55%), 66, 67, 72
8 (60%), 10, 12 (83%), 13, 43 (20%)
4 (60%), 5 (50%), 6, 7, 8 (40%), 9, 35 (25%), 38
(62%)
38 (38%), 40 (65%), 41, 42, 43 (30%)
18, 34, 35 (75%), 36, 37, 39, 40 (35%)

Ενοποιημένοι
Απογραφικοί Τομείς

Σχεδιάγραμμα : Συσχέτιση απογραφικών τομέων 2001-2011 και Πολεοδομικών Ενοτήτων Δήμου Καλλιθέας

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

11, 12, 17, 18, 19, 20

24

13, 14, 15, 16
4 (69%), 5, 6, 7, 8, 9, 10

25
26

Πολεοδομική Ενότητα (ΠΕ)

Αντιστοίχηση με ενοποιημένους Απογραφικούς Τομείς

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

19 (78%), 20 (97%), 26 (40%)
19 (22%), 20 (3%), 24 (53%), 26 (3%)
24 (47%), 25 (13%)
25 (87%, 26 (57%)
11, 16 (58%)
16 (42%), 17 (50%), 18 (30%)
8 (18%), 18 (70%)
15 (77%)
15 (23%), 23
22 (76%)
21 (42%), 22 (2%)
21 (54%)
4, 8 (21%)
8 (22%), 17 (50%)
8 (39%), 9
14 (63%)
6 (18%), 14 (14%), 21 (4%), 22 (22%)
6 (82%), 12 (84%)
3, 12 (16%), 13 (30%), 14 (23%)
1, 7, 10
2, 5, 13 (70%)

22
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
Απογραφικοί Τομείς
ΕΛΣΤΑΤ 2001

Απογραφικοί Τομείς
ΕΛΣΤΑΤ 2011

Ενοποιημένοι
Απογραφικοί
Τομείς

3 (0%), 6 (0%), 30
(0%)
26, 27, 28,
29(55,1%),
30(55,8%)

1 (0%), 17 (0%), 32
(0%), 57 (0%)

1

31, 32, 56 (51,9%), 57,
58, 60 (29,3%)

2

51 (37,7%), 53, 54, 55,
56 (48,1%), 59, 60
(70,7%)

3

47, 48, 49, 50, 51
(62,3%), 52

4

19, 21 (29,8%), 22, 23,
26, 27, 28, 29 (86,1%),
30

5

1, 2, 3, 18 (42,2%), 16,
17, 19 (57,3%), 20, 21
(70,2%)

6

4, 5, 8, 9, 18 (54,8%),
24, 25 (85,6%)

7

6, 7, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 25 (14,4%), 29
(13,9%)

8

43, 44, 45, 46

9

40, 41, 42

10

36, 37, 38, 39

11

33, 34, 35

12

31, 32, 33, 34
(8,4%), 35 (58,8%)
34 (91,6%), 35
(41,2%), 36, 37, 38,
39, 40 (27,6%), 41
(26,4%)
7 (9,8%), 8, 9
(17,9%), 10 (38,8%),
17 (70,6%), 18
(35,1%), 19 (88%),
20
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(90,2%), 9 (82,1%)
10 (61,2%), 11, 12,
13 (56,1%), 15
(58,6%), 16, 17
(29,4%)
13 (43,9%), 14, 15
(41,4%), 18 (64,9%),
19 (12%), 21, 22, 23,
24, 25
40 (72,4%), 41
(73,6%), 42 (17%),
45, 46
42 (83%), 43, 44
47, 48, 49, 52
(56,2%)
50, 51, 52 (43,8%)
Πολεοδομική Ενότητα
(ΠΕ)

Αντιστοίχηση με ενοποιημένους Απογραφικούς
Τομείς

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ολυμπιακός
Μητροπολιτικός
Πόλος Φαλήρου

11 (97,1%), 12 (89%)
9, 10 (90%)
4 (93%)
3, 4 (7%)
2, 1 (1,8%), 5 (14%)
1, (1,7%), 5 (11,9%), 6 (60%)
5 (2,6%), 6 (40%), 7 (16%)
5 (46%)
5 (26,5%), 7 (35,7%), 8 (23,2%)
7 (35,2%), 8 (4,9%)
8 (55%)

Σχεδιάγραμμα : Συσχέτιση απογραφικών τομέων 2001-2011 και Πολεοδομικών Ενοτήτων Δήμου Παλαιού Φαλήρου

1

23
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
Απογραφικοί
Τομείς
ΕΛΣΤΑΤ 2001
31,33,34,35,36,
37,38,
29(10,77%),32(
12,66%)
26,27,28,30,42,
29(89,23%),32(
87,34%),
20(7,06%),18(1
6,57%)

4,5,8,22,23,9(5
3,28%),24(21,3
7%)

1,2,3,6,7,10,11

12,14,15,19,40,
41,9(7,44%),13
(41,92%),
18(83,43%),20(
36,26%)

16,17
21,25,39,24(78,
63%),20(56,68
%),13(58,08%)
, 9(39,28%)

Πολεοδομική
Ενότητα (ΠΕ)
1
2
3
4
5
6

Απογραφικοί
Τομείς
ΕΛΣΤΑΤ 2011

Ενοποιημένοι
Απογραφικοί
Τομείς

98,100,101,102,
103,104,97(12,3
%),99(89,73%)

1

95,96,97(87,7%
),99(10,27%),92
(18,63%),
93(39,9%),94(9
3,21%),
85(7,36%),
88(15,92%),
89(72,79%)
72,79,80,81,6(6
9,14%),71(9,46
%),75(32,18%),
77(25,29%)
68,70,73,69(30,
86%),71(90,54
%),
74(79,16%),
75(67,82%),76(
8,13%),77(74,7
1%)
83,74(20,84%),
78(95,6%),84(1
8,58%),
85(11,48%),86(
95,06%),
87(54,92%),
88(84,08%),89(
27,21%),94(6,7
9%),76(91,87%
)
84(81,42%),85(
81,16%),86(4,9
4%)
82,90,91,78(4,4
%),87(45,08%),
92(81,37%),
93(60,1%)

Σχεδιάγραμμα : Συσχέτιση απογραφικών τομέων 2001-2011 και Πολεοδομικών Ενοτήτων

2

3

4

5

6

7

8
9
Αντιστοίχηση με ενοποιημένους
Απογραφικούς Τομείς
1
2
3,7
4
5
6
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Χάρτης Γ.1
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26
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Χάρτης Γ.1.1.β

27
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Χάρτης Γ.1.1.β

28
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Χάρτης Γ.1.1.γ

29
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Χάρτης Γ.1.2.α

30
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Χάρτης Γ.1.2.β

31
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
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Γ.2.3
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Ενότητα Γ.2.3.β
Στοιχεία επισκεψιμότητας
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
RECITAL ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ο ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
LA TRAVIATA
ΖΙΖΕΛ
LOHENGRIN
IL BARBIERE DI SIVIGLA
ΤΟΠΙΑ
ΜΑΚΒΕΘ
PEA
ΦΟΥΑΓΙΕ
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ)
ΦΟΥΑΓΙΕ (ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ
ΑΚΟΜΗ)
BUTTERFLY - ΗΡΩΔΕΙΟ
IL TROVATORE ΗΡΩΔΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΘΕΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΕΤΡΟΜΑΝΙΑ

Π/ΣΕΙΣ
1
7
16
7
10
5
8
8
5
1

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
368
3.898

585

675

720

68%

490

10

81%

94%

3

216

68%

147

3

0%

0%

0

5

21.500

88%

18.920

5

0%

0%

0

4

17.200

70%

12.040

4

0%

0%

0

90

102.729

46.356

90

38%

43%

Π/ΣΕΙΣ

%ΕΙΣΙΤΗΡ.

%ΘΕΑΤΩΝ

Π/ΣΕΙΣ

ΜΕΓ.ΠΛΗΡ.

%ΠΛΗΡΟΤ.

ANAMΕΝΟΜ

90

9.031
5.542
5.169
4.114
5.092
4.473
254

ΘΕΑΤΕΣ
542
4.593
0
9.978
6.465
6.051
4.922
6.126
4.677
256

10

5.759
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

38.526
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

43.743
ΘΕΑΤΕΣ

12

4.096

70%

2.873

12

50%

70%

727

2.043

2.770

1
10

421
3.340

90%
50%

379
1.670

1
10

84%
18%

100%
18%

67
1

354
594

421
595

4.922

23

38%

48%

795

2.991

3.786

Π/ΣΕΙΣ

%ΕΙΣΙΤΗΡ.

%ΘΕΑΤΩΝ

9
2
34

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΧΟΡΩΔΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΕΛΣ
ΟΠΕΡΑ & ΜΟΔΑ
ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΘΙΑΣΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17 (ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ)
ΠΡΟΓΡAMMATΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡ/ΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΓ.ΠΛΗΡ.
%ΠΛΗΡΟΤ.
ANAMΕΝΟΜ
Π/ΣΕΙΣ
%ΕΙΣΙΤΗΡ.
%ΘΕΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
700
80%
560
1
53%
77%
174
4.900
72%
3.528
7
80%
94%
695
9.248
70%
6.474
16
0%
0%
9.940
70%
6.958
7
91%
100%
947
7.000
88%
6.160
10
79%
92%
923
7.100
78%
5.538
5
73%
85%
882
5.600
80%
4.480
8
73%
88%
808
11.200
67%
7.504
8
45%
55%
1.034
6.705
68%
4.559
5
67%
70%
204
700
95%
665
1
36%
37%
2

7.857

Π/ΣΕΙΣ

ΜΕΓ.ΠΛΗΡ.

1

421

1
1

1.401
1.401

%ΠΛΗΡΟΤ.

ANAMΕΝΟΜ

100%

421

1

421

1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

107%

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΘΕΑΤΕΣ

450

450

450

450

2

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΘΕΑΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΝ

5

ΣΥΝΟΛΑ
ΘΕΑΤΩΝ/ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

129

3.223

113809

51698,5

114

7004

41517

47979

ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ή ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ
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Ενότητα Γ.2.3.δ
Προσφυγικά Δήμου Καλλιθέας
Μέσα στα όρια του Δήμου Καλλιθέας εντοπίζονται 6 θύλακες προσφυγικών, που
διαφοροποιούνται μεταξύ τους, πέραν των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών
χαρακτηριστικών, με παραμέτρους που αφορούν :
τη σχετική τους θέση
τις υφιστάμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις
το διαμορφωμένο σήμερα ιδιοκτησιακό καθεστώς σε ότι αφορά τις κατοικίες
(Πίνακας)
Μέσα από τη συγκριτική προσέγγιση των 3 προαναφερόμενων παραμέτρων,
επισημαίνονται οι διαφοροποιήσεις των 6 θυλάκων προσφυγικών
α. Περιοχή «Τζιτζιφιές», είναι ο σημαντικότερος σε έκταση θύλακας, συνδεδεμένος
και με την ιστορία του Ρεμπέτικου τραγουδιού, με συγκριτικό πλεονέκτημα θέσης
την άμεση γειτνίαση του με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθώς
και την εγγύτητα του με τον Φαληρικό Όρμο. Επισημαίνεται ότι σημαντικό τμήμα
της περιοχής, είναι χαρακτηρισμένο ως τοπικό κέντρο γειτονιάς με βάση το Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο του 2006. Μέσα στην περιοχή ο Δήμος Καλλιθέας, έχει στην
ιδιοκτησία του 12 προσφυγικές κατοικίες (5 ισογείου και 7 Α’ ορόφου) σε 10 κτίρια.
β. Περιοχή «Ρεβελάκη», λόγω της σχετικής θέσης της περιοχής μεταξύ του
Φαληρικού Όρμου και του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και του
Κέντρου Δήμου, η προοπτική εξέλιξής της συναρτάται άμεσα με την επιβαλλόμενη
σύνδεση του κέντρου του Δήμου με τους 2 προαναφερόμενους υπερτοπικούς
πόλους. Επισημαίνεται ότι σημαντικό τμήμα της περιοχής, είναι χαρακτηρισμένο ως
τοπικό κέντρο γειτονιάς με βάση το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2006. Μέσα
στην περιοχή ο Δήμος Καλλιθέας, έχει τις περισσότερες, συγκριτικά με τις άλλες
περιοχές προσφυγικών, ιδιοκτησίες. Συγκεκριμένα ο Δήμος έχει στην ιδιοκτησία του
43 προσφυγικές κατοικίες (23 ισογείου και 20 Α’ ορόφου) σε 21 κτίρια.
γ. Περιοχή «Σκοπευτήριο», συγκριτικό πλεονέκτημα θέσης είναι η άμεση γειτνίαση
με το κέντρο του Δήμου και τοπικό κέντρο γειτονιάς με βάση το Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο του 2006. Επίσης λόγω της σχετικής θέσης της περιοχής μεταξύ του
Φαληρικού Όρμου και του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και του
Κέντρου Δήμου, η προοπτική εξέλιξής της συναρτάται άμεσα με την επιβαλλόμενη
σύνδεση του κέντρου του Δήμου με τους 2 προαναφερόμενους υπερτοπικούς
πόλους. Μέσα στην περιοχή ο Δήμος Καλλιθέας, έχει τις λιγότερες, συγκριτικά με τις
άλλες περιοχές προσφυγικών, ιδιοκτησίες. Συγκεκριμένα ο Δήμος έχει στην
ιδιοκτησία του 5 προσφυγικές κατοικίες ( 1 Α’ ορόφου και 4 Β’ ορόφου) σε 3
κτίρια.
δ. Περιοχή «Παλαιών Σφαγείων», κύριο χαρακτηριστικό της θέσης της περιοχής
είναι το διπλό μέτωπο σε 2 Λεωφόρους την Καλλιρόης και την Ε. Βενιζέλου και το
γεγονός ότι επί του μετώπου της Ε. Βενιζέλου προβλέπεται Κέντρο Δήμου, με βάση
το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2006. Μέσα στην περιοχή ο Δήμος Καλλιθέας,
δεν έχει στην ιδιοκτησία του προσφυγικές κατοικίες.
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ε. Περιοχή «Πόντου - Ματζαγριωτάκη», κύριο χαρακτηριστικό θέσης, είναι η
εγγύτητα της περιοχής με την Λ. Συγγρού. Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό θέσης,
είναι η άμεση επαφή της με την Δαβάκη και την Δοϊράνης, η οποία με βάση το
Ρυμοτομικό Σχέδιο αλλά και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 1993, έχει
χαρακτήρα Πολεοδομικού Κέντρου κατά ένα τμήμα της. Επισημαίνεται ότι το Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο του 2006, έχει καταργήσει το Πολεοδομικό Κέντρο σε επίπεδο
Δήμου, σε αρκετά τμήματα της Δαβάκη. Μέσα στην περιοχή ο Δήμος Καλλιθέας,
δεν έχει στην ιδιοκτησία του προσφυγικές κατοικίες.
στ. Περιοχή «Δοϊράνης», κύριο χαρακτηριστικό θέσης, είναι το μέτωπό της επί της
Λ. Συγγρού Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό θέσης, είναι η άμεση επαφή της με
την Δαβάκη και την Δοϊράνης, η οποία με βάση το Ρυμοτομικό Σχέδιο αλλά και το
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 1993, έχει χαρακτήρα Πολεοδομικού Κέντρου κατά
ένα τμήμα της. Επισημαίνεται ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2006, έχει
καταργήσει το Πολεοδομικό Κέντρο σε επίπεδο Δήμου, σε αρκετά τμήματα της
Δαβάκη. Μέσα στην περιοχή ο Δήμος Καλλιθέας, δεν έχει στην ιδιοκτησία του
προσφυγικές κατοικίες.
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Θύλακες προσφυγικών – προσφυγικές κατοικίες ιδιοκτησίας Δήμου Καλλιθέας
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Ιδιοκτησίες Δήμου Καλλιθέας στα Προσφυγικά
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αϊδινίου 1 & Σοφοκλέους

(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ 73)

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

(προσφυγική κατοικία Α΄ ορόφου υπ’ αρ.70)
Αϊδινίου 2

(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ. 71)
(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ. 69)

Αϊδινίου 3

(Προσφυγική κατοικία Α΄ ορόφου, υπ’ αρ. 78)
(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου (δεξιά), υπ’ αρ. 80)
(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ. 67)

Αϊδινίου 4

(Προσφυγική κατοικία Ισογείου, υπ’ αρ. 65)

Κοινόχρηστοι &
Κοινωφελείς
Χώροι

(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου, υπ’ αρ. 82)
Αϊδινίου 5

(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου, υπ’ αρ. 84)
(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ. 83)
(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου, υπ’ αρ. 62)

Αϊδινίου 6

(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου, υπ’ αρ. 64)
(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ. 61)

Ασλάνογλου (πρώην
Σοφοκλέους) & Περικλέους αρ.
19

(Προσφυγική κατοικία ισογείου ορόφου, υπ’ αρ.17)

Γιαννιτσών 2

(προσφυγική κατοικία Α΄ ορόφου, υπ’ αρ. 38)

Χώρος
Πρασίνου &
Αναψυχής

(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου, υπ’ αρ. 36)
Ρεβελάκη

Γιαννιτσών 4

(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ. 33)
(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ. 35 )
(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ. 29)

Γιαννιτσών 6

(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ. 31)

Γιαννιτσών 7 πρώην 6

(Προσφυγική κατοικία Α΄ ορόφου, υπ’ αρ. 6)

Κιλκίς 10 & Κέκροπος

(Προσφυγική κατοικία Ισογείου, υπ’ αρ. 15 ή 115)

Κιλκίς 10

Χώρος
Πρασίνου &
Αναψυχής

(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου, υπ’ αρ. 114)
(Προσφυγική κατοικία Ισογείου, υπ’ αρ. 13 ή 113)
(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου, υπ’ αρ. 112)

Κιλκίς 12

(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ. 9 ή 109)
(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο., υπ’ αρ. 11 ή 111)
(προσφυγική κατοικία Α΄ ορόφου υπ’ αρ. 6)

Κιλκίς 14

(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου, υπ’ αρ. 8 ή 108)
(προσφυγική κατοικία ισογείου ορόφου υπ’ αρ. 5)
(Προσφυγική κατοικία Ισογείου, υπ’ αρ. 7 ή 107)

Κιλκίς 16 – Κέκροπος αρ. 13

(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ. 3)

Κιλκίς 16 & Ηλέκτρας

(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου υπ’ αρ. 2 ή102)

Κιλκίς 16

5

(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου υπ’ αρ. 4 ή104)
(Προσφυγική κατοικία Ισογείου, υπ’ αρ. 1 ή 101) μόνο τα 20/26

Νομική Υπηρεσία Δήμου Καλλιθέας
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Κοινόχρηστοι &
Κοινωφελείς
Χώροι
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(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου, υπ’ αρ. 124)
Κιλκίς 6

(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου, υπ’ αρ. 122)
(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ. 123
(Προσφυγική κατοικία Ισογείου, υπ’ αρ. 121)

Κιλκίς 8 & Κέκροπος αρ.5
Κιλκίς 8

(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου υπ’ αρ. 20)
(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου, υπ’ αρ.118)
(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ. 17)

Κυδωνιών 3 & Λυσικράτους
αρ.122

(προσφυγική κατοικία Α΄ ορόφου, υπ’ αρ. 122)

Μ. Ασίας 3

(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ. 17 )

Μ. Ασίας 5

(προσφυγική κατοικία Α΄ ορόφου, υπ’ αρ. 14)
(προσφυγική κατοικία Α΄ ορόφου υπ’ αρ.10)

Μ. Ασίας 7

(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου, υπ’ αρ. 12)

Κοινόχρηστοι &
Κοινωφελείς
Χώροι

Χώρος
Πρασίνου &
Αναψυχής

(Προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ. 9)
Τζιτζιφιές

Μ. Ασίας 7Α

(προσφυγική κατοικία Ισόγειο, υπ’ αρ. 11)

Μάκρης 13

(προσφυγική κατοικία Α΄ ορόφου υπ’ αρ 84)

Μάκρης 21

(προσφυγική κατοικία Α΄ ορόφου υπ’ αρ. 92)

Πραξιτέλους 22

(προσφυγική κατοικία ισογείου ορόφου υπ’ αρ. 29)

Πραξιτέλους 24 & Ασκληπιού 34

(Προσφυγική κατοικία Α’ ορόφου, υπ’ αρ. 24)

Ταγματάρχου Πλέσσα 73

(προσφυγική κατοικία ισογείου ορόφου υπό στοιχεία ΙΣ-2)
(προσφυγική κατοικία Α΄ ορόφου, υπ’ αρ. (3)

Σκοπευτηρίου 20

Σκοπευτηρίου

Φιλαρέτου 67

Αριστείδου 187

(προσφυγική κατοικία Β’ ορόφου, υπ’ αρ. 6)
(προσφυγική κατοικία Β΄ ορόφου, υπ’ αριθ. 23Α)
(προσφυγική κατοικία Β΄ ορόφου, υπ’ αριθμ. 12)
(προσφυγική κατοικία Β΄ ορόφου, υπ’ αριθ. 11)
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Κοινόχρηστοι &
Κοινωφελείς
Χώροι
Κοινόχρηστοι &
Κοινωφελείς
Χώροι
Κοινόχρηστοι &
Κοινωφελείς
Χώροι
Χώρος
Πρασίνου &
Αναψυχής
Κοινόχρηστοι &
Κοινωφελείς
Χώροι
Κοινόχρηστοι &
Κοινωφελείς
Χώροι

Αστική Αρχή
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Ενότητα Δ.2.4.1
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Ο Δήμος Καλλιθέας προετοιμαζόμενος για την ανταγωνιστική διαδικασία των ΟΧΕ/ΒΑΑ
και εν αναμονή της πρόσκλησης του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 προχώρησε στις 30-12-14
στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο : « Συγκριτική αξιολόγηση του υφιστάμενου
πολεοδομικού πλαισίου στο Δήμο Καλλιθέας με τις κατευθύνσεις του νέου Ρυθμιστικού
Σχεδίου Αττικής και το ΣΕΣ 2014-2020 για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του
αστικού χώρου» στη ανάδοχο Αναστασία Ε. Λαγουδάκη με τη με αρ ΑΔΑ: 7ΚΡ6ΩΕΚ-49Ω
σύμβαση (1ο Σχετικό). Η εργασία αυτή ολοκληρώθηκε στις 21 Σεπτέμβρη του 2015 με την
οριστική παραλαβή της.

24/09/2016
Στις 24/09/2016 και ώρα 10:15 – 12:00 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Καλλιθέας
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας στο πλαίσιο της οποίας
παρουσιάστηκε και συζητήθηκε και το θέμα με τίτλο : «Προτεινόμενες δράσεις για
χρηματοδότηση από ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Καλλιθέας». Στη συνεδρίαση αυτή παρίστατο ως
όφειλαν ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δ. Κάρναβος, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Α. Πάσχου – Γιαννάκου,
Ε. Μπαρμπάκος, Ε. Κωστάκης, Γ. Κυριακόπουλος και Χ Σοφιαννίδης, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Καλλιθέας κος Α. Γαϊτάνης, οι Πρόεδροι Νομικών Προσώπων
κ.κ. Κ. Ευσταθίου, Στ. Ζάκας και Π. Χατζηϊωαννίδης, οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών
Κ. Κόκουλος και Κ. Δαμουλιάνου, ο Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων κος Γ.
Σταθόπουλος , ο Τεχνικός Σύμβουλος κος Δ. Παπαθανάσης και τέλος ο Γενικός Γραμματέας
του Δ. Καλλιθέας κος Ι. Κοντός. Μετά την ανάγνωση της εισήγησης της υπηρεσίας
(Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Σχεδιασμού με εισηγήτρια την προϊσταμένη κα Μ
Ψυχογυιού) αναπτύχθηκε διεξοδικά ο θεσμός των ΟΧΕ/ΒΑΑ και παρουσιάστηκαν οι
χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από αυτή τόσο σε επίπεδο Δήμου
Καλλιθέας όσο και σε επίπεδο των 3 Δήμων του Νοτίου Τομέα (Καλλιθέας, Αλίμου και
Παλαιού Φαλήρου). Τέλος ζητήθηκε από τους παριστάμενους να καταθέσουν προτάσεις ο
καθένας στον τομέα ευθύνης του. (Δεν υπήρξαν προτάσεις)

09/03/2017
Στις 09 Μαρτίου 2017 και στα γραφεία του Δήμου Καλλιθέας στο χώρο των
ολυμπιακών ακινήτων πλησίον του γηπέδου του Μπιτς βόλεϊ συγκεντρώθηκαν ο
Δήμαρχος Καλλιθέας κος Δημήτριος Κάρναβος, ο Δήμαρχος Αλίμου κος Ανδρέας
Κονδύλης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας – Κοινωνικής Αρωγής και Αθλητισμού του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου κος Ιωάννης Φωστηρόπουλος , μαζί τους και ο Γενικός Γραμματέας
του Δήμου Αλίμου κος Ευάγγελος Κακκαβής, ο Σύμβουλος του Δημάρχου Αλίμου κος
Νικόλαος Νίκας, ο Σύμβουλος για θέματα επικοινωνίας του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου
κος Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, η μελετητήρια κυρία Τασία Λαγουδάκη και οι
υπηρεσιακοί κυρία Παναγιώτα Κριτσέλη από το Δήμο Π. Φαλήρου και οι κκ Μαρία
Ψυχογυιού και Δέσποινα Ζηρίνη από το Δ. Καλλιθέας. Κατά τη σύσκεψη αυτή συζητήθηκε
το θέμα της σύστασης και λειτουργίας της Αστικής Αρχής (νομική μορφή του φορέα,
σύσταση διοικητικού συμβουλίου και στελέχωσή του) στη συνέχεια παρουσιάστηκε
συνοπτικά η μελέτη της ΟΧΕ/ΒΑΑ για τους τρεις Δήμους και καθορίστηκε το πλάνο της
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Διαβούλευσης.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για υποβολή Πρότασης για
«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» στο
πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 και λαμβάνοντας
υπόψη την παράγραφο 4.1.3 του Οδηγού Εφαρμογής που συνοδεύει την πρόσκληση
αυτή για τη Δημόσια Διαβούλευση ως ένα βασικό εργαλείο για το Σχεδιασμό, Υλοποίηση
και τη Επιτυχία μιας ΟΧΕ, οι τρεις Δήμοι σχεδίασαν από κοινού ένα ενιαίο πλάνο
Δημόσιας Διαβούλευσης το οποίο και υλοποίησαν.

15/03/2017
Αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας η Ηλεκτρονική Διαβούλευση.
Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου γίνεται παρουσίαση της μελέτης της ΟΧΕ/ΒΑΑ
για τους Δήμους Καλλιθέας, Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου με τίτλο «ΟΧΕ/ΒΑΑ Νοτίου Τομέα
Περιφέρειας Αττικής : 3 Δήμοι για τον Πολιτισμό, για τον Τουρισμό και τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη» Επίσης έχει αναρτηθεί Απογραφικό Δελτίο Παρεμβάσεων και Προτάσεων ώστε
οι ενδιαφερόμενοι να καταγράψουν τις απόψεις και τις αποστείλουν ηλεκτρονικά μέσω του
diavouleysi@kallithea.gr (Υπήρξαν 3 προτάσεις μέχρι και σήμερα 26-4-17)
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20/03/2017
Μετά το με αρ. πρωτ. 13732/13-03-2017 Έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Προγραμματισμού και Σχεδιασμού στις 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 9:30 στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου έγινε εκτενής παρουσίαση της μελέτης της ΟΧΕ/ΒΑΑ για τους 3
Δήμους στα στελέχη του Δ. Καλλιθέας (Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων τόσο του
Δήμου όσο και Νομικών Προσώπων). Ειδικότερα παρουσιάστηκαν οι Στρατηγικοί Στόχοι της
Μελέτης, οι Χρηματοδοτικοί άξονες και προτεραιότητες μέσα από τους οποίους θα
χρηματοδοτηθούν οι επιμέρους δράσεις της ΟΧΕ/ΒΑΑ και ζητήθηκε να κατατεθούν
προτάσεις ανά υπηρεσία. Παρόντες στην εσωτερική αυτή διαβούλευση ήτο ο Δήμαρχος
Καλλιθέας, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ε. Μπαρμπάκος Α. Πάσχου – Γιαννάκου, Ε. Κωστάκης, Κ.
Κόκουλος και Τζ. Δελατόλας οι Πρόεδροι Νομικών Προσώπων Γ. Κυριαζής και Κ. Ευσταθίου
κ.κ., ο Τεχνικός Σύμβουλος Δ. Παπαθανάσης και ο Γενικός Γραμματέας κος Ν. Νικολόπουλος.
(Έχουν γίνει προτάσεις )

24/03/2017
Ο Δήμος στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού προχώρησε στις 24 Μαρτίου στην
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, Ενημερωτικού Δελτίου για την πορεία υλοποίησης της
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Διαβούλευσης και παράλληλα επαναλάμβανε την πρόσκληση του προς κάθε ενδιαφερόμενο
να καταθέσει προτάσεις ή παρατηρήσεις.

27/03/2017
Έγινε συνάντηση με στελέχη της Εθνικής Βιβλιοθήκης (Δεν ήμουν παρών )

27/03/2017
Μετά το με αρ. πρωτ. 14017/15-03-2017 (3ο Σχετικό) Έγγραφο του Δημάρχου Καλλιθέας με
το οποίο ζητούσε την τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και την
από 16-03-2017 (με αρ. πρωτ. 14019/2017) Πρόσκληση(4ο Σχετικό) η εν λόγω επιτροπή
συνεδρίασε ως όφειλε στις 27-03-2017 στις 18:00. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης έγινε
εκτενής παρουσίαση της ΟΧΕ/ΒΑΑ και των 3 Δήμων με έμφαση στις δυνατότητες που
δίνονται στο Δήμο Καλλιθέας να αναπτυχθεί μέσω αυτού του εργαλείου. Τέλος ζητήθηκε
από τους Παριστάμενους να συμπληρώσουν τα απογραφικά δελτία παρεμβάσεων και
Προτάσεων (Έχουν γίνει προτάσεις) Οι παρόντες στην Διαβούλευση και η διαδικασία
καταγράφονται στο Πρακτικό της με αρ. 1/2017 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
(5οΣχετικό).

30/03/2017
Στις 30 Μαρτίου στελέχη του Δ. Καλλιθέας μετέβησαν στα γραφεία της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής (στο χώρο του ΚΠΙΣΝ) και είχαν διαβούλευση με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή κο
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Γιώργο Κουμεντάκη και στελέχη της Λυρικής Σκηνής (κα Μ. Μεταξάκη κ.λ.π.). Στη συνάντηση
αυτή διευκρινίστηκαν ερωτήματα κυρίως τεχνικού χαρακτήρα που έθεσε η Εθνική Λυρική
Σκηνή ώστε να διευκολυνθεί στο να καταθέσει προτάσεις στα πλαίσια αυτής της ΟΧΕ/ΒΑΑ.
(Κατατέθηκαν προτάσεις)

31/03/2017
Στις 30 Μαρτίου στελέχη του Δ. Καλλιθέας μετέβησαν στα γραφεία της Πρυτανείας του
Παντείου Πανεπιστημίου και είχαν διαβούλευση με την Πρύτανη κα Ισμήνη Κριάρη τον κο Ν.
Λέανδρο Αναπληρωτή της Πρυτάνεως και την κα Μαριάνθη Κοτέα Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια στο Τομέα Νεοελληνικής Κοινωνίας. Στη συνάντηση αυτή έγινε σύντομη
παρουσίαση της ΟΧΕ/ΒΑΑ για τους 3 Δήμους του Νοτίου Τομέα και διευκρινίστηκαν
ερωτήματα κυρίως τεχνικού χαρακτήρα που έθεσε το πανεπιστήμιο προκειμένου να
καταθέσει προτάσεις στα πλαίσια αυτής της ΟΧΕ/ΒΑΑ. (Κατατέθηκαν προτάσεις)

31/03/2017
Στις 30 Μαρτίου στελέχη του Δ. Καλλιθέας μετέβησαν στα γραφεία της Πρυτανείας του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και είχαν διαβούλευση με την Αναπληρώτρια Πρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγήτρια Κωνσταντία-Αικατερίνη
Λαζαρίδη και τον κο Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Διοίκησης
Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Αμπελιώτης. Στη συνάντηση αυτή έγινε σύντομη
παρουσίαση της ΟΧΕ/ΒΑΑ για τους 3 Δήμους του Νοτίου Τομέα και διευκρινίστηκαν
ερωτήματα κυρίως τεχνικού χαρακτήρα που έθεσε το πανεπιστήμιο προκειμένου να
καταθέσει προτάσεις στα πλαίσια αυτής της ΟΧΕ/ΒΑΑ. (Κατατέθηκαν προτάσεις)

03/04/2017
Ο Δήμος στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού προχώρησε στις 3 Απριλίου στην
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, και δεύτερου Ενημερωτικού Δελτίου για την πορεία
υλοποίησης της Διαβούλευσης και παράλληλα επαναλάμβανε την πρόσκληση του προς κάθε
ενδιαφερόμενο να καταθέσει προτάσεις ή παρατηρήσεις.
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Στα πλαίσια της όσο το δυνατό καλύτερης κοινωνίας των στόχων της ΟΧΕ/ΒΑΑ και της
ενεργοποίησης όλων των φορέων – οργανώσεων και οργανισμών της πόλης ώστε να
συμμετέχουν ενεργά και να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις στους η Προϊσταμένη
του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Σχεδιασμού κα Μ. Ψυχογυιού έχει
συναντήσεις με :
29/03/2017 Με αντιπροσωπία του Φάρου Τυφλών απαρτιζόμενη από τον Πρόεδρο κο Ε.
Μπασιά, τη Γενική Γραμματέα κα Δ. Κατσαρού και τη Διευθύντρια Κοινωνικής Μέριμνας κα
Γ. Μηλά.
03/04/2017 Με την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης
Γάλλος’’ και την Έφορο Δημοσίων Σχέσεων του Ναυτικού Ομίλου Τζιτζιφιών Καλλιθέας κα
Κέλυ Παυλίδου.
03/04/2017 Με αντιπροσωπία του Σωματείου Διάδοσης και Διάσωσης της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς «οι Μωμόγεροι» και
04/04/2017 Με στελέχη της εταιρείας Fx Mobile, η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα στην οδό
Ηλέκτρας 52 και αποτελεί μέλος του gi cluster
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Επίσης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις Τ.Π.Ε. και
είναι μέλη Clusters το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Σχεδιασμού απέστειλε στις
31/03/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα με την παρουσίαση της ΟΧΕ/ΒΑΑ και το Απογραφικό Δελτίο
προκειμένου να ενημερωθούν και να καταθέσουν προτάσεις (6ο Σχετικό)
Ο Δήμος Καλλιθέας θέλοντας να τονώσει την τοπική αγορά του από το 2015 συμμετέχει στο
πρόγραμμα “Love your local market” https://www.loveyourlocalmarket.co/ διοργανώνοντας
φέτος για τρίτη χρονιά το θεσμό «Αγαπώ την Τοπική Αγορά μου». Το "Αγαπώ την Τοπική
Αγορά μου" διοργανώνεται κάθε χρόνο το μήνα Μάϊο και έχει συνήθως τριήμερη προβολή.
Τα πρώτα δύο χρόνια ο θεσμός επικεντρώθηκε στα μαγαζιά εστίασης. Πέρσι είχαμε 65
μαγαζιά εστίασης (από ταχυφαγία μέχρι ταβέρνες) 100 συμμετέχοντες στο κυνήγι του
κρυμμένου θησαυρού και 1.500 συμμετέχοντες στις γιορτές που έγιναν στην κλειστή αγορά
της Καλλιθέας και στην Πλατεία Δαβάκη. Φέτος θα επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις που
βρίσκονται στο Δήμο Καλλιθέας. Στα πλαίσια αυτού του γεγονότος το 2015 έγινε καταγραφή
των καταστημάτων εστίασης.
Ο Δήμος στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με τις τοπικές επιχειρήσεις και
εφαρμόζοντας το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων προτίθεται πολύ σύντομα να
τοποθετήσει καφέ κάδους οργανικών αποβλήτων. Επίσης κατά τη καταγραφή διαπιστώθηκε
ότι κάποιες επιχειρήσεις έχουν συμβάσεις για πώληση των μαγειρεμένων λαδιών σε
εταιρείες ανακύκλωσης.
Στα πλαίσια της Διαβούλευσης και θέλοντας να συνεχίσει την καλή συνεργασία που έχει
ξεκινήσει με την τοπική αγορά και τους εκπροσώπους της και σε συνέχεια της Συνεδρίασης
της Επιτροπής Διαβούλευσης στις 27 Μαρτίου 2017, έγινε συνάντηση στα γραφεία του
Δήμου Καλλιθέας την Παρασκευή 7 Απριλίου με εκπρόσωπους του Συλλόγου
Εμποροεπαγγελματιών Καλλιθέας κ.κ. Κατερίνα Ζουρίδη, Ανδρέα Βαγιανό και Ανδρέα
Αναστόπουλο με τους οποίους έγινε μια πιο ενδελεχή παρουσίαση και κυρίως εξειδικευμένη
στις κατευθύνσεις της ΟΧΕ ΒΑΑ για την χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα
των επιχειρήσεων εστίασης και επιχειρήσεων που ασχολούνται με ΤΠΕ. (Δεν μας έχουν
στείλει ακόμα προτάσεις αν και έχουν δεσμευτεί.)
Παράλληλα ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και αυτός με τη σειρά του προχώρησε σε
Διαβούλευση η οποία ακολούθησε τα παρακάτω βήματα :

21/03/2017
Αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Παλιού Φαλήρου η Ηλεκτρονική
Διαβούλευση. Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου γίνεται παρουσίαση της
μελέτης της ΟΧΕ/ΒΑΑ για τους Δήμους Καλλιθέας, Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου με τίτλο
«ΟΧΕ/ΒΑΑ Νοτίου Τομέα Περιφέρειας Αττικής : 3 Δήμοι για τον Πολιτισμό, για τον
Τουρισμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» Επίσης έχει αναρτηθεί Απογραφικό Δελτίο
Παρεμβάσεων και Προτάσεων ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καταγράψουν τις απόψεις και τις
αποστείλουν ηλεκτρονικά μέσω του d.s@palaiofaliro.gr
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21/03/2017
Μετά το με αρ. πρωτ. 7037/21-03-2017 Έγγραφο του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου κύριου
Διονύση Χατζηδάκη στις 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 στο δημοτικό κατάστημα του
Παλαιού Φαλήρου έγινε εκτενής παρουσίαση της μελέτης της ΟΧΕ/ΒΑΑ για τους 3 Δήμους
στα στελέχη του Δήμου. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν οι Στρατηγικοί Στόχοι της Μελέτης, οι
Χρηματοδοτικοί άξονες και προτεραιότητες μέσα από τους οποίους θα χρηματοδοτηθούν οι
επιμέρους δράσεις της ΟΧΕ/ΒΑΑ και ζητήθηκε να κατατεθούν προτάσεις ανά υπηρεσία.
Παρόντες στην εσωτερική αυτή διαβούλευση. Οι παρόντες και η διαδικασία εσωτερικής
διαβούλευσης καταγράφονται στο Απόσπασμα από το πρακτικό διαβούλευσης των Φορέων
του Δήμου Π. Φαλήρου (8ο Σχετικό).

23/03/2017
Ο Δήμος στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού προχώρησε στις 23 Μαρτίου στην
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, Ενημερωτικού Δελτίου για την πορεία υλοποίησης της
Διαβούλευσης και παράλληλα επαναλάμβανε την πρόσκληση του προς κάθε ενδιαφερόμενο
να καταθέσει προτάσεις ή παρατηρήσεις. (10ο Σχετικό)
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29/03/2017
Μετά το με αρ. πρωτ. 7189/22-03-2017 Έγγραφο του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου (10ο
Σχετικό) κύριου Διονύση Χατζηδάκη ορίστηκε η 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00 στην
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων συνάντηση με το Προεδρείο του Συλλόγου εργαζομένων
Δήμου Π.Φαλήρου

29/03/2017
Με τη με αρ. πρωτ. 6903/20-03-2017 (11ο Σχετικό) Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικής
Επιτροπής η εν λόγω επιτροπή συνεδρίασε ως όφειλε στις 29-03-2017 στις 15:00. Στο
πλαίσιο της συνεδρίασης έγινε εκτενής παρουσίαση της ΟΧΕ/ΒΑΑ και των 3 Δήμων με
έμφαση στις δυνατότητες που δίνονται στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου να αναπτυχθεί μέσω
αυτού του εργαλείου. Τέλος ζητήθηκε από τους Παριστάμενους να συμπληρώσουν τα
απογραφικά δελτία παρεμβάσεων και Προτάσεων (Έχουν γίνει προτάσεις) Οι παρόντες στην
Διαβούλευση και η διαδικασία καταγράφονται στο Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2017.(5οΣχετικό).
Τέλος ο Δήμος Αλίμου και αυτός με τη σειρά του προχώρησε σε Διαβούλευση η οποία
ακολούθησε τα παρακάτω βήματα :

17/03/2017
Αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου η Ηλεκτρονική Διαβούλευση. Μέσα
από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου γίνεται παρουσίαση της μελέτης της ΟΧΕ/ΒΑΑ για
τους Δήμους Καλλιθέας, Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου με τίτλο «ΟΧΕ/ΒΑΑ Νοτίου Τομέα
Περιφέρειας Αττικής : 3 Δήμοι για τον Πολιτισμό, για τον Τουρισμό και τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη» Επίσης έχει αναρτηθεί Απογραφικό Δελτίο Παρεμβάσεων και Προτάσεων.
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21/03/2017
Μετά το με αρ. πρωτ. 438/17-03-2017 Έγγραφο του Δημάρχου Παλαιού Αλίμου κύριου
Ανδρέα Κανδύλη (13ο Σχετικό) στις 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 08:00 στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου έγινε εκτενής παρουσίαση της μελέτης της ΟΧΕ/ΒΑΑ για τους 3 Δήμους στα
στελέχη του Δήμου. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν οι Στρατηγικοί Στόχοι της Μελέτης, οι
Χρηματοδοτικοί άξονες και προτεραιότητες μέσα από τους οποίους θα χρηματοδοτηθούν οι
επιμέρους δράσεις της ΟΧΕ/ΒΑΑ και ζητήθηκε να κατατεθούν προτάσεις ανά υπηρεσία.
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Στιγμιότυπο από τη Διαβούλευση Στελεχών του Δήμου Αλίμου

Στιγμιότυπο από τη Διαβούλευση με το Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Αλίμου.
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29/03/2017
Με τη με αρ. πρωτ. Γ.Δ 435/16-03-2017 (14ο Σχετικό) Πρόσκληση σύγκλισης
Δημοτικής Επιτροπής η εν λόγω επιτροπή συνεδρίασε ως όφειλε στις 29-03-2017
στις 17:30. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης έγινε εκτενής παρουσίαση της ΟΧΕ/ΒΑΑ και
των 3 Δήμων με έμφαση στις δυνατότητες που δίνονται στο Δήμο Αλίμου να
αναπτυχθεί μέσω αυτού του εργαλείου. Τέλος ζητήθηκε από τους Παριστάμενους
να συμπληρώσουν τα απογραφικά δελτία παρεμβάσεων και Προτάσεων

Στιγμιότυπο από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (9η Τακτική)
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Ενότητα Ε
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Άξονας
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Καλλιθέας
Μέτρο

Στόχος

Μέτρο 1.1: Περιβαλλοντική Διαχείριση

Στόχος 1.1.1: Αναβάθμιση της λειτουργικότητας και
ποιότητας ζωής σε υποβαθμισμένες περιοχές του Δήμου

Μέτρο 1.1: Περιβαλλοντική Διαχείριση

Στόχος 1.1.2: Διατήρηση και προστασία του τοπίου και της
ιστορικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Μέτρο 1.1: Περιβαλλοντική Διαχείριση

Στόχος 1.1.3: Επέκταση και αναβάθμιση των χώρων
πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων, ενίσχυση της
αναλογίας του πρασίνου ανά κάτοικο με προώθηση
καινοτόμων περιβαλλοντικών δράσεων και ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (πχ πράσινες ταράτσες, κλπ)

Μέτρο 1.1: Περιβαλλοντική Διαχείριση

Στόχος 1.1.4: Έξυπνη διαχείριση της ενέργειας και χρήση
ΑΠΕ στις υποδομές του Δήμου

Μέτρο 1.1: Περιβαλλοντική Διαχείριση

Στόχος 1.1.5: Έλεγχος και αντιμετώπισης της ρύπανσης
(ατμοσφαιρική και ηχητική)

Μέτρο 1.1: Περιβαλλοντική Διαχείριση

Στόχος 1.1.6: Προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας
και ευσυνειδησίας των πολιτών

Μέτρο 1.1: Περιβαλλοντική Διαχείριση

Στόχος 1.1.7: Συνεργασία και Συντονισμός με όμορους
Δήμους και τους σχετικούς φορείς

Μέτρο 1.2: Πολεοδομικός Σχεδιασμός Στόχος 1.2.1: Βελτιωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης
Αστικές Παρεμβάσεις
Μέτρο 1.2: Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Στόχος 1.2.2: Αναβάθμιση και εξυγίανση του αστικού
Αστικές Παρεμβάσεις
περιβάλλοντος και του δομημένου χώρου
Μέτρο 1.2: Πολεοδομικός Σχεδιασμός Στόχος 1.2.3: Εφαρμογές πολεοδομικού σχεδίου
Αστικές Παρεμβάσεις
Μέτρο 1.2: Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Στόχος 1.2.4: Αναπλάσεις αστικού χώρου και αισθητική
Αστικές Παρεμβάσεις
αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος
Μέτρο 1.2: Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Στόχος 1.2.5: Πρόγραμμα αξιοποίησης και ανάδειξης
Αστικές Παρεμβάσεις
παραλίας
Μέτρο 1.3: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

Στόχος 1.3.1: Ολοκληρωμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις
με στόχο την αναβάθμιση των μετακινήσεων

Μέτρο 1.3: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Στόχος 1.3.2: Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων

Μέτρο 1.3: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Στόχος 1.3.3: Προώθηση εναλλακτικής μετακίνησης

Μέτρο 1.3: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

Στόχος 1.3.4: Διασφάλιση της προσπελασιμότητας για την
ομάδα του πληθυσμού με κινητικά προβλήματα

Μέτρο 1.3: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

Στόχος 1.3.5: Αύξηση της προσβασιμότητας σε κομβικά
σημεία σύνδεσης μεταφορικών δικτύων

Μέτρο 1.3: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

Στόχος 1.3.6: Κατασκευή και συντήρηση του τοπικού οδικού
δικτύου

Μέτρο 1.4: Καθαριότητα και Διαχείριση Στόχος 1.4.1: Βελτίωση στον τομέα καθαριότητας οδών Απορριμμάτων
κοινόχρηστων χώρων και διαχείρισης απορριμμάτων
Μέτρο 1.4: Καθαριότητα και Διαχείριση Στόχος 1.4.2: Ενίσχυση και διεύρυνση του προγράμματος
Απορριμμάτων
ανακύκλωσης
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Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Καλλιθέας
Μέτρο

Άξονας
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Άξονας 1: Προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής

Στόχος

Μέτρο 1.4: Καθαριότητα και Διαχείριση Στόχος 1.4.3: Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα
Απορριμμάτων
διαχείρισης απορριμμάτων
Μέτρο 1.4: Καθαριότητα και Διαχείριση Στόχος 1.4.4: Ενθάρρυνση και συντονισμός για τη
Απορριμμάτων
συμμετοχή των επιχειρήσεων στις σχετικές πολιτικές
Μέτρο 1.4: Καθαριότητα και Διαχείριση Στόχος 1.4.5: Διάδοση νέων προγραμμάτων οικιακής
Απορριμμάτων
ανακύκλωσης - κομποστοποίησης
Μέτρο 1.4: Καθαριότητα και Διαχείριση Στόχος 1.4.6: Συλλογή και διαχείριση αδρανών και ογκωδών
Απορριμμάτων
αντικειμένων σε συνεργασία με όμορους Δήμους

Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός

Μέτρο 1.5: Υποδομές - Δίκτυα

Στόχος 1.5.1: Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση,
συντήρηση δικτύου ομβρίων και ολοκληρωμένη διαχείριση

Μέτρο 1.5: Υποδομές - Δίκτυα

Στόχος 1.5.2: Εκσυγχρονισμός και επέκταση του δικτύου
ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλες τις περιοχές της πόλης

Μέτρο 1.5: Υποδομές - Δίκτυα

Στόχος 1.5.3: Εκσυγχρονισμός, επέκταση δικτύου δημοτικού
φωτισμού

Στόχος 2.1.1: Ενίσχυση της λειτουργίας των Δημοτικών
Μέτρο 2.1: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια Ιατρείων και προώθηση της χρήσης ΤΠΕ καινοτόμων
δράσεων (όπως δράσεις τηλεϊατρικής-τηλεπρόνοιας)
Στόχος 2.1.2: Ενίσχυση ειδικών προγραμμάτων σε
Μέτρο 2.1: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. παιδική
παχυσαρκία, πρόληψη εξάρτησης κλπ)
Μέτρο 2.1: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια Στόχος 2.1.3: Εξασφάλιση υγιεινής δημοτικών χώρων
Μέτρο 2.1: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

Στόχος 2.1.4: Διαχείριση αδέσποτων ζώων και δράσεις για
τα οικόσιτα ζώα

Μέτρο 2.1: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια Στόχος 2.1.5: Δράσεις ενημέρωσης –πληροφόρησης

Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός

Μέτρο 2.2: Κοινωνική Ανάπτυξη και
Συνοχή

Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός

Μέτρο 2.2: Κοινωνική Ανάπτυξη και
Συνοχή

Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός

Μέτρο 2.2: Κοινωνική Ανάπτυξη και
Συνοχή

Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός

Μέτρο 2.2: Κοινωνική Ανάπτυξη και
Συνοχή

Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός

Μέτρο 2.2: Κοινωνική Ανάπτυξη και
Συνοχή

Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός

Μέτρο 2.2: Κοινωνική Ανάπτυξη και
Συνοχή
Μέτρο 2.2: Κοινωνική Ανάπτυξη και
Συνοχή
Μέτρο 2.2: Κοινωνική Ανάπτυξη και
Συνοχή
Μέτρο 2.2: Κοινωνική Ανάπτυξη και
Συνοχή

Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός

Μέτρο 2.3: Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση

Στόχος 2.2.1: Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών με στόχο τον προγραμματισμό και το
συντονισμό των δράσεων καθώς και την αναβάθμιση της
οργάνωσης των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού
των υπηρεσιών
Στόχος 2.2.2: Διασύνδεση και Αξιοποίηση όλων των
κρατικών υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής μέσα από
διαδικασίες ενημέρωσης και συνεργασίας για την
παραπομπή δημοτών με σχετικά αιτήματα
Στόχος 2.2.3: Συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις και
ΜΚΟ που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες στην περιοχή
αλλά και ευρύτερα (ειδικά για τους δημόσιους οργανισμούς
π.χ Εκκλησία, φιλανθρωπικά ταμεία, ΟΚΑΝΑ, κλπ)
Στόχος 2.2.4: Χάραξη μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης
κοινωνικής πολιτικής
Στόχος 2.2.5: Προώθηση των δράσεων δημοσιότητας των
κοινωνικών υπηρεσιών και καθιέρωση μηχανισμών
επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία
Στόχος 2.2.6: Προώθηση δράσεων αντιμετώπισης του
προβλήματος της φτώχειας
Στόχος 2.2.7: Προώθηση στοχευμένων δράσεων για τις
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού μέσα από διαδικασίες έρευνας
Στόχος 2.2.8: Αύξηση της προσπελασιμότητας στις
κοινωνικές υπηρεσίες
Στόχος 2.2.9: Ολοκλήρωση της εσωτερικής
αναδιοργάνωσης της διεύθυνσης κοινωνικών υπηρεσιών
Στόχος 2.3.1: Συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη
λειτουργίας σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τις
σχολικές επιτροπές
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Άξονας
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός

Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός

Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός

Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία,
παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και
απασχόληση

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Καλλιθέας
Μέτρο
Στόχος
Στόχος 2.3.2: Ενίσχυση των συνοδευτικών εγκαταστάσεων
Μέτρο 2.3: Εκπαίδευση και Δια Βίου
(αθλητική υποδομή, πολιτιστικές εγκαταστάσεις) για τη
Μάθηση
στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Μέτρο 2.3: Εκπαίδευση και Δια Βίου
Στόχος 2.3.3: Προώθηση του θεσμού των ανοικτών
Μάθηση
σχολείων
Μέτρο 2.3: Εκπαίδευση και Δια Βίου
Στόχος 2.3.4: Προώθηση δημιουργικής απασχόλησης
Μάθηση
Στόχος 2.3.5: Ενίσχυση του επαγγελματικού
Μέτρο 2.3: Εκπαίδευση και Δια Βίου
προσανατολισμού στα σχολεία μέσα από ενημέρωση και
Μάθηση
συμβουλευτική του Δήμου στα σχολεία
Στόχος 2.3.6: Προώθηση δράσεων αντιμετώπισης της
Μέτρο 2.3: Εκπαίδευση και Δια Βίου
σχολικής διαρροής με εξατομικευμένη συμβουλευτική
Μάθηση
υποστήριξη των οικογενειών και των παιδιών τους που
εγκαταλείπουν το σχολείο
Μέτρο 2.3: Εκπαίδευση και Δια Βίου
Στόχος 2.3.7: Ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης και
Μάθηση
κατάρτισης των πολιτών - Προώθηση της δια βίου μάθησης
Στόχος 2.4.1: Δημιουργία πολιτιστικής ταυτότητας του
Δήμου η οποία να καλύπτει εναλλακτικές μορφές τέχνης και
Μέτρο 2.4: Πολιτισμός
κουλτούρας έτσι ώστε να αποδώσει ένα συγκεκριμένο
στίγμα στο Δήμο
Στόχος 2.4.2: Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας, σωστής
Μέτρο 2.4: Πολιτισμός
συντήρησης και διαχείρισης των υφιστάμενων πολιτιστικών
υποδομών και δράσεων του Δήμου
Στόχος 2.4.3: Ανάπτυξη, διεύρυνση και λειτουργία
πολιτιστικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων,
Μέτρο 2.4: Πολιτισμός
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους σε συνεργασία με τους υφιστάμενους πολιτιστικούς
φορείς της πόλης και δικτύου εθελοντών
Στόχος 2.4.4: Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
μέσα από την καλύτερη συνεργασία και διοίκηση των
Μέτρο 2.4: Πολιτισμός
δημοτικών φορέων για την ανάπτυξη του πολιτισμού, τη
βελτίωση των υποδομών, του εξοπλισμού και του
ανθρώπινου δυναμικό
Στόχος 2.4.5: Πρωτοβουλίες για την ανάδειξη των σημείων
Μέτρο 2.4: Πολιτισμός
ενδιαφέροντος, των μνημείων και της ιστορίας της πόλης και
με ψηφιακά μέσα
Στόχος 2.4.6: Διαδημοτική συνεργασία για την ανάπτυξη
Μέτρο 2.4: Πολιτισμός
πολιτιστικών δράσεων
Στόχος 2.5.1: Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, σωστής
Μέτρο 2.5: Αθλητισμός
συντήρησης και διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων
του Δήμου
Στόχος 2.5.2: Ανάπτυξη, διεύρυνση και λειτουργία
Μέτρο 2.5: Αθλητισμός
προγραμμάτων αθλητικών δραστηριοτήτων με έμφαση σε
Ολυμπιακά Αθλήματα
Στόχος 2.5.3: Υποστήριξη και συνεργασία με τους
Μέτρο 2.5: Αθλητισμός
αθλητικούς φορείς της πόλης
Μέτρο 2.5: Αθλητισμός

Στόχος 2.5.4: Προώθηση μαζικού αθλητισμού

Μέτρο 2.5: Αθλητισμός
Μέτρο 2.6: Εθελοντισμός – Κοινωνία
Πολιτών
Μέτρο 2.6: Εθελοντισμός – Κοινωνία
Πολιτών
Μέτρο 2.6: Εθελοντισμός – Κοινωνία
Πολιτών
Μέτρο 2.6: Εθελοντισμός – Κοινωνία
Πολιτών
Μέτρο 3.1: Απασχόληση και ανεργία

Στόχος 2.5.5: Διοργάνωση δραστηριοτήτων υπερτοπικής
εμβέλειας
Στόχος 2.6.1: Διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής για
την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ Δήμου και Οργανώσεων
Στόχος 2.6.2: Δημιουργία δικτύου εθελοντών
Στόχος 2.6.3: Προώθηση Καινοτόμων δράσεων
εθελοντισμού χρησιμοποιώντας τις υποδομές του Δήμου
Στόχος 2.6.4: Δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας
Στόχος 3.1.1: Ενίσχυση προκατάρτισης, κατάρτισης και δια
βίου μάθησης των κατοίκων της περιοχής με την υλοποίηση
στοχευμένων προγραμμάτων
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Άξονας
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και
απασχόληση
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και
απασχόληση
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και
απασχόληση
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και
απασχόληση
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και
απασχόληση
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και
απασχόληση
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και
απασχόληση
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και
απασχόληση
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και
απασχόληση
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και
απασχόληση
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και
απασχόληση
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και
απασχόληση
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και
απασχόληση
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Καλλιθέας
Μέτρο
Στόχος
Στόχος 3.1.2: Ανάπτυξη των απαραίτητων εσωτερικών
Δομών και Μηχανισμών που θα λειτουργήσουν
Μέτρο 3.1: Απασχόληση και ανεργία
αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της
προώθησης της απασχόλησης
Στόχος 3.1.3: Ενίσχυση των δομών πρόνοιας που θα
Μέτρο 3.1: Απασχόληση και ανεργία
διευκολύνουν τις πληθυσμιακές ομάδες που πλήττονται (πχ
βρεφονηπιακοί σταθμοί για τις νεαρές μητέρες)
Στόχος 3.1.4: Συμμετοχή σε δίκτυα για την προώθηση και
Μέτρο 3.1: Απασχόληση και ανεργία
ενίσχυση της καινοτομίας συνεργασία με τα Ακαδημαϊκά και
Τεχνολογικά ιδρύματα της περιοχής
Στόχος 3.1.5: Εφαρμογή πρότυπων δράσεων (πχ
υλοποίηση τράπεζας χρόνου, ευέλικτα ωράρια βρεφικών και
Μέτρο 3.1: Απασχόληση και ανεργία
παιδικών σταθμών θα ενισχύσει την επαγγελματική πορεία
των γυναικών)
Στόχος 3.2.1: Έργα υποδομής και μέτρα πολιτικής που
Μέτρο 3.2: Ενίσχυση – Προώθηση
βελτιώνουν την ελκυστικότητα της περιοχής ως εμπορικό
Οικονομικής Δραστηριότητας
κέντρο, κέντρο εστίασης και αναψυχής
Μέτρο 3.2: Ενίσχυση – Προώθηση
Στόχος 3.2.2: Δημιουργία και υποστήριξη δομών
Οικονομικής Δραστηριότητας
επιχειρηματικότητας
Στόχος 3.2.3: Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας –
Μέτρο 3.2: Ενίσχυση – Προώθηση
Διαθέσιμων χώρων με στόχο την ενίσχυση της
Οικονομικής Δραστηριότητας
ελκυστικότητας και της κινητικότητας στην πόλη τονώνοντας
και την εμπορική δραστηριότητα
Στόχος 3.2.4: Προώθηση κατάρτισης, επανακατάρτισης και
Μέτρο 3.2: Ενίσχυση – Προώθηση
προώθησης της δια βίου εκπαίδευσης των επιχειρηματιών
Οικονομικής Δραστηριότητας
κυρίως σε νέες τεχνολογίες
Στόχος 3.2.5: Προώθηση συνδυασμένης ενεργοποίησης
Μέτρο 3.2: Ενίσχυση – Προώθηση
τοπικών φορέων και επιχειρηματικού κόσμου για την
Οικονομικής Δραστηριότητας
προώθηση θεμάτων τοπικής ανάπτυξης
Μέτρο 3.2: Ενίσχυση – Προώθηση
Στόχος 3.2.6: Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με ΟΤΑ,
Οικονομικής Δραστηριότητας
δημόσιους φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και ιδιώτες
Στόχος 3.2.7: Ανάδειξη του Δήμου ως τουριστικού
Μέτρο 3.2: Ενίσχυση – Προώθηση
προορισμού-ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού (πόλης –
Οικονομικής Δραστηριότητας
city break, συνεδριακού, αθλητικού, ψυχαγωγικού, σχολικού
και θεματικών πάρκων)
Μέτρο 3.2: Ενίσχυση – Προώθηση
Στόχος 3.2.8: Προώθηση της κοινωνικής
Οικονομικής Δραστηριότητας
επιχειρηματικότητας
Μέτρο 3.2: Ενίσχυση – Προώθηση
Στόχος 3.2.9: Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών από τις
Οικονομικής Δραστηριότητας
Δημοτικές επιχειρήσεις
Στόχος 4.1.1: Αύξηση της παροχής του αριθμού αλλά και
Μέτρο 4.1: Βελτίωση διαδικασιών
της ποιότητας των υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό
διοίκησης και οργάνωσης
κόστος
Στόχος 4.1.2: Εφαρμογή επιτυχημένων προτύπων
Μέτρο 4.1: Βελτίωση διαδικασιών
διαχείρισης από τον ιδιωτικό τομέα, που δύναται να
διοίκησης και οργάνωσης
εφαρμοσθούν και στο δημόσιο χώρο
Μέτρο 4.1: Βελτίωση διαδικασιών
Στόχος 4.1.3: Διοίκηση μέσω στόχων με αξιολόγηση των
διοίκησης και οργάνωσης
δράσεων
Στόχος 4.1.4: Διεύρυνση – εκμετάλλευση εφαρμογών
Μέτρο 4.1: Βελτίωση διαδικασιών
πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων /
διοίκησης και οργάνωσης
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Μέτρο 4.1: Βελτίωση διαδικασιών
Στόχος 4.1.5: Διαδικασίες ελέγχου και συμμετοχής από τους
διοίκησης και οργάνωσης
χρήστες
Στόχος 4.1.6: Επανασχεδιασμός διοικητικών δομών και
Μέτρο 4.1: Βελτίωση διαδικασιών
διαδικασιών (τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
διοίκησης και οργάνωσης
Υπηρεσίας)
Μέτρο 4.2: Ανάπτυξη ανθρώπινου
Στόχος 4.2.1: Κατάρτιση εσωτερικής στρατηγικής
προσωπικού
επιμόρφωσης μέσω των διαθέσιμων δομών του Δήμου
Στόχος 4.2.2: Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της
Μέτρο 4.2: Ανάπτυξη ανθρώπινου
Αυτοδιοίκησης αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου
προσωπικού
(ΕΚΔΔ,ΙΝΕΠ,ΙΤΑ,ΕΕΤΑΑ κλπ) αλλά και ιδιωτικού τομέα.
Μέτρο 4.2: Ανάπτυξη ανθρώπινου
Στόχος 4.2.3: Εξασφάλιση διαρκούς επιστημονικοτεχνικής
προσωπικού
υποστήριξης των αιρετών και του προσωπικού
Μέτρο 4.2: Ανάπτυξη ανθρώπινου
Στόχος 4.2.4: Ενίσχυση εσωτερικών μετακινήσεων του
προσωπικού
προσωπικού
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Άξονας
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου
Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής και
οικονομικής ικανότητας του Δήμου

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Καλλιθέας
Μέτρο
Στόχος
Μέτρο 4.2: Ανάπτυξη ανθρώπινου
Στόχος 4.2.5: Αναθεώρηση διαδικασιών ελέγχου και
προσωπικού
αξιολόγησης
Μέτρο 4.3: Σχέση του Δήμου με τους
Στόχος 4.3.1: Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης
πολίτες
επικοινωνίας με τον πολίτη
Μέτρο 4.3: Σχέση του Δήμου με τους
Στόχος 4.3.2: Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη
πολίτες
Στόχος 4.3.3: Ενίσχυση των νέων μορφών συμμετοχικών
Μέτρο 4.3: Σχέση του Δήμου με τους
διαδικασιών και σύνδεση με εφαρμογές ηλεκτρονικής
πολίτες
διακυβέρνησης
Μέτρο 4.3: Σχέση του Δήμου με τους
Στόχος 4.3.4: Βελτίωση της ασφάλειας του πολίτη - Πολιτική
πολίτες
προστασία
Μέτρο 4.4: Ενίσχυση εξωστρέφειας
Μέτρο 4.4: Ενίσχυση εξωστρέφειας
Μέτρο 4.4: Ενίσχυση εξωστρέφειας
Μέτρο 4.4: Ενίσχυση εξωστρέφειας
Μέτρο 4.5: Βελτίωση της οικονομικής
βιωσιμότητας – Αξιοποίηση
περιουσιακών στοιχείων
Μέτρο 4.5: Βελτίωση της οικονομικής
βιωσιμότητας – Αξιοποίηση
περιουσιακών στοιχείων
Μέτρο 4.5: Βελτίωση της οικονομικής
βιωσιμότητας – Αξιοποίηση
περιουσιακών στοιχείων
Μέτρο 4.5: Βελτίωση της οικονομικής
βιωσιμότητας – Αξιοποίηση
περιουσιακών στοιχείων

Στόχος 4.4.1: Συμμετοχή σε Διαδημοτικά Δίκτυα
Στόχος 4.4.2: Ενίσχυση συμμετοχής σε εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα
Στόχος 4.4.3: Ανάπτυξη συνεργασιών με κοινωνικούς κι
επιστημονικούς φορείς και οργανισμούς
Στόχος 4.4.4: Προώθηση περιφερειακών και διακρατικών
συνεργασιών
Στόχος 4.5.1: Αποδοτικότερη αξιοποίηση της δημοτικής
περιουσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
Στόχος 4.5.2: Διαφύλαξη της οικονομικής αξιοπιστίας του
Δήμου/ Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των εσόδων και
δαπανών
Στόχος 4.5.3: Διεύρυνση των δυνητικών πηγών
χρηματοδότησης
Στόχος 4.5.4: Αναβάθμιση της οικονομικής διαχείρισης, των
μηχανισμών προβλέψεων και της ενημέρωσης συλλογικών
οργάνων και δημοτών
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Άξονας
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής

Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής

Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Μέτρο
Στόχος
1.1.1 Στόχος: Ανάδειξη και προβολή του φυσικού
Μέτρο 1.1. Φυσικό περιβάλλον
περιβάλλοντος
1.1.2 Στόχος: Βελτίωση Ποιότητας Περιβάλλοντος με λήψη
Μέτρο 1.1. Φυσικό περιβάλλον
μέτρων πρόληψης & μετριασμού επιπτώσεων στο ελάχιστο
1.1.3 Στόχος: Πρόληψη νόσων και περιορισμός
Μέτρο 1.1. Φυσικό περιβάλλον
εντομολογικών προσβολών.
1.1.4 Στόχος: Οικονομική χρήση των φυσικών πόρων με
Μέτρο 1.1. Φυσικό περιβάλλον
κατάλληλος σχεδίασμά και προγραμματισμό ώστε να
μειωθεί η σπατάλη αυτών στο ελάχιστο.
1.1.5 Στόχος: Αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου του
Μέτρο 1.1. Φυσικό περιβάλλον
Δήμου.
1.1.6 Στόχος: Παρακολούθηση του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ (ΑΠΟ ΛΕΩΦ.
Μέτρο 1.1. Φυσικό περιβάλλον
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ)" σε συνεργασία με ΠΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ
1.1.7 Στόχος: Προστασία των ακτών και μέτρα για την
Μέτρο 1.1. Φυσικό περιβάλλον
αποφυγή της θαλάσσιας ρύπανσης.
Στόχος 1.2.1 Προστασία Περιβάλλοντος από την ανθρώπινη
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
δραστηριότητα.
Στόχος 1.2.2 Δημιουργία ελκυστικών δημόσιων χώρων,
προσανατολισμένοι προς τον χρήστη και προσπάθεια
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
επίτευξης υψηλών προτύπων, με μεθόδους βιοκλιματικού
σχεδιασμού, σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον διαβίωσης των
πολιτών.
Στόχος 1.2.3 Επίλυση κυκλοφοριακού προβλήματος,
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
ρύθμιση κυκλοφοριακών ζητημάτων.
Στόχος 1.2.4 Αναβάθμιση και προστασία του αστικού
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
πρασίνου.
Στόχος 1.2.5 Προσπάθεια ενσωμάτωσης των κοινοτικών
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
οδηγιών σχετικά με τα αστικά λύματα και στερεά απόβλητα μέθοδοι και τεχνολογίες ανακύκλωσης.
Στόχος 1.2.6 Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών συλλογής
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
και διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και μείωση του
όγκου των απορριμμάτων που δεν α να κυ κλώνοντα ι.
Στόχος 1.2.7 Συνεργασία με όλα τα συλλογικά συστήματα
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
ανακύκλωσης.
Στόχος 1.2.8 Ενημέρωση του Πολίτη για την ορθή διαχείριση
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
των στερεών αποβλήτων.
Στόχος 1.2.9 Συγκρότηση δομών προστασίας από τις
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
φυσικές καταστροφές.
Στόχος 1.2.10 Προσδιορισμός και λήψη μέτρων μείωσης του
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου.
Στόχος 1.2.11 Ανάσχεση της αστικής κλιματικής μεταβολής
με ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων όπως: αύξηση
μαλακών υδατοπερατών επιφανειών σε δημοσίους
ανοιχτούς χώρους, αντικατάσταση σκληρών συμβατικών
υλικών δαπεδοστρώσεων με θερμοχρωμικά υλικά
καταλλήλου δείκτη ανακλαστικότητας και φωτοκαταλυτικά
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
υλικά για περιορισμό των ρύπων, αξιοποίηση θερμικών
καταβοθρών όπως το έδαφος, μείωση ηχορύπανσης μέσω
κατάλληλης φύτευσης, αύξηση ροής αέρα στον αστικό ιστό
με κατάλληλο πολεοδομικό σχεδίασμά, μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού
δημοσίων κοινοχρήστων χώρων, φύτευση δωμάτων
δημοσίων κτιρίων.
Στόχος 1.2.12 Ενημέρωση πολιτών και προώθηση
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
πολιτικών "πράσινης ανάπτυξης" για εφαρμογή και σε
ιδιωτικά κτίρια.
Στόχος 1.2.13 Βελτίωση προσβασιμότητας παραλιακής
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
ζώνης.
Στόχος 1.2.14 Μελέτη βιοκλιματικής αναβάθμισης
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
πεζοδρομίων & οδών.
Στόχος 1.2.15 Αναπλάσεις δημοτικών χώρων πρασίνου και
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
πλατειών. ......— Περιλαμβάνεται στον Στόχο 1.2.4
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Άξονας
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
ζωής

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Μέτρο
Στόχος
Στόχος 1.2.16 Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων.
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
........Περιλαμβάνεται στον Στόχο 1.2.4
Στόχος 1.2.17 Κατασκευή χώρων πρασίνου και παιδικής
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
χαράς (π.χ. ανάπλαση επί της παλαιάς Λ. Ποσειδώνος & Τ.
Μωραιτίνη). — 1.2.4.7 .....Ανάπτυξη στην δράση
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον

Στόχος 1.2.18 Συντήρηση & ενίσχυση πρασίνου.

Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον

Στόχος 1.2.19 Πολεοδομική οργάνωση & χωροταξία.

Στόχος 1.2.20 Υπογειοποίηση του δημοτικού γκαράζ.
........Ανάπτυξη στην δράση 1.2.3.3
Στόχος 1.3.1 Ανανέωση των δημοτικών οχημάτων με νέα
Μέτρο 1.3. Δίκτυα υποδομές
"πράσινα οχήματα".
Στόχος 1.3.2 Κατασκευή αντιπλημμυρικών υποδομών,
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
Μέτρο 1.3. Δίκτυα υποδομές
επέκταση και ανακατασκευή του δικτύου όμβριων υδάτων,
ζωής
ύδρευσης και ακαθάρτων.
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
Στόχος 1.3.3 Σταδιακή εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής
Μέτρο 1.3. Δίκτυα υποδομές
ζωής
διαχείρισης.
Στόχος 1.3.4 Ανάπλαση, ανακατασκευή και συντήρηση
Άξονας 1ος: Περιβάλλον και ποιότητα
Μέτρο 1.3. Δίκτυα υποδομές
κύριων οδικών αρτηριών με μεθόδους βιοκλιματικού
ζωής
σχεδιασμού.
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
2.1.1 Στόχος: Εφαρμογή του προγράμματος «Τηλεϊατρική»
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.1 Υγεία και κοινωνική πρόνοια στην Α/θμια Φροντίδα Υγείας — Πρόληψης.
Πολιτισμός και αθλητισμός
2.1.2 Στόχος: Δράσεις συμμετοχής στο Εθνικό Διαδημοτικό
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Δίκτυο Υγιών Πόλεων — Προαγωγής Υγείας (δημιουργία
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.1 Υγεία και κοινωνική πρόνοια
Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας, ΚΕΠ ΥγείαςΠολιτισμός και αθλητισμός
Πρόληψης στην Α/θμια Φροντίδα -Υγεία).
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
2.1.3 Στόχος: Συνεργασίες με χώρες της Ευρώπης για την
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.1 Υγεία και κοινωνική πρόνοια ανάπτυξη δράσεων στον τομέα της Υγείας.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
2.1.4 Στόχος: Πρόγραμμα παρέμβασης στο προφίλ υγείας
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.1 Υγεία και κοινωνική πρόνοια μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης (μεταβολικό σύνδρομο) — ΕΣΠΑ.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
2.1.5 Στόχος: Αναβάθμιση των Δημοτικών Ιατρείων.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.1 Υγεία και κοινωνική πρόνοια
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
2.1.6 Στόχος: Πρόγραμμα πρόληψης παιδικής παχυσαρκίας
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.1 Υγεία και κοινωνική πρόνοια (παιδιατροφή).
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
2.1.7 Στόχος: Στήριξη ευπαθών ομάδων
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.1 Υγεία και κοινωνική πρόνοια
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
2.1.8 Στόχος: Συνέχιση και ενίσχυση του θεσμού της
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.1 Υγεία και κοινωνική πρόνοια αιμοδοσίας.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
2.1.9 Στόχος: Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.1 Υγεία και κοινωνική πρόνοια χώρο.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Μέτρο 2.2. Κοινωνική μερίμνα –
2.2.1 Στόχος: Δράσεις υποστήριξης ανέργων (συνεργασία
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
κοινωνική ενσωμάτωση
με ΜΚΟ).
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
2.2.2 Στόχος: Καταγραφή των ελλειμμάτων σε υποδομές
Μέτρο 2.2. Κοινωνική μερίμνα –
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
κοινωνικής μέριμνας και υγείας και ιεράρχηση αναγκών
κοινωνική ενσωμάτωση
Πολιτισμός και αθλητισμός
παρέμβασης.
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Μέτρο 2.2. Κοινωνική μερίμνα –
2.2.3 Στόχος: Προγραμματισμός ενεργειών ένταξης των
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
κοινωνική ενσωμάτωση
μεταναστών.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
2.2.4 Στόχος: Πρόγραμμα υποστήριξης ατόμων με ειδικές
Μέτρο 2.2. Κοινωνική μερίμνα –
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
ανάγκες σε συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται
κοινωνική ενσωμάτωση
Πολιτισμός και αθλητισμός
σε αυτό το αντικείμενο.
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Μέτρο 2.2. Κοινωνική μερίμνα –
2.2.5 Στόχος: Δράσεις υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
κοινωνική ενσωμάτωση
ομάδων.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον
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Άξονας
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Μέτρο
Στόχος
2.2.6 Στόχος: Εφαρμογή προγράμματος Κοινωφελούς
Μέτρο 2.2. Κοινωνική μερίμνα –
Χαρακτήρα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής
κοινωνική ενσωμάτωση
Ασφάλισης.
Μέτρο 2.2. Κοινωνική μερίμνα –
κοινωνική ενσωμάτωση

2.2.7 Στόχος: Αναβάθμιση των υπηρεσιών προς την τρίτη
ηλικία.

Μέτρο 2.2. Κοινωνική μερίμνα –
κοινωνική ενσωμάτωση

2.2.8 Στόχος: Επισκευή, συντήρηση, αναβάθμιση &
δημιουργία νέων υποδομών και εγκαταστάσεων κοινωνικής
φροντίδας.

Μέτρο 2.2. Κοινωνική μερίμνα –
κοινωνική ενσωμάτωση

2.2.9 Στόχος: Συντήρηση και ενίσχυση των υποδομών της
βρεφικής και προσχολικής ηλικίας.

Μέτρο 2.2. Κοινωνική μερίμνα –
κοινωνική ενσωμάτωση

2.2.10 Στόχος: Συντήρηση και επισκευή των κτιρίων των
παιδικών σταθμών.

Μέτρο 2.2. Κοινωνική μερίμνα –
κοινωνική ενσωμάτωση

2.2.11 Στόχος: Ενέργειες για τη δημιουργία παιδικών
σταθμών.

Μέτρο 2.2. Κοινωνική μερίμνα –
κοινωνική ενσωμάτωση

2.2.12 Στόχος: Ενέργειες για τη στελέχωση του ΝΠ των
Παιδικών Σταθμών με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων.

Μέτρο 2.3 Εκπαίδευση – Δια Βίου
Μάθηση

Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Μέτρο 2.3 Εκπαίδευση – Δια Βίου
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μάθηση
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Πολιτισμός και αθλητισμός

2.3.1 Στόχος: Ενέργειες για την εφαρμογή του
προγράμματος της δια βίου εκπαίδευσης (παρέχει ευκαιρίες
στους ενήλικους).
2.3.2 Στόχος: Παρεμβάσεις στην Εκπ/ση για τη
δραστηριοποίηση των μαθητών σε θέματα διαχείρισης
αποβλήτων & απορριμμάτων, καθώς και ανακύκλωσης και
εθελοντισμού.

Μέτρο 2.3 Εκπαίδευση – Δια Βίου
Μάθηση

2.3.3 Στόχος: Συνέχιση του θερινού προγράμματος
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών Α/θμιας Εκπ/σης.

Μέτρο 2.3 Εκπαίδευση – Δια Βίου
Μάθηση

2.3.4 Στόχος: Δράσεις ενίσχυσης της συνεργασίας με τους
εκπαιδευτικούς.

Μέτρο 2.3 Εκπαίδευση – Δια Βίου
Μάθηση

2.3.5 Στόχος: Δράσεις επιβράβευσης επιτυχόντων μαθητών
στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση.

Μέτρο 2.3 Εκπαίδευση – Δια Βίου
Μάθηση

2.3.6 Στόχος: Δράσεις υποστήριξης απόρων μαθητών (π.χ.
κοινωνικό φροντιστήριο).

Μέτρο 2.3 Εκπαίδευση – Δια Βίου
Μάθηση

2.3.7 Στόχος: Επισκευή, συντήρηση, αναβάθμιση
υποδομών και εγκαταστάσεων εκπαίδευσης.

Μέτρο 2.4 Πολιτισμός – Αθλητισμός

2.4.1 Στόχος: Δράσεις ενημέρωσης των δημοτών για τους
αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου μας και
προώθηση συνεργασιών αυτών.

Μέτρο 2.4 Πολιτισμός – Αθλητισμός

2.4.2 Στόχος: Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Μέτρο 2.4 Πολιτισμός – Αθλητισμός

Μέτρο 2.4 Πολιτισμός – Αθλητισμός

2.4.3 Στόχος: Καθιέρωση πολιτιστικών και αθλητικών
εκδηλώσεων (ποδηλατικός αγώνας, μαθητικοί αγώνες
στίβου, λαμπαδιοδρομία εθελοντών αιμοδοτών, κλπ)
2.4.4 Στόχος: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών της
τέχνης & του πολιτισμού στις πολιτιστικές δραστηριότητες
του Δήμου.

Μέτρο 2.4 Πολιτισμός – Αθλητισμός

2.4.5 Στόχος: Προώθηση του μαζικού αθλητισμού.

Μέτρο 2.4 Πολιτισμός – Αθλητισμός

2.4.6 Στόχος: Συνδιοργάνωση διαδημοτικών αθλητικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Μέτρο 2.4 Πολιτισμός – Αθλητισμός

2.4.7 Στόχος: Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων πολιτισμού & αθλητισμού.
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Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Μέτρο
Στόχος
2.4.8 Στόχος: Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων (έχει
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
εγκριθεί από την Περιφέρεια η χρηματοδότηση για την
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.4 Πολιτισμός – Αθλητισμός
κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου 1.000 θέσεων και
Πολιτισμός και αθλητισμός
ανοιχτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο (5 τένις, 2
μπάσκετ, 1 γήπεδο ποδοσφαίρου).
2.4.9 Στόχος: Ανάπλαση του όμορου στην ιδιοκτησία της
Ριζαρείου σχολής δημοτικού χώρου πρασίνου (που θα
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
περιλαμβάνει παιδική χαρά, ποδηλατοδρόμιο, διαδρόμους
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.4 Πολιτισμός – Αθλητισμός
περιπάτου και καθιστικά, έργο που έχει ενταχθεί στην
Πολιτισμός και αθλητισμός
επέκταση του ΤΡΑΜ από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι
το Πέραμα, έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ).
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
2.4.10 Στόχος: Επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.4 Πολιτισμός – Αθλητισμός
υποδομών & εγκαταστάσεων πολιτισμού και αθλητισμού.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
2.5.1 Στόχος: Ανάπτυξη δράσεων με τοπικούς φορείς για
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.5. Ισότητα Φύλων & Ευκαιριών
την προώθηση της Ισότητας των Φύλων.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.5. Ισότητα Φύλων & Ευκαιριών 2.5.2 Στόχος: Προώθηση γυναικείων θεμάτων.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
2.5.3 Στόχος: Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.5. Ισότητα Φύλων & Ευκαιριών
ανάπτυξη και εφαρμογή των τοπικών πολιτικών.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
2.5.4 Στόχος: Ισόρροπη συμμετοχή και αντιπροσώπευση σε
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.5. Ισότητα Φύλων & Ευκαιριών
όλα τα κέντρα & όργανα λήψης αποφάσεων.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.5. Ισότητα Φύλων & Ευκαιριών 2.5.5 Στόχος: Δράσεις για την εξάλειψη των ανισοτήτων .
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.5. Ισότητα Φύλων & Ευκαιριών 2.5.6 Στόχος: Συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 2ος: Κοινωνική πολίτικη. Υγεία.
2.5.7 Στόχος: Εφαρμογή οδηγιών Ευρωπαϊκής Χάρτας για
Εκπαίδευση. Δια Βίου Μάθηση.
Μέτρο 2.5. Ισότητα Φύλων & Ευκαιριών
την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες.
Πολιτισμός και αθλητισμός
Άξονας 3ος: Τοπική Ανάπτυξη και
3.1.1 Στόχος: Προβολή του Δήμου ως τουριστικού και
Μέτρο 3.1. Υποδομές Αναπτύξεις
Οικονομία
πολιτιστικού προορισμού.
Άξονας 3ος: Τοπική Ανάπτυξη και
3.1.2 Στόχος: Άμεση εξοικονόμηση δημοτικών πόρων μέσω
Μέτρο 3.1. Υποδομές Αναπτύξεις
Οικονομία
της προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή .
Άξονας 3ος: Τοπική Ανάπτυξη και
3.1.3 Στόχος: Έργα με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής
Μέτρο 3.1. Υποδομές Αναπτύξεις
Οικονομία
αγοράς.
Άξονας 3ος: Τοπική Ανάπτυξη και
3.1.4 Στόχος: Δράσεις για την ανάπτυξη συνεργασιών με
Μέτρο 3.1. Υποδομές Αναπτύξεις
Οικονομία
τοπικές επιχειρήσεις και επαγγελματικούς φορείς.
3.1.5 Στόχος: Ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού
Άξονας 3ος: Τοπική Ανάπτυξη και
του Δήμου σε θέματα εμπορικών δραστηριοτήτων μετά την
Μέτρο 3.1. Υποδομές Αναπτύξεις
Οικονομία
ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων με το πρόγραμμα
Καλλικράτης.
3.1.6 Στόχος: Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την
Άξονας 3ος: Τοπική Ανάπτυξη και
λειτουργία επιχειρήσεων στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των
Μέτρο 3.1. Υποδομές Αναπτύξεις
Οικονομία
νέων επιχειρηματιών, ώστε να αναβαθμιστεί το επίπεδο
επιχειρηματικότητας
Άξονας 3ος: Τοπική Ανάπτυξη και
3.2.1 Στόχος: Πληροφόρηση, ενημέρωση και υποστήριξη για
Μέτρο 3.2. Τοπική Οικονομία
Οικονομία
ευκαιρίες απασχόλησης, κατάρτισης κλπ
3.2.2 Στόχος: Ενίσχυση του τοπικού εργατικού δυναμικού,
Άξονας 3ος: Τοπική Ανάπτυξη και
Μέτρο 3.2. Τοπική Οικονομία
σε θέματα εργασιακής απασχόλησης και ενημέρωση αυτού
Οικονομία
στις μεταβολές που προκύπτουν
Άξονας 3ος: Τοπική Ανάπτυξη και
Μέτρο 3.2. Τοπική Οικονομία
3.2.3 Στόχος: Ενίσχυση της τοπικής αγοράς
Οικονομία
Άξονας 3ος: Τοπική Ανάπτυξη και
Μέτρο 3.3. Εθελοντισμός & Συνεργασία 3.3.1 Στόχος: Δράσεις κοινωνικής πολιτικής
Οικονομία
Άξονας 3ος: Τοπική Ανάπτυξη και
3.3.2 Στόχος: Υποστήριξη απόρων, ευπαθών ομάδων και
Μέτρο 3.3. Εθελοντισμός & Συνεργασία
Οικονομία
κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων
Άξονας 3ος: Τοπική Ανάπτυξη και
3.3.3 Στόχος: Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς που
Μέτρο 3.3. Εθελοντισμός & Συνεργασία
Οικονομία
δραστηριοποιούνται σε θέματα κοινωνικά
Άξονας
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Άξονας
Άξονας 3ος: Τοπική Ανάπτυξη και
Οικονομία
Άξονας 3ος: Τοπική Ανάπτυξη και
Οικονομία
Άξονας 3ος: Τοπική Ανάπτυξη και
Οικονομία
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Μέτρο
Στόχος
3.3.4 Στόχος: Ενέργειες για την ενίσχυση του θεσμού της
Μέτρο 3.3. Εθελοντισμός & Συνεργασία
εθελοντικής αιμοδοσίας.
Μέτρο 3.3. Εθελοντισμός & Συνεργασία 3.3.5 Στόχος: Συνεργασία με εθελοντικές ομάδες.
Μέτρο 3.3. Εθελοντισμός & Συνεργασία
Μέτρο 4.1 Ολοκληρωμένες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη και
των Νομικών Πρόσωπων του
Μέτρο 4.1 Ολοκληρωμένες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη και
των Νομικών Πρόσωπων του
Μέτρο 4.1 Ολοκληρωμένες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη και
των Νομικών Πρόσωπων του
Μέτρο 4.1 Ολοκληρωμένες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη και
των Νομικών Πρόσωπων του
Μέτρο 4.1 Ολοκληρωμένες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη και
των Νομικών Πρόσωπων του
Μέτρο 4.1 Ολοκληρωμένες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη και
των Νομικών Πρόσωπων του

3.3.6 Στόχος: Συνεργασία με ΜΚΟ για την ενίσχυση
δράσεων του Δήμου.
4.1.1 Στόχος: Αμφίδρομη επικοινωνία και εξυπηρέτηση του
Πολίτη με ηλεκτρονικά μέσα. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
4.1.2 Στόχος: Καταγραφή ροής εργασιών.
4.1.3 Στόχος: Παροχή υπηρεσιών internet στους πολίτες σε
επιλεγμένα σημεία της πόλης (Δημοτικά Κτίρια — Πλατείες
— Δημοτικούς χώρους αναψυχής κ.α.)
4.1.4 Στόχος: Κατάρτιση Χάρτας δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των πολιτών.
4.1.5 Στόχος: Συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας του
Δήμου για τις πληροφορίες που παρέχει στους πολίτες.
4.1.6 Κατάρτιση κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών
και κανονισμού διαβούλευσης.

Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.2.1 Στόχος: Παροχή των πλέον σύγχρονων και ποιοτικών
δημοτικών υπηρεσιών με το μικρότερο δυνατό κόστος τόσο
για τον Δήμο όσο και για τους πολίτες.

Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.2.2. Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των θεσμών της
κείμενης νομοθεσίας

Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.2.3 Στόχος: Αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού και
συμπληρωματική προμήθεια νέου.

Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.2.4 Στόχος: Αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών και
συμπληρωματική προμήθεια νέων.

Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.2.5 Στόχος: Αναβάθμιση — Επέκταση δικτύων ΤΠΕ.

Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.2.6 Στόχος: Συστήματα ροής εργασιών και μείωσης
κόστους σε ανθρωποώρες και σε υλικά ι[όπως χαρτί).

Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.2.7 Στόχος: Συμμετοχή σε προσκλήσεις προγραμμάτων
Ψηφιακής Σύγκλισης

Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.2.8 Στόχος: Μέτρα για τη βελτίωση της παροχής
οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών στις επιμέρους
διοικητικές ενότητες.

Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.2.9 Στόχος : Διαμόρφωση νέου Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας

Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.2.10 Στόχος: Διοικητική αναδιοργάνωση του Δήμου

Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.2.11 Στόχος : Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων.

Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.2.12 Στόχος: Ενέργειες για την ενημέρωση του φακέλου
της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου (έχει χορηγηθεί για
έργα με ή χωρίς τεχνικό αντικείμενο, τύπου A & Β).

Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.2.13. Στόχος: Ενέργειες για να χορηγηθεί διαχειριστική
επάρκεια τύπου Γ.
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Άξονας
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Μέτρο
Στόχος
4.2.14 Στόχος: Σχεδιασμός μέτρων για τη βελτίωση
Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διαδικασιών (οικονομική διαχείριση εσόδων και δαπανών,
διοικητικής ικανότητας του Δήμου
προμήθειες, διαχείριση των οχημάτων, διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού, κλπ).
Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.2.15 Στόχος: Δράσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης
των υπηρεσιών.

Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.2.16 Στόχος: Ενημέρωση-κατάρτιση στα νέα δεδομένα
που αφορούν στη διοίκηση του Δήμου

Μέτρο 4.2 Συστήματα βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.2.17 Στόχος: Αξιοποίηση εργαλείων συστήματος
παρακολούθησης οικονομικών δεικτών.

Μέτρο 4.3 Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου

4.3.1 Στόχος: Ενέργειες για την ενίσχυση των υπηρεσιών
του Δήμου

Μέτρο 4.3 Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου

4.3.2 Στόχος: Συνεχή επιμόρφωση — κατάρτιση στα
συνεχώς νέα δεδομένα που διέπουν τους ΟΤΑ.

Μέτρο 4.3 Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου

4.3.3 Στόχος: Μέτρα για την εσωτερική πληροφόρηση του
προσωπικού για τα τρέχοντα θέματα που το αφορούν.

Μέτρο 4.3 Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου

4.3.4 Στόχος: Ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού με
βάση τα προσόντα και τον όγκο των δραστηριοτήτων.

Μέτρο 4.3 Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου

4.3.5 Στόχος: Ενέργειες για τη διάγνωση των αναγκών
βελτίωσης των προσόντων του προσωπικού.

Μέτρο 4.3 Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου

4.3.6 Στόχος: Προγραμματισμός αναγκών ανθρώπινου
δυναμικού στις επιμέρους υπηρεσίες

Μέτρο 4.3 Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου

4.3.7 Στόχος: Αποτελεσματικότερη και ορθότερη
αντιμετώπιση των θεμάτων που συνεχώς προκύπτουν λόγω
του συνεχώς μεταβαλλόμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει
τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών –
νομοθεσία/νομολογία, κείμενες διατάξεις, εγκυκλίους κ.λ.π.

Μέτρο 4.3 Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου

4.3.8 Στόχος: Εκσυγχρονισμός της υπηρεσιακής δομής.

Μέτρο 4.3 Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου

4.3.9 Στόχος: Μέτρα για την βελτίωση των συνθηκών
εργασίας.

Μέτρο 4.4 Οικονομικά του Δήμου

4.4.1 Στόχος: Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.

Μέτρο 4.4 Οικονομικά του Δήμου

4.4.2 Στόχος: Μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Μέτρο 4.4 Οικονομικά του Δήμου

4.4.3 Στόχος: Βελτίωση των ενεργειών για τα έσοδα.

Μέτρο 4.4 Οικονομικά του Δήμου

4.4.4 Στόχος: Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου

Μέτρο 4.4 Οικονομικά του Δήμου

Άξονας 4ος: Βελτίωση διοικητικής
ικανότητας και της Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου

Μέτρο 4.4 Οικονομικά του Δήμου

4.4.5 Στόχος: Αξιοποίηση ΕΣΠΑ (συμμετοχή του ΝΠΔΔ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» στη
δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής».
4.4.6 Στόχος: Βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης
του προϋπολογισμού και απολογισμού και βελτίωση της
εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
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Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Αλίμου
Άξονας
Μέτρο
ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής – Τεχνικά έργα
καθαριότητα- αποκομιδή απορριμμάτων
ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής – Τεχνικά έργα
Ανακύκλωση υλικών – συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων
ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής – Τεχνικά έργα
Κυκλοφοριακό
ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής – Τεχνικά έργα
Πράσινο
ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής – Τεχνικά έργα
Υποδομές και αισθητική
Άξονας 2: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός,
Παιδεία
Άξονας 2: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός,
Πολιτισμός
Άξονας 2: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός,
Αθλητισμός
Άξονας 3: Κοινωνική Μέριμνα – Εθελοντισμός
Κοινωνική μέριμνα και εθελοντισμός
Άξονας 3: Κοινωνική Μέριμνα – Εθελοντισμός
Μέριμνα για το παιδί
Άξονας 3: Κοινωνική Μέριμνα – Εθελοντισμός
Μέριμνα για τη τρίτη ηλικία
Άξονας 3: Κοινωνική Μέριμνα – Εθελοντισμός
Ειδική πρόνοια για τη νεολαία
Άξονας 3: Κοινωνική Μέριμνα – Εθελοντισμός
Φροντίδα για τα ζώα
Άξονας 4: Εκσυγχρονισμός της Διοίκησης - Αναδιάρθρωση των
Αναβάθμιση της λειτουργίας της διοίκησης του Δήμου
Δημοτικών Επιχειρήσεων και Διαχειριστική Μεταρρύθμιση
Άξονας 5 : Προώθηση Επιχειρηματικότητας - Παρεμβάσεις για τον
πολεοδομικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης,
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Ενότητα ΣΤ
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

1. ΑΣ1 «Αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής λειτουργίας»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

1.1. Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική
ανάπτυξη και καινοτομία

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Συμπράξεις Πανεπιστημίων - Επιχειρήσεων

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Αφορά συμπράξεις-συνεργασίες επιχειρήσεων με ΑΕΙ, στο πεδίο της
δημιουργικής οικονομίας. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης κατατέθηκαν
προτάσεις κυρίως από το Χαροκόπειο, αλλά και από την πλευρά τοπικών
συλλόγων και επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη δράσεων και καινοτομιών στον
κλάδο της εστίασης (τεκμηρίωση ιστορίας για επιμέρους κουζίνες και αξία τους
για την υγεία), αλλά και της προσφοράς έξυπνων προϊόντων για τους
επισκέπτες

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

1b

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

1.b.1 - Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική
ανάπτυξη και καινοτομία

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

62. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ
Επιδιώκεται ένας μετασχηματισμός της αστικής οικονομίας που θα στηρίζεται
στην καινοτομία και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από το
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παράλληλα για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας με έντονη εξειδίκευση απαιτούνται μηχανισμοί στήριξης και
δικτύωσης και δημιουργία ισχυρών συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, δομών
στήριξης και παραγωγών γνώσης και καινοτομία. Ειδικότερα ο αυξανόμενος
αριθμός επισκεπτών, κυρίως λόγω της λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ, της Λυρικής
Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης, δημιουργούν ευκαιρίες για διερεύνηση των
παρεχόμενων υπηρεσιών στον κλάδο της εστίασης. Παράλληλα όμως οι
πολλαπλές διαφορετικές ομάδες επισκεπτών καθιστούν αναγκαία την
εξειδίκευση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εστίασης, μέσα από την
ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας, μέσα από τη συστηματική προβολή των
διαφορετικών γεύσεων, συστατικό στοιχείο της ιστορίας των δρόμων
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης
στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα

7 (μέσο μοναδιαίο
κόστος 119.330 € /
επιχείρηση –
παραδοχή ΠΕΠ)

CO27 Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της
καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης
Δείκτης

Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τ3211 Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως ποσοστό του
ΑΕΠ
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Τιμή στόχος 2023
Ο δείκτης θα
παρακολουθείται
από το Εθνικό
Κέντρο
Τεκμηρίωσης/
ΓΓΕΤ, με διετή
συχνότητα αλλά τα
σχετικά στοιχεία
είναι διαθέσιμα και
από την
EUROSTAT
(TABLE
“rd_e_gerdreg”) .
Η μεθοδολογία
υπολογισμού του
δείκτη προέρχεται
από την Γενική
Γραμματεία
έρευνας και
Τεχνολογίας και
εφαρμόζεται
οριζόντια σε όλα τα

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
Προγράμματα
(ΕΠΑΝΕΚ – ΠΕΠ)
στο πλαίσιο της
ΟΧΕ/ΒΑΑ, θα
διασφαλιστεί η
τροφοδότηση του
συστήματος του
ΠΕΠ με τις
αντίστοιχες
δαπάνες των
επιχειρήσεων που
θα ενταχθούν
Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό, ΜΜΕ
Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

Όλες οι παρεμβάσεις
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας
και της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου.

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες παρεμβάσεις του
Παρεμβάσεις του ΑΣ1 και
ΑΣ1 και των παρεμβάσεων των Επενδυτικών
των ΕΠ 8iii και 8v του
Προτεραιοτήτων 8iii και 8v του ΑΣ3, στο πλαίσιο της
ΑΣ3
εφαρμογής της ΠΣΕΕ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

2ο 2021

2 2018
Υποέργα

Προϋπολογισμός
(€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

ΕΤΠΑ

795.000 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:

Ιδιωτική δαπάνη
των επιχειρήσεων,
που θα
υπολογιστεί με
βάση το
εγκεκριμένο
κανονιστικό
πλαίσιο
εφαρμογής, ως
προς τις
επιλεξιμότητες
δαπανών και τα
ποσοστά
χρηματοδότησης

Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:
(εάν υπάρχουν)
Ιδιωτικοί πόροι:

Αιτιολόγηση:
Συνέργεια της παρέμβασης με

795.000 €

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική ΠΣΕΕ
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
κλπ)

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιστοιχούν στις δράσεις
της ΠΣΕΕ τύπου 1b.6.I, 1b7I για τουρισμό-πολιτισμό, στο
πεδίο της δημιουργικής οικονομίας

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3
και ειδικότερα στα πεδία δράσης «8. Επικοινωνία νέες
Ατζέντα 21 για τον τεχνολογίες και καινοτομίες» «5. Βιώσιμη Οικονομία» και
πολιτισμό στην
«4. Οικοσύστημα, κλίμα, φυσικοί πόροι», όπου οι
Τοπική
ενδεικτικές δράσεις αφορούν στην ανάδειξη ευκαιριών
Αυτοδιοίκηση
επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, στη συνεργασία με
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και στην ανάδειξη των θετικών
επιπτώσεων της τοπικής κουζίνας και των οικολογικών
καλλιεργειών στο περιβάλλον

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Μελέτη –
εμπειρογνωμοσύνη
Mc Kinsey &
Company «Η
Ελλάδα 10 χρόνια
μετά, νέο μοντέλο
ανάπτυξης και
στρατηγική για τον
τουρισμό»

Για την ανάπτυξη αστικού τουρισμού, είναι απαραίτητη η
ενίσχυση και ανάδειξη της «ιδιαίτερης τοπικής ταυτότητας
(Brand Name)» αξιοποιώντας την τοπική ιστορία και
παράδοση, εν προκειμένω την τοπική κουζίνα, με βάση την
ιστορία του πληθυσμού της Περιοχής Παρέμβασης.

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Ενίσχυση – προώθηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας» , στον Δήμο Παλιού
Φαλήρου «Τοπική ανάπτυξη και οικονομία» και στον Δήμο
Αλίμου «Προώθηση επιχειρηματικότητας »

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 62 της ΕΠ 1b θα κληθούν το
Χαροκόπειο, το Πάντειο και επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες) των
ΚΑΔ Θ(55,56) και Ι(61,62,63) για την υποβολή προτάσεων. Εφόσον η
προκήρυξη γίνει από ΕΦΔ της Περιφέρειας για κρατικές ενισχύσεις, τότε ο
Συ.Δ.Ν.Α. μετέχει στην αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια που αφορούν στην
ποιότητα και στη συνάφεια των παρεμβάσεων, με τη στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ,
του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της ΠΣΕΕ.
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Όπως αναφέρεται στην Ενότητα Δ.2.4.2 στο πλαίσιο εφαρμογής της
Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ οι φορείς που υπογράφουν το σχετικό Μνημόνιο
Συνεργασίας θα στηρίξουν τη «Δομή Παρακολούθησης» και ένα εκ των
αντικειμένων για την εφαρμογή της ΠΣΕΕ θα είναι μία διαδικασία διαρκούς
υποστήριξης των επιχειρήσεων, επιχειρηματικής ανακάλυψης στο τοπικό
επίπεδο και προώθησης – προβολής καινοτομιών
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

1. ΑΣ1 «Αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής λειτουργίας»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

1.2. Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για ΜΜΕ

Περιγραφή Φυσικού
Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Αφορά ανάπτυξη εφαρμογών e-επιχειρείν, από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή
ομάδες επιχειρήσεων στο πεδίο της δημιουργικής οικονομίας. Κατά τη
διαβούλευση κατατέθηκαν προτάσεις από ιδιώτες και επιχειρήσεις (κυρίως από
επιχειρήσεις με έδρα στην Καλλιθέα, ενταγμένες σε ήδη ώριμα cluster) που
αφορούν ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών κυρίως για τον κλάδο της εστίασης (για
online παραγγελίες, προβολή ψηφιακού μενού), ανάδειξη πράσινων
χαρακτηριστικών του προσφερόμενου προϊόντος αλλά και της διαδικασίας
παραγωγής, κ.α.).

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

2b

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του
ΕΠ Αττικής:

2.b.1 - Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ
Αττικής:

82. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου
του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και
διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια,
επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κ.λπ.)

Επιδιώκεται κυρίως η βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, υφιστάμενων
επιχειρήσεων αλλά και δημιουργία νέων στους επιλεγμένους τομείς με αναβάθμιση
Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε των όρων λειτουργίας τους αλλά και μέτρα βελτίωσης του περιβαλλοντικού τους
σχέση με τη λογική της
αποτυπώματος. Ειδικότερα ο αυξανόμενος αριθμός επισκεπτών, αλλά και η
παρέμβασης
αυξανόμενη εμβέλεια και προσέλκυση επισκεπτών από άλλες περιοχές, καθιστούν
αναγκαία την ανάπτυξη εφαρμογών που επιτρέπουν ηλεκτρονικές παραγγελίες ή
και pre-vision.
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσει

11 επιχειρήσεις (μέσο μοναδιαίο
κόστος 36.000 € / επιχείρηση –
παραδοχή ΠΕΠ)

CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
Δείκτες εκροών της παρέμβασης επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική
(Συμβολή στους δείκτες εκροών στήριξη
του ΕΠ Αττικής 2014-2020)
CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές
επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)
CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της
απασχόλησης στις επιχειρήσεις που
λαμβάνουν ενίσχυση
Δείκτης

Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τ3221 Ποσοστό ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού
εμπορίου

Τιμή στόχος 2023
Ο δείκτης μετράται με βάση την
ετήσια κυλιόμενη έρευνα (από το
2005 και μετά) της ΚτΠ - Infographics.
Η τιμή βάσης του δείκτη προήλθε από
την διαδικτυακή Βάση Δεδομένων της
ΚτΠ - Infographics
(http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery/#)
και συγκεκριμένα από τους δείκτες
που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό
επιχειρείν. Αφορά το δείκτη « %
επιχειρήσεων που έγιναν αποδέκτες
ηλεκτρονικών παραγγελιών για
προϊόντα ή/και υπηρεσίες μέσω ενός
ιστοτόπου (ιστότοπος που
χρησιμοποιεί η εταιρία γι' αυτό τον
σκοπό - web sales)». Στο πλαίσιο της
ΟΧΕ/ΒΑΑ, θα γίνει έρευνα πεδίου για
την τιμή βάσης
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ, νέοι επιχειρηματίες, Επιμελητήρια κ.λπ.
Παρέμβαση

Όλες οι παρεμβάσεις
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Αιτιολόγηση
Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις
και των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την
έννοια ότι στο προτεινόμενο μείγμα
παρεμβάσεων, όλες οι επιμέρους κατηγορίες
παρέμβασης δρουν συμπληρωματικά για την
ενίσχυση της λειτουργίας και της ακτίνας
επιρροής του μητροπολιτικού πόλου

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες
παρεμβάσεις του ΑΣ1 και των παρεμβάσεων
Παρεμβάσεις του ΑΣ1 και των ΕΠ
των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8iii και 8v
8iii και 8v του ΑΣ3
του ΑΣ3, στο πλαίσιο της εφαρμογής της
ΠΣΕΕ.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

2 2018

1ο 2021

Υποέργα

Προϋπολογισμός (€)

ΣΥΝΟΛΟ

381.000 €

Προϋπολογισμός για το ΕΠ
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)

ΕΔΕΤ

ΕΤΠΑ

381.000 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Ε.Π.:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:

(εάν υπάρχουν)

Ιδιωτική δαπάνη των επιχειρήσεων, που θα
υπολογιστεί με βάση το εγκεκριμένο
κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής, ως προς τις
επιλεξιμότητες δαπανών και τα ποσοστά
χρηματοδότησης

Ιδιωτικοί πόροι:

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο /
πολιτική

Αιτιολόγηση

ΠΣΕΕ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιστοιχούν στις δράσεις της ΠΣΕΕ
τύπου 2b.2.I, 2b3 για τουρισμό-πολιτισμό, στο πεδίο της
δημιουργικής οικονομίας

Συνέργεια της παρέμβασης με
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης,
Στρατηγική για την αντιμετώπιση
της φτώχειας και του κοινωνικού Ατζέντα 21 για
αποκλεισμού, κλπ)
τον πολιτισμό
στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3 και
ειδικότερα στα πεδία δράσης «5. Βιώσιμη Οικονομία» και «4.
Οικοσύστημα, κλίμα, φυσικοί πόροι», «8. Επικοινωνία νέες
τεχνολογίες και καινοτομίες» όπου οι ενδεικτικές δράσεις αφορούν
στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας για την προβολή
νέων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών.
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
Σχέδιο
Συμβατότητα της παρέμβασης
με ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ,
Επιχειρησιακά Σχέδια Δήμων.

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Αιτιολόγηση

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Ενίσχυση – προώθηση
Επιχειρησιακά επιχειρηματικής δραστηριότητας» , στον Δήμο Παλιού Φαλήρου
Σχέδια Δήμων «Τοπική ανάπτυξη και οικονομία» και στον Δήμο Αλίμου
«Προώθηση επιχειρηματικότητας »
Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 82 της ΕΠ 2b θα κληθούν επιχειρήσεις
(υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες) των ΚΑΔ Θ(55,56) και Ι(61,62,63) αλλά και ΙΗ και
Ζ για την υποβολή προτάσεων. Εφόσον η προκήρυξη γίνει από ΕΦΔ της
Περιφέρειας για κρατικές ενισχύσεις, τότε ο Συ.Δ.Ν.Α. μετέχει στην αξιολόγηση ως
προς τα κριτήρια που αφορούν στην ποιότητα και στη συνάφεια των
παρεμβάσεων, με τη στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ, του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και
της ΠΣΕΕ.
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη
σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ
κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Όπως αναφέρεται στην Ενότητα Δ.2.4.2 στο πλαίσιο εφαρμογής της Στρατηγικής
ΟΧΕ/ΒΑΑ οι φορείς που υπογράφουν το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας θα
στηρίξουν τη «Δομή Παρακολούθησης» και ένα εκ των αντικειμένων για την
εφαρμογή της ΠΣΕΕ θα είναι μία διαδικασία διαρκούς υποστήριξης των
επιχειρήσεων, επιχειρηματικής ανακάλυψης στο τοπικό επίπεδο και προώθησης –
προβολής καινοτομιών
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

1. ΑΣ1 «Αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής λειτουργίας»
1.3. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού, των μεταφορών

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

και της κοινωνικής ενσωμάτωσης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Αφορά στην ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών
παραμέτρων. Κατά τη διαβούλευση κατατέθηκε σχετική πρόταση από το
Χαροκόπειο για παρακολούθηση και ενημέρωση ως προς του αέριους ρύπους,
ενώ συμπληρωματικά λειτουργεί και η πρόταση συνεργασίας του Συ.Δ.Ν.Α με το
ΚΠΙΣΝ για την από κοινού λειτουργία συστήματος παρακολούθησης όλων των
περιβαλλοντικών παραμέτρων (αέριοι ρύποι, μείωση κατανάλωσης νερού στις
αρδευόμενες εκτάσεις, βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος επιχειρήσεων
κ.α.)

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

2c

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

2.c.1 - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού, των μεταφορών και
της κοινωνικής ενσωμάτωσης

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

48. ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ / υπολογιστές μεγάλης κλίμακας /
εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υποδομών,
κέντρων δεδομένων και αισθητήρων• επίσης, ενσωματωμένες σε
άλλες υποδομές, όπως ερευνητικές εγκαταστάσεις, περιβαλλοντικές
και κοινωνικές υποδομές)
Επιδιώκεται η ανάδειξη της περιβαλλοντικής διάστασης που διατρέχει οριζόντια
το νέο προσφερόμενο πολιτιστικό-τουριστικό προϊόν. Η διαρκώς αυξανόμενη
επισκεψιμότητα καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός συστήματος
παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων που συνδέονται κατά κύριο
λόγο με αύξηση αέριων ρύπων, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Τα
αποτελέσματα των μετρήσεων θα αξιοποιούνται αφενός για την πιθανή
προσαρμογή δράσεων που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή τους και αφετέρου για
την προβολή και ανάδειξη των θετικών επιπτώσεων από άλλες παρεμβάσεις,
που υλοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΟΧΕ/ΒΑΑ. Επίσης τα
αποτελέσματα των μετρήσεων θα αξιοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του
συστήματος «έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού
τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας».

Δείκτης
Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
Τ3225 Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
Δείκτης

Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τ3222 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από ηλεκτρονικές
εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών

Τιμή στόχος 2023
1
Τιμή στόχος 2023
Σύμφωνα με το
ΠΕΠ οι τιμές
προσδιορίζονται με
βάση ηλεκτρονικά
συστήματα σε
πολλαπλά ΜΜΜ,
μεταξύ των οποίων
Μετρό και Τραμ.
Στο πλαίσιο της
ΟΧΕ/ΒΑΑ, οι τιμές
θα προσδιοριστούν
με βάση την κίνηση
των σταθμών
Μετρό και Τραμ, ή
και νέων ΜΜΜ,
εντός της περιοχής
πριν, κατά την
διάρκεια και μετά
την εφαρμογή της
ΟΧΕ/ΒΑΑ.

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Επιχειρήσεις ΤΠΕ, πολίτες, επισκέπτες, επιχειρηματίες, νέοι επιχειρηματίες,
Ευπαθείς Ομάδες (και οι οικογένειές τους), Στελέχη Κοινωνικής Φροντίδας κ.λπ.
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

Όλες οι παρεμβάσεις

Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας
και της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου,
αλλά και ανάδειξης της περιβαλλοντικής διάστασης
που αποτελεί συστατικό στοιχείο του Μητροπολιτικού
Πόλου.

Παρεμβάσεις του ΑΣ2 και
παρεμβάσεις του ΑΣ1
που αφορούν και σε
βελτίωση ενεργειακής
απόδοσης επιχειρήσεων

Δρα συμπληρωματικά με τις παρεμβάσεις του ΑΣ2,
γιατί αναδεικνύει την περιβαλλοντική διάσταση των
νέων λειτουργικών διαδρόμων τουρισμού-πολιτισμού
και την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, αλλά και
με παρεμβάσεις του ΑΣ1 που αφορούν βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης σε επιχειρήσεις και επομένως
μείωση των εκπομπών CO2.

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

1ο 2020

2 2018
Υποέργα

Προϋπολογισμός
(€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

245.000 €

ΕΤΠΑ

245.000 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

ΠΣΕΕ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιστοιχούν στις δράσεις
της ΠΣΕΕ τύπου 2.c.1.I για τουρισμό-πολιτισμό, στο πεδίο
της δημιουργικής οικονομίας

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3
Ατζέντα 21 για τον
και ειδικότερα στα πεδία δράσης «4. Οικοσύστημα και
πολιτισμό στην
φυσικοί πόροι», και «7. Αστική αναζωογόνηση», όπου»,
Τοπική
όπου οι ενδεικτικές δράσεις αφορούν στην εκτίμηση
Αυτοδιοίκηση
επιπτώσεων από την οργάνωση και λειτουργία της πόλης
και βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Συνέργεια της παρέμβασης με
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας Μελέτη –
εμπειρογνωμοσύνη
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
Mc Kinsey &
κλπ)
Company «Η
Ελλάδα 10 χρόνια
μετά, νέο μοντέλο
ανάπτυξης και
στρατηγική για τον
τουρισμό»

Για την ανάπτυξη αστικού τουρισμού, είναι απαραίτητη η
διεύρυνση των τρόπων προβολής του προσφερόμενου
τουριστικού προϊόντος πέραν των συμβατικών και η
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για βιωματική εμπειρία πριν
και κατά την διάρκεια της επίσκεψης.

Εθνική Στρατηγική
για την
Όπου προβλέπεται η συνεργασία φορέων για εγκατάσταση
προσαρμογή στην συστημάτων παρακολούθησης της ρύπανσης του αέρα
Κλιματική Αλλαγή
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

ΡΣΑ

Προβλέπεται η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την
προστασία – βελτίωση περιβαλλοντικών παραμέτρων και
την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Προστασία του
Περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής » και
στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου «Περιβάλλον –
ποιότητα ζωής »

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 48 της ΕΠ 2c θα κληθούν ο ΣυΔΝΑ
και το ΚΠΙΣΝ για την υποβολή πρότασης. Ο ΣυΔΝΑ στην περίπτωση αυτή
διασφαλίζει τη διακριτότητα των δύο ρόλων του ως ΕΦΔ και τελικού δικαιούχου,
με σαφή διάκριση των εμπλεκόμενων διοικητικών μονάδων και στελεχών
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

1. ΑΣ1 «Αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής λειτουργίας»
1.3. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού, των μεταφορών

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

και της κοινωνικής ενσωμάτωσης
Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και
ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ ψηφιακού και αλληλεπιδραστικού
περιεχομένου για τη συνδυασμένη ξενάγηση επισκεπτών, με παράλληλη
ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας. Κατά τη διαβούλευση κατατέθηκαν
προτάσεις από το Χαροκόπειο, τους Δήμους, αλλά και επιμέρους ενώσεις
πολιτών, για συνολική ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος (ιστορία των τόπων,
πολιτισμός γαστρονομία) e-city branding αλλά και ψηφιακές εφαρμογές για
έξυπνη βιώσιμη μετακίνηση, με ιδιαίτερη μέριμνα για ΑμΕΑ.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

2c

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

2.c.1 - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού, των μεταφορών και
της κοινωνικής ενσωμάτωσης

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

79.
Πρόσβαση
σε
πληροφορίες
του
δημόσιου
τομέα
(συμπεριλαμβανομένων
ανοικτών
δεδομένων
ηλεκτρονικού
πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και
ηλεκτρονικού τουρισμού)
Επιδιώκεται η συνδυασμένη έξυπνη προβολή του συνολικού προσφερόμενου
τουριστικού – πολιτιστικού προϊόντος με την διαχείριση των επισκεπτών σε
όρους βιώσιμης κινητικότητας . Ειδικότερα ο αυξανόμενος αριθμός επισκεπτών
και η ανάγκη διάχυσης τους στο συνολικό δίκτυο, δημιουργούν την ανάγκη για
ένα σύστημα ξενάγησης στο σύνολο του δικτύου τουρισμού-πολιτισμού,
αναδεικνύοντας και τα δύο στοιχεία της ιστορίας των δρόμων (εικόνες και
γεύσεις). Παράλληλα και προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις
από υπερβολική επιβάρυνση του συστήματος μεταφορών, υπάρχει ανάγκη να
συνδυαστεί το σύστημα ξενάγησης με προτάσεις για μετακίνηση στο δίκτυο
πεζή, με ποδήλατα αλλά και με χρήση ΜΜΜ, αξιοποιώντας και τα
αποτελέσματα του συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών
παραμέτρων .

Δείκτης
Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
Τ3225 Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
Δείκτης

Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τ3222 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από ηλεκτρονικές
εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
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Τιμή στόχος 2023
1
Τιμή στόχος 2023
Σύμφωνα με το
ΠΕΠ οι τιμές
προσδιορίζονται με
βάση ηλεκτρονικά
συστήματα σε
πολλαπλά ΜΜΜ,
μεταξύ των οποίων
Μετρό και Τραμ.
Στο πλαίσιο της
ΟΧΕ/ΒΑΑ, οι τιμές
θα προσδιοριστούν
με βάση την κίνηση
των σταθμών
Μετρό και Τραμ, ή
και νέων ΜΜΜ,
εντός της περιοχής
πριν, κατά την
διάρκεια και μετά
την εφαρμογή της
ΟΧΕ/ΒΑΑ.

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Επιχειρήσεις ΤΠΕ, πολίτες, επισκέπτες, επιχειρηματίες, νέοι επιχειρηματίες,
Ευπαθείς Ομάδες (και οι οικογένειές τους), Στελέχη Κοινωνικής Φροντίδας κ.λπ.
Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

Όλες οι παρεμβάσεις
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου.

Δρα συμπληρωματικά με τις παρεμβάσεις ΑΣ2 γιατί
Παρεμβάσεις του ΑΣ2
προβάλει και αναδεικνύει τους νέους λειτουργικούς
και παρεμβάσεις του ΑΣ
διαδρόμους τουρισμού-πολιτισμού, αλλά και με
1, που αφορούν στον
δράσεις του ΑΣ1 γιατί προβάλει και το προσφερόμενο
κλάδο εστίασης
ποτιστικό-γαστρονομικό προϊόν.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

1ο 2020

2 2018
Υποέργα

Προϋπολογισμός
(€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

245.000,00 €

ΕΤΠΑ

245.000,00 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

ΠΣΕΕ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιστοιχούν στις δράσεις
της ΠΣΕΕ τύπου 2c.2.Ι για τουρισμό-πολιτισμό, στο πεδίο
της δημιουργικής οικονομίας

Συνέργεια της παρέμβασης με
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
Ατζέντα 21 για τον
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
πολιτισμό στην
κλπ)
Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3
και ειδικότερα στα πεδία δράσης «5. Βιώσιμη Οικονομία»,
«Αστική αναζωογόνηση», «8. Επικοινωνία νέες τεχνολογίες
και καινοτομίες» και «4. Οικοσύστημα, κλίμα, φυσικοί
πόροι», όπου οι ενδεικτικές δράσεις αφορούν στην
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την προβολή της
πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικών προϊόντων, στην
ενσωμάτωση των τοπικών πολιτιστικών χαρακτηριστικών
στον τουρισμό και διευκόλυνση της πρόσβασης σε χώρους
πολιτισμού με ΜΜΜ.

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

ΡΣΑ

Προβλέπεται η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την
συνδυασμένη ανάδειξη στοιχείων του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος καθώς και την ενίσχυση της
βιώσιμης κινητικότητας

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Σον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Προστασία του
Περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής » και στους
Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου «Περιβάλλον –
ποιότητα ζωής »

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 48 της ΕΠ 2c θα κληθεί ο ΣυΔΝΑ για
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
την υποβολή πρότασης. Ο ΣυΔΝΑ στην περίπτωση αυτή διασφαλίζει τη
διακριτότητα των δύο ρόλων του ως ΕΦΔ και τελικού δικαιούχου, με σαφή
διάκριση των εμπλεκόμενων διοικητικών μονάδων και στελεχών.
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

1. ΑΣ1 «Αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής λειτουργίας»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

1.4. Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης
αξίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Στήριξη cluster

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:

Αφορά στην ενίσχυση clusters. Κατά τη διαβούλευση κατατέθηκαν σχετικές
προτάσεις κυρίως από επιχειρήσεις με έδρα την Καλλιθέα που ανήκουν σε ήδη
ώριμα clusters.

(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

3a

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

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

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

63. Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών
δικτύων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ
Επιδιώκεται ένας μετασχηματισμός της αστικής οικονομίας που θα στηρίζεται
στην καινοτομία και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από το
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παράλληλα για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας με έντονη εξειδίκευση απαιτούνται μηχανισμοί στήριξης και
δικτύωσης και δημιουργία ισχυρών συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, δομών
στήριξης και παραγωγών γνώσης και καινοτομίας. Στη λογική αυτή και με βάση
την ανάλυση που έγινε στο πλαίσιο της Ενότητας Γ, είναι σκόπιμη η ανάδειξη
cluster στον τομέα του πολιτισμού. Επίσης κατά την διάρκεια της διαβούλευσης,
κατατέθηκαν προτάσεις από ήδη ώριμα cluster που λειτουργούν στην Περιοχή
Παρέμβασης
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν στήριξη
CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν επιχορηγήσει

11 επιχειρήσεις με
βάση τις
παραδοχές του
ΠΕΠ

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)
CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης
στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Δείκτης

Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τ3231 Αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε cluster –
θερμοκοιτίδες

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
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13 (υπολογίζεται με
βάση την
μεθοδολογία και
παραδοχές του
ΠΕΠ. Εντός της
περιοχής
εντάσσονται
επιχειρήσεις των
cluster gi (4), ΗΒΙΟ
(2), mi (1) και si (1),
που προσδιορίζουν
την τιμή βάσης και
η τιμή στόχος
προσδιορίζεται με
ένταξη επιπλέον
επιχειρήσεων στα
εδραιωμένα cluster
ή στο νέο cluster
πολιτισμού)

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

ΜΜΕ της Περιφέρειας (Υφιστάμενες και Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες,
Καταναλωτές, Επισκέπτες κ.λπ.
Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

Όλες οι παρεμβάσεις
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου.

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες παρεμβάσεις του
Παρεμβάσεις του ΑΣ1
ΑΣ 1 και των παρεμβάσεων των Επενδυτικών
και των ΕΠ 8iii και 8v του
Προτεραιοτήτων 8iii και 8v του ΑΣ3, στο πλαίσιο της
ΑΣ3
εφαρμογής της ΠΣΕΕ.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

1ο 2023

2 2018
Υποέργα

Προϋπολογισμός
(€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

880.000,00 €

ΕΤΠΑ

880.000,00 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:

Ιδιωτική δαπάνη
των επιχειρήσεων,
που θα υπολογιστεί
με βάση το
εγκεκριμένο
κανονιστικό
πλαίσιο
εφαρμογής, ως
προς τις
επιλεξιμότητες
δαπανών και τα
ποσοστά
χρηματοδότησης

Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:
(εάν υπάρχουν)
Ιδιωτικοί πόροι:

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική
Συνέργεια της παρέμβασης με
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας ΠΣΕΕ
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
κλπ)

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Αιτιολόγηση
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιστοιχούν στις δράσεις
της ΠΣΕΕ τύπου 2a.10.Ι για τουρισμό-πολιτισμό, στο πεδίο
της δημιουργικής οικονομίας

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Ενίσχυση – προώθηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας» , στον Δήμο Παλαιού
Φαλήρου «Τοπική ανάπτυξη και οικονομία» και στον Δήμο
Αλίμου «Προώθηση επιχειρηματικότητας »
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 63, της ΕΠ 3a θα κληθούν
εδραιωμένα cluster και επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες) των ΚΑΔ Ι,
ΙΓ και ΙΗ για την υποβολή προτάσεων. Εφόσον η προκήρυξη γίνει από ΕΦΔ της
Περιφέρειας για κρατικές ενισχύσεις, τότε ο Συ.Δ.Ν.Α. μετέχει στην αξιολόγηση
ως προς τα κριτήρια που αφορούν στην ποιότητα και στη συνάφεια των
παρεμβάσεων, με τη στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ, του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και
της ΠΣΕΕ.
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Όπως αναφέρεται στην Ενότητα Δ.2.4.2 στο πλαίσιο εφαρμογής της
Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ οι φορείς που υπογράφουν το σχετικό Μνημόνιο
Συνεργασίας θα στηρίξουν τη «Δομή Παρακολούθησης» και ένα εκ των
αντικειμένων για την εφαρμογή της ΠΣΕΕ θα είναι μία διαδικασία διαρκούς
υποστήριξης των επιχειρήσεων, επιχειρηματικής ανακάλυψης στο τοπικό
επίπεδο και προώθησης – προβολής καινοτομιών
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

1. ΑΣ1 «Αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής λειτουργίας»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

1.4. Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης
αξίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Επιχειρηματικό - περιβαλλοντικό mentoring

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για ενίσχυση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας και βελτίωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος μέσα από υπηρεσίες επιχειρηματικού - περιβαλλοντικού
mentoring. Κατά τη διαβούλευση κατατέθηκαν σχετικές προτάσεις από ιδιώτες
και επιχειρήσεις.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

3a

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

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

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

66. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και
σχεδιασμού)
Επιδιώκεται ένας μετασχηματισμός της αστικής οικονομίας που θα στηρίζεται
στην καινοτομία και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από το
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κυρίως στους τομείς του
τουρισμού – πολιτισμού. Για την αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών, είναι
απαραίτητη η αναδιοργάνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε
υφιστάμενες επιχειρήσεις, με παράλληλα μέτρα βελτίωσης και του
περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν στήριξη
CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν επιχορηγήσει

20 επιχειρήσεις

CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
Δείκτες εκροών της παρέμβασης
που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)
CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης
στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Δείκτης

Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τ3231 Αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε cluster –
θερμοκοιτίδες

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
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Τιμή στόχος 2023
13 (υπολογίζεται με
βάση την
μεθοδολογία και
παραδοχές του
ΠΕΠ. Εντός της
περιοχής
εντάσσονται
επιχειρήσεις των
cluster gi (4), ΗΒΙΟ
(2), mi (1) και si (1),
που προσδιορίζουν
την τιμή βάσης και
η τιμή στόχος
προσδιορίζεται με
ένταξη επιπλέον
επιχειρήσεων στα
εδραιωμένα cluster
ή στο νέο cluster
πολιτισμού)

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

ΜΜΕ της Περιφέρειας (Υφιστάμενες και Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες,
Καταναλωτές, Επισκέπτες κ.λπ.
Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

Όλες οι παρεμβάσεις
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου.

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες παρεμβάσεις του
Παρεμβάσεις του ΑΣ1
ΑΣ 1 και των παρεμβάσεων των Επενδυτικών
και των ΕΠ 8iii και 8v του
Προτεραιοτήτων 8iii και 8v του ΑΣ3, στο πλαίσιο της
ΑΣ3
εφαρμογής της ΠΣΕΕ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

2ο 2020

2 2018
Υποέργα

Προϋπολογισμός
(€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

1.200.000,00 €

ΕΤΠΑ

1.200.000,00 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:

Ιδιωτική δαπάνη
των επιχειρήσεων,
που θα υπολογιστεί
με βάση το
εγκεκριμένο
κανονιστικό
πλαίσιο
εφαρμογής, ως
προς τις
επιλεξιμότητες
δαπανών και τα
ποσοστά
χρηματοδότησης

Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:
(εάν υπάρχουν)
Ιδιωτικοί πόροι:

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

Συνέργεια της παρέμβασης με
ΠΣΕΕ
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
Agenda 21 για τον
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
πολιτισμό στην
κλπ)
Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιστοιχούν στις δράσεις
της ΠΣΕΕ τύπου 3α.4.Ι και 3α.7.Ι τουρισμό-πολιτισμό, στο
πεδίο της δημιουργικής οικονομίας
Βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος όλων των
δραστηριοτήτων και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
συνδεόμενης με τον πολιτισμό

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Ενίσχυση – προώθηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας» , στον Δήμο Παλαιού
Φαλήρου «Τοπική ανάπτυξη και οικονομία» και στον Δήμο
Αλίμου «Προώθηση επιχειρηματικότητας »
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 66 της ΕΠ 3α θα κληθούν υφιστάμενες
επιχειρήσεις των ΚΑΔ Ζ, Θ, ΙΗ και ΙΓ. Εφόσον η προκήρυξη γίνει από ΕΦΔ της
Περιφέρειας για κρατικές ενισχύσεις, τότε ο Συ.Δ.Ν.Α. μετέχει στην αξιολόγηση
ως προς τα κριτήρια που αφορούν στην ποιότητα και στη συνάφεια των
παρεμβάσεων, με τη στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ, του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και
της ΠΣΕΕ.
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Όπως αναφέρεται στην Ενότητα Δ.2.4.2 στο πλαίσιο εφαρμογής της
Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ οι φορείς που υπογράφουν το σχετικό Μνημόνιο
Συνεργασίας θα στηρίξουν τη «Δομή Παρακολούθησης» και ένα εκ των
αντικειμένων για την εφαρμογή της ΠΣΕΕ θα είναι μία διαδικασία διαρκούς
υποστήριξης των επιχειρήσεων, επιχειρηματικής ανακάλυψης στο τοπικό
επίπεδο και προώθησης – προβολής καινοτομιών
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

1. ΑΣ1 «Αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής λειτουργίας»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

1.4. Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης
αξίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Φυτώρια επιχειρήσεων
Αφορά στην ίδρυση και λειτουργία εκκολαπτηρίων/θερμοκοιτίδων εκτός
ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ. Κατά τη διαβούλευση κατατέθηκαν προτάσεις
από το Πάντειο, τους Δήμους, την Εθνική Λυρική Σκηνή, ιδιώτες, αλλά και
τοπικούς συλλόγους για δημιουργία ενός μηχανισμού που θα στηρίζει την
ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων στον πολιτισμό, στο πεδίο της δημιουργικής
οικονομίας της ΠΣΕΕ.
Ο κύριος σκοπός της θερμοκοιτίδας θα είναι η εκκόλαψη νεοφυών επιχειρήσεων
που θα παράξουν προϊόντα και υπηρεσίες στους πολιτιστικούς και
δημιουργικούς τομείς, ενώ έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις αποφοίτων του
Παντείου Πανεπιστημίου και ειδικά του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού. Η θερμοκοιτίδα θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος των τοπικών
οικονομιών των τριών Δήμων και του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος, ενισχύοντας τις οικονομίες συγκέντρωσης της περιοχής,
ούτως ώστε οι νεοφυείς επιχειρήσεις α) να ενισχύσουν τις τοπικές οικονομίες
των τριών Δήμων β) να ενισχύσουν το άτυπο πολιτιστικό και οικονομικό cluster
που δημιουργείται από την λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος στην περιοχή.
Παράλληλα, η θερμοκοιτίδα θα μπορεί να λειτουργεί ένα μέρος της ως coworking space (συνεργατικός χώρος) για επιχειρήσεις και
αυτοαπασχολούμενους της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας της
περιοχής παρέμβασης, ενισχύοντας τις διαδικασίες ανάπτυξης μιας
πολιτιστικής/δημιουργικής γειτονιάς και δημιουργώντας περισσότερες
διαδράσεις μεταξύ των νεοφυών επιχειρήσεων και των υπόλοιπων
επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης.
Κλαδική στόχευση: Η θερμοκοιτίδα θα έχει ως στόχο την προσέλκυση νεοφυών
επιχειρήσεων από τους κλάδους της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας
στα παρακάτω πεδία

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

- Πολιτιστικού περιεχομένου για ανάπτυξη προϊόντων της τουριστικής
βιομηχανίας και της οικονομίας των εμπειριών
- Διαχείριση γαστρονομικού τουρισμού
- Πολιτιστικής διαχείρισης μικρών και μεγάλων γεγονότων
- Νέων μέσων και τεχνολογίες για τον πολιτισμό
- Πολιτιστικής παραγωγής (μουσική, κιν/φος, εκδόσεις, τέχνες και χειροτεχνία)
- Ειδικευμένου σχεδιασμού (design) γραφιστικής και σχεδίου μόδας,
φωτογραφία
- Δημοσιογραφία και storytelling για ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για την
ανάδειξη του τοπικού πολιτιστικού κεφαλαίου και των τουριστικών
δυνατοτήτων
- Ανάπτυξη εφαρμογών για ΑΜΕΑ (ακουστικές περιηγήσεις)
Η θερμοκοιτίδα νεοφυών πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων θα
προσφέρει:
- φυσικό χώρο (γραφείο, εργαστήριο, meeting room) για 20 επιχειρήσεις,
καθώς και ένα πλήθος από άλλες παροχές που είναι απαραίτητες για την
ώριμη ανάπτυξη μιας ιδέας σε επιχείρηση. Αυτές οι παροχές περιλαμβάνουν:
- την τεχνολογική υποστήριξη (H/Y, website, internet, cloud service),
- την βοήθεια στην οργάνωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (marketing plan),
- την εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες όσον αφορά την διοίκηση της επιχείρησης
(business management),
- την εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες,
- την δικτύωση με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις και δίκτυα επιχειρήσεων,
- την διαφήμιση του προϊόντος/υπηρεσίας,
- την συμβουλευτική σε νομικά, οικονομικά/λογιστικά θέματα και ζητήματα που
έχουν να κάνουν με την πνευματική ιδιοκτησία,
- την βοήθεια στην αναζήτηση χρηματοδοτικών πηγών (κύρια από Venture
Capitals και Business Angels).
- την προσωπική συμβουλευτική (mentoring) πάνω σε επιχειρηματικά
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ζητήματα, όπου κάθε νεοφυής επιχείρηση θα έχει έναν σύμβουλο (mentor),
μέσα από μια δεξαμενή επιχειρηματιών και εταιριών συναφών αντικειμένων,
οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε στενή συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο
και την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) αυτού.
Η επιλογή των νεοφυών επιχειρήσεων προς εκκόλαψη θα γίνεται δύο φορές το
χρόνο μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία, στην οποία θα επιλέγονται κάθε
φορά 10-12 επιχειρηματικές ιδέες που διαθέτουν καλό business plan, άρτια
ομάδα νέων επιχειρηματιών και καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα που μπορεί να
καλύψει ανάγκες της τοπικής και παγκόσμιας αγοράς. Ο κύκλος εκκόλαψης θα
διαρκεί 6-12 μήνες και η επιχείρηση που αποφοιτεί θα μπορεί να παραμένει για
όσο το επιθυμεί μέλος της θερμοκοιτίδας και να λαμβάνει πρόσθετους πόρους
και διευκολύνσεις (mentoring κ.α.)
Επίσης, ένα μέρος της θερμοκοιτίδας θα μπορεί να προσφέρει δωρεάν
εργασιακούς χώρους (coworking space) και τεχνολογική υποστήριξη σε
περίπου 10 επιχειρήσεις/ αυτοαπασχολούμενους καθημερινά αυξάνοντας τον
αριθμό των δρώντων στο χώρο και δίνοντας την ευκαιρία στις εκκολαπτόμενες
επιχειρήσεις και στους αυταπασχολούμενους να διαδρούν και να αναπτύσσουν
επιχειρηματικές συνεργασίες. (πέραν του κόστους δημιουργίας και του κόστους
λειτουργίας συνεκτιμώνται έσοδα: 5% μερίδιο στη μετοχική σύνθεση της κάθε
εταιρίας που αποφοιτεί (10% εάν λάβει χρηματοδότηση η επιχείρηση από
επιχειρηματικό κεφάλαιο υψηλού ρίσκου), χορηγίες)
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

3a

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

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

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

67. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας
και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης
σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες εταιρείες (spin outs))
Επιδιώκεται ένας μετασχηματισμός της αστικής οικονομίας που θα στηρίζεται
στην καινοτομία και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από το
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παράλληλα για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας με έντονη εξειδίκευση απαιτούνται μηχανισμοί στήριξης και
δικτύωσης και δημιουργία ισχυρών συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, δομών
στήριξης και παραγωγών γνώσης και καινοτομίας. Τα πλεονεκτήματα που
δίνουν στις επιχειρήσεις οι θερμοκοιτίδες είναι πολλά: οι έρευνες δείχνουν ότι το
ποσοστό επιβίωσης μιας νέας επιχείρησης είναι περίπου 56% μέσα στα
επόμενα 3 χρόνια από την σύστασή της. Εάν αυτή η επιχείρηση ενταχθεί σε μια
θερμοκοιτίδα τότε το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 90%, όπως αυξάνεται και ο
μέσος όρος του κύκλου εργασιών.
Δείκτης

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν στήριξη

Τιμή στόχος 2023
Η τιμή του δείκτη
θα προσδιοριστεί
με βάση το ειδικό
πλαίσιο λειτουργίας
των θερμοκοιτίδων

CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν επιχορηγήσει

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)
CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης
στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Δείκτης
Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τ3231 Αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε cluster –
θερμοκοιτίδες
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Τιμή στόχος 2023
13 (υπολογίζεται με
βάση την
μεθοδολογία και
παραδοχές του
ΠΕΠ. Εντός της
περιοχής

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
εντάσσονται
επιχειρήσεις των
cluster gi (4), ΗΒΙΟ
(2), mi (1) και si (1),
που προσδιορίζουν
την τιμή βάσης και
η τιμή στόχος
προσδιορίζεται με
ένταξη επιπλέον
επιχειρήσεων στα
εδραιωμένα cluster
ή στο νέο cluster
πολιτισμού)
Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

ΜΜΕ της Περιφέρειας (Υφιστάμενες και Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες,
Καταναλωτές, Επισκέπτες κ.λπ.
Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

Όλες οι παρεμβάσεις
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου.

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες παρεμβάσεις του
Παρεμβάσεις του ΑΣ1
ΑΣ 1 και των παρεμβάσεων των Επενδυτικών
και των ΕΠ 8iii και 8v του
Προτεραιοτήτων 8iii και 8v του ΑΣ3, στο πλαίσιο της
ΑΣ3
εφαρμογής της ΠΣΕΕ.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

1ο 2023

2 2018
Υποέργα

Προϋπολογισμός
(€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

ΕΤΠΑ

2.100.000,00 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:

Ιδιωτική δαπάνη
των επιχειρήσεων,
που θα υπολογιστεί
με βάση το
εγκεκριμένο
κανονιστικό
πλαίσιο
εφαρμογής, ως
προς τις
επιλεξιμότητες
δαπανών και τα
ποσοστά
χρηματοδότησης

Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:
(εάν υπάρχουν)
Ιδιωτικοί πόροι:

Αιτιολόγηση:
Συνέργεια της παρέμβασης με

Σχέδιο / πολιτική

2.100.000,00 €

Αιτιολόγηση
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας ΠΣΕΕ
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
κλπ)

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιστοιχούν στις δράσεις
της ΠΣΕΕ τύπου 3α.1 και 3α.3 για τουρισμό-πολιτισμό, στο
πεδίο της δημιουργικής οικονομίας

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Ενίσχυση – προώθηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας» , στον Δήμο Παλαιού
Φαλήρου «Τοπική ανάπτυξη και οικονομία» και στον Δήμο
Αλίμου «Προώθηση επιχειρηματικότητας »

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 48 της ΕΠ 2c θα κληθεί ο ΣυΔΝΑ που
υποβάλλει την πρόταση σε συνεργασία με το Πάντειο . Ο ΣυΔΝΑ στην
περίπτωση αυτή διασφαλίζει τη διακριτότητα των δύο ρόλων του ως ΕΦΔ και
τελικού δικαιούχου, με σαφή διάκριση των εμπλεκόμενων διοικητικών μονάδων
και στελεχών.
Χαμηλή

Μέση

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο
Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Χ
6

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ1

Άδειες

Χ1

Δημοπράτηση

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Υψηλή

Χ

Όπως αναφέρεται στην Ενότητα Δ.2.4.2 στο πλαίσιο εφαρμογής της
Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ οι φορείς που υπογράφουν το σχετικό Μνημόνιο
Συνεργασίας θα στηρίξουν τη «Δομή Παρακολούθησης» και ένα εκ των
αντικειμένων για την εφαρμογή της ΠΣΕΕ θα είναι μία διαδικασία διαρκούς
υποστήριξης των επιχειρήσεων, επιχειρηματικής ανακάλυψης στο τοπικό
επίπεδο και προώθησης – προβολής καινοτομιών

6

Η επιδίωξη είναι να λειτουργήσει το φυτώριο / θερμοκοιτίδα σε θύλακα προσφυγικών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλλιθέας πλησίον του
ΚΠΙΣΝ. Στην περίπτωση που η παρούσα δράση δρομολογηθεί άμεσα, υπάρχει η δυνατότητα διασφάλισης άλλου χώρου .
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

1. ΑΣ1 «Αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής λειτουργίας»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

1.5. Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Νέα προϊόντα και υπηρεσίες προς τις ΜΜΕ

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Τα νέα προϊόντα και οι υπηρεσίες προς τις ΜΜΕ, έχουν διττό χαρακτήρα. Είναι
η δημιουργία και λειτουργία ενός τοπικού μηχανισμού πληροφόρησης,
ενημέρωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων της Περιοχής Παρέμβασης,
αλλά και επιχειρηματικής ανακάλυψης και προώθησης καινοτομιών. Μέσω του
μηχανισμού θα υποστηρίζεται ο ΣυΔΝΑ για την εξειδίκευση και υλοποίηση της
στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ για την στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο
αυτό θα εκπονούνται μελέτες και θα παρακολουθούνται οι τοπικές συνθήκες και
τάσεις της αγοράς και θα παρέχεται τεκμηρίωση για το σχεδιασμό πολιτικών και
δράσεων. Μέσω του μηχανισμού θα παρέχονται επίσης υποστηρικτικές
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις της Περιοχής Παρέμβασης με
στόχο την στήριξη των επιχειρήσεων και την αναστροφή της συρρίκνωσης της
παραγωγικής βάσης. Οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή
νεοϊδρυόμενες, περιλαμβάνουν διάγνωση των αναγκών τους και παροχή
ενημέρωσης και καθοδήγησης σε θέματα εξεύρεσης χρηματοδότησης, ανάπτυξη
και εφαρμογή των επιχειρηματικών τους σχεδίων, διάδοση και προώθηση
καινοτομίας, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανακάλυψης και βελτίωση
λειτουργίας, ανάπτυξη συνεργασιών και εξαγωγική επέκταση συνδυαστικά και
με τους μηχανισμούς πληροφόρησης και ενημέρωσης για στοχευμένες αγορές.
Παράλληλα είναι και η ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, μεμονωμένων ή σε
ομάδες, για την υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων αναδιάρθρωσης στο πεδίο
της δημιουργικής οικονομίας στον τουρισμό – πολιτισμό.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

3c

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

3.c.1 - Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

01. Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)
Η υλοποίηση της ΠΣΕΕ, στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ, καθιστά αναγκαία την
ύπαρξη ενός διαρκούς μηχανισμού στήριξης επιχειρηματικότητας και
επιχειρηματικής ανακάλυψης, προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες τοπικές
συνθήκες (νέες ευκαιρίες στο πλαίσιο της στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ, ανάγκες,
δυνατότητες υφιστάμενων επιχειρήσεων, δυνατότητας δημιουργίας νέων,
ανάγκες, δυνατότητες ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτομιών τεχνολογικών και
μη). Παράλληλα υπάρχει η ανάγκη και επιδιώκεται κυρίως η βελτίωση της
παραγωγικής διαδικασίας, υφιστάμενων επιχειρήσεων στους επιλεγμένους
τομείς με αναβάθμιση των όρων λειτουργίας τους, ενίσχυση καινοτομιών αλλά
και μέτρα βελτίωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.
Δείκτης

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν στήριξη
Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
ΕΠ Αττικής 2014-2020)

CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν επιχορηγήσει
CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)
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528 επιχειρήσεις
(500 επιχειρήσεις
που υποστηρίζονται
από τον μηχανισμό
στήριξης
επιχειρηματικότητας
και επιχειρηματικής
ανακάλυψης και 28
ενισχυόμενες
επιχειρήσεις που
προσδιορίζονται με
βάση τις
αντίστοιχες
παραδοχές του
ΠΕΠ)

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης
στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Δείκτης

Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τιμή στόχος 2023

Τ3232 Απασχόλησης στις ΜΜΕ της Περιφέρειας (Β’γενή
και Γ’ γενή τομέα)

Ο δείκτης
παρακολουθείται
από την Έρευνα
Εργατικού
Δυναμικού που
διενεργείται σε
Τριμηνιαία βάση και
καταγράφει την
απασχόληση σε
επίπεδο
Περιφέρειας και
επιχειρήσεων

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

ΜΜΕ της Περιφέρειας (Υφιστάμενες και Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες, Ενδιάμεσοι
φορείς,
Παρέμβαση

Όλες οι παρεμβάσεις

Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου.

Παρεμβάσεις του ΑΣ1
και των ΕΠ 8iii και 8v
του ΑΣ3

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες παρεμβάσεις του
ΑΣ1 και των παρεμβάσεων των Επενδυτικών
Προτεραιοτήτων 8iii και 8v του ΑΣ3, στο πλαίσιο της
εφαρμογής της ΠΣΕΕ.

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Αιτιολόγηση

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

2ο 2020

2 2018

Προϋπολογισμός
(€)

Υποέργα
Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

3.500.000,00 €

ΕΤΠΑ

3.500.000,00 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ιδιωτική δαπάνη
των επιχειρήσεων,
που θα υπολογιστεί
με βάση το
εγκεκριμένο
κανονιστικό πλαίσιο
εφαρμογής, ως
προς τις
επιλεξιμότητες
δαπανών και τα
ποσοστά

(εάν υπάρχουν)

Ιδιωτικοί πόροι:
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
χρηματοδότησης
Αιτιολόγηση:
Συνέργεια της παρέμβασης με
Σχέδιο / πολιτική
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας ΠΣΕΕ
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
κλπ)

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Αιτιολόγηση
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιστοιχούν στις δράσεις
της ΠΣΕΕ τύπου 3c.3.I και 3c.4.I για τουρισμό-πολιτισμό,
στο πεδίο της δημιουργικής οικονομίας

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Ενίσχυση – προώθηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας» , στον Δήμο Παλαιού
Φαλήρου «Τοπική ανάπτυξη και οικονομία» και στον Δήμο
Αλίμου «Προώθηση επιχειρηματικότητας »

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 01 της ΕΠ 3c συνδυαστικά με το πεδίο
παρέμβασης 75 της ΕΠ 3d θα κληθεί ο ΣυΔΝΑ, για την υποβολή πρότασης. Ο
ΣυΔΝΑ στην περίπτωση αυτή διασφαλίζει τη διακριτότητα των δύο ρόλων του
ως ΕΦΔ και τελικού δικαιούχου, με σαφή διάκριση των εμπλεκόμενων
διοικητικών μονάδων και στελεχών. Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 01
της ΕΠ 3c θα κληθούν υφιστάμενες επιχειρήσεις των ΚΑΔ Ζ, Θ, Ι και ΙΗ.
Εφόσον η προκήρυξη γίνει από ΕΦΔ της Περιφέρειας για κρατικές ενισχύσεις,
τότε ο Συ.Δ.Ν.Α. μετέχει στην αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια που αφορούν
στην ποιότητα και στη συνάφεια των παρεμβάσεων, με τη στρατηγική της
ΟΧΕ/ΒΑΑ, του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της ΠΣΕΕ.
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Όπως αναφέρεται στην Ενότητα Δ.2.4.2 στο πλαίσιο εφαρμογής της
Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ οι φορείς που υπογράφουν το σχετικό Μνημόνιο
Συνεργασίας θα στηρίξουν τη «Δομή Παρακολούθησης» και ένα εκ των
αντικειμένων για την εφαρμογή της ΠΣΕΕ θα είναι μία διαδικασία διαρκούς
υποστήριξης των επιχειρήσεων, επιχειρηματικής ανακάλυψης στο τοπικό
επίπεδο και προώθησης – προβολής καινοτομιών
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

1. ΑΣ1 «Αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής λειτουργίας»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

1.6. Βελτίωση της εξωστρέφειας της Περιφερειακής οικονομίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Οργάνωση και λειτουργία κοινών μηχανισμών πληροφόρησης και ενημέρωσης για
στοχευμένες αγορές

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Αφορά στη λειτουργία ενός μηχανισμού διαρκούς προβολής και προώθησης του
συνολικού δικτύου τουρισμού-πολιτισμού και των παραγόμενων προϊόντων, σε
στοχευμένες αγορές και ομάδες κοινού

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

3d

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

3.d.1 - Βελτίωση της εξωστρέφειας της Περιφερειακής οικονομίας

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:
Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

75. Ανάπτυξη και προβολή των τουριστικών υπηρεσιών στις ΜΜΕ ή για
τις ΜΜΕ
Επιδιώκεται η συνδυασμένη προώθηση του συνολικού προσφερόμενου
τουριστικού – πολιτιστικού προϊόντος σε εντοπισμένες και στοχευμένες αγορές.
έτσι ώστε να ενισχυθεί η μητροπολιτική λειτουργία του πόλου τουρισμούπολιτισμού.
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν στήριξη

Η τιμή του δείκτη θα
προσδιοριστεί στο
πλαίσιο εξειδίκευσης
της δράσης

CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν επιχορηγήσει
Δείκτες εκροών της παρέμβασης
CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)
CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης
στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Δείκτης
Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τιμή στόχος 2023

Τ3233 Μεταβολή της αξία των εξαγωγών προϊόντων και
υπηρεσιών

Ο δείκτης
παρακολουθείται σε
ετήσια βάση σε
επίπεδο Περιφέρειας
από την ΕΛΣΤΑΤ

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

ΜΜΕ της Περιφέρειας (Υφιστάμενες και Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες
Παρέμβαση

Όλες οι παρεμβάσεις
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Αιτιολόγηση
Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και των
τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι επιμέρους
κατηγορίες παρέμβασης δρουν συμπληρωματικά για την
ενίσχυση της λειτουργίας και της ακτίνας επιρροής του
μητροπολιτικού πόλου

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες παρεμβάσεις του ΑΣ
Παρεμβάσεις του ΑΣ1
1 και των παρεμβάσεων των Επενδυτικών
και των ΕΠ 8iii και 8v του
Προτεραιοτήτων 8iii και 8v του ΑΣ3, στο πλαίσιο της
ΑΣ3
εφαρμογής της ΠΣΕΕ.
Παρεμβάσεις του ΑΣ2

Δρα συμπληρωματικά με τις παρεμβάσεις του ΑΣ2 γιατί
προβάλλει συνολικά τους νέους λειτουργικούς
διαδρόμους τουρισμού-πολιτισμού.
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

1ο 2023

2 2018
Υποέργα

Προϋπολογισμός (€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

1.000.000,00 €

ΕΤΠΑ

1.000.000,00 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:

Συνέργεια της παρέμβασης με
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
κλπ)

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

ΠΣΕΕ

Ενίσχυση πρόσβασης επιχειρήσεων σε νέες αγορές και
εξωστρέφεια

Ατζέντα 21 για τον
πολιτισμό στην
Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3
και ειδικότερα στα πεδία δράσης «5. Βιώσιμη Οικονομία»,
όπου ενδεικτικές δράσεις αφορούν στην ανάδειξη τοπικών
πολιτιστικών χαρακτηριστικών και ενσωμάτωση και προβολή
τους, στον τουρισμό

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

ΡΣΑ

Προβλέπεται από κοινού προβολή στοιχείων πολιτιστικού –
ιστορικού περιβάλλοντος και δραστηριοτήτων τουρισμού, στον
τομέα πολιτισμός – τουρισμός

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Ενίσχυση – προώθηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενίσχυση εξωστρέφειας» ,
στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου «Τοπική ανάπτυξη και οικονομία
και Προβολή του Δήμου ως τουριστικού και πολιτιστικού
προορισμού» και στον Δήμο Αλίμου «Προώθηση
επιχειρηματικότητας »

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 75 της ΕΠ 3d συνδυαστικά με το πεδίο
παρέμβασης 01 της ΕΠ 3c θα κληθεί ο ΣυΔΝΑ, για την υποβολή πρότασης. Ο
ΣυΔΝΑ στην περίπτωση αυτή διασφαλίζει τη διακριτότητα των δύο ρόλων του ως
ΕΦΔ και τελικού δικαιούχου, με σαφή διάκριση των εμπλεκόμενων διοικητικών
μονάδων και στελεχών
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Όπως αναφέρεται στην Ενότητα Δ.2.4.2 στο πλαίσιο εφαρμογής της Στρατηγικής
ΟΧΕ/ΒΑΑ οι φορείς που υπογράφουν το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας θα
στηρίξουν τη «Δομή Παρακολούθησης» και ένα εκ των αντικειμένων για την
εφαρμογή της ΠΣΕΕ θα είναι μία διαδικασία διαρκούς υποστήριξης των
επιχειρήσεων, επιχειρηματικής ανακάλυψης στο τοπικό επίπεδο και προώθησης –
προβολής καινοτομιών
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

2. ΑΣ2 «Ενίσχυση πολιτιστικής ταυτότητας και ανάδειξη – προστασία αστικού
περιβάλλοντος»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

2.1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Αφορά βιοκλιματικές αναβαθμίσεις υφιστάμενων εμβληματικών δημοτικών
κτιρίων. Κατά τη διαβούλευση κατατέθηκαν σχετικές προτάσεις από τους
Δήμους και αναφέροντα ενδεικτικά τα προσφυγικά, ιδιοκτησίας Δήμου και η
δημοτική αγορά στην Καλλιθέα, το πολιτιστικό Κέντρου Φλοίσβου και το Κτίριο
Διπλαράκου στο Παλαιό Φάληρο. Κατατέθηκαν προτάσεις και από τους 3
Δήμους που αφορούν σε πράσινα δώματα, συνδυαστικά με βιοκλιματικές
αναβαθμίσεις, κυρίως σε κτίρια εκπαίδευσης.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

4c

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

4.c.1 - Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

13. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα
επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα
Επιδιώκεται κατά μήκος των διαδρομών του δικτύου τουρισμού – πολιτισμού η
ανάδειξη καινοτόμων πρακτικών μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης σε
δημόσια, δημοτικά κτίρια που συνδέονται με δραστηριότητες του δικτύου. Η
βιοκλιματική ανάδειξη εμβληματικών κτιρίων των Δήμων ενισχύει την εικόνα ως
συστατικό στοιχείο των ιστορικών δρόμων, αλλά αναδεικνύει και πιλοτικές
πρακτικές επανάχρησης αξιόλογος κτιρίων με όρους βιοκλιματικούς.
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που
κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής
κατανάλωσης

Οι τιμές θα
προσεγγιστούν στο
πλαίσιο εκπόνησης
των ειδικών
μελετών και από
την λειτουργία του
συστήματος
παρακολούθησης
περιβαλλοντικών
δεικτών

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της Ετήσιας
κατανάλωσης Πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
κτιρίων
CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου:
Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων
θερμοκηπίου
Δείκτης
Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τιμή στόχος 2023

Τ3242 Κατανάλωσης ενέργειας στον οικιστικό και δημόσιο
τομέα
Η τιμή θα προκύψει
από ενεργειακές
επιθεωρήσεις στο
επίπεδο της
ΟΧΕ/ΒΑΑ

Τ3244 Αριθμός Δημόσιων Κτιρίων με αναβάθμιση της
ενεργειακής κατηγορίας κατά δύο βαθμίδες

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Πολίτες της Περιφέρειας Αττικής
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Αιτιολόγηση

Όλες οι παρεμβάσεις

Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου.

Παρεμβάσεις του ΑΣ2

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες παρεμβάσεις του
ΑΣ2, με την έννοια της «φυσικής υλοποίησης» των
νέων λειτουργικών διαδρόμων τουρισμού-πολιτισμού.

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

2 2018
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1ο 2021

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
Προϋπολογισμός
(€)

Υποέργα
Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

3.500.000,00 €

ΕΤΠΑ

3.500.000,00 €

Ε.Π.:

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Άξονας:

4c

Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:
€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημοτικά κτίρια από την
4c του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ενότητα Δ.2.3, Ε.6.1)

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

Ατζέντα 21 για τον
πολιτισμό στην
Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3
και ειδικότερα στα πεδία δράσης «7. Αστική Αναζωογόνηση»
όπου ενδεικτικές δράσεις αφορούν στην ανάδειξη της
πολιτιστικής αξίας του δημόσιου χώρου

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

ΡΣΑ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις κατευθύνσεις
του Ρυθμιστικού Σχεδίου που περιγράφονται στην Ενότητα
Β1 του Παραρτήματος και ειδικότερα στην κατεύθυνση για
διατήρηση/ανάδειξη στοιχείων του πολιτιστικού-ιστορικού
περιβάλλοντος, επανάχηση αξιόλογων/διατηρητέων κτιρίων,
με μέριμνα για το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Πολεοδομικός
Σχεδιασμός – Αστικές παρεμβάσεις», στον Δήμο Παλαιού
Φαλήρου «Οικιστικό Περιβάλλον» και στον Δήμο Αλίμου
«Υποδομές και αισθητική»

Συνέργεια της παρέμβασης με
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
Εθνική Στρατηγική
κλπ)
Όπου προβλέπεται μείωση των θερμικών και ενεργειακών
για την
προσαρμογή στην αναγκών των κτηρίων
Κλιματική Αλλαγή

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 13 τηε ΕΠ 4c θα κληθούν οι 3 Δήμοι
για την υποβολή προτάσεων, που θα αξιολογηθούν συγκριτικά.
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Τεχνικές μελέτες

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

2. ΑΣ2 «Ενίσχυση πολιτιστικής ταυτότητας και ανάδειξη – προστασία αστικού
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
περιβάλλοντος»
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

2.1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Πρόγραμμα Βιοκλιματικής Πρόσοψης

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Αφορά βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ιδιωτικών κτιρίων, σε επιλεγμένους θύλακες
των νέων λειτουργικών διαδρόμων τουρισμού-πολιτισμού. Κατά τη
διαβούλευση σχετικές προτάσεις κατατέθηκαν από τους Δήμους, στη λογική
πιλοτικών βιοκλιματικών αναβαθμίσεων ιδιωτικών κτιρίων (Παλαιό Φάληρο),
που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, αλλά και στη λογική πιλοτικών «εικαστικών
παρεμβάσεων και βιοκλιματικής αναβάθμισης προσόψεων» σε σύγχρονα κτίρια
που μεσολαβούν ή συνυπάρχουν με κτίρια διατηρητέα ή χώρους ιστορικού
ενδιαφέροντος (Καλλιθέα και Άλιμος). Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η
πρόταση για το Μουσείο Αφής του Φάρου Τυφλών.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

4c

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

4.c.1 - Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

14. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού
αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα
Επιδιώκεται κατά μήκος των διαδρομών του δικτύου τουρισμού – πολιτισμού η
ανάδειξη καινοτόμων πρακτικών μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης σε
κατοικίες ή και επαγγελματικούς χώρους που συνδέονται με την ιστορική
αρχιτεκτονική κληρονομιά ή συνυπάρχουν σε περιοχές με στοιχεία ιστορικού –
πολιτιστικού περιβάλλοντος
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που
κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής
κατανάλωσης

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της Ετήσιας
κατανάλωσης Πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
κτιρίων

CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου:
Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων
θερμοκηπίου
Δείκτης
Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Οι τιμές θα
προσεγγιστούν στο
πλαίσιο εκπόνησης
των ειδικών
μελετών και από
την λειτουργία του
συστήματος
παρακολούθησης
περιβαλλοντικών
δεικτών
Τιμή στόχος 2023

Τ3242 Κατανάλωσης ενέργειας στον οικιστικό και δημόσιο
τομέα

Η τιμή θα προκύψει
με βάση τον τρόπο
υπολογισμού του
ΥΠΕΝ στο επίπεδο
της ΟΧΕ/ΒΑΑ

Τ3244 Αριθμός Δημόσιων Κτιρίων με αναβάθμιση της
ενεργειακής κατηγορίας κατά δύο βαθμίδες
Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Πολίτες της Περιφέρειας Αττικής
Παρέμβαση

Όλες οι παρεμβάσεις
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Αιτιολόγηση
Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες παρεμβάσεις του
Οι παρεμβάσεις του ΑΣ2 ΑΣ2, με την έννοια της «φυσικής υλοποίησης» των
νέων λειτουργικών διαδρόμων τουρισμού-πολιτισμού.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
1ο 2019

2ο 2021
Υποέργα

Προϋπολογισμός
(€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

ΕΤΠΑ

2.400.000,00 €

Ε.Π.:

ΕΠΑΝΕΚ

Άξονας:

4b και 4c

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:

Ιδιωτική δαπάνη
κατοικιών και
επιχειρήσεων, που
θα υπολογιστεί με
βάση το
εγκεκριμένο
κανονιστικό
πλαίσιο
εφαρμογής, ως
προς τις
επιλεξιμότητες
δαπανών και τα
ποσοστά
χρηματοδότησης

Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:
(εάν υπάρχουν)

Ιδιωτικοί πόροι:

Συνέργεια της παρέμβασης με
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
κλπ)

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Δικαιούχος της παρέμβασης:

2.400.000,00 €

Αιτιολόγηση:

Παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε επιχειρήσεις από
την 4b του ΕΠΑΝΕΚ και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε
ιδιωτικά κτίρια τύπου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» σε
συνδυασμό με βιοκλιματικές αναπλάσεις από την 4c του
ΕΠΑΝΕΚ (ενότητα Δ.2.3, Ε.6.1)

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3
και ειδικότερα στα πεδία δράσης «7. Αστική
Ατζέντα 21 για τον
Αναζωογόνηση» όπου ενδεικτικές δράσεις αφορούν στην
πολιτισμό στην
ανάδειξη της πολιτιστικής αξίας του δημόσιου χώρου και
Τοπική
στην προστασία του αστικού φυσικού περιβάλλοντος και «6.
Αυτοδιοίκηση
Ισότητα και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού»,
όπου ενδεικτικές δράσεις αφορούν δράσεις πολιτισμού για
την ισότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό (Μουσείο Αφής)
Σχέδιο

Αιτιολόγηση

ΡΣΑ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις κατευθύνσεις
του Ρυθμιστικού Σχεδίου που περιγράφονται στην Ενότητα
Β1 του Παραρτήματος και ειδικότερα στην κατεύθυνση για
ανάπτυξη θεματικού τουρισμού, με συνδυασμό υποδομών,
εγκαταστάσεων τουρισμού-πολιτισμού και εξασφάλιση
κατασκευών και εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας και
αισθητικής, με μέριμνα για το φυσικό και πολιτιστικό
κεφάλαιο.

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Πολεοδομικός
Σχεδιασμός – Αστικές παρεμβάσεις», στον Δήμο Παλαιού
Φαλήρου «Οικιστικό Περιβάλλον» και στον Δήμο Αλίμου
«Υποδομές και αισθητική»

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 13 της ΕΠ 4c θα κληθούν οι 3 Δήμοι
για την υποβολή προτάσεων, που θα αξιολογηθούν συγκριτικά. Τα υποέργα θα
υλοποιηθούν από τους 3 Δήμους με ενιαίο πλαίσιο, συμβατό με τις
επιλεξιμότητες της Επενδυτικής Προτεραιότητας που θα συμφωνηθεί σε
συνεργασία του ΣυΔΝΑ με την ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
Χαμηλή

Μέση

Μελέτη σκοπιμότητας
Θεσμικό πλαίσιο
Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Υψηλή
Χ

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Μελέτη πλαισίου υλοποίησης
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

2. ΑΣ2 «Ενίσχυση πολιτιστικής ταυτότητας και ανάδειξη – προστασία αστικού
περιβάλλοντος»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

2.2. Μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων από τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και φυσικό
περιβάλλον

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Μονοπάτια και διαμορφώσεις κατά μήκος ρεμάτων

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Αφορά σε διαμόρφωση μονοπατιών-περιπάτων, κατά μήκος ρεμάτων στους
πράσινους διαδρόμους του Ιλισού (Καλλιθέα) και της Πικροδάφνης (Παλαιό
Φάληρο, Άλιμος). Κατά τη διαβούλευση κατατέθηκαν σχετικές προτάσεις από
τους Δήμους αλλά και πολιτιστικούς συλλόγους. Σημειώνεται ότι για το ρέμα
Πικροδάφνης εκπονείται σχετική μελέτη από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ για τον
πράσινο διάδρομο του Ιλισού προτάσεις διατυπώνονται στο πλαίσιο
Ερευνητικού Προγράμματος του ΕΜΠ.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

5a

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

5.a.1 - Μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων από τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:
Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

85. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της
φύσης και πράσινη υποδομή
Επιδιώκεται η ανάδειξη περιπάτων κατά μήκος των «πράσινων διαδρόμων»
μεγάλων ρεμάτων και η ορθολογική διαχείριση επιφανειακών υδάτων σε
συνδυασμό με δράσεις διευθέτησης ομβρίων. Επιπρόσθετα επιδιώκεται η
βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα περιορισμένης κινητικότητας.
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που
ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που
λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο
καθεστώς διατήρησης
Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

2,3 km2

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

Τ3251 Ποσοστό πληθυσμού που προστατεύεται από μέτρα
διαχείρισης

49% στο επίπεδο
της ΟΧΕ/ΒΑΑ

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Πολίτες και Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής
Παρέμβαση

Όλες οι παρεμβάσεις
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Αιτιολόγηση
Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου.

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες παρεμβάσεις του
Οι παρεμβάσεις του ΑΣ2 ΑΣ2, με την έννοια της «φυσικής υλοποίησης» των
νέων λειτουργικών διαδρόμων τουρισμού-πολιτισμού.
Οι παρεμβάσεις της ΕΠ
9iii του ΑΣ3
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Δρα συμπληρωματικά και με παρεμβάσεις της ΕΠ 9iii
του ΑΣ3 για την ενεργό συμμετοχή ΑμΕΑ σε δράσεις
τουρισμού-πολιτισμού.

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

2ο 2018

2ο 2020

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:

Υποέργα

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
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Προϋπολογισμός
(€)

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
είναι εφικτό)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

700.000,00 €

ΕΤΠΑ

700.000,00 €

Ε.Π.:

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

€

Άξονας:

6iv

Ε.Π.:

ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020

Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Άξονας:

5a (εκτός ΟΧΕ/ΒΑΑ)

(εάν υπάρχουν)

Ιδιωτικοί πόροι:

Επενδυτική
Προτεραιότητα:
€

Επενδυτική
Προτεραιότητα:
€

Αιτιολόγηση:

Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού χώρων
περιβαλλοντικού – ιστορικού ενδιαφέροντος από την 6iv του
ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διαμορφώσεις μονοπατιών και υποδομών, με
βάση την υπό εκπόνηση μελέτη της Περιφέρειας Αττικής για
το ρέμα Πικροδάφνης από την 5a του ΠΕΠ Αττικής

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3
Συνέργεια της παρέμβασης με
και ειδικότερα στα πεδία δράσης «7. Αστική
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Αναζωογόνηση» όπου ενδεικτικές δράσεις αφορούν στην
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική Ατζέντα 21 για τον ανάδειξη της πολιτιστικής αξίας του δημόσιου χώρου και
για την αντιμετώπιση της φτώχειας πολιτισμό στην
στην προστασία του αστικού φυσικού περιβάλλοντος και «6.
Τοπική
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
Ισότητα και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού»,
Αυτοδιοίκηση
κλπ)
όπου ενδεικτικές δράσεις στη συσχέτιση του αστικού
φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος και στη διασφάλιση
της προσβασιμότητας για άτομα με περιορισμένη
κινητικότητα.

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

ΡΣΑ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις κατευθύνσεις
του Ρυθμιστικού Σχεδίου που περιγράφονται στην Ενότητα
Β1 του Παραρτήματος και ειδικότερα στην κατεύθυνση για
συνδυασμένη ανάδειξη και προβολή στοιχείων πολιτιστικού
και φυσικού περιβάλλοντος.

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Βιώσιμη αστική
κινητικότητα», στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου «Φυσικό
Περιβάλλον» και στον Δήμο Αλίμου «Κυκλοφοριακό»

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 85 της ΕΠ 5α θα κληθούν οι 3 Δήμοι
για την υποβολή προτάσεων, που θα αξιολογηθούν συγκριτικά.
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Τεχνικές μελέτες
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

2. ΑΣ2 «Ενίσχυση πολιτιστικής ταυτότητας και ανάδειξη – προστασία αστικού
περιβάλλοντος»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

2.2. Μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων από τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και φυσικό
περιβάλλον

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Έργα διευθέτησης ομβρίων και αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Αφορά παρεμβάσεις για συμπλήρωση του δικτύου ομβρίων αλλά και δράσεις
για αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων για άρδευση. Κατά τη διαβούλευση
κατατέθηκαν σχετικές προτάσεις από τους 3 Δήμους και ενδεικτικά αναφέρονται
η συμπλήρωση του δικτύου ομβρίων σε περιοχές πόλων πολιτισμού ή
ιστορικού ενδιαφέροντος (Καλλιθέα περί το ΚΠΙΣΝ και Άλιμος περί τους
αρχαιολογικούς χώρους), εδικές κατασκευές για συλλογή και αξιοποίηση
ομβρίων για άρδευση (και οι 3 Δήμοι), περιορισμός απωλειών νερού στα
συστήματα άρδευσης από γεωτρήσεις (Άλιμος) και σύστημα παρακολούθησης
στάθμης νερού (Παλαιό Φάληρο στο ρέμα Πικροδάφνης)

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

5a

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

5.a.1 - Μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων από τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

87. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και
διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές,
πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της
αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και
συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών
Επιδιώκεται η ανάδειξη περιπάτων κατά μήκος των «πράσινων διαδρόμων»
μεγάλων ρεμάτων και η ορθολογική διαχείριση επιφανειακών υδάτων σε
συνδυασμό με δράσεις διευθέτησης ομβρίων. Η ύπαρξη των 2 ρεμάτων
«πράσινων διαδρόμων» Ιλισού και Πικροδάφνης, καθιστά αναγκαίες
παρεμβάσεις για την ανάδειξη του φυσικού-αστικού περιβάλλοντος αλλά και
παρεμβάσεις που συντελούν στην αντιπλημμυρική προστασία, συνδυαστικά με
την αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων.
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που
ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα

50.000 άτομα

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που
λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο
καθεστώς διατήρησης

Δείκτης
Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τιμή στόχος 2023

Τ3251 Ποσοστό πληθυσμού που προστατεύεται από μέτρα 28,5% στο επίπεδο
διαχείρισης
της ΟΧΕ/ΒΑΑ

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Πολίτες και Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Όλες οι παρεμβάσεις

Αιτιολόγηση
Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου

156
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες παρεμβάσεις του
Οι παρεμβάσεις του ΑΣ2 ΑΣ2, με την έννοια της «φυσικής υλοποίησης» των
νέων λειτουργικών διαδρόμων τουρισμού-πολιτισμού.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

2ο 2020

2 2018

Προϋπολογισμός
(€)

Υποέργα
Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

2.000.000,00 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:
(εάν υπάρχουν)

2.000.000,00 €

ΕΤΠΑ

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Συνέργεια της παρέμβασης με
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
κλπ)

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.
Δικαιούχος της παρέμβασης:

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

Σχέδιο διαχείρισης
των λεκανών
απορροής
ποταμών του
υδατικού
διαμερίσματος
Αττικής (GR06)

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν σε μέτρα που
περιλαμβάνονται στο «Σχέδιο διαχείρισης των λεκανών
απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Αττικής
(GR06)», όπως περιγράφεται στην Ενότητα Δ.2.3.

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Υποδομές – δίκτυα»,
στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου «Δίκτυα - υποδομές» και στον
Δήμο Αλίμου «Περιβάλλον, ποιότητα ζωής – τεχνικά έργα»

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 87 της ΕΠ 5α θα κληθούν οι 3 Δήμοι
για την υποβολή προτάσεων, που θα αξιολογηθούν συγκριτικά.
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

2. ΑΣ2 «Ενίσχυση πολιτιστικής ταυτότητας και ανάδειξη – προστασία αστικού
περιβάλλοντος»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

2.3. Αύξηση ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Πρόληψη - αξιοποίηση αποβλήτων τροφών στον τομέα της εστίασης
Αφορά σε μία πιλοτική παρέμβαση που εμπίπτει στο πεδίο παρέμβασης 17 για
το περιορισμό των υπολειμμάτων τροφών από τις επιχειρήσεις εστίασης. Κατά
τη διαβούλευση κατατέθηκε σχετική πρόταση από το Χαροκόπειο, ενώ οι
προτάσεις των Δήμων αφορούσαν δράσεις ανακύκλωσης, βιο-απόβλητα
Στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, απαιτούνται
πολλές αλλαγές στον τομέα της πρόληψης αποβλήτων: επιβάλλεται η
προώθηση στάσεων και συμπεριφορών που θα συμβάλλουν στη διατήρηση
των φυσικών πόρων και τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των ανθρωπογενών ρύπων. Σε αυτήν τη βάση, η ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στη μείωση της περιβαλλοντικής πίεσης
από την παραγωγή, μεταφορά και παρασκευή φαγητού που δεν καταναλώνεται
και τη μείωση της ποσότητας του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων καθώς
και η άμεση σύνδεση των δράσεων αυτών με την κοινωνία, αποτελεί
προτεραιότητα της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής.
Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στη αλληλεπίδραση των Δημοτών/κατοίκων και
της αγοράς της εστίασης των 3 Δήμων (Δ. Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και
Αλίμου), με στόχο την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφών. Παράλληλα,
το έργο:
- θα αναδείξει την τοπική κουζίνα και την ιστορική παράδοση στην οποία
αυτή βασίζεται,
- θα ενισχύσει την τοπική αγορά, όσον αφορά τους χώρους εστίασης, αλλά
και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων,
- θα ενημερώσει και θα ευαισθητοποιήσει τους επισκέπτες και τους
Δημότες/κατοίκους σχετικά με έννοιες όπως η Βιώσιμη Ανάπτυξη των
πόλεων, η Κυκλική Οικονομία και η πρόληψη αποβλήτων τροφών (π.χ.
εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού)

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

- θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει δράσεις πρόληψης αποβλήτων τροφών
(π.χ. σεμινάρια για την αξιοποίηση των τροφών που περίσσεψαν,
αναγνώριση ετικετών τροφίμων, οδηγίες συντήρησης τροφίμων,
διοργάνωση γεύματος παρασκευασμένο από τρόφιμα που αλλιώς θα
χαρακτηρίζονταν ως απόβλητα π.χ. «Γεύμα για 1.000» κλπ.»),
- θα αναπτύξει δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, συνδέοντας τον τομέα της
εστίασης με ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μέσω ΜΚΟ, της Εκκλησίας
κλπ.
Τα στάδια του έργου θα υλοποιηθούν ως εξής:
Α. Χαρτογράφηση της παραγωγής αποβλήτων τροφών στον ευρύτερο χώρο της
εστίασης* στα όρια των 3 Δήμων, μέσω 150 ημι-δομημένων συνεντεύξεων και
15 δειγματοληπτικών μετρήσεων (σε χώρους εστίασης διαφορετικού μεγέθους
και τύπου), με χρήση μεθοδολογίας που έχει αναπτυχθεί από την Ομάδα του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των έργων που έχει υλοποιήσει ή
υλοποιεί (π.χ. LIFE WASP-Tool και LIFE F4F).
Β. Ανάπτυξη οδηγού καλών πρακτικών για χώρους εστίασης με στόχο τη
μείωση της παραγωγής αποβλήτων τροφών σε όλα τα στάδια της αλυσσίδας
της τροφής στο εστιατόριο (από την αγορά και τη συντήρηση έως την
παρασκευή και την ετοιμασία της μερίδας). Ο οδηγός θα είναι διαθέσιμος σε
έντυπη και ηλεκτρονική στατική μορφή αλλά και ως εφαρμογή για διαδίκτυο,
κινητά και tablets.
- Διερεύνιση και αξιολόγηση των καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε
άλλες χώρες στον τομέα εστίασης, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως π.χ.
αξιοποιώντας αποτελέσματα έργων για τον πολίτη (LIFE WASP-Tool) ή τις
ξενοδοχειακές μονάδες (LIFE F4F).
- Ανάπτυξη υλικού του Οδηγού Καλών Πρακτικών
- Ανάπτυξη εφαρμογής (Ιστοσελίδα, mobile εφαρμογή για Android, mobile
εφαρμογή για iOS)
- Πιλοτική εφαρμογή σε 15 εστιατόρια (π.χ. 5 σε κάθε Δήμο) και αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων μείωσης των αποβλήτων τροφών.
Γ. Ανάπτυξη εφαρμογής (κατάλληλης για διαδίκτυο, κινητά και tablets), η οποία
θα προσφέρει πληροφορίες στο χρήστη (επισκέπτη ή Δημότη/κάτοικο) σχετικά
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με:
- Τους χώρους εστίασης των πράσινων διαδρομών, που εφαρμόζουν ή
προτίθεται να εφαρμόσουν δράσεις μείωσης των αποβλήτων τροφών τους.
Για καθένα από αυτούς τους χώρους θα δίνονται πληροφορίες (στο βαθμό
που είναι διαθέσιμες) για τις δράσεις μείωσης που εφαρμόζουν, για το(-α)
πιάτο(-α) με το μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα, καθώς και τις δράσεις
κοινωνικής αλληλεγγύης που εφαρμόζουν (π.χ. αν προσφέρουν τις μερίδες
που περίσσεψαν σε έναν από τους φορείς της περιοχής ή σε τράπεζες
τροφίμων). Επιπλέον, θα παρέχονται στοιχεία για τον τύπο της κουζίνας
κάθε καταστήματος, αλλά και τη σύνδεση των καταστημάτων με την ιστορία
και τις πολιτιστικές διαδρομές των περιοχών.
- Τα καταστήματα τροφίμων κοντά στη ζώνη των πράσινων διαδρομών, που
διαθέτουν εγχώρια προϊόντα. Κάθε κατάστημα που θα εγγραφεί στην
εφαρμογή, θα μπορεί να προσθέτει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την
πρότασή του για ένα ή περισσότερα εγχώρια προϊόντα, η οποία θα
αποσκοπεί στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κάθε γεύματος.
- Συμβουλές για τον προγραμματισμό των αγορών και τη συντήρηση
τροφίμων, οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη αποβλήτων τροφίμων.
- Συνταγές για την αξιοποίηση των τροφίμων που έχουν περισσέψει.
Για την υλοποίηση του υποέργου αυτού θα πραγματοποιηθεί:
- Καταγραφή των χώρων εστίασης των πράσινων διαδρομών που
εφαρμόζουν ή προτίθεται να εφαρμόσουν δράσεις μείωσης των
αποβλήτων τροφών. Καταγραφή πληροφοριών σχετικά με το μενού τους,
τις δράσεις μείωσης που εφαρμόζουν, τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης
που εφαρμόζουν, τον τύπο της κουζίνας κάθε καταστήματος.
- Εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος τριών χαρακτηριστικών πιάτων
του σταθερού μενού τους.
- Ανάπτυξη εφαρμογής (Ιστοσελίδα, mobile εφαρμογή για Android, mobile
εφαρμογή για iOS), που φιλοξενηθεί στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα
έξυπνης πόλης του Χαροκόπειο Πανεπιστημίου.
- Ανάπτυξη οδηγού με συμβουλές για τον προγραμματισμό των αγορών και
τη συντήρηση τροφίμων, και συνταγές για την αξιοποίηση των τροφίμων
που έχουν περισσέψει. Από τον Οδηγό αυτό θα αντλεί πληροφορίες η
εφαρμογή.
Δ. Ανάπτυξη εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων
στο χώρο της εστίασης, αλλά και των επισκεπτών και των Δημοτών/κατοίκων
σχετικά με την πρόληψη αποβλήτων τροφών. Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει:
• Διανομή ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, μπροσούρα, αυτοκόλλητα), τα
οποία θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου,
• Ανάπτυξη ολιγόλεπτου video,το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των 3
Δήμων και του Πανεπιστημίου και θα διανεμηθεί στα τηλεοπτικά κανάλια.
• Διοργάνωση 2 σεμιναρίων για την πρόληψη αποβλήτων τροφίμων
• Εκδήλωση με τη συμμετοχή σεφ, επίδειξης συνταγών από τρόφιμα που
περίσσεψαν
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

6a

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

6.a.1 - Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας για τα υγρά απόβλητα

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:
Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

17. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της
ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)
Επιδιώκεται η ανάδειξη καλών πρακτικών διαχείρισης υπολειμμάτων τροφίμων
και η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο εκτεταμένο δίκτυο των
επιχειρήσεων εστίασης
Δείκτης

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
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Οι τιμές δεν
συναρτώνται με την
προτεινόμενη
δράση που είναι
όμως συμβατή με
τον κωδικό
παρέμβασης

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
Δείκτης
Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τιμή στόχος 2023

Τ3261 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται
από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

Οι τιμές δεν
συναρτώνται με την
προτεινόμενη
δράση που είναι
όμως συμβατή με
τον κωδικό
παρέμβασης

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
Πολίτες – κάτοικοι Δήμων Περιφέρειας, κάτοικοι περιοχών που δεν
διαθέτουν συστήματα διαχείρισης ΑΣΑ

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Κάτοικοι - επισκέπτες νησιών, κάτοικοι αστικών περιοχών χωρίς
δίκτυο αποχέτευσης, κάτοικοι σε οικισμούς Γ’ Κατηγορίας
Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

Όλες οι παρεμβάσεις
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου.

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες παρεμβάσεις του
ΑΣ2, με την έννοια της «φυσικής υλοποίησης» των
Οι παρεμβάσεις του ΑΣ2 νέων λειτουργικών διαδρόμων τουρισμού-πολιτισμού,
με την έννοια ότι οι διάδρομοι, εκτός από τουριστικοί –
πολιτιστικοί, είναι και πράσινοι .
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

1ο 2021

2 2018
Υποέργα

Προϋπολογισμός
(€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

677.000,00 €

ΕΤΠΑ

677.000,00 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Συνέργεια της παρέμβασης με
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
κλπ)

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

Σχέδιο
Διαχείρισης
Αστικών
Αποβλήτων

Δράσεις ενίσχυσης ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Καθαριότητα και
διαχείριση απορριμμάτων», στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου
«Προσπάθεια ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών
σχετικά με τα αστικά λύματα και στερεά απόβλητα - μέθοδοι
και τεχνολογίες ανακύκλωσης» και στον Δήμο Αλίμου
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«ανακύκλωση υλικών – συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων»
Σχέδια
Διαχείρισης
Απορριμμάτων
των 3 Δήμων

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Και στους 3 Δήμους προβλέπονται και δράσεις πρόληψης
παραγωγής απορριμμάτων

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 48 της ΕΠ 2c θα κληθεί ο ΣυΔΝΑ που
θα υποβάλλει την πρόταση σε συνεργασία με το Χαροκόπειο. Ο ΣυΔΝΑ στην
περίπτωση αυτή διασφαλίζει τη διακριτότητα των δύο ρόλων του ως ΕΦΔ και
τελικού δικαιούχου, με σαφή διάκριση των εμπλεκόμενων διοικητικών μονάδων
και στελεχών.
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

2. ΑΣ2 «Ενίσχυση πολιτιστικής ταυτότητας και ανάδειξη – προστασία αστικού
περιβάλλοντος»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

2.4. Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού – τουρισμού μητροπολιτικής
εμβέλειας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις
Αφορά σε εκδηλώσεις και δράσεις πολιτισμού, που αναδεικνύουν τον πολύπολιτισμικό και πολυδιάστατο χαρακτήρα της περιοχής. Κατά τη διαβούλευση
κατατέθηκαν προτάσεις Δήμων για δημιουργία ενός μουσείου και από
πολιτιστικούς συλλόγους για γιορτές και έθιμα ομάδων του πληθυσμού, με
διαφορετική προέλευση. Οι προτάσεις όμως κορμού, σύμφωνα και με την
επιδίωξη της στρατηγικής για καθιέρωση πολιτιστικού θεσμού κλίμακας, είναι η
πρόταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για «street opera». Αντίστοιχα η
πρόταση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, έχει διττό χαρακτήρα, αφενός
τεκμηρίωσης της ιστορίας των δρόμων και αφετέρου εμπλουτισμού του
προσφερόμενου πολιτιστικού προϊόντος μέσα από την ανάπτυξη ειδικών
θεματικών εργαστηρίων, για μαθητές διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης, στο
πλαίσιο του Ελληνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών.

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

1. Η Εθνική Λυρική Σκηνή θα συμβάλει σε μία συνολική πολιτιστική
παρέμβαση στο τοπίο των παράκτιων δήμων, ενισχύοντας τις πολιτιστικές
διαδρομές που έχουν χαραχθεί με δράσεις σύγχρονου, αστικού,
βιωματικού πολιτισμού, που δίνει έμφαση στην ανάδειξη του πολιτιστικού
αποθέματος, αλλά και του πολιτιστικού δυναμικού των δήμων του
παράκτιου μετώπου, το οποίο έχει πολλαπλασιαστεί μετά και την έναρξη
λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο κεντρικός
άξονας της πρότασης της ΕΛΣ προκύπτει από το ίδιο το τοπίο, όπως
μεταμορφώνεται κατά τις τέσσερεις εποχές. Σε κάθε εποχή του χρόνου
δίνεται έμφαση σε διαφορετικές εκδοχές του τοπίου: τον Χειμώνα στο
αστικό τοπίο, τον εσωτερικό χώρο, με έμφαση στο δίκτυο των διατηρητέων
αστικών κτηρίων, την Άνοιξη στο φυσικό τοπίο και την (καλή) θέα, με
επίκεντρο το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και ολόκληρο το ΚΠΙΣΝ, το
Καλοκαίρι στο θαλασσινό τοπίο και την παράκτια ζώνη, το Φθινόπωρο στη
γειτονιά, την προσφυγική παράδοση, στον πολιτισμό της αυλής, αλλά και
των αστικών περιπτέρων και των υπαίθριων θεάτρων του Παλαιού
Φαλήρου. Βασικός πρωταγωνιστής είναι ο ανοιχτός χώρος, ο οποίος
βρίσκεται στη βάση των περισσότερων πολιτιστικών επινοήσεων της
Μεσογείου. Στόχος των δράσεων πολιτισμού είναι η σύνδεση των κατοίκων
και των επισκεπτών με το τοπίο και τους διαδρόμους πολιτισμού και η
επανανακάλυψη του κρυμμένου τοπίου και των ιστορικών του
διαστρωματώσεων. Στις διαδρομές εικόνων, ήχων και γεύσεων, που έχουν
χαραχτεί, θα διασπαρούν οι πολυάριθμες δράσεις πολιτισμού, που θα
επιχειρήσουν να καταστήσουν το φυσικό και αστικό τοπίο τόπο
απρόσμενης δημιουργικότητας. Στο επίκεντρο όλων αυτών των δράσεων
θα βρίσκεται το αστικό τραγούδι, το οποίο γνώρισε στο παράκτιο αττικό
μέτωπο μεγάλες δόξες, τόσο στην δυτικότροπη εκδοχή του (όπερα και
οπερέτα στα υπαίθρια θέατρα του Φαλήρου, αργότερα ελαφρό τραγούδι
στις καλοκαιρινές μάντρες), όσο και στην αστικολαϊκή εποποιία του
ρεμπέτικου. Από τα υπαίθρια θέατρα και τα περίπτερα του Φαλήρου, στα
κουτούκια του ρεμπέτικου, αλλά και αργότερα στα λαϊκά κέντρα ή το Πάρτυ
της Βουλιαγμένης, το παράκτιο μέτωπο υπήρξε ένα ηχοτοπίο αστικού
τραγουδιού. Η κεντρική εκδήλωση του προγράμματος, η οποία θα έχει ως
επίκεντρο το ΚΠΙΣΝ, θα αποτελεί μία συμπύκνωση των επιμέρους
δράσεων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του έτους σε ένα τριήμερο
φεστιβάλ που θα ενεργοποιεί το σύνολο των διαδρομών. Η εκδήλωση, που
θα στρέφεται κυρίως γύρω από τη μουσική, φιλοδοξεί να αποτελέσει μία
γιορτή της περιοχής, που θα συνδεθεί με τους πολιτιστικούς φορείς, αλλά
και τις επιχειρήσεις, για να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα.
Θάλασσα, γειτονιά, ανοιχτός χώρος, διατηρητέα κτήρια, πλατείες, μαζί με
όλα τα προφανή και κρυμμένα τοπόσημα μιας πολιτιστικής παράδοσης
χιλιάδων χρόνων θα αποτελέσουν τον χώρο ή και το έναυσμα πρωτογενών
καλλιτεχνικών δράσεων με στόχο την προαγωγή νεοφυών επιχειρήσεων σε
κάθε τομέα που σχετίζεται με την παραγωγή του πολιτισμού στους τρεις
παράκτιους δήμους της Αττικής (Άλιμος, Παλαιό Φάληρο, Καλλιθέα).
Η θεματική των εκδηλώσεων που προτείνονται θα βασίζεται στην
πολιτιστική διαδρομή του χώρου στην ιστορική του πορεία ξεκινώντας από
την αρχαιότητα και φτάνοντας μέχρι τις πιο πρωτοποριακές ιδέες του
παρόντος. Πρόκειται για «Street Opera» με 67 εκδηλώσεις ανά έτος εκ
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των οποίων μία Κεντρική ετήσια (καλοκαίρι) στο ΚΠΙΣΝ, 18 σημαντικές
εκδηλώσεις (6 σε κάθε Δήμο), 18 μεσαίας κλίμακας εκδηλώσεις (6 σε κάθε
Δήμο) και 30 μικρής κλίμακας εκδηλώσεις (10 σε κάθε Δήμο), ανά έτος επί
4 χρόνια, ξεκινώντας από το 2019.
2. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας μετέχει στην προσπάθεια των τριών
Δήμων για την ανάδειξη της «ιστορίας των δρόμων». Στην ευρύτερη
περιοχή των τριών Δήμων (Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου)
υπάρχουν μία σειρά από ιστορικά σημεία και μνημεία, τα οποία αποτελούν
και μπορούν περαιτέρω να αναδειχθούν ως σημεία έντονου τουριστικού
ενδιαφέροντος, αλλά και να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη της τοπικής
ιστορικής και κοινωνικής συνείδησης. Η Εθνική Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της
πρότασης “Τεκμηρίωση της ιστορίας των δρόμων” συμβάλλει με τις εξής
επιμέρους εργασίες:
a) στον εντοπισμό στη μοναδική της συλλογής σε πλήθος και ποικιλία, αλλά
και μοναδικότητας, υλικού (πχ. βιβλία, χαρακτικά, φωτογραφίες κλπ) που
να αναφέρεται στα εν λόγω μνημεία ή/και σημεία,
b) στην παραγωγή τεκμηριωτικού κειμένου που θα αναφέρεται στην ιστορία,
την αξία, αλλά και τη διασύνδεση των διαφόρων αυτών σημείων μεταξύ
τους και
c) στην συμβολή στη διαμόρφωση βέλτιστων και πολλαπλών διαδρομών/
περιπάτων ξεναγήσεις στα συγκεκριμένα ιστορικά σημεία/μνημεία.
Επιπρόσθετα η Εθνική Βιβλιοθήκη αποτελεί τον κατεξοχήν φορέα υπεύθυνο για
τον στρατηγικό σχεδιασμό, ανάπτυξη και προσφορά θεματικών – εκπαιδευτικών
εργαστηρίων, που συνδέονται με την καλλιτεχνική δημιουργία – δημιουργική
βιομηχανία και απευθύνονται σε μαθητές διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης. Ο
ρόλος αυτός εντάσσεται στη γενικότερη αποστολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης για
την ανάπτυξη του Ελληνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών που υλοποιεί. Τα εργαστήρια
αυτά θα απευθύνονται σε διάφορες κατηγορίες κοινού, θα αφορούν σε διάφορες
θεματικές, που σχετίζονται με την περιοχή και θα προσφέρονται σε διαφορετικά
επίπεδα δυσκολίας (πχ. για αρχαρίους, για προχωρημένους).
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

6c

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

6.c.1 - Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού – τουρισμού μητροπολιτικής εμβέλειας

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

94. Προστασία, ανάπτυξη
πολιτιστικής κληρονομιάς

και

προβολή

στοιχείων

δημόσιας

Επιδιώκεται η ανάδειξη της «ιστορίας των δρόμων» κατά μήκος επιλεγμένων
διαδρομών και ο εμπλουτισμός του προσφερόμενου πολιτιστικού προϊόντος με
καθιέρωση πολιτιστικού θεσμού «Street Opera». Η τεκμηρίωση της ιστορίας
των δρόμων από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας με πρωτοεμφανιζόμενο
υλικό, ενισχύει την ελκυστικότητα του προσφερόμενου προϊόντος. Ταυτόχρονα
οι εκδηλώσει «street opera» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και τα ειδικά θεματικά
εργαστήρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, διαχέονται σε κόμβους του
δικτύου των νέων λειτουργικών διαδρόμων τουρισμού-πολιτισμού. Στη λογική
αυτή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και στις 4 εποχές, ενισχύεται η
ελκυστικότητα επιμέρους κόμβων (τοπόσημα ιστορίας-πολιτισμού, θύλακες
επιχειρήσεων αλλά και δράσεις που σχεδιάζονται ειδικά για ΑμΕΑ
συμπληρωματικά και με ειδικές δομές πολιτισμού, όπως το Μουσείο Αφής),
αλλά και του Μητροπολιτικού πόλου συνολικά (Ενότητα Δ3 Η Ελλάδα 10
χρόνια μετά, νέο μοντέλο ανάπτυξης και στρατηγικής για τον τουρισμό,
ΜcKinsey & Company).
Δείκτης

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του Αναμενόμενου
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης
επισκεπτών
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Τιμή στόχος 2023
Για την Εθνική
Λυρική Σκηνή και
την Εθνική
Βιβλιοθήκη, δομές
Εθνικής Εμβέλειας
ο αριθμός θεατών /
επισκεπτών
καταχωρείται στο
επίσημο σύστημα
του Υπουργείου
Πολιτισμού, που
όμως δεν
δημοσιοποιεί τα
αποτελέσματα ανά
δομή. Η

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
επισκεψιμότητα
του ΚΠΙΣΝ, δεν
καταγράφεται μέχρι
στιγμής από
κάποιον άλλο
φορέα πλην του
ΚΠΙΣΝ.
Η τιμή του δείκτη
θα προσδιορίζεται,
μέσα από ένα
σύστημα
καταγραφής των
επισκεπτών, που
θα διατηρείται από
την «Δομή
Παρακολούθησης»
και θα
υποστηρίζεται με
στοιχεία από το
ΚΠΙΣΝ, Εθνική
Λυρική Σκηνή και
την Εθνική
Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος
Δείκτης

Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τιμή στόχος 2023

Τ3263 Αριθμός εισιτηρίων πολιτιστικών χώρων της
Περιφέρειας

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Πολιτιστικές εκδηλώσεις και λειτουργία εργαστηρίων

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Πολίτες, Επισκέπτες, Επιχειρήσεις
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Ο δείκτης
διαμορφώνεται με
βάση τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ, για
τις επισκέψεις σε
μουσεία και
μνημεία. Στην ΠΠ
το μόνο μουσείο
που
περιλαμβάνεται
στον κατάλογο της
ΕΛΣΤΑΤ, είναι το
παράρτημα του
Μουσείου
Μπενάκη –
Μουσείο Παιδικού
Παιχνιδιού –
Πύργος Κουλούρα,
που αναμένεται να
αρχίσει άμεσα την
λειτουργία του.

Όλες οι παρεμβάσεις

Αιτιολόγηση
Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας
και της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου..

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες παρεμβάσεις του
Οι παρεμβάσεις του ΑΣ2 ΑΣ2, με την έννοια της «φυσικής υλοποίησης» των
νέων λειτουργικών διαδρόμων τουρισμού-πολιτισμού.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

2ο 2022

2 2018
Υποέργα

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
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Προϋπολογισμός
(€)

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

2.600.000,00 €

ΕΤΠΑ

2.600.000,00 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3
και ειδικότερα στα πεδία δράσης «2. Ποικιλομορφία και
δημιουργικότητα» όπου ενδεικτικές δράσεις αφορούν
Ατζέντα 21 για τον
καθιέρωση πολιτιστικών γεγονότων που συνδέονται με την
πολιτισμό στην
τοπική οικονομία και κοινωνία και «3. ΕκπαίδευσηΤοπική
κατάρτιση) όπου ενδεικτικές δράσεις αφορούν στη διάχυση
Συνέργεια της παρέμβασης με
Αυτοδιοίκηση
αγαθών στις τοπικές κοινωνίες, από πολιτιστικούς φορείς
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο αλλά και σχεδιασμό
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
μαθημάτων που συνδέονται με την καλλιτεχνική δημιουργία
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και τη δημιουργική βιομηχανία.
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
κλπ)
Μελέτη –
εμπειρογνωμοσύνη
Mc Kinsey &
Company «Η
Για την ανάπτυξη αστικού τουρισμού, είναι απαραίτητη η
Ελλάδα 10 χρόνια
καθιέρωση εκδηλώσεων διεθνούς ακτινοβολίας.
μετά, νέο μοντέλο
ανάπτυξης και
στρατηγική για τον
τουρισμό»

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

ΡΣΑ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις
κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου που περιγράφονται
στην Ενότητα Β1 του Παραρτήματος και ειδικότερα στην
κατεύθυνση για διοργάνωση εκδηλώσεων διεθνούς
ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνουν πέραν των μεγάλων
γεγονότων και πολιτιστικές εκδηλώσεις κλίμακας πόλης και
γειτονιάς, αλλά και οργάνωση εκδηλώσεων εντός ή πλησίον
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, με προϋπόθεση την
ασφάλειά τους.

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Πολιτισμός», στον
Δήμο Παλαιού Φαλήρου «Πολιτισμός – αθλητισμός» και
στον Δήμο Αλίμου «Πολιτισμός»

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 94 της ΕΠ 6c θα κληθούν η Εθνική
Λυρική Σκηνή και η Ενική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας πιθανά και σε συνεργασία με
το ΣυΔΝΑ για την υποβολή πρότασης. Ο ΣυΔΝΑ στην περίπτωση αυτή
διασφαλίζει τη διακριτότητα των δύο ρόλων του ως ΕΦΔ και τελικού δικαιούχου,
με σαφή διάκριση των εμπλεκόμενων διοικητικών μονάδων και στελεχών.
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

165
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

2. ΑΣ2 «Ενίσχυση πολιτιστικής ταυτότητας και ανάδειξη – προστασία αστικού
περιβάλλοντος»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

2.5. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Αφορά στις παρεμβάσεις για τη «φυσική δημιουργία» των νέων λειτουργικών
διαδρόμων. Κατά τη διαβούλευση κατατέθηκαν προτάσεις και από τους 3
Δήμους για διαδρομές πεζών και ποδηλάτων στις αστικές περιοχές που σε
συνδυασμό με τα μονοπάτια που προτάθηκαν στο πλαίσιο της ΕΠ 5α και το
υφιστάμενο δίκτυο πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, συγκροτούν του νέους
λειτουργικούς διαδρόμους. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σύνολό τους
ενσωματώνουν την περιβαλλοντική-κλιματική διάσταση, με υποστήριξη της
βιώσιμης κινητικότητας, αλλά και χρήση ψυχρών υλικών και κατάλληλων
φυτεύσεων. Ως προς τη χωρική εστίαση στην Καλλιθέα αφορά την οδό
Δημοσθένους (βασικό άξονα σύνδεσης του ΚΠΙΣΝ με την αστική περιοχή, που
διατρέχει και τους θύλακες προσφυγικών), στο Παλαιό Φάληρο δίκτυο τοπικών
δρόμων στη ζώνη υψηλής συγκέντρωσης διατηρητέων και αξιόλογων κτιρίων,
σε συνδυασμό με την κατασκευαζόμενη πεζογέφυρα της Ποσειδώνος και στον
Άλιμο σε ζώνη αρχαιολογικών τόπων και πράσινου, σε συνδυασμό επίσης με τη
νέα πεζογέφυρα της Ποσειδώνος. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης
κατατέθηκε επίσης η πρόταση για τον παραλιακό ποδηλατόδρομο του
μητροπολιτικού δικτύου.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

6e

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

6.e.1 - Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:
Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

90. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια
Επιδιώκεται κατά μήκος των διαδρομών του δικτύου τουρισμού – πολιτισμού η
ανάπλαση υπαίθριων χώρων και η δημιουργία πράσινων διαδρομών με
ενίσχυση της μετακίνησης των επισκεπτών με μέσα φιλικά στο περιβάλλον
Δείκτης

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
ΕΠ Αττικής 2014-2020)

Τιμή στόχος 2023

CO37 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με
175.443
ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης

CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση
υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές

Δείκτης
Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Η ακριβής τιμή του
δείκτη θα
προσδιοριστεί στο
πλαίσιο των
μελετών
Τιμή στόχος 2023

Τ3265 Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια
συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που
καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης

Η τιμή του δείκτη
θα προσδιοριστεί
μέσα από την
λειτουργία του
συστήματος
περιβαλλοντικών
δεικτών

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Πολίτες, Επισκέπτες, Επιχειρήσεις
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Όλες οι παρεμβάσεις

Αιτιολόγηση
Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου.
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες παρεμβάσεις του
Οι παρεμβάσεις του ΑΣ2 ΑΣ2, με την έννοια της «φυσικής υλοποίησης» των
νέων λειτουργικών διαδρόμων τουρισμού-πολιτισμού.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

2ο 2021

2 2018
Υποέργα

Προϋπολογισμός
(€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

ΕΤΠΑ
Ε.Π.:

3.500.000,00 €
3.500.000,00 €

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Ε.Π.:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Άξονας:

(εάν υπάρχουν)

Ιδιωτικοί πόροι:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:
€

Αιτιολόγηση:

Είναι απαραίτητη η υλοποίηση της διαδρομής, του
μητροπολιτικού δικτύου ποδηλατοδρόμων , κατά μήκος της
Λ. Ποσειδώνος καθώς και η προμήθεια ΜΜΜ, φιλικών στο
περιβάλλον, για την μετακίνηση επισκεπτών από σταθμούς
ΜΜΜ στην περίμετρο της ΠΠ κατά μήκος των νέων
λειτουργικών διαδρόμων

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3
Συνέργεια της παρέμβασης με
και ειδικότερα στα πεδία δράσης «2. Ποικιλομορφία και
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
δημιουργικότητα» όπου ενδεικτικές δράσεις αφορούν
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική Ατζέντα 21 για τον καθιέρωση πολιτιστικών γεγονότων που συνδέονται με την
πολιτισμό
στην
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
τοπική οικονομία και κοινωνία και «3. ΕκπαίδευσηΤοπική
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
κατάρτιση) όπου ενδεικτικές δράσεις αφορούν στη διάχυση
Αυτοδιοίκηση
κλπ)
αγαθών στις τοπικές κοινωνίες, από πολιτιστικούς φορείς
που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο αλλά και σχεδιασμό
μαθημάτων που συνδέονται με την καλλιτεχνική δημιουργία
και τη δημιουργική βιομηχανία

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

ΡΣΑ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις κατευθύνσεις
του Ρυθμιστικού Σχεδίου που περιγράφονται στην Ενότητα
Β1 του Παραρτήματος και ειδικότερα στην κατεύθυνση για
«διαδρομές πολιτιστικής διαχρονικότητας» στο πλαίσιο
ανάδειξης ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού και
ενίσχυση «νέων πολιτιστικών διαδρομών», με παρεμβάσεις
βιώσιμης κινητικότητας, σε συνδυασμό με βελτίωση της
προσβασιμότητας των Μητροπολιτικών Πάρκων με ΜΜΜ.
επίσης ειδική αναφορά γίνεται στην ανάδειξη του Θαλάσσιου
μετώπου μέσω της λειτουργικής ανάπτυξης της Λ.
Ποσειδώνος σε συνδυασμό με την λειτουργία Τραμ,
πεζοδρόμου και ποδηλατοδρόμου

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Βιώσιμη αστική
κινητικότητα», στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου «Φυσικό
Περιβάλλον» και στον Δήμο Αλίμου «Κυκλοφοριακό»

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 90 της ΕΠ 6e θα κληθούν οι 3 Δήμοι
για την υποβολή προτάσεων, με κοινές προδιαγραφές σε ότι αφορά τα
χαρακτηριστικά των διαδρόμων, που θα αξιολογηθούν συγκριτικά.
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Τεχνικές μελέτες
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

2. ΑΣ2 «Ενίσχυση πολιτιστικής ταυτότητας και ανάδειξη – προστασία αστικού
περιβάλλοντος»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

2.6 Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της
πρόσβασης των ευπαθών & ευάλωτων ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω
βελτίωσης των αντίστοιχων υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Υποδομή για παιδιά και νέους με νοητική υστέρηση και αυτισμό

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:

Αφορά σε μία παρέμβαση που κατατέθηκε κατά τη διαβούλευση από τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ για
ολοκληρωμένη υποδομή φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά
και νέους με νοητική υστέρηση και αυτισμό.

(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

9a

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

9.a.1 - Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της
πρόσβασης των ευπαθών & ευάλωτων ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω
βελτίωσης των αντίστοιχων υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:
Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

55. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή
και τοπική ανάπτυξη
Επιδιώκεται η δημιουργία δομής, που θα διευκολύνει την δημιουργική
συμμετοχή, στα πολιτιστικά δρώμενα παιδιών και νέων με νοητική υστέρηση και
αυτισμό
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα
Δείκτες εκροών της παρέμβασης
ενισχυόμενων υποδομών Παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
υπηρεσίες υγείας
Τ3305 Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών
Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

40-70

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

T3311 Ποσοστό πληθυσμού που εξυπηρετείται από
εκπαιδευτικές υποδομές

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

•

Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας

•

Ωφελούμενοι των επιμέρους κατηγοριών των Ευπαθών Ομάδων

•

Ειδικές Ομάδες του Πληθυσμού της Περιφέρειας, και ιδίως,
Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Παρέμβαση

Όλες οι παρεμβάσεις

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Αιτιολόγηση
Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου.

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες παρεμβάσεις του
ΑΣ2, με την έννοια της «φυσικής υλοποίησης» των
νέων λειτουργικών διαδρόμων τουρισμού-πολιτισμού.
Οι παρεμβάσεις του ΑΣ2
Ειδικότερα σε ότι αφορά τη διάσταση της ισότιμης
και της ΕΠ 9iii, του ΑΣ3
πρόσβασης και συμμετοχής των ΑμΕΑ στο δίκτυο
τουρισμού-πολιτισμού. Συνέργειες επίσης εμφανίζει
με τις παρεμβάσεις της ΕΠ 9iii του ΑΣ3.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

2ο 2020

1 2019
Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:

Υποέργα

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
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Προϋπολογισμός
(€)

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
είναι εφικτό)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

500.000,00 €

ΕΤΠΑ

500.000,00 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

ΠΕΣΚΕ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις
προτεραιότητες και στα μέτρα της εγκεκριμένης ΠΕΣΚΕ,
όπως αναλύεται στην Ενότητα Δ6 και ειδικότερα στην
προτεραιότητα 2.2, μέτρο 2.2.2: Ειδική αγωγή των παιδιών
με αναπηρία.

Συνέργεια της παρέμβασης με
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
Ατζέντα 21 για τον
κλπ)
πολιτισμό στην
Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3
και ειδικότερα στα πεδία δράσης «2. Ποικιλομορφία και
δημιουργικότητα» όπου ενδεικτικές δράσεις αφορούν σε
διαμόρφωση πολιτικών που επιτρέπουν τη συμμετοχή
ειδικών ομάδων πληθυσμού και «6. Ισότητα και
αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού», όπως ενδεικτικές
δράσεις είναι οι δράσεις πολιτισμού για την ισότητα και τον
κοινωνικό εξοπλισμό.

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Εθελοντισμός –
κοινωνία πολιτών », στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου
«Εθελοντισμός και συνεργασία» και στον Δήμο Αλίμου
«Κοινωνική μέριμνα και εθελοντισμός»

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 55 της 9α θα κληθεί ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ σε συνεργασία με Δήμο,
για την υποβολή της πρότασης
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Τεχνικές μελέτες
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

2. ΑΣ2 «Ενίσχυση πολιτιστικής ταυτότητας και ανάδειξη – προστασία αστικού
περιβάλλοντος»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

2.7. Ενίσχυση της Δια βίου Μάθησης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Δια βίου Μάθηση
Κατά τη διαβούλευση κατατέθηκε πρόταση από το Χαροκόπειο για λειτουργία
κέντρου δια βίου Μάθησης , σε συνεργασία με την Αστική Αρχή – ΣυΔΝΑ
Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των
επιχειρήσεων της περιοχής, στους θεματικούς άξονες της ΟΧΕ μέσω της δια
βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων, προκειμένου η Αστική Αρχή να
υποστηρίξει αποτελεσματικότερα τις προτεινόμενες αναπτυξιακές δράσεις στον
τομέα του πολιτισμού, της γαστρονομίας, του τουρισμού και της βιώσιμης
ανάπτυξης και να επιτύχει το μέγιστο πολαπλασιαστικό αποτέλεσμα.
Το ΚδΒΜ θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει υπό την προτείνουσα Αστική
Αρχή σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το οποίο θα έχει την
επιστημονική ευθύνη της ανάπτυξης, λειτουργίας και αξιολόγησης των
προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης – κατάρτισης. Το ΚδΒΜ θα
αξιοποιεί πλήρως τη σύγχρονη τεχνολογία και μεθόδους εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, προκειμένου να υποστηριχτεί η συμμετοχή των πολιτών σε
προγράμματα ΔΒΜ με μερική ή και καθόλου φυσική παρουσία.
Το ΚδΒΜ αποβλέπει στη διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου
δυναμικού της περιοχής των τριών Δήμων, τόσο των εργαζομένων σε
επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής όσο και των κατοίκων ευρύτερα, σε
προγράμματα ΔΒΜ, με στόχο την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που:
• θα προωθήσουν την προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων,
• θα υποστηρίξουν την ενεργό συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας στους
τομείς της γαστρονομίας, του πολιτισμού και του τουρισμού στο πλαίσιο
της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής,
• θα συμβάλλουν στην αποδοχή των προτεινόμενων δράσεων της ΟΧΕ για
την ενίσχυση της τουριστικής ροής από τους κατοίκους της περιοχής, οι
οποίοι ενδέχεται να είναι επιφυλακτικοί στα πρώτα στάδια εφαρμογής, και.

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

• θα συμβάλλουν, σε ευρύτερο πλαίσιο, στη μείωση του κοινωνικού
αποκλεισμού στην εκπαίδευση, ειδικά στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες της περιοχής.
Επιπλέον, το ΚδΒΜ θα υποστηρίξει σύντομα προγράμματα επιμόρφωσης για
τους δυνητικούς επισκέπτες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών
και μαθητών σχολείων που επισκέπτονται τους υπερτοπικούς πόλους
ενδιαφέροντος της περιοχής, πάνω στους άξονες:
• πολιτισμού και ευρύτερου τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής
(αξιοποιώντας και τα αποτελέσματα των προτεινόμενων έργων «Στα
βήματα της Ιστορίας, του Πολιτισμού και της Γαστρονομίας: Πολιτιστικές
Διαδρομές στους Δήμους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου με
χρήση νέων τεχνολογιών», «Δημιουργία Περιβάλλοντος Επαυξημένης
Πραγματικότητας (Augmented Reality) με χαρακτηριστικά Παιχνιδιού
(Gamification) για την ανάδειξη των τριών Δήμων σε βασικό Προορισμό
Οικογενειακής Αναψυχής και Εκπαίδευσης στη Ευρύτερη Περιοχή της
Αττικής» και «Μία ΘετικΗ και Στοχευμένη Εφαρμογή Αέριας ρύπανσης για
Smartphones (ΘΗΣΕΑS)»),
• του γαστρονομικού τουρισμού και των ιδιαίτερων γαστρονομικών
προτάσεων που ήδη υπάρχουν στην περιοχή και θα αναπτυχθούν
περαιτέρω στο πλαίσιο της ΟΧΕ (εθνικές κουζίνες, Πολίτικη κουζίνα, φιλικά
προς το περιβάλλον μενού, Γεύσεις πολιτισμού κλπ, αξιοποιώντας και τα
αποτελέσματα των προτεινόμενων έργων «Καινοτόμες παρεμβάσεις
γαστρονομίας στον κλάδο της εστίασης στους Δήμους Αλίμου, Καλλιθέας,
Παλαιού Φαλήρου», «Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα από τον κλάδο
της εστίασης στο Δήμο Καλλιθέας», και
• του περιβάλλοντος, μέσα από τις υπάρχουσες διαδρομές /εγκαταστάσεις /
υποδομές («Πράσινοι Διάδρομοι», τα Μητροπολιτικά Πάρκα Φαλήρου και
Ελληνικού, το δίκτυο κοινόχρηστων χώρων στο εσωτερικό των τριών
Δήμων, το «πράσινο» προφίλ και δράσεις του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος), αλλά και τις ιδιαίτερες δράσεις περιβαλλοντικής
προστασίας που προτείνονται στην ΟΧΕ.
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

10a

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

10.a.1 - Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της
Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική
50. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:
Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

Επιδιώκεται η βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από
δράσεις δια βίου μάθησης στους τομείς τουρισμού-πολιτισμού, στο πεδίο της
δημιουργικής οικονομίας.

Δείκτης
Τιμή στόχος 2023
Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα
50-70
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
ενισχυόμενων υποδομών Παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης
Δείκτης
Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τιμή στόχος 2023

T3311 Ποσοστό πληθυσμού που εξυπηρετείται από
εκπαιδευτικές υποδομές

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
•

Μαθητές, φοιτητές, ενήλικες με χαμηλά τυπικά προσόντα
(«δεύτερη» ευκαιρίας εκπαίδευσης), μειονεκτούντα άτομα

•

Οικογένειες με παιδιά, κάτοικοι της Περιφέρειας

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Παρέμβαση

Όλες οι παρεμβάσεις
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Αιτιολόγηση
Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου.

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες παρεμβάσεις του
ΑΣ2, με την έννοια της «φυσικής υλοποίησης» των
νέων λειτουργικών διαδρόμων τουρισμού-πολιτισμού,
Οι παρεμβάσεις του ΑΣ2
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή
κινητοποίηση και συμμετοχή του ανθρώπινου
δυναμικού.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

1ο 2023

2 2018
Υποέργα

Προϋπολογισμός
(€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

980.000,00 €

ΕΤΠΑ

980.000,00 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
Σχέδιο / πολιτική
Συνέργεια της παρέμβασης με
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
κλπ)

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3
Ατζέντα 21 για τον και ειδικότερα στα πεδία δράσης «3 Εκπαίδευσηπολιτισμό στην
Κατάρτιση» όπου ενδεικτικές δράσεις αφορούν σε διαρκή
Τοπική
ενημέρωση και συντονισμό μεταξύ όλων των φορέων,
Αυτοδιοίκηση
δημοσίων και ιδιωτικών, που δραστηριοποιούνται στον
τομέα του πολιτισμού της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και
της δια βίου μάθησης.
Σχέδιο

Αιτιολόγηση

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στους Δήμους Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου προβλέπεται
«Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση » και στον Δήμο Αλίμου
«Παιδεία»

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 50 της ΕΠ 10α θα κληθούν ο ΣυΔΝΑ
που θα υποβάλει πρόταση σε συνεργασία με το Χαροκόπειο. Ο ΣυΔΝΑ στην
περίπτωση αυτή διασφαλίζει τη διακριτότητα των δύο ρόλων του ως ΕΦΔ και
τελικού δικαιούχου, με σαφή διάκριση των εμπλεκόμενων διοικητικών μονάδων
και στελεχών.
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

3. ΑΣ3 «Προώθηση επιχειρηματικότητας και απασχόλησης»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.1. Βελτίωση της απασχόλησης, μέσω της ίδρυσης Επιχειρήσεων,
ιδίως στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Φυτώρια νέων ιδεών - σχολεία επιχειρηματικότητας

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Αφορά σε παρεμβάσεις για δημιουργία νέων επιχειρήσεων από επιστήμονες
άνω των 30 ετών, Κατά τη διαβούλευση διατυπώθηκε η επιδίωξη για
επαγγελματική δραστηριοποίηση αποφοίτων των δύο Πανεπιστημίων
Χαροκόπειου και Παντείου, που έχουν εξειδίκευση σε τομείς όπως η
γαστρονομία και ο τουρισμός.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

8iii

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

8iii1 - Βελτίωση της απασχόλησης, μέσω της ίδρυσης Επιχειρήσεων, ιδίως
στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

104.
Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα
και
δημιουργία
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Επιδιώκεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της απασχόλησης,
στο πλαίσιο της ΠΣΕΕ. Στη λογική αυτή υπάρχει ανάγκη προσέλκυσης νέων
επιστημόνων, άνω των 30 ετών, στους τομείς πολιτισμός-τουρισμός του πεδίου
της Δημιουργικής Οικονομίας. Σημειώνεται ότι οι νέοι απόφοιτοι των
Πανεπιστημίων προσελκύονται με δράσεις του ΑΣ1.

Δείκτης
Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του T3288 Αριθμός νέο- ιδρυόμενων επιχειρήσεων στους
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
τομείς της ΠΣΕΕ

Τιμή στόχος 2023
65 επιχειρήσεις

Δείκτης
Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τιμή στόχος 2023

Τ3281 Νέες επιχειρήσεις στους τομείς της ΠΣΕΕ που
συνεχίζουν τη λειτουργία τους ένα έτος μετά την ενίσχυσή
τους

47 επιχειρήσεις
(73% των
επιχειρήσεων
συνεχίζουν την
λειτουργία –
παραδοχή ΠΕΠ)

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Νέοι Επιχειρηματίες (άνω των 30 ετών), νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ
Παρέμβαση

Όλες οι Παρεμβάσεις
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Αιτιολόγηση
Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες δράσεις του ΑΣ3,
ενώ υποστηρίζει και τις δράσεις του ΑΣ1, με την
Οι παρεμβάσεις του ΑΣ3 έννοια της υποστήριξης της εφαρμογής της ΠΣΕΕ,
και ΑΣ1
μέσα από βελτιωμένες ικανότητες του ανθρώπινου
δυναμικού, ώστε να ανταποκριθεί στο νέο περιβάλλον
και τις απαιτήσεις του ΠΣΕΕ.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

1ο 2021

2 2018
Υποέργα

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
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Προϋπολογισμός
(€)

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

1.630.000,00 €

ΕΚΤ

1.630.000,00 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

ΠΣΕΕ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιστοιχούν στις δράσεις
της ΠΣΕΕ τύπου 1b.6.I, 1b7I για τουρισμό-πολιτισμό, στο
πεδίο της δημιουργικής οικονομίας

Συνέργεια της παρέμβασης με
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
Ατζέντα 21 για τον
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
πολιτισμό στην
κλπ)
Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3
και ειδικότερα στα πεδία δράσης «5. Βιώσιμη Οικονομία»
όπου ενδεικτικές δράσεις αφορούν στην ανάδειξη ευκαιριών
επιχειρηματικής δραστηριοποίησης και απασχόλησης στον
τομέα του πολιτισμού.

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Ενίσχυση – προώθηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας» , στον Δήμο Παλιού
Φαλήρου «Τοπική ανάπτυξη και οικονομία» και στον Δήμο
Αλίμου «Προώθηση επιχειρηματικότητας »

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 104 της ΕΠ 8iii θα κληθούν
νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις των ΚΑΔ Ζ, Θ, Ι και ΙΗ.
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Όπως αναφέρεται στην Ενότητα Δ.2.4.2 στο πλαίσιο εφαρμογής της
Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ οι φορείς που υπογράφουν το σχετικό Μνημόνιο
Συνεργασίας θα στηρίξουν τη «Δομή Παρακολούθησης» και ένα εκ των
αντικειμένων για την εφαρμογή της ΠΣΕΕ θα είναι μία διαδικασία διαρκούς
υποστήριξης των επιχειρήσεων, επιχειρηματικής ανακάλυψης στο τοπικό
επίπεδο και προώθησης – προβολής καινοτομιών
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

3. ΑΣ3 «Προώθηση επιχειρηματικότητας και απασχόλησης»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.2. Εφαρμογή σχεδίων αναδιάρθρωσης σε επιχειρησιακό και
συλλογικό επίπεδο και προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων
στις αλλαγές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Ολοκληρωμένα σχέδια αναδιάρθρωσης ΜΜΕ

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Αφορά παρεμβάσεις κατάρτισης-εκπαίδευσης επιχειρηματιών και
απασχολούμενων, συνδυαστικά με ολοκληρωμένα σχέδια αναδιάρθρωσης στο
πλαίσιο της ΠΣΕΕ. Κατά τη διαβούλευση κατατέθηκαν προτάσεις για την
αναβάθμιση της λειτουργίας, κυρίως των πολυάριθμων των μικρών –
οικογενειακών επιχειρήσεων στον κλάδο της εστίασης.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

8v

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

8.v.1 - Εφαρμογή σχεδίων αναδιάρθρωσης σε επιχειρησιακό και συλλογικό
επίπεδο και προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:
Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στις αλλαγές
Επιδιώκεται η προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις
απαιτήσεις που διαμορφώνονται από την ΠΣΕΕ, μέσα από ολοκληρωμένα
σχέδια αναδιάρθρωσης
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του Μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
Συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της
κοινωνικής οικονομίας)
Δείκτης
Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

33 επιχειρήσεις

Τιμή στόχος 2023
21 επιχειρήσεις
(65% των
επιχειρήσεων
συνεχίζουν την
λειτουργία –
παραδοχή ΠΕΠ)

Τ3282 Επιχειρήσεις που βελτίωσαν την επιχειρησιακής
τους λειτουργία ένα έτος μετά την ενίσχυσή τους

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων
Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

ΜΜΕ της Περιφέρειας (Υφιστάμενες), Εργαζόμενοι, Επιχειρηματίες
Παρέμβαση

Όλες οι παρεμβάσεις
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Αιτιολόγηση
Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου.

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες δράσεις του ΑΣ3,
ενώ υποστηρίζει και τις δράσεις του ΑΣ1, με την
Οι παρεμβάσεις του ΑΣ3 έννοια της υποστήριξης της εφαρμογής της ΠΣΕΕ,
και ΑΣ1
μέσα από βελτιωμένες ικανότητες του ανθρώπινου
δυναμικού, ώστε να ανταποκριθεί στο νέο περιβάλλον
και τις απαιτήσεις του ΠΣΕΕ.

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

1ο 2021

2 2018
Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:

Υποέργα

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
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Προϋπολογισμός
(€)

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
είναι εφικτό)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

1.187.000,00 €

ΕΚΤ

1.187.000,00 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

ΠΣΕΕ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιστοιχούν στις δράσεις
της ΠΣΕΕ τύπου ενίσχυσης των ικανοτήτων επιχειρηματιών
και απασχολούμενων

Συνέργεια της παρέμβασης με
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
Ατζέντα 21 για τον
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
πολιτισμό στην
κλπ)
Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3
και ειδικότερα στα πεδία δράσης «3. Εκπαίδευσηκατάρτιση», όπου ενδεικτικές δράσεις αφορούν στην
ενημέρωση και εντοπισμό μεταξύ όλων των φορέων,
δημοσίων και ιδιωτικών που δραστηριοποιούνται στον τομέα
του πολιτισμού, εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου
μάθησης.

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Ενίσχυση – προώθηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας» , στον Δήμο Παλαιού
Φαλήρου «Τοπική ανάπτυξη και οικονομία» και στον Δήμο
Αλίμου «Προώθηση επιχειρηματικότητας »

Με πρόσκληση για το πεδίο παρέμβασης 106 της ΕΠ 8v θα κληθούν
υφιστάμενες επιχειρήσεις των ΚΑΔ Θ σε συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών
οργάνωσης – διοίκησης και κατάρτισης
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Όπως αναφέρεται στην Ενότητα Δ.2.4.2 στο πλαίσιο εφαρμογής της
Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ οι φορείς που υπογράφουν το σχετικό Μνημόνιο
Συνεργασίας θα στηρίξουν τη «Δομή Παρακολούθησης» και ένα εκ των
αντικειμένων για την εφαρμογή της ΠΣΕΕ θα είναι μία διαδικασία διαρκούς
υποστήριξης των επιχειρήσεων, επιχειρηματικής ανακάλυψης στο τοπικό
επίπεδο και προώθησης – προβολής καινοτομιών
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

3. ΑΣ3 «Προώθηση επιχειρηματικότητας και απασχόλησης»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.3. Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που
βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, με έμφαση σε άτομα που έχουν την ευθύνη
της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Δράσεις για την βελτίωση της απασχολησιμότητας

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:

Αφορά δράσεις κατάρτισης, με πρακτική για βελτίωση της απασχολησιμότητας
των ανέργων στον τομέα τουρισμός-πολιτισμός, του πεδίου της Δημιουργική
Οικονομίας

(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

9i

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

9.i.1 - Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα
που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, με έμφαση σε άτομα που έχουν την
ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:
Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση
των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση
της απασχολησιμότητας
Επιδιώκεται η ενίσχυση της απασχολησιμότητας ανέργων, δικαιούχων
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και ΑμεΑ, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις
γυναίκες
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
ανέργων
ΕΠ Αττικής 2014-2020)

3.183 άνεργοι
(αναλογία γυναικών
ανδρών 60-40
στοιχεία ΟΑΕΔ)

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα

100 ΑμεΑ

Δείκτης
Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τιμή στόχος 2023

T3294 Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση /κατάρτιση που αποκτούν εξειδίκευση που
κατέχουν θέση απασχόλησης , συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους

955 άτομα (30%
των ωφελουμένων
θα μετέχουν σε
προγράμματα
κατάρτισης ή θα
κατέχουν θέσεις
απασχόλησης –
παραδοχή ΠΕΠ)

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι, οικονομικά μη-ενεργά άτομα και ευάλωτες
ομάδες, με έμφαση στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
Παρέμβαση

Όλες οι παρεμβάσεις
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Αιτιολόγηση
Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου.

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες Δράσεις του ΘΣ9
στο ΑΣ3, με την έννοια της υποστήριξης ευάλωτων
Οι παρεμβάσεις του ΘΣ9
ομάδων πληθυσμού (άνεργοι, πληττόμενων από
του ΑΣ3
φτώχεια, ΑμΕΑ, με ειδική μέριμνα για τις γυναίκες) για
ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

1ο 2021

2 2018
Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:

Υποέργα
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Προϋπολογισμός
(€)

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

3.820.000,00 €

ΕΚΤ

3.820.000,00 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

ΠΕΣΚΕ
Συνέργεια της παρέμβασης με
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
κλπ)
Ατζέντα 21 για τον
πολιτισμό στην
Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις
προτεραιότητες και στα μέτρα της εγκεκριμένης ΠΕΣΚΕ,
όπως αναλύεται στην Ενότητα Δ6 και ειδικότερα στην
προτεραιότητα 3.1., μέτρο 3.1.1: Πρόσβαση των ευάλωτων
ομάδων ανέργων σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3
και ειδικότερα στα πεδία δράσης «3. Εκπαίδευσηκατάρτιση» και «5. Βιώσιμη Οικονομία», όπου ενδεικτικές
δράσεις αφορούν στην ενεργοποίηση δημοσίων και
ιδιωτικών φορέων για κατάρτιση και ανάδειξη ευκαιριών
απασχόλησης στον τουρισμό-πολιτισμό.

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Απασχόληση και
ανεργία» , στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου «Ενίσχυση του
τοπικού εργατικού δυναμικού, σε θέματα εργασιακής
απασχόλησης και ενημέρωση αυτού στις μεταβολές που
προκύπτουν» και στον Δήμο Αλίμου «Προώθηση
επιχειρηματικότητας» σε συνδυασμό με την ενίσχυση της
απασχόλησης

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

179
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

3. ΑΣ3 «Προώθηση επιχειρηματικότητας και απασχόλησης»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.4. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων (μεταξύ των οποίων
ΑΜΕΑ) και των Λοιπών Ομάδων του Πληθυσμού της Περιφέρειας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Αφορά σε παρεμβάσεις υποστήριξης της ενεργού ένταξης ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού στο ενιαίο δίκτυο τουρισμού-πολιτισμού. Κατά τη διαβούλευση
κατέθεσαν προτάσεις οι Δήμοι και 3 φορείς ΕΣ ΑμΕΑ, ο Φάρος Τυφλών, ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων για ΑΛΜΑ και ο
ΟΚΑΝΑ. Στο πλαίσιο της Στρατηγικής οι παρεμβάσεις προτεραιότητας αφορούν
στην ενίσχυση της δημιουργικής συμμετοχής των ΑμΕα στα πολιτιστικά
δρώμενα.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

9iii

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

9iii1 - Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ)
και των Λοιπών Ομάδων του Πληθυσμού της Περιφέρειας

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:
Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των
ίσων ευκαιριών
Επιδιώκεται η δημιουργική συμμετοχή, στα πολιτιστικά δρώμενα ΑμεΑ και
παιδιών και νέων με νοητική υστέρηση και αυτισμό

Δείκτης
Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα
Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

Τιμή στόχος 2023

70

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

Τ3296 Άτομα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με
πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ένταξης

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

•

Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας και, ιδίως
άτομα με αναπηρίες, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες
άτομα, οροθετικοί κ.λπ.

•

Λοιπές ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας με
έμφαση στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος, ανασφάλιστοι κ.λπ.

Παρέμβαση

Όλες οι παρεμβάσεις
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Αιτιολόγηση
Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες Δράσεις του ΘΣ9
στο ΑΣ3, με την έννοια της υποστήριξης ευάλωτων
Οι παρεμβάσεις του ΘΣ
ομάδων πληθυσμού (άνεργοι, πληττόμενων από
9 του ΑΣ3
φτώχεια, ΑμΕΑ, με ειδική μέριμνα για τις γυναίκες) για
ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

1ο 2021

2 2018
Υποέργα

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
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Προϋπολογισμός
(€)

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

600.000,00 €

ΕΚΤ

600.000,00 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

ΠΕΣΚΕ
Συνέργεια της παρέμβασης με
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
κλπ)
Ατζέντα 21 για τον
πολιτισμό στην
Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις
προτεραιότητες και στα μέτρα της εγκεκριμένης ΠΕΣΚΕ,
όπως αναλύεται στην Ενότητα Δ6 και ειδικότερα στην
προτεραιότητα 3.1., μέτρο 3.1.1: Πρόσβαση των ευάλωτων
ομάδων ανέργων σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3
και ειδικότερα στα πεδία δράσης «6. Ισότητα και
αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού» όπου ενδεικτικές
δράσεις είναι δράσεις πολιτισμού για την ισότητα και τον
κοινωνικό αποκλεισμό.

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Προώθηση
στοχευμένων δράσεων για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
μέσα από διαδικασίες έρευνας» , στον Δήμο Παλαιού
Φαλήρου «Πρόγραμμα υποστήριξης ατόμων με ειδικές
ανάγκες σε συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται
σε αυτό το αντικείμενο» και στον Δήμο Αλίμου «Κοινωνική
μέριμνα και εθελοντισμός »

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:
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Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

3. ΑΣ3 «Προώθηση επιχειρηματικότητας και απασχόλησης»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.5. Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:

Αφορά σε παρεμβάσεις ενίσχυσης, ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών
επιχειρήσεων. Κατά τη διαβούλευση προτάσεις κατατέθηκαν από Δήμους,
φορείς κοινωνικούς αλλά και πολιτιστικούς συλλόγους.

(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

9v

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

9.v.1 - Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην απασχόληση
Επιδιώκεται η ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων στον
τουρισμό-πολιτισμό, στο πεδίο της Δημιουργικής Οικονομίας.
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
CO23 αριθμός Υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του Μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
Συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της
κοινωνικής οικονομίας)
Δείκτης
Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής
2014-2020)

16

Τιμή στόχος 2023

10 επιχειρήσεις
(65% των
Τ3291 Αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων που η λειτουργία επιχειρήσεων
τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την ίδρυσή τους
συνεχίζουν την
λειτουργία –
παραδοχή ΠΕΠ)

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Το σύνολο των Ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ευάλωτες, ειδικές και λοιπές
ομάδες της Περιφέρειας, με έμφαση στους δικαιούχους του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος), συμπεριλαμβανομένων και των ανέργων.
Παρέμβαση

Όλες οι παρεμβάσεις
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Αιτιολόγηση
Δρα συμπληρωματικά με όλες τις παρεμβάσεις και
των τριών Αξόνων Στρατηγικής, με την έννοια ότι στο
προτεινόμενο μείγμα παρεμβάσεων, όλες οι
επιμέρους κατηγορίες παρέμβασης δρουν
συμπληρωματικά για την ενίσχυση της λειτουργίας και
της ακτίνας επιρροής του μητροπολιτικού πόλου.

Δρα συμπληρωματικά με τις άλλες Δράσεις του ΘΣ9
στο ΑΣ3, με την έννοια της υποστήριξης ευάλωτων
Οι παρεμβάσεις του ΘΣ9
ομάδων πληθυσμού (άνεργοι, πληττόμενων από
του ΑΣ3
φτώχεια, ΑμΕΑ, με ειδική μέριμνα για τις γυναίκες) για
ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

ο

1ο 2020

2 2018
Υποέργα

Προϋπολογισμός
(€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
ΣΥΝΟΛΟ
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800.000,00 €

Αστική Αρχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΕΔΕΤ

ΕΚΤ

800.000,00 €

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

ΠΕΣΚΕ
Συνέργεια της παρέμβασης με
άλλες πολιτικές (π.χ. Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
Ατζέντα 21 για τον
κλπ)
πολιτισμό στην
Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις
προτεραιότητες και στα μέτρα της εγκεκριμένης ΠΕΣΚΕ,
όπως αναλύεται στην Ενότητα Δ6 και ειδικότερα στην
προτεραιότητα 3.1., μέτρο 3.1.2: Πρόσβαση των ευάλωτων
ομάδων ανέργων σε δράσεις Κοινωνικής Οικονομίας.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτουν στις ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται στην ενότητα Δ.2.3
και ειδικότερα στα πεδία δράσης «5. Βιώσιμη Οικονομία»
όπου ενδεικτικές δράσεις αφορούν στην ανάδειξη των
ευκαιριών δραστηριοποίησης και απασχόλησης στον
τουρισμό-πολιτισμό.

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

Συμβατότητα της παρέμβασης με
ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, ΓΠΣ, Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων.

Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων

Στον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται «Προώθηση της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας» , στον Δήμο Παλαιού
Φαλήρου «Δράσεις για την ανάπτυξη συνεργασιών με
τοπικές επιχειρήσεις και επαγγελματικούς φορείς» και στον
Δήμο Αλίμου «Προώθηση επιχειρηματικότητας»

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ, κοινωνικές επιχειρήσεις.
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Μέση

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση

Χ

Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:
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Ενότητα Ζ.
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