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Οι πόλεις βρίσκονται στο προσκήνιο και αποτελούν μέρος των λύσεων των σημερινών
προκλήσεων σε επίπεδο κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και η αστική ανάπτυξη βρίσκεται
με τη σειρά της στο επίκεντρο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το “ Έργο: Αθήνα” είναι ένα πρωτοποριακό έργο στην Ελλάδα ως προς την ανάπτυξη
ολοκληρωμένης στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης, αντλώντας κεφάλαια τόσο από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σε στενή
συνεννόηση και συνεργασία με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους καθώς και ως προς την άμεση
διαχείρισή του από τον δήμο.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, έχει ιδιαίτερη σημασία να υπογραμμιστεί ότι οι πόλεις σταδιακά
γίνονται όλο και πιο ανεξάρτητες, από οικονομική και διοικητική άποψη, αναπτύσσοντας τα δικά
τους επενδυτικά προγράμματα και επιτυγχάνοντας θετικά αποτελέσματα.
Στα πρώτα αυτά βήματα ήταν πολύ σημαντικό να επιλεχτούν και να υλοποιηθούν παρεμβάσεις
που ήταν ώριμες και είχαν πραγματικό αντίκτυπο στην πόλη και στη ζωή των πολιτών της. Οι
επιτυχίες αλλά και οι αστοχίες αυτής της εμπειρίας πρέπει να μας βοηθήσουν να αντλήσουμε
διδάγματα για το μέλλον και τη συνέχιση αυτών των προσπαθειών.
Η αστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει τα θεμέλια για μια ποιοτική αειφόρο αστική
ανάπτυξη: η ολοκληρωμένη προσέγγιση, η ενδυνάμωση των αστικών αρχών και η χρηματοδότηση
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την αειφόρο αστική ανάπτυξη είναι οι
ακρογωνιαίοι λίθοι της αστικής πολιτικής της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Το γεγονός ότι η αστική ανάπτυξη βρίσκεται “στο επίκεντρο της πολιτικής συνοχής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης” σημαίνει ότι πολύ σημαντικά ποσά των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης θα επενδυθεί σε αστικές περιοχές κατά την περίοδο 2014-2020.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα προετοίμασε τη στρατηγική της για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη
με στόχο την αλλαγή του αστικού τοπίου, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της
απασχόλησης καθώς και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τη δημοτική αρχή για τη διασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών
στη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής: η συμμετοχή και η συναίνεση αποτελούν βασικά
στοιχεία επιτυχίας και βιωσιμότητας.

Κορίνα Κρέτσου
Ευρωπαία Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής
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Cities are at the forefront and part of the solutions of today’s challenges in the level of social
and economic cohesion and urban development is at the centre of the EU’s cohesion policy.
“Project: Athens” is a pioneer project in Greece in developing an integrated territorial development strategy, drawing funds from both ERDF and ESF, in close consultation with the local
stakeholders and by managing it directly.
In the case of Greece, it has been particularly important to showcase that cities are gradually
becoming more independent, from a financial and managerial point of view, by developing their
own investment programs and delivering positive results.
In these first steps it was of crucial importance to select and implement interventions that
were mature and had an actual impact on the city and its citizen’s life. The successes but also the
shortcomings of this experience should help us draw lessons for the future and the continuation
of these efforts.
EU urban policy sets the foundations for a high quality sustainable urban development: integrated approach, empowerment of urban authorities and European Regional Development Fund
funding for sustainable urban development are the cornerstones of the EU urban policy for the
2014-2020 programing period.
The fact that urban development is “at the centre of the EU cohesion policy” means that very
significant amounts of the European Regional Development Fund resources will be invested in
urban areas in the 2014-2020 period.
In this context, Athens has prepared its sustainable urban development strategy in view to
change the urban landscape, boost business and employment, and enhance the quality of life of
the citizens.
I would like lastly but most importantly to congratulate the urban authorities for ensuring the
participation of citizens in shaping this strategy: participation and consensus are key elements
of success and sustainability.

Corina Crețu
European Commissioner for Regional Policy
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προσανατολισμό. Η Αθήνα έχει πια σφυρηλατήσει ουσιώδεις διεθνείς συμμαχίες, αναδεικνύοντας
τον πρωταγωνιστικό ρόλο των πόλεων, διεθνώς αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.
Ένα ζωτικής σημασίας κομμάτι της πολυεπίπεδης συμμετοχής της πόλης στο ευρωπαϊκό
εγχείρημα είναι και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών οικονομικών πόρων.
Κατά της διάρκεια της πρώτης θητείας μας (2011-2014), εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση του
προγράμματος « Έργο: Αθήνα» από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Πρόκειται για γεγονός
κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς ανέδειξε τη δυνατότητα της πόλης να σχεδιάζει και να υλοποιεί
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις µε βάση τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητές της. Παράλληλα,
με αφορμή το « Έργο: Αθήνα» η πρωτεύουσα της χώρας ανέπτυξε ένα καινοτόμο σύστημα
εσωτερικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων, μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της
Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων.
Το ολοκληρωμένο αναπτυξιακό αυτό πρόγραμμα σχεδιάστηκε, διαχειρίστηκε και εκτελέστηκε
από τον Δήμο Αθηναίων με βάση τέσσερις άξονες : την αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης,
την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής και την αισθητική ανανέωση της πόλης. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαβούλευση και τη
συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς της πόλης.
Η Αθήνα απέδειξε ότι σε μία περίοδο κοινωνικής κρίσης και αμφισβήτησης της Ευρώπης,
οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι σε θέση να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να δίνουν λύσεις σε
κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επίτευξη
των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε, η πολύπλευρη στρατηγική που έχουμε αναπτύξει και η
στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στέρεα εδραιωθεί. Προχωράμε, και κατά την
τρέχουσα προγραμματική περίοδο, αξιοποιώντας πολύτιμους ευρωπαϊκούς πόρους, με σταθερό
στόχο να καταστεί η Αθήνα ελκυστικός προορισμός για κατοίκους, επισκέπτες, επιχειρηματίες
και επενδυτές, όπως αρμόζει σε µια πόλη µε την ιστορία, τη γεωγραφική θέση και το ανθρώπινο
δυναμικό της πρωτεύουσας της Ελλάδας.

Γιώργος Καμίνης
Δήμαρχος Αθηναίων

10

ΕΣΠΑ 2007 - 2013

In recent years, the Municipality of Athens systematically maintains its outward orientation.
Athens has forged meaningful international alliances, highlighting the leading role of cities, both
internationally and within the European Union context. Tapping European financial resources is
a vital part of the city’s multi-faceted involvement in the European project.
During my first term of office (2011-2014) we secured the financing of the program “Project:
Athens” out of the European Structural Funds. This development was of paramount importance.
It allowed us to demonstrate the city’s ability to design and implement interventions based on
actual needs and capabilities. At the same time, because of “Project: Athens”, our capital developed an innovative system of internal management of European funds, via the Intermediate
Body of the Athens Development and Destination Management Agency of the Municipality.
The integrated development programme was designed, managed and implemented by the
municipality of Athens, based on four pillars: to address the social crisis, to boost the local
economy and entrepreneurship, to upgrade the quality of life, to improve aesthetics in the city.
We placed particular emphasis on consulting and co-operating with the institutions of the city.
Athens is proof that during a period of social crisis, and rising doubt in the face of the EU, European cities are able to take initiatives and provide solutions to critical issues that matter to its
residents, thus contributing decisively to the realization of EU objectives.
On the grounds of the firmly established close cooperation with the European Commission
and experience gained, resulting from the multifaceted strategy we have developed we will, in
the current programming period, proceed once more with tapping valuable European resources,
consistent with the objective of making Athens an attractive destination for residents, visitors,
businessmen and investors, as befits a city with the history, geographical position and human
resources of our capital.

Georgios Kaminis
Mayor of Athens
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Ο ορισμός της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, ως Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) για τη διαχείριση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του Ε.Σ.Π.Α., συντελεί
αποφασιστικά στην ανάπτυξη του στρατηγικού στόχου του δήμου Αθηναίων, την ανάδειξη της
πόλης σε ελκυστικό προορισμό για πολίτες, επισκέπτες, επιχειρηματίες κι επενδυτές.
Για να το πετύχουμε αυτό, αναπτύσσουμε μια πολύπλευρη στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει
πρωτοβουλίες κοινωνικής, επιχειρηματικής και αστικής ανάπτυξης, αλλά και παρεμβάσεις σε
ένα ευρύ φάσμα τομέων , που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή και την εικόνα της πόλης.
Η επιτυχημένη υλοποίηση της πρώτης φάσης του προγράμματος, « Έργο : Αθήνα», σε μια
πολύ δύσκολη συγκυρία, κατά την περίοδο 2012 – 2015, απέδειξε ότι η δημοτική αρχή μπορεί να
αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους, να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα με σημαντικό αντίκτυπο
στην πόλη, σε διαφορετικούς τομείς.
Σήμερα, ο Δήμος αντλεί από την πολύτιμη εμπειρία των προηγούμενων ετών. Αναλύουμε την
υφιστάμενη δημογραφική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πραγματικότητά της πόλης,
περιγράφουμε τις μελλοντικές ευκαιρίες, δυνατότητες και προκλήσεις και σχεδιάζουμε το μέλλον,
για την αποφασιστική αντιμετώπιση των κοινωνικών και αστικών προβλημάτων της Αθήνας και
την ενίσχυση της οικονομικής και επιχειρηματικής φυσιογνωμίας της. Συνεργαζόμαστε με διεθνή
δίκτυα όπως C40, 100 Ανθεκτικές Πόλεις (100RC) και τα Eurocities και, ανταλλάσοντας καλές
πρακτικές, διαμορφώνουμε στρατηγικές και στοχευμένες διμερείς συμφωνίες, που στηρίζονται
σε πραγματικές ανάγκες της πόλης και επιφέρουν απτά αποτελέσματα.
Καθώς προχωράμε με το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων, το « Έργο :
Αθήνα 2020», αυτό που δεν αλλάζει είναι η φιλοσοφία της προσέγγιση μας, που παραμένει
συμμετοχική. Ο δήμος Αθηναίων επιδιώκει την προώθηση διαδικασιών συμμετοχής και
σύγχρονης διακυβέρνησης, καθώς ο επιτυχημένος και λειτουργικός σχεδιασμός, για την
πολλαπλή αναβάθμιση της πόλης, πρέπει να αντανακλά τις ιδέες και τις προτάσεις των πολιτών
της πόλης και των δημιουργικών δυνάμεων, που δραστηριοποιούνται σε αυτή.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο διάλογος με τους δημότες, τους επιχειρηματίες και τους φορείς σταθερά
αναβαθμίζεται και διευρύνεται, με σκοπό να μεταμορφώσουμε την Αθήνα, σύμφωνα με τα πλέον
σύγχρονα πρότυπα και διεθνείς καλές πρακτικές, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά
της.

Μαρία Λογοθέτη
Πρόεδρος ΕΑΤΑ
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Naming the Athens Development and Destination Management Agency (ADDMA) as the Intermediate Body (IB) in charge of managing the NSRF’s funds, contributes decisively to the
municipality’s ultimate strategic objective, namely the promotion and firm establishment of the
city as an attractive destination for its residents, visitors, entrepreneurs and investors.
To bring this about, a multifaceted strategy has been put forth that includes social entrepreneurship and urban development initiatives, as well as interventions in a wide range of areas that
affect both everyday life and the overall image of the city.
Amidst the severe challenges of the period 2012 to 2015, the successful implementation of the
first phase of the city’s development programme, entitled “Project: Athens”, demonstrated the
ability of the municipal authority to design and implement projects that impact the city significantly in numerous areas and sectors, while effectively tapping European resources.
Today, the municipality capitalizes on the invaluable experience gained in previous years. We
are analyzing the current demographic, economic, social and environmental realities of the city
and identifying future opportunities, capabilities and challenges. Thus we can be constructive
and effective in our efforts to redress the city’s major social and urban problems, while strengthening our local economy and enhancing our business image. We are collaborating with international networks such as C40, 100 Resilient Cities (100RC) and Eurocities, exchanging best
practices, as we introduce targeted bilateral agreements that are based on actual city needs and
deliver tangible results.
As we move forward with the new strategic plan for growth “Project: Athens 2020” we remain
focused on furthering the notion of participation, changing attitudes, promoting consultation
and new governance practices. We are compelled to plan successful interventions that expedite
the city’s all-round revitalization, while embracing the ideas and proposals of our residents, entrepreneurs, visitors and creative industries.
In light of this, we are constantly upgrading and honing a culture of dialogue between policy-makers, residents, entrepreneurs and stakeholders to see Athens transformed into a thriving
metropolis that celebrates state-of-the-art standards, maximizes its comparative advantages
and leads in international good practices.

Maria Logotheti
President of BOD ADDMA
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Eισαγωγή
Κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013, ο Δήμος Αθηναίων ανέπτυξε τη
διαχειριστική του ικανότητα καθώς και την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία στρατηγικού
σχεδιασμού και υλοποίησης σημαντικών παρεμβάσεων και πράξεων οικονομικής, κοινωνικής
και αστικής ανάπτυξης, δια μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών
(Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α.), η οποία ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) για τη
διαχείριση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του Ε.Σ.Π.Α.
Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αττική» και
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», επέτρεψε στον ΕΦΔ να διαχειριστεί πόρους του ΕΣΠΑ, με
βάση τις πραγματικές ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις δυνατότητες της Αθήνας.
Η αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), από τον ΕΦΔ της ΕΑΤΑ, αποτέλεσε καινοτομία
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς για πρώτη φορά Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχεδίασε,
υλοποίησε και διαχειρίστηκε δράσεις, που χρηματοδοτήθηκαν από πόρους των Διαρθρωτικών
Ταμείων αυτοτελώς και μέσω ενός εσωτερικού συστήματος διακυβέρνησης.
Στις επόμενες σελίδες, παρουσιάζεται ο απολογισμός του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, με στόχο να αποτυπωθεί το σύνολο των παρεμβάσεων, που έλαβαν
χώρα, αλλά και ο αντίκτυπος που είχαν για την Πόλη της Αθήνας, υπό το πρίσμα της Πολιτιστικής
και Τουριστικής Ανάπτυξης, της Αστικής Ανάπλασης, της προστασίας του Περιβάλλοντος, της
βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης, της προάσπισης της Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και
Εκπαίδευσης και της Στήριξης της Επιχειρηματικότητας.
Σήμερα, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, την εμπειρία και
τις διαδικασίες για τη διαχείριση της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (Ο.Χ.Ε.) της Αθήνας
και τη βέλτιστη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη της
πόλης.

Παναγιώτης Οικονομάκος
Προϊστάμενος Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
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Preface
During the programming period 2007-2013, the municipality of Athens developed its administrative capacity, knowledge, experience and expertise in strategic planning and implementation vis-à-vis important interventions and projects addressing economic, social and urban development via “The Athens Development and Destination Management Agency” (ADDMA).
ADDMA, was designated as an Intermediate Body (IB) for managing the financial possibilities
of the National Strategic Reference Framework (NSRF).
Under the National Strategic Reference Framework (NSRF), the allocation of responsibilities
and funding from the operational programmes ‘Attica’ and ‘ Human Resources Development ‘
provided the Intermediate Body the opportunity to manage NSRF Funds taking into account
the actual needs, priorities and opportunities of the municipality of Athens.
The Intermediate Body set a precedent insofar as utilizing the European Regional Development Fund (ERDF) and European Social Fund (ESF) via an innovative management structure,
a first at the European level wherein a local authority planned, implemented and managed
projects financed by Structural Fund independently emplacing a an internal governance system.
In the following pages, we present an overall assessment of the Athens Development and Destination Management Agency’s Intermediate Bodys’ achievements under the NSRF 2007-2013.
The objective is to present all interventions realized as well as the said impact on the city of Athens in the context of significant pillars: cultural and tourism development, urban regeneration,
protection of the environment, improved energy efficiency, protection of health, social welfare
and education and support for entrepreneurship.
Today, the Intermediate Body features human resources, expertise and processes, for the management of the “Integrated Territorial Investments” (ITI) for Athens and the optimal utilization of
all available funds towards sustainable urban development for the city.

Panagiotis Oikonomakos
Head of the Intermediate Body
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ΤΟΜΕΊΣ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ

_ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ
Επτά έργα υποδομών υλοποίησε ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΑΤΑ του Δήμου Αθηναίων,
στο πλαίσιο του ΕΠ «Αττική 2007-2013», με στόχο την πολιτιστική αναζωογόνηση κι ανάδειξη του
μοναδικού ιστορικού χαρακτήρα της Αθήνας, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν έργα για την αποτελεσματική προστασία και
λειτουργία του πολύτιμου πολιτιστικού αποθέματος της πόλης, ώστε να είναι προσβάσιμο από
όλους. Τα έργα αυτά συμβάλλουν στις νέες αναπτυξιακές προοπτικές, που προωθούνται για την
πόλη, και στοχεύουν στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη, την αναβάθμιση της κοινωνικής
ζωής και του πολιτιστικού επιπέδου της.

_ ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ
Προκειμένου να ενισχύσει και να εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της Αθήνας, αλλά και
να βελτιώσει την ελκυστικότητα της πόλης ως τουριστικό προορισμό, ο Ενδιάμεσος Φορέας
Διαχείρισης ΕΑΤΑ ολοκλήρωσε 6 έργα, με σκοπό να συμβάλει στις αναπτυξιακές προοπτικές
που προωθούνται στην περιοχή. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται δράσεις, που αποβλέπουν στη
βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας μέσα από την πληροφόρηση των επισκεπτών, καθώς και στη
δημιουργία ενός ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος για την Αθήνα.

_ ΑΣΤΙΚΈΣ ΑΝΑΠΛΆΣΕΙΣ
Έξι έργα υποδομών, για την αναβάθμιση και την εν γένει βιωσιμότητα του αστικού χώρου,
υλοποίησε ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΑΤΑ του Δήμου της Αθήνας προκειμένου να
συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την αναζωογόνηση της γειτονιάς
και την ανάπτυξη της πόλης, με άμεση ευεργετική επίδραση σε όλους του Αθηναίους. Στο
πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν χώροι πρασίνου, πραγματοποιήθηκαν διαμορφώσεις πλατειών,
αποκατάσταση και αξιοποίηση κτηριακών εγκαταστάσεων (ΚΑΠΑΨ), καθώς και το σημαντικό
έργο κατασκευής του κτηριακού συγκροτήματος του Σεράφειου Κολυμβητηρίου-Αθλητικού και
Πολιτιστικού Κέντρου, που αποτελεί έναν πολυχρηστικό κόμβο δημιουργικών και καινοτόμων
δραστηριοτήτων για όλους τους κατοίκους της Αθήνας.
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_ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
Στο πλαίσιο ενίσχυσης βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και βελτίωσης της καθημερινότητας
των κατοίκων της Αθήνας, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΑΤΑ ολοκλήρωσε 3 έργα που
χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ «Αττική». Τα έργα αυτά αφορούν στην εγκατάσταση μηχανισμών
βύθισης –ανύψωσης συμπιεστών αστικών απορριμμάτων ή ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και
στην προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

_ ΥΓΕΊΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΌΝΟΙΑ
Τέσσερα έργα υποδομών, για την αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικής πρόνοιας, υλοποιήθηκαν από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ, με στόχο
να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων σε παροχές ιατρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας και
να επιλύσει προβλήματα, που δημιουργεί η έλλειψη δομών φροντίδας παιδιών στην πόλη.
Στα έργα περιλαμβάνονται η ανέγερση βιοκλιματικών βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και
οι ανακατασκευές κτηρίων, που στεγάζουν δημοτικά ιατρεία προκειμένου να λειτουργούν ως
σύγχρονα και καινοτόμα κέντρα υγείας της Αθήνας.

_ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ
Με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος, τον περιορισμό
εκπομπής ρύπων, αλλά και τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης των κατοίκων της Αθήνας από
μικρή ηλικία, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΑΤΑ του Δήμου Αθηναίων προχώρησε στην
υλοποίηση 3 έργων υποδομών, για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων και την
κατασκευή πράσινων δωμάτων σε στέγες σχολείων της Αθήνας. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν την
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης σε δημοτικά,
γυμνάσια και λύκεια της Αθήνας, καθώς και την κατασκευή πράσινης στέγης σε επιλεγμένα
σχολικά συγκροτήματα της πόλης.

_ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Για τη βελτίωση του στεγαστικού προβλήματος και της διπλής βάρδιας των σχολείων της
Αθήνας, αλλά και την αναβάθμιση της παρεχόμενης ειδικής αγωγής σε παιδιά με ειδικές ανάγκες,
ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΑΤΑ προχώρησε στην υλοποίηση 5 έργων υποδομής
προκειμένου να συμβάλει στην αποσυμφόρηση των σχολείων, την εξασφάλιση βέλτιστων
συνθηκών ασφάλειας των χώρων, αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης
γνώσης. Τα έργα αυτά αφορούν στην κατασκευή κτηρίων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων,
καθώς και τη στέγαση λυκείου σε αναπαλαιωμένα διατηρητέα κτήρια της Αθήνας.

21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

_

Με στόχο την τόνωση των περιοχών της Αθήνας, που έχουν υποστεί σημαντική υποβάθμιση,
και τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος, για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, της
καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της πόλης, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΑΤΑ προχώρησε στην υλοποίηση 10 έργων προκειμένου να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και
να ενισχύσει τη βιωσιμότητά της, μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων
επιχειρηματικής υποστήριξης. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και δράσεις υποστήριξης της
ερευνητικής δραστηριότητας ακαδημαϊκών ομάδων για την κατοχύρωση και εμπορική αξιοποίηση
ερευνητικών αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν να παρουσιάσουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον,
ώστε να αξιοποιηθούν εμπορικά πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες στην ευρύτερη οικονομία.

_ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΊΤΗ
Δύο έργα για τη στήριξη και διευκόλυνση της ζωής των πολιτών, μέσω ηλεκτρονικής δικτύωσής
τους με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, πραγματοποίησε ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΑΤΑ του Δήμου της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε μια συνεργατική πλατφόρμα
και διαδικτυακές και mobile εφαρμογές, μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής
εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των πολιτών και η ανάδειξη συνεργειών, οι οποίες μπορούν
να οδηγήσουν σε δράσεις και λύσεις μεγαλύτερης κλίμακας. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε
ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, για τους γονείς που
ενδιαφέρονται να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού
Βρεφοκομείου.

_ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΚΡΊΣΗΣ
Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΑΤΑ του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», υλοποίησε 3 έργα προκειμένου να ενδυναμώσει τις
θεσμικές αρμοδιότητές του για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
των κατοίκων της πόλης, που αντιμετωπίζουν την περίοδο αυτή αυξημένα προβλήματα λόγω
της οικονομικής κρίσης. Τα έργα αυτά αφορούσαν στην δημιουργία μηχανισμού δράσεων, για
την ενθάρρυνση επιχειρήσεων να εφαρμόσουν ενέργειες ανάπτυξης και προώθησης πολιτικών
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και στην υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης με
ολοκληρωμένο χαρακτήρα και στόχο τη λειτουργία ενός δικτύου, που απαρτιζόταν από τέσσερις
κοινωνικές δομές στο Δήμο Αθηναίων κατά της φτώχειας: Γραφείο Διαμεσολάβησης, Παροχή
Συσσιτίου, Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων και Ξενώνας Φιλοξενίας Αστέγων.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Κάτοικοι και
επισκέπτες της
Αθήνας

Αποκατάσταση Υπαίθριων
Γλυπτών Έργων Τέχνης του
Κέντρου των Αθηνών
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

681,497 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο αφορούσε στην αποκατάσταση 97 υπαίθριων γλυπτών έργων τέχνης της πόλης των
Αθηνών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Αθηναίων.
Τα γλυπτά έργα έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία, αποτελούν δε τεκμήρια της Ιστορίας της
πόλης και συνθέτουν ένα υπαίθριο μουσείο της Νεότερης Γλυπτικής Τέχνης.
Με αφορμή τη συντήρηση των γλυπτών, εκδόθηκε ένας οδηγός για τα γλυπτά της Αθήνας σε
σύστημα Braille και σε ακουστικό αρχείο, ο χάρτης της πλατείας Συντάγματος για χρήση από
άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς και ένας ψηφιακός ξεναγός για τα υπαίθρια γλυπτά της
πόλης σε έξι γλώσσες. Μέσω της δημιουργίας της εφαρμογής Γλυπτά της Αθήνας/Sculptures of
Athens είναι διαθέσιμος δωρεάν στο Google Play και στο App Store.

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το έργο αυτό συμβάλλει στη διάσωση πολύτιμων έργων τέχνης της νεότερης πολιτιστικής
κληρονομιάς και την ανάδειξη του μοναδικού ιστορικού χαρακτήρα της Αθήνας. Η αποκατάσταση
βλαβών των γλυπτών από βανδαλισμούς βελτιώνει και αναβαθμίζει την εικόνα των κοινόχρηστων
χώρων της πόλης.

26

ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Επιπλέον, μέσα από το έργο, άτομα ΑΜΕΑ ήρθαν σε επαφή με τον πολιτιστικό πλούτο της
πόλης, μέσω των ειδικών εκδόσεων, ενώ η χρήση νέων τεχνολογιών για ξενάγηση πρόσφερε
στους επισκέπτες άμεση και εύκολη πρόσβαση στα έργα τέχνης.
Τέλος, το υλικό τεκμηρίωσης της συντήρησης, που είναι διαθέσιμο για μελέτη σε συντηρητές
και φορείς που δραστηριοποιούνται στη συντήρηση αρχαίων και νεότερων γλυπτών, προβλέπεται
να αξιοποιηθεί από το Δήμο της Αθήνας σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρωτοβάθμια και
μέση εκπαίδευση.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Κάτοικοι και
επισκέπτες της
Αθήνας

Αποκατάσταση Διατηρητέου
Κτηρίου Δημοτικής Αγοράς
Κυψέλης
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

944,602 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης αποτελεί έξοχο αρχιτεκτόνημα του Μεσοπολέμου και
χαρακτηριστικό δείγμα του αθηναϊκού μοντερνισμού,
που συγκροτείται από κεντρικό
υπερυψωμένο χώρο κίνησης με εκατέρωθεν, κατά μήκος, διατεταγμένους χώρους καταστημάτων.
Με το έργο αυτό υλοποιήθηκε η δομική και αρχιτεκτονική αποκατάσταση της Αγοράς,
με διατήρηση της τυπολογίας και του χαρακτήρα του κτηρίου, μέσω ανάδειξης των βασικών
χαρακτηριστικών του.
Στο κτήριο στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες (ΚΕΠ), χώροι εκθέσεων και φιλοξενίας δράσεων
πολιτισμού, καθώς και χώρος αναψυκτηρίου και συγκέντρωσης των πολιτών προκειμένου
να ενεργοποιηθεί η περιοχή τόσο πολιτιστικά όσο και επιχειρηματικά. Το έργο αποσκοπεί να
αποτελέσει πόλο έλξης της τοπικής κοινωνίας και επιδιώκει να συμβάλλει ουσιαστικά στην
αναχαίτιση του φαινομένου υποβάθμισης της περιοχής.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Με το έργο αυτό επιδιώκεται η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη βιώσιμη
λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης.
Η Αγορά λειτουργεί ως ένας νέος συλλογικός χώρος με κοινωνικά χαρακτηριστικά, ο οποίος
υποστηρίζει κοινωφελείς δομές και πολυδιάστατες συμπράξεις, που προάγουν την τοπική
κοινωνία, τους νέους δημιουργούς και τις συλλογικότητες σε έναν κοινό χώρο με ανοιχτή
πρόσβαση σε όλους τους κατοίκους της Κυψέλης και της Αθήνας, ευνοώντας την πολιτιστική και
οικονομική ενεργοποίηση της ευρύτερης περιοχής.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Κάτοικοι και
επισκέπτες της
Αθήνας

Εγκατάσταση Στέγασης
Ψηφιακής Έκθεσης Ακαδημίας
Πλάτωνος, στον Αρχαιολογικό
Χώρο μεταξύ των οδών
Μοναστηρίου, Κρέοντος και
πεζόδρομου Αλκμέωνος
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

265,686 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, δημιουργήθηκε ένας νέος χώρος στέγασης της
Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Έκθεσης – Μουσείου, που έχει ως στόχο την ανάδειξη των ιστορικών
και αρχαιολογικών στοιχείων της Ακαδημίας και την προσέγγιση του χώρου της φιλοσοφίας και
των ιδεών, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών.
Το Ψηφιακό Μουσείο περιλαμβάνει σειρά φυσικών εκθεμάτων και πολυμεσικών εφαρμογών
με ποικίλες θεματικές ενότητες. Μέσω πολλαπλών επιπέδων πληροφορίας αποτελούμενης
από κείμενα, ψηφιακό υλικό και εικόνες, ο επισκέπτης περιηγείται τόσο στον χώρο (Ακαδημία
Πλάτωνος και ευρύτερη περιοχή) όσο και στον «κόσμο των ιδεών» των αρχαίων Ελλήνων
φιλοσόφων.

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το Ψηφιακό Μουσείο της Ακαδημίας Πλάτωνος στόχο έχει να συμβάλει στις νέες αναπτυξιακές
προοπτικές, που προωθούνται για την περιοχή και στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός νέου
χαρακτήρα και προσανατολισμού, με έμφαση στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη, την
αναβάθμιση της κοινωνικής ζωής και του πολιτιστικού επιπέδου της.
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Το κτήριο του Μουσείου έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο αφενός για να συνδέεται με τις
λειτουργίες και τις δράσεις των πολιτών της περιοχής, αφετέρου για να αποτελέσει πόλο έλξης
επισκεπτών, έτσι ώστε να συνδεθεί με το ευρύτερο δίκτυο των μουσείων και εκθέσεων της
Αθήνας και γενικότερα την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού της πόλης.
Επιπλέον, η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στο Μουσείο, εξαιτίας της ευελιξίας και της
προσαρμοστικότητάς τους σε διαφορετικές ανάγκες των χρηστών (μαθητές, ενήλικες, ηλικιωμένοι
κλπ.), μπορεί να αποδειχθεί ένα δυναμικό εργαλείο παρουσίασης.
Έτσι, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες, που οι επισκέπτες
συνήθως χρειάζονται, για να κατανοήσουν καλύτερα τα εκθέματα και να έχουν μια ευχάριστη και
ουσιαστική εμπειρία στο μουσείο.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Κάτοικοι και
επισκέπτες της
Αθήνας

Δημιουργία και Προμήθεια
Εξοπλισμού για την Ανάδειξη
των Χώρων του Παλαιού
Εργοστασίου Φωταερίου
στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Δήμου
Αθηναίων
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

144,926 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο περιλάμβανε τη δημιουργία και προμήθεια εξοπλισμού μουσειακών προδιαγραφών
για την ανάδειξη του Παλαιού Εργοστασίου Φωταερίου, στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ στο Γκάζι.
Το παλαιό εργοστάσιο φωταερίου λειτούργησε από το 1862 ως το 1984 και αποτέλεσε το πρώτο
εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα.
Βασική επιδίωξη της παρέμβασης είναι η ανάδειξη του μουσειακού χαρακτήρα του Εργοστασίου
Αεριόφωτος στον σημερινό πολυχώρο πολιτισμού και η αρμονική συνύπαρξη της μουσειακής
λειτουργίας και των πολιτιστικών δράσεων, που λαμβάνουν χώρα στο κτηριακό συγκρότημα και
τους υπαίθριους χώρους ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ.

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το Παλαιό Εργοστάσιο Φωταερίου Τεχνόπολις αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο βιομηχανικής
κληρονομιάς, σε όλη την Ευρώπη, και η μετατροπή του σε μουσείο αναδεικνύει συνάμα τις
καινοτομίες του 19ου και 20ου αιώνα. Στην πόλη της Αθήνας, δεν υπάρχει άλλος αντίστοιχος
χώρος, καθώς αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα τεχνολογίας και βιομηχανικής αρχιτεκτονικής
του 19ου αιώνα, γεγονός που ενισχύει τη βιωσιμότητά του και αποδεικνύεται με την αυξημένη
προσέλευση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών.
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Η εφαρμογή του συγκεκριμένου εξοπλισμού, στις εγκαταστάσεις του παλαιού εργοστασίου,
πληροί τις σύγχρονες μουσειολογικές προδιαγραφές και βοηθά στην ανάδειξη του χώρου και
της ιστορίας του μνημείου με αποτελεσματικό τρόπο.
Τέλος, η αποτελεσματική χρήση του εξοπλισμού, που προέκυψε από το συγκεκριμένο
έργο, δημιούργησε την κατάλληλη υποδομή, η οποία εμπλουτίστηκε με υπηρεσίες όπως
μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, καλλιτεχνικές δράσεις και δραστηριότητες για το ευρύ κοινό
ή/και για ειδικά κοινά.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Κάτοικοι και
επισκέπτες της
Αθήνας

Αναβάθμιση Υποδομών
και Χώρων της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
του Δήμου Αθηναίων
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

699,126 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ του Δήμου Αθηναίων αποτελεί σήμερα σημείο συνάντησης πολιτιστικών
εκδηλώσεων σε ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά μνημεία, που αναβαθμίζει μια ιστορική
περιοχή της πρωτεύουσας και δημιουργεί έναν ακόμη θετικό πόλο στην πολιτισμική ταυτότητα
της Αθήνας.
Κάθε χρόνο, παρουσιάζει δεκάδες εκδηλώσεων από όλο το φάσμα των τεχνών: μουσική,
χορό, κινηματογράφο, θέατρο και παραστατικές τέχνες, εικαστικά και εφαρμοσμένες τέχνες,
εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, περιοδικές εκθέσεις και πρωτοβουλίες, για την ανάπτυξη
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, με πάνω από 600.000 επισκέπτες ετησίως.
Αντικείμενο του έργου ήταν η στοχευμένη αναβάθμιση των υποδομών και χώρων της
Τεχνόπολις προκειμένου να διατηρήσει τον ιστορικό χαρακτήρα της, παρέχοντας παράλληλα
σύγχρονες υποδομές και εμπειρίες στους επισκέπτες.

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ του Δήμου Αθηναίων αποτελεί έναν ξεχωριστό χώρο προβολής και παραγωγής
πολιτισμού κι ένα ιδιαίτερο προορισμό ψυχαγωγίας των κατοίκων και επισκεπτών της Αθήνας.
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Το Παλαιό Εργοστάσιο Φωταερίου και οι χώροι του αποτελούν ένα κομμάτι της πολιτιστικής
κληρονομιάς της πόλης, που εξοικειώνει τους επισκέπτες με τη βιομηχανική ιστορία, παρέχει
υψηλού επιπέδου πολιτισμικές εμπειρίες και μουσειακούς περιπάτους, καθώς και εκπαιδευτικά
προγράμματα για τα παιδιά αλλά και επιστημονικές ξεναγήσεις, ακόμα και σε ξένους επισκέπτες.
Με το βιομηχανικό μουσείο μπαίνει στον χάρτη της Αθήνας ένας νέος χώρος, που μιλά για τη
νεότερη ιστορία της Αθήνας.
Παράλληλα, ο χώρος της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ συμβάλλει στην πολιτιστική αναζωογόνηση της
περιοχής και συνεισφέρει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, καθώς και
στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Κάτοικοι της
περιοχής

Αποκατάσταση Διατηρητέου
Κτηρίου στην οδό
Θεοτοκοπούλου 34 για τη
Λειτουργία Πολιτιστικού
Κέντρου
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

237,347 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Ο Δήμος Αθηναίων, με στόχο την ανάδειξη και προστασία της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς της πόλης, αποκατέστησε το διατηρητέο κτήριο αρχών του 20ου αιώνα, επί της οδού
Θεοτοκοπούλου 34 στα Πατήσια, ώστε να αξιοποιηθεί ως κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων
και αναψυχής των κατοίκων της περιοχής.
Η κτηριακή αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε με τους όρους, που θέτει η απόφαση κήρυξής
του, ως διατηρητέου χωρίς να μεταβληθεί η διαρρύθμισή του. Έγινε αποκατάσταση των
πρωτογενών αρχιτεκτονικών μορφών, με ορθή χρήση των νέων υλικών, και ενσωματώθηκαν οι
σύγχρονοι εξοπλισμοί στην αρχική κατασκευή, ώστε να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του κτηρίου.

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Η αποτελεσματική προστασία, ένταξη και λειτουργία του κτηρίου, ως στοιχείο πολιτιστικής
ταυτότητας, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο αστικό οικιστικό περιβάλλον συντελεί, σε μεγάλο
βαθμό, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Επιπλέον, η προοπτική σύνδεσης του κτηρίου και ένταξής του σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα
ανάπλασης, προς τον χώρο του πρώην εργοστασίου Φιξ, δίνει στο έργο ιδιαίτερη δυναμική.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Κάτοικοι και
επισκέπτες της
Αθήνας

Αποκατάσταση Διατηρητέου
Κτηρίου επί της οδού
Αμερικής 8
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

2,557,899 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Χτισμένο το 1928, από τον αρχιτέκτονα Αναστάσιο Μεταξά, το πολυώροφο διατηρητέο κτήριο
του ΕΒΕΑ επί της οδού Αμερικής, στο κέντρο της Αθήνας, χαρακτηρίστηκε το 1982, με απόφαση
του υπουργού Πολιτισμού, «έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική προστασία, γιατί πρόκειται για
αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα της περιόδου του όψιμου νεοκλασικισμού των πρώτων
δεκαετιών του 20ού αιώνα».
Το κτήριο, πέραν της μνημειακής του μορφής και των ανεκτίμητων αισθητικών στοιχείων του,
έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, γιατί υπήρξε το κέντρο εξυπηρέτησης και συντονισμού των
επιχειρηματιών και βιομηχάνων της πόλης των Αθηνών.
Με το έργο αυτό υλοποιήθηκε η συνολική αποκατάσταση του κτηρίου με εργασίες που
περιλάμβαναν:

38

•

τη δημιουργία νέας διαρρύθμισης για την οργανωμένη αξιοποίηση των χώρων

•

την ενίσχυση της στατικής επάρκειας της κατασκευής

•

τη βελτίωση της λειτουργικότητας του κτηρίου, ώστε να είναι προσβάσιμο από όλους

•

τη διατήρηση της μορφολογίας και των βασικών χαρακτηριστικών στοιχείων των χώρων

ΕΣΠΑ 2007 - 2013

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Με την αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου στην οδό Αμερικής 8 θα φιλοξενηθούν χρήσεις
και θα δημιουργηθούν δραστηριότητες, που αποτελούν πόλους έλξης και ενδιαφέροντος για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και βελτίωση της εικόνας του κέντρου της Αθήνας.
Το κτήριο αυτό, με τη σημαντική μνημειακή και ιστορική σημασία, θα συνεχίσει να αποτελεί, μέσα
στο πέρασμα του χρόνου, ένα «τοπόσημο» της Αθήνας, που θα προβάλλει τόσο την ιστορικότητά
του όσο και τις μεγάλες του δυνατότητες ως ένα σύγχρονο, εξυπηρετικό και δυναμικό κέντρο
συνάντησης, ενημέρωσης και δραστηριοτήτων.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
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Τουρισμός

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Τουριστικές επιχειρήσεις,
επαγγελματικοί́ φορείς,
υπηρεσίες, διεθνείς
οργανισμοί, κάτοικοι
και επισκέπτες
της Αθήνας

Στοχευμένες Παρεμβάσεις για
τη Συνολική Αναβάθμιση του
Τουριστικού Προϊόντος του
Δήμου της Αθήνας
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

1,828,040 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Ο Δήμος Αθηναίων επιδιώκει να καθιερώσει την Αθήνα ως ελκυστικό και ποιοτικό τουριστικό
προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τους επισκέπτες
της.
Με το έργο αυτό, ο Δήμος Αθηναίων ανέπτυξε δράσεις, που αποβλέπουν στη βελτίωση της
τουριστικής εμπειρίας μέσα από την πληροφόρηση των επισκεπτών, καθώς και στη δημιουργία
ενός ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος για την Αθήνα και την ευρύτερη περιφέρειά της.
Το έργο, στο σύνολό του, με γνώμονα την ενδυνάμωση του τουριστικού τομέα της Αθήνας, είχε
ως στόχο την προβολή και ενίσχυση της εικόνας και της ταυτότητας της πόλης στο εξωτερικό, τη
σύναψη επαγγελματικών συμφωνιών μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων, την προώθηση των
προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την προβολή της επίσημης
τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το έργο συνέβαλε ουσιαστικά στο να δώσει λύσεις στο ανταγωνιστικό πλαίσιο, που
διαμορφώνει η συσχέτιση της Αθήνας με πολυάριθμους προορισμούς στο παγκόσμιο δίκτυο
«αστικού τουρισμού» και την διαρκώς μεταβαλλόμενη, και ολοένα απαιτητικότερη, τουριστική
αγορά.
Με το έργο αυτό προωθήθηκε:
•

η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας, με στρατηγική προτεραιότητα
την ανάδειξη και προώθηση της πόλης ως τουριστικού και συνεδριακού προορισμού

•

η άμβλυνση της εποχικότητας στον τουρισμό της Αθήνας

•

η δημιουργία δικτύων εναλλακτικού τουρισμού στην πόλη

•

η επέκταση του τουριστικού ρεύματος προς την Αθήνα
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Υφιστάμενες και εν
δυνάμει τουριστικές
επιχειρήσεις,
επαγγελματικοί́ φορείς

Διοργάνωση Ετήσιου Travel
Trade Workshop & Συνεδρίου
2014
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

105,000 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Αντικείμενο του έργου ήταν η διοργάνωση του Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014, το
οποίο διεξάχθηκε, στις 14-15 Απριλίου 2014, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών και
φιλοξένησε πάνω από 70 Tour Operators, εμπορικούς εκπροσώπους, διοργανωτές συνεδρίων
καθώς και διακεκριμένους δημοσιογράφους, από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
Πρόκειται για ετήσια διοργάνωση, που διεξάχθηκε για πρώτη φορά το 2013, στο πλαίσιο
της Στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων, και η οποία έχει ως βασικό στόχο την προώθηση του
τουριστικού προϊόντος της Αθήνας στη διεθνή τουριστική αγορά και την άμεση ενημέρωση ξένων
επιχειρήσεων και επαγγελματιών για τις υπηρεσίες και το τουριστικό προϊόν του προορισμού. Η
διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την European Tour Operators (ΕΤΟΑ).

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το έργο έδωσε λύσεις στο ανταγωνιστικό πλαίσιο, που διαμορφώνει η συσχέτιση της Αθήνας
με πολυάριθμους προορισμούς στο παγκόσμιο δίκτυο «αστικού τουρισμού» και την διαρκώς
μεταβαλλόμενη και ολοένα απαιτητικότερη τουριστική αγορά.
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Το έργο λειτούργησε ως καταλύτης της επικοινωνίας μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς
τουριστικής αγοράς.
Ως αποτέλεσμα είχε την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας, φέρνοντας σε
επαφή διεθνείς εταιρίες, που ασχολούνται άμεσα και έμμεσα με τον τουρισμό, με ιδίου τύπου
εγχώριες εταιρείες.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Κάτοικοι και
επισκέπτες της
Αθήνας, επιχειρήσεις,
καλλιτέχνες,
αρχιτέκτονες

Υλοποίηση Αισθητικών
Παρεμβάσεων και Δημιουργία
Υποβάθρων για
Δράσεις Πολιτισμού
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

131,610 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο αφορούσε στην αναβάθμιση και τον καλλωπισμό συγκεκριμένων σημείων της
Αθήνας, με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, μέσω αισθητικών παρεμβάσεων, καθώς και στην
δημιουργία υποβάθρων για ποικίλες και εναλλασσόμενες χρονικά πολιτιστικές δράσεις, μέσω
της αξιοποίησης υπαρχουσών υποδομών μετά την απαραίτητη βελτιωτική προσαρμογή τους.
Βασικός στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της
Αθήνας, μέσω αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών της πόλης,
καθώς και η βελτίωση της ελκυστικότητας της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού.

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Η εφαρμογή των αισθητικών παρεμβάσεων, σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου Αθηναίων,
παρείχε άμεσα προστιθέμενη αξία τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες των χώρων
αυτών.
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Τα σημαντικότερα οφέλη από την υλοποίηση του έργου αφορούν:
•

στη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας

•

στη βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης
και αναβάθμισης υφιστάμενων, καθώς και αναξιοποίητων τουριστικών υποδομών
της Αθήνας

•

στην
αναβάθμιση
περιοχών
τουριστικού
μέσω υλοποίησης αισθητικών παρεμβάσεων

•

στην αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών της Αθήνας, μέσω της απαραίτητης
βελτιωτικής προσαρμογή τους

•

στην ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων του Δήμου της Αθήνας

ενδιαφέροντος

της

Αθήνας,
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Κάτοικοι και επισκέπτες
της Αθήνας

21ο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Αθήνας
‘Νύχτες Πρεμιέρας’//
Παράλληλη
Δράση: Αθήνα – Ευρώπη,
παιχνίδι για 2 παίκτες
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

386,945 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας είναι το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου, που, κάθε Σεπτέμβριο, πραγματοποιείται στην ελληνική πρωτεύουσα, και ένα
από τα σημαντικότερα περιφερειακά Φεστιβάλ της Ανατολικής Μεσογείου και της Βαλκανικής.
Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της
Αθήνας, ‘Νύχτες Πρεμιέρας’, τον Σεπτέμβριο του 2015, καθώς και την παράλληλη δράση ‘Αθήνα
– Ευρώπη, παιχνίδι για 2 παίκτες’. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκαν συνολικά
170 προβολές ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, με περισσότερους από 50.000 θεατές.
Το Φεστιβάλ υποδέχθηκε μεγάλα ονόματα του ξένου και ελληνικού κινηματογράφου, που
παρουσίασαν τις ταινίες τους και το τίμησαν με την παρουσία τους.
Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης: ‘Αθήνα – Ευρώπη, παιχνίδι για 2 παίκτες’, το Φεστιβάλ
χρηματοδότησε και εκπαίδευσε 7 ζευγάρια Σκηνοθετών – Παραγωγών, που έγραψαν,
προετοίμασαν και ολοκλήρωσαν 7 μικρού μήκους ταινίες με θέμα: ‘Αθήνα-Ευρώπη, παιχνίδι για
2 παίκτες’.

48

ΕΣΠΑ 2007 - 2013

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το έργο συνέβαλε ιδιαίτερα στην ελκυστικότητα της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού
και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς διοργανώθηκε κοντά στη λήξη της.
Πολλοί τουρίστες, που επέλεξαν την Αθήνα ως προορισμό, παρέμειναν παραπάνω για να το
παρακολουθήσουν.
Το Φεστιβάλ, στόχο είχε να αναδείξει την πολιτισμική αξία της Αθήνας, κυρίως στον τομέα του
σύγχρονου πολιτισμού, και να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών ως μία δημιουργική
και δραστήρια πρωτεύουσα.
Επιπλέον, ενισχύθηκε, με αποτελεσματικό τρόπο, η δυνατότητα της πόλης να λειτουργήσει
ως χώρος διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας μεγάλων θεσμών στο χώρο του πολιτισμού,
προσφέροντας επιλεγμένες κινηματογραφικές προβολές στους κατοίκους και τους επισκέπτες
της πόλης, διοργανώνοντας παράλληλες εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου και δίνοντας ευκαιρίες
για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής.
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Αττική 2007-2013

Δράσεις για την Τουριστική
Ανάπτυξη της Αθήνας

ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Eπισκέπτες της
Αθήνας, ξενοδόχοι,
επαγγελματίες
τουρισμού

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

912,529 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Αντικείμενο του έργου ήταν η δημιουργία Πλατφόρμας ηλεκτρονικών κρατήσεων, οργάνωσης
ταξιδιών και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργειών, στον τομέα του τουρισμού, με στόχο την
αναβάθμιση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος της Αθήνας.
Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μια νέα διαδικτυακή πύλη TRIP2ATHENS, που αφορά στη
λειτουργία ενός προηγμένου, «έξυπνου» συστήματος κρατήσεων για τα ξενοδοχεία της Αθήνας,
το οποίο δίνει τη δυνατότητα για οργάνωση και διαχείριση ολοκληρωμένων υπηρεσιών και
προσφορών, από τα ξενοδοχεία της Αθήνας προς τους δυνητικούς ταξιδιώτες/τουρίστες.

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Η διαδικτυακή πύλη TRIP2ATHENS αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τις τουριστικές
επιχειρήσεις, που προάγει την εξωστρέφεια και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος στη
διεθνή αγορά του e-tourism.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από το σύστημα των συνεργειών, που υποστηρίζει η πλατφόρμα
μεταξύ των ξενοδοχειακών και λοιπών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στους τομείς της
διαμονής, της εστίασης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, των μεταφορών και της αγοράς τοπικών
προϊόντων.
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Το TRIP2ATHENS ωφελεί το σύνολο της τουριστικής οικονομίας διότι δρα ως ένα one-stopshop για την προβολή του προορισμού και την συνδυαστική προώθηση και διάθεση, στον
επισκέπτη, μιας πληθώρας τουριστικών υπηρεσιών στους τομείς της διαμονής, της εστίασης, της
ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, των μεταφορών και της αγοράς τοπικών προϊόντων.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Eπισκέπτες της Αθήνας,
επαγγελματίες
τουρισμού

Πιλοτικές – Καινοτόμες
Δράσεις Εναλλακτικών
Μεθόδων, Μηχανισμών και
Εργαλείων Τουριστικής
Προβολής της Αθήνας
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ)
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

774,258 €

Για την πληρέστερη, σύγχρονη και καινοτόμο τουριστική προβολή της Αθήνας, προωθήθηκαν
δράσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μηχανισμών και εργαλείων, που σκοπό είχαν την
«πολυκαναλική» και στοχευμένη προώθηση του τουριστικού προϊόντος της πόλης.
Κοινό χαρακτηριστικό των παρεμβάσεων αυτών ήταν η χρησιμοποίηση της «βιωματικής
προσέγγισης» του επισκέπτη ως μέσου πολλαπλής προώθησης της Αθήνας. Με κανάλια
προώθησης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «παράγεται» συνεχώς ανανεούμενο και
αυτοτροφοδοτούμενο ηλεκτρονικό περιεχόμενο (e-WOM), το οποίο συνδυάζεται με κατάλληλες
παρεμβάσεις web-marketing. Οι ιστορίες και η σημασία των προορισμών βιώνεται από τους
ίδιους τους επισκέπτες με τη μορφή «story-telling» (βιωματική αφήγηση).

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το έργο αναδεικνύει τις ευκαιρίες εναλλακτικής προβολής της Αθήνας μέσα από πιλοτικές
δράσεις, ανάπτυξη online εργαλείων και χρησιμοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως
«φορέων» μιας «αληθινής» και συνεχώς εξελισσόμενης προβολής της Αθήνας.
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Η συγκεκριμένη προσπάθεια προσφέρει λύσεις στο «ανταγωνιστικό» πλαίσιο, που διαμορφώνει
η συσχέτιση της Αθήνας με πολυάριθμους προορισμούς στο παγκόσμιο δίκτυο «αστικού
τουρισμού», και την διαρκώς μεταβαλλόμενη και ολοένα απαιτητικότερη τουριστική αγορά.
Με το έργο αυτό, επιδιώκεται η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας με στρατηγική
προτεραιότητα την ανάδειξη και ενίσχυση της πόλης ως τουριστικού και συνεδριακού προορισμού,
την άμβλυνση της εποχικότητας, τη δημιουργία δικτύων εναλλακτικού τουρισμού και την επέκταση
του τουριστικού ρεύματος.
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Αστικές
αναπλάσεις

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
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Αττική 2007-2013

Ανάπλαση Πλατείας Αγίου
Γεωργίου Κυψέλης (6Η Δ.Κ.)

ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Κάτοικοι και Επισκέπτες
της Αθήνας

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

257,350 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Η πλατεία Αγίου Γεωργίου Κυψέλης, μια από τις παλαιότερες πλατείες της Αθήνας, βρίσκεται
στο κέντρο της Κυψέλης και έχει έκταση 4.000 τ.μ.
Στη σημερινή της μορφή, περιλαμβάνει την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, καθώς και τμήμα της
πρώην κυκλικής πλατείας, την οποία κοσμεί ο φανοστάτης του αρχιτέκτονα Τσίλλερ.
Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε στη διαμόρφωση της πλατείας, η οποία έχρηζε παρεμβάσεων
(διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, ανασχεδίαση παρτεριών, ανακατασκευή πεζόδρομου, διαμόρφωση
οδεύσεων και ραμπών ΑμεΑ), ώστε να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα στοιχεία της και να επιλυθούν
προβλήματα, που αφορούσαν στη λειτουργία και αισθητική της πλατείας, η οποία αποτελεί σημείο
αναφοράς και κοινωνικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής.

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Η ανάπλαση της πλατείας Αγίου Γεωργίου Κυψέλης συμβάλλει στην απορρύπανση της
επιβαρυμένης ατμόσφαιρας, την αναβάθμιση της αισθητικής αντίληψης και την εν γένει
βιωσιμότητα του αστικού χώρου.
Παράλληλα, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, καθώς η πλατεία αποτελεί
χώρο ξεκούρασης και χαλάρωσης αλλά και σημείο κοινωνικών συναναστροφών.
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Η αναβάθμιση της πλατείας και των παρακείμενων πεζοδρομίων βελτιώνει τη διέλευση των
πεζών και την οικονομική δραστηριότητα, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που φιλοξενείται
καθημερινά στο χώρο υπό καλύτερες προϋποθέσεις. Οι επεμβάσεις, που πραγματοποιήθηκαν
στην πλατεία, είχαν ως γνώμονα την ευκολία στη συντήρηση, το χαμηλό κόστος και την αποφυγή
καταστροφής του χώρου από βανδαλισμούς.
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Αττική 2007-2013

Ανάπλαση Πλατείας Μάχης
Αναλάτου (2Η Δ.Κ)

ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Κάτοικοι και Επισκέπτες
της Αθήνας

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

317,054 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Η ανάπλαση της πλατείας Μάχης Αναλάτου, στην περιοχή του Νέου Κόσμου, εντάχθηκε στη
γενικότερη στρατηγική του Δήμου Αθηναίων για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των
περιοχών της πόλης, όπου εμφανίζονται στοιχεία αστικής υποβάθμισης.
Συγκεκριμένα, το έργο περιλάμβανε την ανάπλαση συνολικής έκτασης 3.500 τ.μ., που βρίσκεται
στη συμβολή της λεωφόρου Ηλία Ηλιού και της οδού Λαγουμιτζή.
Το μεγαλύτερο μέρος του χώρου αναβάθμισης αποτελεί η πλατεία Μάχης Αναλάτου, η οποία
θεωρείται σημαντικός πόλος για την περιοχή, αλλά και χαρακτηριστικό σημείο της διαδρομής του
τραμ, κατά μήκος της λεωφόρου Ηλία Ηλιού.

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Στην προσπάθεια αναβάθμισης της Αθήνας, ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζουν οι αναπλάσεις
πλατειών της πόλης γιατί μεταμορφώνουν τις περιοχές σε ένα σύγχρονο πόλο πρασίνου,
αναψυχής και ψυχαγωγίας των κατοίκων.
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Η ανάπλαση της πλατείας Μάχης Αναλάτου:
•

συμβάλλει στη βελτίωση του μικροκλίματος και αίσθησης θερμικής
της περιοχής, με την αύξηση πρασίνου και τη φύτευση νέων δένδρων

άνεσης

•

ενισχύει την ελκυστικότητα και προσβασιμότητα του χώρου, με τη δημιουργία διαδρόμων
και μονοπατιών που διευκολύνουν τον πεζό

•

περιορίζει την αισθητική και λειτουργική επιβάρυνση της πλατείας από παρακείμενες
κτηριακές εγκαταστάσεις, με φυτεμένη περίφραξη («πράσινος τοίχος»), περιμετρικά της
περιοχής των εγκαταστάσεων
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Αττική 2007-2013

Αποκατάσταση Κτηρίων
ΚΑΠΑΨ

ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Παιδιά προσχολικής
και σχολικής ηλικίας,
ενήλικες,
ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

800,092 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο αφορούσε στην αποκατάσταση και αξιοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του
πρώην ΚΑΠΑΨ στους Αμπελόκηπους. Το κτηριακό συγκρότημα, που κατασκευάσθηκε το 1959,
αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασής του αξιοποιήθηκε με την λειτουργία
καινοτόμων δράσεων που περιλαμβάνουν:
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•

Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, που αφορά στη δημιουργία
χώρου για την πρώτη παιδική ηλικία και την γονεϊκότητα, τύπου «Πράσινο Σπίτι».

•

Βρεφική-Νηπιακή Βιβλιοθήκη, την πρώτη δανειστική βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε στη
χώρα για παιδιά νηπιακής ηλικίας.

•

Βιβλιοθήκη για παιδιά σχολικής ηλικίας οργανωμένη με ένα πρωτοποριακό τρόπο, καθώς
εμπλουτίζεται η διαδικασία της ανάγνωσης με παράλληλες εκδηλώσεις και προγράμματα
σε ένα μικρό αμφιθέατρο και υπολογιστές.

•

Συμβουλευτικός σταθμός ψυχολογικής υποστήριξης του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Αθηνών.

•

Χώρος αναψυχής, μια κοινωνική, συνεταιριστική επιχείρηση ένταξης ατόμων με ειδικές
δυσκολίες στην κανονική αγορά εργασίας.

ΕΣΠΑ 2007 - 2013

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργήθηκε ένας χώρος ανοικτός σε όλους που στόχο έχει:
•

να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις νέες οπτικές στα ζητήματα παιδαγωγικής και
ψυχολογικής στήριξης των παιδιών,

•

να υποστηρίξει άτομα από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ώστε να ενταχθούν μέσω της
απασχόλησής τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή και να λειτουργούν με αυτονομία
και τέλος,

•

να αναγνωρισθεί ως επίκεντρο πολιτιστικής δημιουργίας για τη γειτονιά και την πόλη.

Σε μια εποχή κρίσης, στην οποία συχνά δημιουργείται αστάθεια στο οικογενειακό ή κοινωνικό
περιβάλλον, η νέα αυτή δομή προσφέρει ένα φιλόξενο μέρος πρώιμης κοινωνικοποίησης
και πρόληψης ψυχικής υγείας για παιδιά και οικογένειες, ενώ παράλληλα ευπαθείς ομάδες
συνανθρώπων μας εκπαιδεύονται ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά στην πραγματική
παραγωγική εργασία.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Κάτοικοι και Επισκέπτες
της Αθήνας

Σεράφειο Κολυμβητήριο –
Αθλητικό και Πολιτιστικό
Κέντρο
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

19,037,753 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη της περιοχής Ρουφ, ολοκληρώνεται το
έργο κατασκευής του κτηριακού συγκροτήματος του Σεράφειου Κολυμβητηρίου-Αθλητικού και
Πολιτιστικού Κέντρου, που εκτείνεται σε μία επιφάνεια 18,5 στρεμμάτων και έχει χαρακτήρα
υπερτοπικής εμβέλειας.
Το Σεράφειο Συγκρότημα είναι ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα σε αστικό ιστό, που
υλοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια.
Το έργο υλοποιείται στη θέση του κατεστραμμένου, από τον σεισμό του 1999, Σεράφειου
Κολυμβητηρίου και αποτελείται από:
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•

Κλειστό Κολυμβητήριο με δύο πισίνες και κυλικείο

•

Ανάπλαση πράσινων χώρων 5.470 τ.μ. και φύτευση 232 δένδρων

•

Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων και Δράσεων με πρόβλεψη χώρων κοινωνικής υποστήριξης

•

Σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις (ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης)

•

Παιδική χαρά 800 τ.μ. που εφαρμόζει τις τελευταίες διεθνείς προσεγγίσεις παιδικής
αναψυχής

•

Χώρο ανάδειξης των ευρημάτων της αρχαιολογικής σκαπάνης, που βρέθηκαν το 2014

ΕΣΠΑ 2007 - 2013

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το Σεράφειο Συγκρότημα αποτελεί έναν πολυχρηστικό κόμβο δημιουργικών και καινοτόμων
δραστηριοτήτων, που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της γειτονιάς, αλλά και την ανάπτυξη της
πόλης, με άμεση ευεργετική επίδραση στους κατοίκους των Πετραλώνων και του Κεραμεικού,
αλλά και σε όλους τους Αθηναίους.
Το έργο έχει υλοποιηθεί με υψηλές προδιαγραφές, για να δώσει νέα πνοή και δυναμική
στην πόλη. Οι εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου θα εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό ατόμων και
ηλικιακών ομάδων, καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Παράλληλα, η λειτουργία του Κέντρου Πολλαπλών Δράσεων, ως προς τον άξονα της
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας, θα αποτελέσει φυτώριο φιλοξενίας ποικίλης
δραστηριότητας καλλιτεχνών, δημιουργών και πολιτών, προσφέροντας στήριξη και προβολή στη
συλλογική έκφραση, που είναι απαραίτητες για την υποδοχή της νέας αστικότητας στη σύγχρονη
Αθήνα.
Ταυτόχρονα, διαμορφώνεται πλέον ένας νέος αστικός άξονας σύγχρονου πολιτισμού. Με
αφετηρία το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, περνά
μπροστά από το Μουσείο Μπενάκη, την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Φεστιβάλ Αθηνών,
για να συνεχίσει στο Σεράφειο Πολιτιστικό Κέντρο και να καταλήξει στο Ίδρυμα Μείζονος
Ελληνισμού και το Ίδρυμα Μ. Κακογιάννη.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αττική 2007-2013

Ανάπλαση Πλατείας Βαρνάβα
(2η Δ.Κ)

ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Κάτοικοι και Επισκέπτες
της Αθήνας

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

195,074 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο ανάπλασης της πλατείας Βαρνάβα περιλάμβανε την αισθητική, λειτουργική και
περιβαλλοντική αναβάθμιση συνολικής έκτασης 3.500 τ.μ., που βρίσκεται στο Παγκράτι, και
συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Εμπεδοκλέους, Παρμενίδου, Στίλπωνος, Πύρρωνος,
Μελισσού, Κρήσιλας και Πρόκλου. Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής ανάπλασης είναι η πλατεία
Βαρνάβα, σημαντικός πόλος έλξης των κατοίκων της περιοχής.
Οι παρεμβάσεις στην πλατεία και στα απέναντι προς αυτή πεζοδρόμια περιλάμβαναν:
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•

Διάστρωση του χώρου με κυβόλιθους, ανοιχτόχρωμες πλάκες και πατημένο χώμα

•

Κατασκευή μεταλλικών περγκόλων

•

Δημιουργία όδευσης τυφλών και ραμπών για ανάπηρους

•

Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων, σχήματος «Π»

•

Φύτευση νέων δένδρων και φυτών

•

Εγκατάσταση συστήματος άρδευσης

•

Tοποθέτηση νέων φωτιστικών

•

Εγκατάσταση Η/Μ συστημάτων, που αφορούν στο φωτισμό

•

Αντικατάσταση υφιστάμενου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, κ.λ.π.)

ΕΣΠΑ 2007 - 2013

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Η ανάδειξη της πλατείας Βαρνάβα, ενός σημαντικού κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται
πίσω από το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, βελτιώνει σημαντικά το μικροκλίμα της περιοχής, μέσω της
φύτευσης και των υλικών σκίασης, ενώ η χρήση ειδικών υλικών δαπεδόστρωσης των χώρων
συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση των αστικών θερμοκρασιών, κατά τη θερινή περίοδο.
Ενισχύεται η ελκυστικότητα της πλατείας με την κατασκευή της μεταλλικής πέργκολας, την
οριοθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων και την τοποθέτηση νέου φωτισμού LED, ενώ βελτιώνεται
η προσβασιμότητα από τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, λόγω αύξησης του πλάτους
της πλατείας αλλά και των απέναντι πεζοδρομίων.
Τέλος, ορειοθετούνται οι χώροι στάθμευσης στο οδόστρωμα και περιορίζεται η αισθητική και
λειτουργική επιβάρυνση της πλατείας, με την απομάκρυνση του πυλώνα υποσταθμού της ΔΕΗ
από την πλατεία.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αττική 2007-2013

Ανάπλαση Κοινόχρηστου
Χώρου Πάφου (6Η Δ.Κ)

ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Κάτοικοι και Επισκέπτες
της Αθήνας

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

371,471 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο αφορούσε στην ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου της οδού Πάφου, έκτασης 2.720
τ.μ., που βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο, στην 6η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων.
Πρόκειται για διευρυμένο κοινόχρηστο χώρο κατά μήκος της οδού Πάφου, μεταξύ των οδών
Μιχαήλ Βόδα και Αχαρνών, που είχε χαρακτηρισθεί ως παιδική χαρά, αλλά η κακή κατάσταση και
η γενική διαμόρφωση του χώρου δεν επέτρεπε τη χρήση του ούτε ως χώρου παιχνιδιού αλλά
ούτε και ως χώρου πλατείας.
Οι παρεμβάσεις, που έγιναν στο πλαίσιο του έργου, περιλάμβαναν:
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•

Τη δημιουργία οργανωμένης, περιφραγμένης παιδικής χαράς

•

Ένταξη των υπαρχόντων δένδρων στο σχεδιασμό της παιδικής χαράς και του χώρου,
φύτευση νέων δένδρων και δημιουργία νέων περιοχών πρασίνου

•

Κατασκευή περγκόλων, οι οποίες αυξάνουν την περιοχή φύτευσης και σκιάζουν το χώρο
τη θερινή περίοδο αι αντικατάσταση κι ενίσχυση του αστικού εξοπλισμού

•

Ανακατασκευή του κοινόχρηστου χώρου, ώστε οι χώροι κίνησης πεζών να πληρούν τις
απαιτήσεις ασφαλούς πρόσβασης-κίνησης ΑμεΑ

•

Δημιουργία θέσεων στάθμευσης, επί της οδού Μιχαήλ Βόδα

ΕΣΠΑ 2007 - 2013

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Με την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου της οδού Πάφου,
σε μία από τις πιο
πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης, εκσυγχρονίστηκε η παιδική χαρά και αυξήθηκε η
επιφάνειά της, με αποτέλεσμα να γίνει πιο λειτουργική για τα παιδιά της περιοχής και χώρος
ανάπαυσης για τους κατοίκους, ενώ παράλληλα αυξήθηκε το πράσινο που βελτιώνει το μικροκλίμα
της περιοχής και μειώνει την αστική θερμοκρασία κατά τους θερινούς μήνες.
Τέλος, ενισχύθηκε ο φωτισμός και βελτιώθηκε η κυκλοφορία των πεζών, ενώ αυξήθηκε η
ασφάλεια των ζωνών διέλευσης.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
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Περιβάλλον

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Κάτοικοι της Αθήνας

Προμήθεια και Εγκατάσταση
σε Θέση Λειτουργίας είκοσι
(20) Μηχανισμών ΒύθισηςΑνύψωσης με Τηλεσκοπικό
Σύστημα Σταθερών Συμπιεστών
Απορριμμάτων, για την
Προσωρινή Αποθήκευση των
Αστικών Απορριμμάτων ή
Ανακυκλώσιμων Υλικών με τη
Συντήρησή τους για ένα (1) έτος
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

2,597,687 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Στην προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αποκομιδής
των απορριμμάτων της πόλης από περιβαλλοντικής, λειτουργικής και αισθητικής πλευράς,
υλοποιήθηκε το έργο της προμήθειας και τοποθέτησης είκοσι μηχανισμών βύθισης – ανύψωσης
σταθερών συμπιεστών.
Οι συμπιεστές έχουν χωρητικότητα έως 20m3 και αποθηκεύουν προσωρινά τα αστικά
απορρίμματα ή ανακυκλώσιμα υλικά, σε επιλεγμένα σημεία των Δημοτικών Κοινοτήτων της
Αθήνας, όπου υπάρχει μεγάλος φόρτος απορριμμάτων. Οι μηχανισμοί τοποθετήθηκαν σε ειδικά
κατασκευασμένα φρεάτια.

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Οι βυθιζόμενοι κάδοι για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων χρησιμοποιούνται σε
πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Διασφαλίζουν την καθαριότητα και την υγιεινή χωρίς δυσάρεστες
οσμές, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, σε χώρους όπου υπάρχει παραγωγή μεγάλων
ποσοτήτων απορριμμάτων, ενώ παράλληλα δεν επιτρέπουν την παράνομη αφαίρεση
ανακυκλώσιμων υλικών που αποτελούν πηγή εσόδων για τον Δήμο.
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ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Δίνεται η δυνατότητα καλύτερης εκμετάλλευσης του χώρου, γύρω από τα σημεία τοποθέτησης
των απορριμμάτων, ενώ αποσύρονται στην περιοχή εγκατάστασης οι επιφανειακοί κάδοι. Με
αυτόν τον τρόπο, εκσυγχρονίζεται από περιβαλλοντικής, λειτουργικής και αισθητικής πλευράς το
σύστημα της αποκομιδής των απορριμμάτων.
Συγχρόνως, μειώνονται τα απορρίμματα, που βρίσκονται έξω από τους κάδους, οπότε τα
πεζοδρόμια και οι γύρω χώροι είναι καθαρότεροι.
Επίσης, μειώνεται το κόστος συλλογής απορριμμάτων (πετρελαιοφόρα απορριμματοφόρα)
και ταυτόχρονα μειώνονται και τα λειτουργικά έξοδα αποκομιδής, λόγω της ταχείας και άμεσης,
φόρτωσης των κάδων και λόγω του μειωμένου όγκου απορριμμάτων.
Μειώνονται οι ρύποι εξαιτίας των μικρότερων αριθμών δρομολογίων απορριμματοφόρων που
απαιτούνται. Τέλος, επιλύεται ένα σημαντικό κοινωνικό θέμα στις γειτονιές, που σχετίζεται με τη
θέση των κάδων (μετακίνηση κάδων απορριμμάτων από κατοίκους).
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Κάτοικοι της Αθήνας

Προμήθεια Εξοπλισμού
για τη Λειτουργία Κινητού
Σταθμού Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

3,300,090 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο αφορούσε στην προμήθεια εξοπλισμού, για τη λειτουργία κινητού σταθμού
μεταφόρτωσης οικιακών απορριμμάτων, σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Κινητός
Σταθμός Μεταφόρτωσης σχεδιάστηκε, ώστε να μπορεί να δέχεται ημερησίως 200 τόνους
απορριμμάτων και σε έκτακτες ανάγκες να μπορεί να δεχθεί 150 τόνους απορριμμάτων, επιπλέον,
σε ημερήσια βάση.
Μέχρι σήμερα, με τα οχήματα, που διαθέτει ο Δήμος Αθηναίων, εκτελούνται, κατά μέσο όρο
ημερησίως 100 δρομολόγια, για την απόρριψη των συλλεχθέντων απορριμμάτων στο Ίλιον.
Με τη λειτουργία του κινητού Σ.Μ.Α., υπολογίζεται ότι αυτομάτως τα δρομολόγια προς τον
χώρο απόρριψης στο Ίλιον μειώνονται σε 40 ημερησίως, με ταυτόχρονη μείωση της ετήσιας
κατανάλωσης καυσίμου κατά 60% και μείωση των αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) είναι ένα σημαντικό και απαραίτητο έργο,
που βελτιώνει τις συνθήκες καθαριότητας και μεταφοράς των απορριμμάτων, μειώνοντας
ταυτόχρονα το κόστος.
Με την κατασκευή του ΣΜΑ, μειώνονται σημαντικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
μεταφοράς των απορριμμάτων, ελαττώνεται η κυκλοφορία και οι διαρροές των απορριμματοφόρων
όπως και ο κίνδυνος ατυχημάτων.
Παράλληλα, τα οχήματα, με τη μείωση των δρομολογίων τους στο χώρο απόθεσης
απορριμμάτων, έχουν τη δυνατότητα να παράγουν το έργο και τη λειτουργία για τα οποία κυρίως
προορίζονται, δηλαδή την αποκομιδή απορριμμάτων από τις γειτονιές της πόλης.
Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο Αθηναίων να εξοικονομήσει πόρους από τη
συντήρηση των απορριμματοφόρων και να ελαττώσει την κατανάλωση καυσίμων, που απαιτούνται
για τη μεταφορά τους προς το χώρο απόθεσης των συλλεχθέντων απορριμμάτων.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Κάτοικοι της Αθήνας

Διερεύνηση Ολοκληρωμένης
Αστικής Παρέμβασης στο
Κέντρο της Αθήνας
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

240,465 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το Ερευνητικό Πρόγραμμα «Διερεύνηση ολοκληρωμένης παρέμβασης στο κέντρο της
Αθήνας» εκπονήθηκε στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, του
Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Έχει ως αντικείμενο να διερευνήσει τα πολυδιάστατα κοινωνικά, αναπτυξιακά, πολεοδομικά
και περιβαλλοντικά προβλήματα, που χαρακτηρίζουν το ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, τα
οποία έχουν οξυνθεί ιδιαίτερα και από την τρέχουσα κρίση, και να διατυπώσει συγκεκριμένες
προτάσεις και μηχανισμούς για τη διευθέτηση των θεμάτων, που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο
της αποκατάστασης δημόσιων και ιδιωτικών, εγκαταλελειμμένων ή υπό εγκατάλειψη κτηρίων,
στο κέντρο της Αθήνας.
Ταυτόχρονα,
το
Πρόγραμμα
λειτουργεί και ως πιλοτική εφαρμογή
Σχεδίου
Ολοκληρωμένης
Αστικής
Παρέμβασης (ΣΟΑΠ), με βάση το
περιεχόμενο
που
προδιαγράφεται
στην απόφαση 18150/2012 του ΥΠΕΚΑ,
για την προώθηση ολοκληρωμένων
στρατηγικών
αστικού
σχεδιασμού
σε περιοχές της Αθήνας, που
παρουσιάζουν κρίσιμα και σύνθετα
προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης,
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής,
περιβαλλοντικής υποβάθμισης και
ποιότητας ζωής.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Ο κεντρικός στόχος του ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας, είναι ο επαναπροσδιορισμός του
κέντρου της πρωτεύουσας, ως κέντρου μιας διεθνούς και βιώσιμης μητρόπολης, μέσω μιας
συστηματικής, μακροχρόνιας και συντονισμένης ολοκληρωμένης στρατηγικής παρέμβασης.

Η στρατηγική παρέμβασης επιδιώκει να καλύψει το σύνολο των διαστάσεων της κρίσης και να
συντονίσει κι επιτύχει την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων με άξονες την ανταγωνιστικότητα, την
κοινωνική συνοχή και την προστασία του αστικού περιβάλλοντος, κατάλληλα προσαρμοσμένων
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.

Συγκεκριμένα, μέσω του Προγράμματος προτείνονται οι κατευθύνσεις για:
•

την ανάκτηση μητροπολιτικού ρόλου του κέντρου της Αθήνας

•

την αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου και των διατιθέμενων
πόρων

•

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

•

την ανάδειξη και ενίσχυση της Αθήνας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού

•

τη χωρική και κοινωνική συνοχή

•

την υιοθέτηση καινοτόμων και σύγχρονων μορφών διαχείρισης της πληροφορίας «έξυπνη
πόλη»

•

την αναβάθμιση της εικόνας και ταυτότητας του χώρου
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
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Υγεία &
Κοινωνική
Πρόνοια

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Κάτοικοι και επισκέπτες
της Αθήνας

Ανακατασκευή Κτιρίου
Κέντρου Υγείας Αστικού
Τύπου επί της
οδού Χανίων 4β στο 6o
Δημοτικό Διαμέρισμα
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

1,006,032 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Η δημιουργία και η στήριξη δομών και υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και όχι
μόνο, αποτελούν βασική προτεραιότητα του Δήμου Αθηναίων.
Στο πλαίσιο αυτό, ανακατασκευάστηκε το Δημοτικό
Ιατρείο, επί της οδού Χανίων 4β, στην περιοχή της
Κυψέλης, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου,
καινοτόμου αστικού τύπου Κέντρου Υγείας, που
καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων για παροχή ιατρικής
φροντίδας στις περιοχές Πλατεία Αμερικής, Πλατεία
Αττικής και Κυψέλη.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν υφιστάμενες υποδομές υγείας, για να καλύψουν παροχές
ιατρικής φροντίδας στην περιοχή, με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Κυψέλης επιλύονται
ανάγκες και ελλείψεις βελτίωσης παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε περίπου 170.000
μονίμους κατοίκους σε 4.012.000 τ.μ. γεωγραφικής έκτασης του 6ου Δημοτικού Διαμερίσματος,
σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του έτους 2011, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι,
επισκέπτες και άλλοι στην περιοχή.
Με την υλοποίηση του έργου, δημιουργείται η δυνατότητα προσφοράς θέσεων εργασίας σε
Ιατρούς, Νοσηλευτές, Διοικητικούς, Τεχνικούς και λοιπές ειδικότητες, απαραίτητες τόσο για τη
λειτουργία του Ιατρείου όσο και για και τη συντήρησή του.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Κάτοικοι και επισκέπτες
της Αθήνας

Ανακατασκευή Κτιρίου
Κέντρου Υγείας Αστικού
Τύπου επί της
οδού Σαρανταπόρου 4 στο 5o
Δημοτικό Διαμέρισμα
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

765,093 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο αφορούσε στην ανακατασκευή του κτηρίου που στεγάζει το Δημοτικό Ιατρείο, επί της
οδού Σαρανταπόρου 4, στα Πατήσια. Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου,
καινοτόμου, αστικού τύπου Κέντρου Υγείας, που εξασφαλίζει τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους της περιοχής.
Με τις διαμορφώσεις, που απαιτήθηκαν για τη βέλτιστη λειτουργία του κτηρίου του Δημοτικού
Ιατρείου, αντιμετωπίστηκαν τόσο τα λειτουργικά προβλήματα όσο και τα δομικά προβλήματα του
κτηρίου.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Με τη δημιουργία του πρότυπου Δημοτικού Ιατρείου επιλύονται ανάγκες και ελλείψεις
βελτίωσης παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε περίπου 105.540 μονίμους κατοίκους
σε 4.018.000 τ.μ. γεωγραφικής έκτασης του 5ου Δημοτικού διαμερίσματος, σύμφωνα με την
απογραφή πληθυσμού του έτους 2011, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, επιλύοντας την
πρόσβαση σε Κέντρο Υγείας ιδίως για τους ασθενέστερα οικονομικά πολίτες, κατά την δύσκολη
αυτή περίοδο.
Το Κέντρο Υγείας της οδού Σαρανταπόρου καλύπτει τις ιατρικές ανάγκες των κατοίκων των
περιοχών Πατησίων- Άνω Πατησίων- Αγίου Ελευθερίου και Ριζούπολης.
Ο σχεδιασμός του εξυπηρετεί τη βελτίωση της ψυχολογίας των ασθενών, των επισκεπτών
και του προσωπικού, παρέχοντας παράλληλα ένα άνετο ευχάριστο περιβάλλον που βοηθά τη
βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εξυπηρέτησης.
Μειώνεται η αναγκαία απόσταση, που πρέπει να διανύσει ένας ασθενής για να επισκεφθεί ένα
Κέντρο Υγείας.
Εξυπηρετούνται πλήρως οι πολίτες και το προσωπικό με κινητικά προβλήματα, γιατί ο
σχεδιασμός και η κατασκευή του Κέντρου στηρίζει την πρόσβασή τους σε όλους τους χώρους
εργαστηρίων και ιατρείων.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Γονείς, βρέφη και νήπια
της περιοχής

Κατασκευή Βιοκλιματικού
Βρεφονηπιακού Σταθμού
επί της οδού Νεοχωρίου 5Κυψέλη (6η ΔΚ)
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

721,487 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο αφορούσε στην κατασκευή ενός νέου Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού σταθμού επί
της οδού Νεοχωρίου 5, στην Άνω Κυψέλη. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο με υπόγειο, που
φιλοξενεί 16 νήπια (ηλικίας 2,5 έως 4,5 χρονών) και 13 βρέφη (ηλικίας μέχρι 2,5 χρονών),
συνολικής δυναμικότητας 29 παιδιών.
Στην περιοχή της Άνω Κυψέλης, και ιδιαίτερα πέριξ της Νεοχωρίου 5, δεν υπήρχαν
βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπως προκύπτει από την χωροταξική κατανομή παιδικών σταθμών.
Επομένως, η έναρξη λειτουργίας βρεφονηπιακού σταθμού καλύπτει μέρος ανικανοποίητων
αιτήσεων της 6ης Δημοτικής Κοινότητας και επιλύει προβλήματα, που δημιουργεί η έλλειψη
δομών φροντίδας παιδιών στην περιοχή.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Ο νέος βιοκλιματικός βρεφονηπιακός σταθμός, επί της οδού Νεοχωρίου 5, εξυπηρετεί την
περιοχή της Άνω Κυψέλης και επιλύει προβλήματα, που δημιουργεί η έλλειψη δομών φροντίδας
παιδιών στην περιοχή.
Δεδομένου ότι ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός βρίσκεται στα όρια της 6ης Δημοτικής
Κοινότητας μπορεί να εξυπηρετήσει και οικογένειες, που κατοικούν στα όρια της 7ης Δημοτικής
Κοινότητας και συγκεκριμένα στην περιοχή “Πεντάγωνο”, στην οποία λειτουργεί μόνο ένας
παιδικός σταθμός χωρίς βρεφικά τμήματα.
Σημειώνεται ότι η 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα αποτελούν τις πλέον πυκνοκατοικημένες
περιοχές της πόλεως των Αθηνών.
Επιπλέον, το έργο δημιουργεί άμεσες θέσεις εργασίας τόσο κατά την υλοποίησή του όσο και
κατά την λειτουργία, ενώ αποδεσμεύει και τις μητέρες από την πρωινή φροντίδα των παιδιών
τους προς αναζήτηση εργασίας.
Ταυτόχρονα, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του κτηρίου διασφαλίζει την εκμετάλλευση
των θετικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, ώστε να μειωθούν οι ενεργειακές ανάγκες του
βρεφονηπιακού σταθμού, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και να εξοικονομήσει την κατανάλωση
συμβατικής ενέργειας.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Γονείς, βρέφη και νήπια
της περιοχής

Κατασκευή Βιοκλιματικού
Βρεφονηπιακού Σταθμού επί
της οδού Θερμοπυλών και
Λεωνίδου - Κεραμεικός
(3η ΔΚ)
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

917,156 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο αφορούσε στην κατασκευή νέου Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού σταθμού, επί της
οδού Θερμοπυλών και Λεωνίδου, στον Κεραμεικό. Ο σταθμός φιλοξενεί 48 νήπια (ηλικίας από
2,5 έως 6,5 χρονών) και 24 βρέφη (ηλικίας μέχρι 2,5 χρονών).
Μια από τις πρωταρχικές επιδιώξεις της πρότασης, που υλοποιήθηκε, ήταν η καλή βιοκλιματική
λειτουργία του συνόλου του έργου, με στοιχεία που προέκυψαν από τον αρχικό σχεδιασμό.
Στόχος, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, ήταν, η κατά το δυνατόν, φυσικότερη διαβίωση
στους χώρους του σταθμού όλο το χρόνο.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Η ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού στην 3η Δημοτική Κοινότητα, στην οποία υπάγονται οι
νότιες και δυτικές συνοικίες (Αστεροσκοπείο, Πετράλωνα, Μεταξουργείο και Θησείο), επιλύει το
πρόβλημα της ελλιπούς κτηριακής υποδομής και των συστεγάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, με
την μεταστέγαση σε αυτόν ενός ή και περισσοτέρων από τους ήδη υφιστάμενους βρεφονηπιακούς
σταθμούς.
Ταυτόχρονα, η υλοποίηση του έργου δημιουργεί άμεσες θέσεις εργασίας τόσο κατά την
υλοποίησή της όσο και κατά την λειτουργία, ενώ οι μητέρες αποδεσμεύονται από την πρωινή
φροντίδα των παιδιών τους προς αναζήτηση εργασίας.
Τέλος, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του κτηρίου αξιοποιεί τις διαθέσιμες περιβαλλοντικές πηγές
(ήλιο, αέρα - άνεμο, νερό, έδαφος) και εξασφαλίζει τις απαραίτητες εσωκλιματικές συνθήκες
(θερμική και οπτική άνεση, ποιότητα αέρα) με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Παιδιά προσχολικής
και σχολικής ηλικίας
(Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση)

Ενεργειακή Αναβάθμιση
των Συγκροτημάτων 50ου
Γυμνασίου-Λυκείου της 4ης
Δημοτικής Κοινότητας και
105ου-166ου Δημοτικών
Σχολείων και 25ου -138ου
Νηπιαγωγείων της 7ης
Δημοτικής Κοινότητας του
Δήμου Αθηναίων
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

606,199 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Η εξοικονόμηση ενέργειας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία του περιβάλλοντος
και τον περιορισμό εκπομπής ρύπων. Σημαντικό ρόλο στην εκπομπή ρύπων και την κατανάλωση
ενέργειας αναμφίβολα κατέχει ο κτηριακός τομέας, καθώς τα κτήρια έχουν άμεσες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσα από τη χρήση πρωτογενών υλικών, την κατανάλωση φυσικών
πόρων και την παραγωγή ρύπων.
Με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, που στεγάζουν τα συγκροτήματα των σχολείων
στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων, εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα
εξωτερικής θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτώμενα,
υγρομονώσεις και θερμομονώσεις δωμάτων και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα
σώματα υψηλής απόδοσης.
Τα σχολικά κτήρια στεγάζουν το 50ο Γυμνάσιο & 50ο Λύκειο Αθηνών, επί των οδών
Χατζηαποστόλου & Δόρδου στην 4η Δημοτική Κοινότητα, καθώς και τα 105ο -166ο Δημοτικά
σχολεία και τα 25ο - 138ο νηπιαγωγεία, επί των οδών Σούκα και Χορμοπούλου στην 7η Δημοτική
Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων:
•

οδηγεί σε μικρότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης των σχολείων

•

συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού τα ενεργειακά κτήρια αποδεσμεύουν
λιγότερη ενέργεια στο περιβάλλον

•

συντελεί στην ανακαίνιση και τη θωράκιση των κτηρίων

•

μειώνει την εκπομπή ρύπων

•

δημιουργεί υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον (αίθουσες και γραφεία) λόγω της χαμηλότερης
τοξικότητας και των εκπεμπόμενων ρύπων
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Παιδιά προσχολικής
και σχολικής ηλικίας
(Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση)

Ενεργειακή Αναβάθμιση
των Συγκροτημάτων 24ου
Δημοτικού Σχολείου της 5ης
Δημοτικής Κοινότητας και
8ου Γυμνασίου-Λυκείου και
4ου Ειδικού Σχολείου της 6ης
Δημοτικής Κοινότητας του
Δήμου Αθηναίων
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

686,412 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση παρεμβάσεων σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές
εργασίες, καθώς και στην εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης,
θερμομόνωση δώματος, τοποθέτηση νέων θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων αλουμινίου και
διπλών υαλοπινάκων, που ήταν απαραίτητες προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή συμπεριφορά
και λειτουργία των σχολικών κτηρίων και να επιτευχθεί η ενεργειακή κατάταξή τους.
Επιπλέον αντικαταστάθηκαν τα παλαιά ενεργοβόρα φωτιστικά σώματα φθορισμού με νέα
φωτιστικά σώματα υψηλής απόδοσης.
Τα σχολικά κτήρια στεγάζουν το 24ο Δημοτικό Σχολείο, επί της οδού Σαρανταπόρου 20 στην
5η Δημοτική Κοινότητα, καθώς και το 8ο Γυμνάσιο – Λύκειο και το 4ο Ειδικό Σχολείο, επί της οδού
Νικοπόλεως στην 6η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων:
•

συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 στην
ατμόσφαιρα και συνεισφέροντας στους στόχους της ΕΕ, για μία ανταγωνιστική οικονομία
εκπομπών μέχρι το 2020.

•

μειώνει την εκπομπή ρύπων

•

συντελεί στην ανακαίνιση και τη θωράκιση των κτηρίων

•

οδηγεί σε μικρότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης των σχολείων

•

βελτιώνει το εσωτερικό κλίμα και την ποιότητα ζωής, βοηθώντας τόσο τους ζώντες όσο
και τους επισκέπτες στο εκάστοτε κτίριο
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Μαθητική κοινότητα,
κάτοικοι της περιοχής

Κατασκευή Πράσινων
Δωμάτων σε 14 Σχολικά
Συγκροτήματα του
Δήμου Αθηναίων
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

821,070 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Η πυκνή και ανεξέλεγκτη δόμηση στα αστικά κέντρα και η απουσία υπαίθριων χώρων πρασίνου
εντείνουν το φαινόμενο των αστικών θερμικών νησίδων, καθώς και τα προβλήματα μειωμένης
ατμοσφαιρικής υγρασίας και μόλυνσης της ατμόσφαιρας.
Ο Δήμος Αθηναίων, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα προχώρησε
στην κατασκευή πράσινων δωμάτων σε επιλεγμένα σχολικά συγκροτήματά του στην Αθήνα.
Το έργο περιλάμβανε την τοποθέτηση προστατευτικών μεμβρανών, μεμβράνης ελέγχου
ανάπτυξης ριζικού συστήματος, αποστραγγιστικού συστήματος, υποστρώματος ανάπτυξης
φυτών και φυτικού υλικού, ενώ συνολικά φυτεύτηκαν 30.380 φυτά σε συνολική επιφάνεια
περίπου 6.990 τ.μ.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Με την τοποθέτηση πρασίνου στα δώματα των σχολείων δημιουργείται ένα μόνιμο οικοσύστημα
στην πόλη, που συντηρείται με ελάχιστη φροντίδα και αναβαθμίζεται το αστικό πράσινο, που
αποτελεί ζωτικής σημασίας στοιχείο για την πόλη, αφού συμβάλλει στην απορρύπανση της
επιβαρυμένης ατμόσφαιρας, την αισθητική και την εν γένει βιωσιμότητα του αστικού χώρου.
Επιπλέον, η δημιουργία πράσινων δωμάτων στα σχολεία συμβάλλει στη διαμόρφωση
οικολογικής συνείδησης των μαθητών, μέσω της ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής
εκπαίδευσής τους από μικρή ηλικία για τις αξίες και το ρόλο του πρασίνου στην πόλη.
Πιο συγκεκριμένα τα οφέλη από τα φυτεμένα δώματα/πράσινες στέγες συμβάλλουν στην:
•

Ενίσχυση και προστασία της μόνωσης του δώματος και ηχομόνωσης

•

Βελτίωση του μικροκλίματος

•

Μείωση των ενεργειακών απωλειών και των θερμικών ανταλλαγών με το περιβάλλον

•

Διαχείριση όμβριων υδάτων και μείωση του συντελεστή απορροής τους

•

Συγκράτηση των επιβλαβών αιωρούμενων σωματιδίων και της σκόνης

•

Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων και της περιοχής

•

Προστασία από πιθανότητα πυρκαγιάς

•

Αύξηση της αντικειμενικής αξίας των κτηρίων

•

Διατήρηση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου

•

Ευαισθητοποίηση, περιβαλλοντική εκπαίδευση και συνείδηση μαθητών

•

Αύξηση πρασίνου αστικού ιστού
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Μαθητές προσχολικής
και σχολικής ηλικίας
(Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση)

Προσθήκη Πτέρυγας στα 88ο
& 68ο Νηπιαγωγεία και 90ο
& 123ο Δημοτικά Σχολεία
Αθήνας – Οικοδομικές
Εργασίες
& Η/Μ Εγκαταστάσεις
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

1,040,022 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Ο Δήμος Αθηναίων, έχει θέσει σε ύψιστη προτεραιότητα την εξασφάλιση των καλύτερων
δυνατών συνθηκών για τη λειτουργία των σχολείων, και για το λόγο αυτό, αναβαθμίζει τις
κτηριακές υποδομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης.
Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε στην κατασκευή ενός κτηρίου και επέκταση του υπάρχοντος
κτηρίου, που στεγάζει το 90ο & 123ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, βρίσκεται επί των οδών
Αναξάρχου–Βαθυκλέους –Ιλιάδος & Αμφικράτους και αποτελείται από ισόγειο και 2 ορόφους.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το έργο δίνει λύση στο στεγαστικό πρόβλημα των σχολείων και στο καθεστώς της διπλοβάρδιας
που επικρατεί, ενώ συμβάλει στην αποσυμφόρηση των υπολοίπων σχολείων του Δήμου.
Επίσης, τα σχολεία είναι «βιοκλιματικά» και εξασφαλίζουν βέλτιστες συνθήκες εσωτερικής
θερμικής άνεσης με τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Σκοπός του ενεργειακού σχεδιασμού
των σχολείων είναι η υλοποίηση ενός σύγχρονου, μη ενεργοβόρου, φιλικού προς το περιβάλλον
κτηρίου, το οποίο καλύπτει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας και εξασφαλίζει
τελικά καλύτερες συνθήκες λειτουργίας των χώρων, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως ζωντανό
«εργαστήρι» περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Μαθητές προσχολικής
ηλικίας

117o Διθέσιο Ολοήμερο
Νηπιαγωγείο Αθήνας,
με τη Μέθοδο της
Προκατασκευής
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

551,957 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το νηπιαγωγείο βρίσκεται επί των οδών Φλογαΐτη και Κοζάκη. στο Δήμο Αθηναίων και
αφορούσε στην κατασκευή 1 νέου κτηρίου, στο οποίο έχει στεγαστεί το 117ο διθέσιο ολοήμερο
νηπιαγωγείο Αθηνών. Περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα ύπνου, 1 πολυδύναμο
χώρο, γραφείο νηπιαγωγών και χώρους υγιεινής νηπίων.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το έργο συντελεί στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Αθήνας, ενώ πληροί όλες
τις προδιαγραφές (παιδαγωγικές, υγιεινής και ασφάλειας), εξοπλισμένο με όλο τον αναγκαίο
υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Μαθητές σχολικής
ηλικίας με ειδικές
ανάγκες (Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση)

Εργασίες Επισκευής και
Διαρρύθμισης στο 4ο
Ειδικό Σχολείο Αθηνών του
Συγκροτήματος Γκράβας
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

577,398 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο αφορούσε στην επισκευή υπάρχοντος κτηρίου και μετατροπής του σε σχολείο για
άτομα με ειδικές ανάγκες, στο συγκρότημα Γκράβας επί της οδού Ταϋγέτου 60.
Αποτελείται από ένα ενιαίο κτήριο με εσωτερική αυλή και περιλαμβάνει 2 ορόφους (ισόγειο
και Α’ όροφο). Περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας, ειδική αίθουσα ψυχολόγου, ιατρείο, ειδική
αίθουσα κοινωνικής λειτουργού, ειδική αίθουσα λογοθεραπείας, βιβλιοθήκη λογοθεραπείας,
εργαστήριο εργοθεραπείας, σωματογνωσίας και αισθητηριακής αγωγής, καθώς και εργαστήριο
χειροτεχνίας-πηλού, φυσιοθεραπευτήριο, χώρους υγιεινής, γυμναστήριο και χώρους ανάπαυσης.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το Ειδικό Σχολείο, στο συγκρότημα της Γκράβας, παρέχει ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε
παιδιά με ειδικές ανάγκες. Στελεχώνεται με το αναγκαίο διδακτικό και άλλο επιστημονικό,
(ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές κλπ.) υποστηρικτικό και βοηθητικό προσωπικό
και εφοδιάζεται με σύγχρονα μέσα, που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής του.
Τα παιδιά, που φοιτούν σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εντάσσονται σε ομάδες,
που συγκροτούνται λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας και των ιδιαιτεροτήτων κάθε παιδιού,
καθώς και της πολυθεματικά αξιολογημένης ειδικής αγωγής που προσδιορίζεται για αυτά. Η
εκπαιδευτική πολιτική των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης περιλαμβάνει σύστημα
συνεχούς επαφής των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης με τα υπόλοιπα σχολεία της
περιοχής τους και διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων, ανάλογα με την περίπτωση.
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Αττική 2007-2013

108o & 5o
Νηπιαγωγεία Αθήνας

ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Μαθητές προσχολικής
(Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση)

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

907,747 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο, που βρίσκεται επί των οδών Γούδα Κεφαλά και Βώκου στο Δήμο Αθηναίων, αφορούσε
στην κατασκευή ενός νέου κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται τα 108ο & 5ο Νηπιαγωγεία Αθήνας.
Περιλαμβάνει 3 αίθουσες διδασκαλίας και 1 πολυδύναμο χώρο.

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
To έργο συμβάλλει στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος και της αποσυμφόρησης
των σχολείων του Δήμου Αθηναίων. Το νηπιαγωγείο ακολουθεί ενεργειακό σχεδιασμό, που
εξασφαλίζει τις βέλτιστες συνθήκες εσωτερικής θερμικής άνεσης με τη μικρότερη δυνατή
κατανάλωση ενέργειας, ενώ καλύπτει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας
και καλύτερες συνθήκες λειτουργίας των χώρων, λειτουργώντας ως ζωντανό «εργαστήρι»
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Μαθητές σχολικής
ηλικίας (Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση)

Ανακατασκευή Διατηρητέου
Σχολικού Κτιρίου προς
Επανάχρηση – πρώην 2ο
Λύκειο Αθηνών
Αχαρνών 80-82 & Χέυδεν 35
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

2,560,455 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής διατηρητέο οίκημα, επί της οδού Χέϋδεν, χτίστηκε στα τέλη του
19ου αιώνα και φημολογείται ότι οικοδομήθηκε σε προσχέδια του Ερνέστου Τσίλλερ.
Ανεγέρθηκε το 1862 και φιλοξενούσε, για 41 χρόνια, το 2ο Γυμνάσιο Αρρένων. Το 1975, το
οίκημα απαλλοτριώθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και περιήλθε στην κυριότητα του Οργανισμού
Σχολικών Κτιρίων.
Με την ανακατασκευή του σχολικού κτηρίου αποκαταστάθηκαν δύο διατηρητέα όμορα κτήρια,
το ένα με είσοδο από την οδό Χέϋδεν 35 και το άλλο με είσοδο από την οδό Αχαρνών 80-82,
στην 6η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων.
Τα κτήρια ενοποιούνται εσωτερικά και στις τρεις στάθμες (υπόγειο, ισόγειο, όροφος), με τις
προβλεπόμενες επεμβάσεις για να λειτουργήσουν ως ένα σύγχρονο σχολικό κτίριο με αίθουσες
διδασκαλίας, εργαστήρια, χώρους πληροφορικής, βοηθητικούς χώρους. Το σχολικό κτήριο
στεγάζει το πρώην 2ο Λύκειο Αθηνών.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Με το έργο της ανακατασκευής των δύο οικημάτων στην περιοχή της πλατείας Βικτωρίας:
•

Διασώθηκαν και αξιοποιήθηκαν δύο διατηρητέα κτήρια, που είχαν περιέλθει στην δημόσια
ιδιοκτησία (απαλλοτριωθέντα μέσω Ο.Σ.Κ. από το 1975), αλλά δεν είχαν αξιοποιηθεί επί
πολλά έτη.

•

Μεταστεγάστηκε το 2ο (πρώην 67ο) Γενικό Λύκειο Αθηνών, από ένα μέτριας
λειτουργικότητας μισθωμένο κτήριο, σε ένα ιδιόκτητο, σύγχρονο, υψηλής αισθητικής
αξίας και κατασκευαστικής ποιότητας κτηριακό συγκρότημα.

•

Αναβαθμίστηκε το αστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής αφενός με την
αποκατάσταση δύο ωραίων διατηρητέων κτηρίων και αφετέρου με την επαναφορά και
επέκταση της ιστορικής εκπαιδευτικής χρήσης (το φημισμένο 2ο Γυμνάσιο Αρρένων
στεγαζόταν με ενοίκιο στο ένα εκ των δύο κτηρίων, από το 1930 έως το 1974).
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Στήριξη
Επιχειρηματικότητας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Νέοι και υφιστάμενοι
επιχειρηματίες της
Αθήνας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Κέντρου Στήριξης
Επιχειρηματικότητας
του Δήμου Αθηναίων
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

4,101,787 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Πολλές περιοχές του Δήμου Αθηναίων τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης
υποβαθμίζονται, επιχειρήσεις κλείνουν, συρρικνώνονται ή και μεταφέρονται.
Σκοπός του έργου ήταν να συμβάλει στην τόνωση των περιοχών της Αθήνας που έχουν
υποστεί σημαντική υποβάθμιση, και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσω της ανάπτυξης
δομής συντονισμού και στήριξης επιχειρηματικότητας. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω:
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•

της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στις
περιοχές του Δήμου

•

της υποστήριξης δυνητικών επενδύσεων στο Δήμο

•

της υποστήριξης στην κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα
από τα αρμόδια όργανα του Δήμου

ΕΣΠΑ 2007 - 2013

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το έργο στήριξης της επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων είναι καινοτόμο για τα
ελληνικά δεδομένα, δεδομένου ότι δεν έχει υλοποιηθεί αντίστοιχη δράση στη χώρα και αποτελεί
πρωτοπόρο δράση του Δήμου Αθηναίων, για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.
Σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ομάδων του Δήμου Αθηναίων
υποστηρίχθηκε άμεσα, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
σε μια σειρά θεμάτων, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και της εξωστρέφειάς
τους.
Αναδείχθηκαν τα ισχυρά σημεία του Δήμου Αθηναίων στην προσέλκυση επενδύσεων από το
εξωτερικό, ενώ αναπτύχθηκε βάση δεδομένων – μητρώο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στο Δήμο Αθηναίων.
Μέσω μιας σειράς μελετών και ερευνών αξιολογήθηκε το επιχειρηματικό περιβάλλον στην
πόλη, τα προβλήματα και οι ανάγκες των επιχειρήσεων και, στη βάση αυτή, αναπτύχθηκε η
στρατηγική του Δήμου για την επιχειρηματικότητα για τα επόμενα χρόνια.
Τέλος, μέσω των κατάλληλων ενεργειών δημοσιότητας γνωστοποιήθηκε στον επιχειρηματικό
κόσμο και το ευρύ κοινό το έργο και οι δυνατότητες που αυτό παρέχει.

Πρόσκληση

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Στήριξης
Επιχειρηματικότητας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.athensbsc.gr
Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας λειτουργεί
Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 9:00 - 17:00.

Δήμου Αθηναίων
Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής
Προβολής Αθηνών

Δήμου Αθηναίων

Στοιχεία επικοινωνίας:
Παπαδιαμαντοπούλου 7, 11528 Αθήνα (5ος όροφος)
Τηλ: 211-1077600, Email: info@athensbsc.gr

Κέντρο Στήριξης
Επιχειρηματικότητας

Κέντρο Στήριξης
Κέντρο Στήριξης
Επιχειρηματικότητας
Επιχειρηματικότητας

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015
16:00, Ζάππειο Μέγαρο
Η είσοδος είναι ελεύθερη

Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί στην
έναρξη της δράσης

Η ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ
μαθαίνει, συνεργάζεται, αλλάζει

διοργάνωση:

Πρόγραμμα:
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - Αλέξης Γαληνός, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΤΑ
Η ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ: ΜΑΘΑΙΝΕΙ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ – ΑΛΛΑΖΕΙ - Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων
CREATING THE LISBON CITY INCUBATOR - Joao Vasconcelos, CEO Startup Lisboa
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
- Άρης Δρόσης, Επικεφαλής Τεχνολογικού Κέντρου Αθήνας, Nokia Networks Hellas
ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Για δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ ή καλέστε στο 211 1077600

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Αττική 2007-2013»

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Αττική 2007-2013

Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα
στην Αθήνα

ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Νέοι και εν δυνάμει
επιχειρηματίες της
Αθήνας

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

932,091 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο ως αντικείμενο είχε τη δημιουργία δομής στήριξης νέων επιχειρήσεων. Ομάδα –
στόχο αποτέλεσαν τα επιχειρηματικά σχήματα, που σχεδιάζουν την ίδρυση μιας επιχείρησης
με χαρακτηριστικά εξωστρέφειας, καινοτομίας και/ή αξιοποίησης υψηλής τεχνολογίας και
στοχεύουν στην ωρίμανση της επιχειρηματικής τους ιδέας, καθώς και νέες επιχειρήσεις, που
βρίσκονται στα πρώτα βήματα (early stage) κι αναζητούν στήριξη, καθοδήγηση και δικτύωση, με
σκοπό την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους στην περιοχή της Αθήνας.
Μέσω
της
δημιουργίας
δομής
στήριξης
νέων επιχειρήσεων, διατέθηκε χώρος πρώτης
εγκατάστασης, συνεχής καθοδήγηση (coaching) σε
θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού και υλοποίησης,
επιμόρφωση
και
εξειδικευμένες
υπηρεσίες
προβολής,
προώθησης
και
συμβουλευτικής
υποστήριξης σε επιχειρηματικά σχήματα, που
στοχεύουν στην οικονομική επιτυχία αλλά και
στην προώθηση διαφοροποιημένων μοντέλων
επιχειρηματικότητας.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Βασικός στόχος του έργου ήταν η δημιουργία οργανωμένου περιβάλλοντος ευνοϊκού για την
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των νέων και/ή υπό
σύσταση επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων.
Η δομή στήριξης νέων επιχειρήσεων συνέβαλε:
•

στην επιχειρηματική αξιοποίηση των καινοτόμων ιδεών και την ανάπτυξη βιώσιμης
επιχειρηματικότητας στην Αθήνα,

•

στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των νέων επιχειρηματιών,

•

στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος θετικής συνέργειας μεταξύ ερευνητικών κέντρων,
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και επιχειρηματικού χώρου,

•

στην αξιολόγηση της οικονομικής εφικτότητας και τεχνολογικής αρτιότητας μιας
καινοτόμου ιδέας, πριν από την τυπική σύσταση μιας επιχείρησης.

Όλα τα παραπάνω επιμέρους οφέλη οδηγούν στη δημιουργία μιας νέας γενιάς καινοτόμων και
εξωστρεφών επιχειρηματιών, ικανών να οδηγήσουν στην παραγωγική αναβάθμιση της Αθήνας,
προσφέροντας αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Νέοι και εν δυνάμει
επιχειρηματίες, άνεργοι,
ακαδημαϊκά ιδρύματα,
ευρύτερα στρώματα
πληθυσμού της Αθήνας

Δημιουργία Υποδομής
Στήριξης Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας στον
Χώρο της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
του Δήμου Αθηναίων
«Κόμβος Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας
INNOVATHENS»
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

1,602,415 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας INNOVATHENS αξιοποιεί υφιστάμενες
υποδομές χώρων σε ολοκληρωμένα κέντρα δικτύωσης, ανταλλαγής γνώσης και υποστήριξης
ανέργων και νεοσύστατων επιχειρήσεων.
Μέσω του κόμβου, υποστηρίζονται νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες με καινοτομικό και
εξωστρεφή προσανατολισμό, προσφέροντας γνώσεις και υπηρεσίες στους νέους ανθρώπους,
που θέλουν να επιχειρήσουν, και δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης των νέων στην πόλη
και την ευρύτερη περιοχή.
Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του έχει η ζωντανή, καθημερινή παρουσία των έμπειρων
επιχειρηματιών, των επιστημόνων και των ερευνητών, της Ελλάδας και της διασποράς, μέσω
δραστηριοτήτων επιμόρφωσης, εργαστηρίων και συνεργατικών εγχειρημάτων.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Με τη λειτουργία του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας INNOVATHENS:
•
Οι ωφελούμενοι, μέσα από ημερίδες και στοχευμένα θεματικά εργαστήρια, γνώρισαν
τις εμπειρίες νέων αναγνωρισμένων επιχειρηματιών, και ήρθαν σε επαφή με καινοτόμες
δραστηριότητες στον τομέα της επιχειρηματικότητας
•
Μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις, οι ωφελούμενοι πληροφορήθηκαν για τις χρηματοδοτικές
ευκαιρίες και τις επενδυτικές προοπτικές στα πεδία του ενδιαφέροντός τους
•
Με τη διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων εκπαίδευσης/κατάρτισης σε τεχνικές
δεξιότητες, οι ωφελούμενοι έλαβαν πιστοποίηση ενώ αρκετοί εκπαιδευόμενοι κατόρθωσαν να
βρουν εργασία
•
Τέθηκε σε λειτουργία ένας φιλόδοξος επιχειρηματικός επιταχυντής, που διέγνωσε τις
ανάγκες και τα προτερήματα των σχημάτων που εντάχθηκαν σ’ αυτόν, ενίσχυσε την ωρίμανση
και μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε επιχείρηση, βελτίωσε τις βασικές λειτουργίες νεοφυών
επιχειρήσεων και συνέβαλε στη στελέχωση πολλών ομάδων με συνεργάτες, για την κάλυψη των
επιχειρησιακών τους αναγκών
•
Δόθηκε η δυνατότητα πολλαπλής δικτύωσης ανάμεσα στους συμμετέχοντες: άνεργοι
νέοι διασυνδέθηκαν μεταξύ τους με στόχο τη συνεργασία και γνώρισαν ανθρώπους των
επιχειρήσεων, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ήρθαν σε επαφή με επιχειρηματίες, κρατικοί
και δημοτικοί φορείς γνωρίστηκαν με νέες ιδέες, προϊόντα ή/και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας
και ανοικτής σχεδίασης, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, χρηματοδοτικοί φορείς παρουσίασαν
τις απαιτήσεις τους
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Ακαδημαϊκές ερευνητικές ομάδες του
ΓΠΑ, υφιστάμενες και
νέες επιχειρήσεις της
Αθήνας

Καινοτομία και
Επιχειρηματικότητα Αξιοποίηση της Έρευνας στο
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

860,501 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το πανεπιστήμιο είναι μια σταθερή πηγή καινοτομιών ως αποτέλεσμα τεχνολογικής έρευνας.
Για να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι τεχνολογίες, που παράγονται, πρέπει να πάρουν
μορφή εμπορικά βιώσιμων προτάσεων προϊόντων/διαδικασιών (product/process concepts).
Εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη του Δήμου
Αθηναίων, προχώρησε στη βέλτιστη αξιοποίηση αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητάς
και των καινοτόμων ιδεών του, για νέα προϊόντα και διαδικασίες με σκοπό τη μεγιστοποίηση
ωφελειών για τα πανεπιστήμια και την ελληνική κοινωνία και οικονομία.
Το έργο περιλάμβανε την ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας σε όλα τα επιστημονικά
πεδία που θεραπεύονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τη μορφή ολοκληρωμένων
ερευνητικών προϊόντων ή / και διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής, και της τεκμηριωμένης
διερεύνησης της δυνατότητας εμπορικής της αξιοποίησης.
Ακολούθησε στοχευμένη συμβουλευτική
και τεχνική υποστήριξη στις ώριμες ιδέες, με
την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και
σκοπό τη σύναψη συμφωνιών παραχώρησης
δικαιωμάτων σε υπάρχουσες επιχειρήσεις
ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
(τεχνοβλαστών).
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Οι επιχειρηματικές ιδέες με καινοτομικά χαρακτηριστικά, τόσο εκείνες που βελτιώνουν
υπάρχοντα προϊόντα ή υπηρεσίες όσο και αυτές που εισάγουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες στην
παραγωγική διαδικασία, έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις
επιχειρήσεις.
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμβάλλει στην ανάπτυξη της πόλης τόσο με τη δημιουργία
και συμμετοχή σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας (απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού
υψηλής εξειδίκευσης) όσο και με την αξιοποίηση της γνώσης από υφιστάμενες επιχειρήσεις
(π.χ. βιομηχανία τροφίμων), αλλά και με έμμεσα αποτελέσματα του έργου (π.χ. αύξηση αριθμού
επιστημονικών συνεδρίων, δημιουργία υποβάθρου και προϋποθέσεων για ίδρυση θερμοκοιτίδας
ή/και τεχνολογικού πάρκου στον τομέα των τροφίμων).
Το ίδιο το πανεπιστήμιο έχει να ωφεληθεί από την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
της έρευνας ειδικά αφού προωθεί την αξιοποίηση αυτή και κατά συνέπεια απολαμβάνει μεγάλο
ποσοστό από τα μελλοντικά έσοδα, έτσι ώστε να ωφεληθούν οι ίδιοι οι ερευνητές και οι
ακαδημαϊκές μονάδες από τις οποίες προέρχονται.

Connecting
Scientific research
with Business ideas

Agricultural University of Athens
Project of Technology Transfer

Agricultural University of Athens
Project of Technology Transfer

Connecting
Scientific research
with Business ideas

PROJECT TITLE

“Design and implementation of
high-tech innovative green projects
in urban and suburban areas”
CLIENT

OUR TEAM
DR. P.A. NEKTARIOS
DR. N. NTOULAS

MUNICIPALITIES, MINISTRIES
DEVELOPERS
 ENVIRONMENTAL AGENCIES




PROJECT TITLE

“Preserved foliage of
some Greek native plants”
CLIENT

Marketing company of plants, foliage and ﬂowers. Companies
involved in the production of gifts and decorative goods.
OBJECTIVES / ENTREPRENEURIAL
OPPORTUNITIES

RESULTS
Production of foliage which retain their natural

Development of a method for long term

flexibility and are easily transported without being

OBJECTIVES / ENTREPRENEURIAL OPPORTUNITIES

preservation of foliage of some plants growing

damaged. Some samples of preserved foliage

High Tech Turfgrass Systems

in Greece in which the natural characteristics are

from our preliminary experimentation and a floral

retained (shape, texture, flexibility and colour).

arrangement with both preserved and dried plant

The preserved foliage could be used in the

parts.

following fields:
● Floral arrangement and decoration of hotels,
banks, business buildings etc.
● Decoration of packages of traditional Greek
products such as olive oil, olives, aromatic

Athens Olympic Stadium Removable Turfgrass System, Athens Olympic Games 2004

plants etc.
● Decoration other goods such as gift packaging.

Green Buildings, Green roof research and implementation

● Production of a kit for foliage preservation
by artists, students, schools or as a hobby for
amateurs.
● Education at all levels.

Experimental Green roofs

Living Walls

Athens Music Hall green roof with highly inclined surfaces

Landscape Architecture design
Neapoli city center,
Crete

SOLUTION
The existing foliage preservation methods do not

OUR TEAM

seem to satisfactory preserve some of the plants

Dr Anastasia Akoumianaki - Ioannidou,

of the Greek flora. Our method aims on the further

Assistant Professor

improvement of the methods for the preservation

Laboratory of Floriculture and Landscape

of some specific plants of the Greek flora and

Architecture | akouman@aua.gr

especially focusing on the retention of the natural
colour as well as the other characteristics.

Dr Costas Fasseas, Professor

This can be achieved with the selection of

Laboratory of Electron Microscopy | cfass@aua.gr

chemicals and their concentrations as well as the
time and conditions (such as light, temperature and

Department of Crop Science

pH) of the treatment. These plants are problematic

Agricultural University of Athens

due to their adaptations to the arid environment

Iera Odos 75, 11855 Athens Greece

for example the presence of phenolic substances,
thick epidermises and cuticles and sclerencyma.

Agricultural University of Athens
Project of Technology Transfer
75 Iera Odos street, 11855 Athens, Greece
T: +30 210 5294768 | F: +30 210 5294769
techtransfer@aua.gr | techtransfer.aua.gr

Agricultural University of Athens
Project of Technology Transfer
75 Iera Odos street, 11855 Athens, Greece
T: +30 210 5294768 | F: +30 210 5294769
techtransfer@aua.gr | techtransfer.aua.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Υφιστάμενες και νέες
κοινωνικές επιχειρήσεις
της Αθήνας, εν δυνάμει
και νέοι επιχειρηματίες,
φοιτητές, εθελοντές
ΜΚΟ

Δημιουργία Μηχανισμού
Στήριξης Νέων Επιχειρήσεων
στον Τομέα της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας του
Δήμου Αθηναίων
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

876,169 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Αντικείμενο του έργου ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την έννοια της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας, καθώς και η ανάπτυξη μιας σειράς εργαλείων και υπηρεσιών στήριξης της
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή της Αθήνας.
Το έργο περιλάμβανε δράσεις ενημέρωσης και προσέλκυσης υποψήφιων κοινωνικών
επιχειρηματιών, καθώς και δράσεις στήριξης κατά το αρχικό στάδιο ίδρυσης και λειτουργίας της
κοινωνικής επιχείρησης. Ειδικότερα:
•
Δράσεις ενημέρωσης, προβολής και πληροφόρησης, για τη διάδοση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας ως επιχειρηματικό μοντέλο, και την προσέλκυση υποψήφιων κοινωνικών
επιχειρηματιών
•
Συμβουλευτική υποστήριξη των επιλεχθέντων υποψήφιων επιχειρηματικών σχημάτων
και νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων η οποία περιλάμβανε την παροχή κατευθύνσεων σε θέματα
νομικά, λογιστικά, επιχειρηματικού σχεδιασμού κλπ
•
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το έργο συνέβαλε ουσιαστικά στην αναστροφή του κακού επιχειρηματικού κλίματος που υπάρχει
στο κέντρο της Αθήνας, μέσω της στόχευσης σε δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας,
καθώς και στην κάλυψη της Στρατηγικής του Δήμου Αθήνας σχετικά με τις τοπικές πολιτικές
Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και τις πολιτικές, που αναπτύσσει στο πεδίο
των κοινωνικών υπηρεσιών, μέσω της παροχής ενίσχυσης / υποστήριξης νέων ή υφιστάμενων
κοινωνικών επιχειρήσεων.
Επιπλέον η πράξη συνέβαλε ουσιαστικά:
•

Στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας

•

Στην προώθηση της Αθήνας,  ώστε να αποτελέσει ένα πόλο κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
όχι μόνο τοπικού, αλλά και περιφερειακού χαρακτήρα

•

Στην κάλυψη αναγκών των τοπικών κοινωνιών με κοινωνική ευθύνη

•

Στην κάλυψη παραδοσιακών ή νέων αναγκών των ευπαθών και άλλων ομάδων του
πληθυσμού

•

Στην ενδυνάμωση της τοπικής αλληλεγγύης και συμμετοχής πολιτών

•

Στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών στο Δήμο της Αθήνας

•

Στην απόκτηση συλλογικών ωφελειών, σε συνδυασμό με την παραγωγή αγαθών και
υπηρεσιών

•

Στη δημιουργία προϋποθέσεων για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής αφενός για το
δημότη που επωφελήθηκε των κοινωνικών παροχών και αφετέρου για τον κοινωνικό
επιχειρηματία και τους απασχολούμενους στις κοινωνικές επιχειρήσεις
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις της Αθήνας

Συμβουλευτική Υποστήριξη
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
στο Δήμο Αθήνας σε Θέματα
Επιχειρηματικότητας και
Συνεργασιών με Σκοπό την
Ενίσχυση της Καινοτομίας και
της Ανταγωνιστικότητας
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ
ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

1,413,086 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο αφορούσε στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού
υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Δήμου της Αθήνας.
Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν δράσεις εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
Επιπλέον, παρεχόταν υποστήριξη σε ομάδες επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τη διαμόρφωση
επιχειρηματικών δικτύων και συνεργατικών σχηματισμών για την προώθηση των αναπτυξιακών
σχεδίων τους.
Το
σύνολο
των
παρεχόμενων
υπηρεσιών
συμπλήρωσε η δράση για το σχεδιασμό και την
ανάδειξη επιχειρηματικών διαδρομών στην πόλη
της Αθήνας, οι οποίες λειτουργούν ως εργαλείο
ανάπτυξης και προώθησης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, αξιοποιώντας στοιχεία από την ιστορία
της πόλης, το πολιτιστικό της κεφάλαιο και την εξέλιξη
της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτήν.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Ο στόχος από την υλοποίηση του έργου ήταν η βελτίωση της λειτουργίας της μικρομεσαίας
επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στο Δήμο της Αθήνας, η ενίσχυση της βιωσιμότητάς της και
η προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, μέσα από την
εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων επιχειρηματικής υποστήριξης.
Η συγκεκριμένη ομάδα-στόχος έλαβε υπηρεσίες υποστήριξης υψηλού επιπέδου, με βάση
τις διαγνωσθείσες ανάγκες της στο πεδίο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας τους, της
εισαγωγής/ανάπτυξης καινοτομίας και της ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών.
Συνολικά:
•

Ωφελήθηκαν 618 επιχειρήσεις, που υποστηρίχθηκαν σε θέματα επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας

•

Υποστηρίχθηκαν 4 συμπράξεις επιχειρήσεων

•

Αναπτύχθηκαν 10 επιχειρηματικές διαδρομές

•

Υλοποιήθηκαν εκδηλώσεις και καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους
ενδιαφερόμενους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, μέσω καταχωρήσεων, ενημερωτικού
υλικού και αναρτήσεων σε ιστοσελίδα

•

Εκπονήθηκε διαγνωστική ανάλυση αναγκών των ΜΜΕ του Δήμου Αθηναίων και
μελετήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών εντός πόλεων, καθώς
και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδρομών στην πόλη της Αθήνας
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Επιχειρηματικές ομάδες,
νέοι επιστήμονεςερευνητές, ερευνητικές
ομάδες

Επιχειρηματική Αξιοποίηση
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
στο ΟΠΑ
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

850,715 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
To Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), μέσω του αναπτυξιακού σχεδίου του Δήμου
Αθηναίων, δημιούργησε το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Στόχος ήταν
η υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας των νέων ερευνητών και, μεταξύ άλλων, η
δημιουργία νέων εταιρειών, μέσα από την αξιοποίηση πολυάριθμου ερευνητικού υλικού και των
δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που η Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΟΠΑ έχει
επιτύχει και επιδείξει σε βάθος χρόνου.
Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η δραστηριοποίηση των νέων της Αθήνας γύρω από καινοτόμες
ιδέες για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα, αποφέροντας μεγάλα οφέλη για την πόλη και το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια σειρά δράσεων στήριξης της
επιχειρηματικότητας και παροχής συμβουλευτικής για τη δόμηση της επιχειρηματικής ιδέας, την
κατάρτιση επιχειρηματικών πλάνων και την εκπόνηση των πρώτων κρίσιμων βημάτων προς την
επιχειρηματική υλοποίηση.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Με το έργο αυτό, σηματοδοτείται ο σύγχρονος ρόλος των ελληνικών ΑΕΙ ως κέντρων σύγχρονων
μορφών εκπαίδευσης, ως κέντρων καινοτόμου και αξιοποιήσιμης έρευνας και ως κέντρων
δημιουργίας και ανάπτυξης βιώσιμης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Σε μακροχρόνια βάση,
μέσω του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, το ΟΠΑ στοχεύει:
•
Στη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση θέσεων εργασίας, που
αξιοποιούν τόσο αναδυόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες όσο και ερευνητικά αποτελέσματα και
νέες τεχνολογίες
•
Στην ενίσχυση της καινοτομίας των επιχειρήσεων, μέσω σύνδεσης του επιχειρηματικού
κόσμου και των δημόσιων οργανισμών με τη νεανική κοινότητα της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
•
Στη συστηματική διεύρυνση του πλήθους των πετυχημένων επιχειρηματικών σχημάτων,
με ουσιαστική υποστήριξη στο σχηματισμό και ανάπτυξη ομάδας και στη δημιουργία γεφυρών
επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ ατόμων/ οργανισμών, με επιχειρηματικό πνεύμα και υψηλές
δεξιότητες και γνώσεις σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς
•
Στη δικτύωση σε διεθνές επίπεδο των υποστηριζόμενων επιχειρηματικών σχημάτων, την
προσέλκυση της επιχειρηματικής κοινότητας του εξωτερικού και τη δημιουργία επιχειρηματικών
σχημάτων με διεθνή προσανατολισμό
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Αττική 2007-2013

Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής
Καινοτομίας (δ.τ. COINs)

ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Επαγγελματίες, νομικά
πρόσωπα κάθε μορφής
που δραστηριοποιούνται
στην Αθήνα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

703,568 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Τα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοικτής Καινοτομίας (COINs) αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων, που έχουν δημιουργηθεί στη λειτουργία και επιβίωση των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων, από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.
Τα έργο που παρακολούθησε ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΑΤΑ, στόχο είχε την
αναβάθμιση ή/και τη συμπλήρωση των δεξιοτήτων των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων με
την υιοθέτηση και προαγωγή οργανωτικών καινοτομιών, νέων δηλαδή τρόπων οργάνωσης των
λειτουργιών και των εργασιών των επιχειρήσεων, και τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων
μεταξύ των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Αναπτύχθηκαν καινοτομίες και νέες ικανότητες στις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις,
μεταφέρθηκε τεχνογνωσία ως προς την :
•

Ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας

•

Ανάπτυξη ικανοτήτων-δεξιοτήτων σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες

•

Υποστηρίχθηκε η δημιουργία έξι Συνεργατικών Σχηματισμών, στους οποίους συμμετέχουν
πλέον των 100 επιχειρήσεων. Εμμέσως, από τη μεταφορά της εξειδικευμένης γνώσης σε
περισσότερες από 200 επιχειρήσεις, επωφελήθηκαν περίπου 500 εργαζόμενοι
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Νέες και υφιστάμενες
επιχειρήσεις της Αθήνας

Δημιουργία Θερμοκοιτίδας
Υποστήριξης Νεοφυών
Επιχειρήσεων στο Δήμο
Αθηναίων
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ)
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

1,625,313 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Η λειτουργία θερμοκοιτίδας αποτελεί ένα διεθνώς αποδεκτό εργαλείο, για την οικονομική
ανάπτυξη και τη βελτίωση του ρυθμού επιτυχίας των νέων επιχειρήσεων, και επιπλέον οδηγεί στη
δημιουργία παραγωγικών και καινοτομικών επιχειρήσεων.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στοχεύοντας στην οικονομική και κοινωνική
ανάκαμψη του δήμου της Αθήνας αλλά και στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, προχώρησε
στη δημιουργία και λειτουργία θερμοκοιτίδας (Θ.Ε.Α.) στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων (startups), σε περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αθηναίων.
Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε η στήριξη 46 επιχειρηματικών σχημάτων, στα οποία, αφού
επιλέχθηκαν με ανοιχτές διαδικασίες, παρασχέθηκαν υπηρεσίες φιλοξενίας, συμβουλευτικής
εκπαίδευσης, δικτύωσης και στήριξης.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία ενός οργανωμένου περιβάλλοντος για τη στήριξη και
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, και με χαρακτηριστικά την
καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Με την ίδρυση και λειτουργία της Θ.Ε.Α. εξασφαλίστηκε:
•

H δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, μέσα από τη δημιουργία
και υποστήριξη νέων επιχειρήσεων, η ανάπτυξη των οποίων βασίζεται

•

H εξωστρέφεια (εξαγωγικός προσανατολισμός) και η καινοτομία  (χρήση νέων τεχνολογιών
κ.λπ.)

•

Η αναζωογόνηση του υποβαθμισμένου κέντρου της Αθήνας και η βελτίωση της ποιότητας
ζωής των δημοτών, μέσω της προσέλκυσης δυναμικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
που στηρίζουν ή απορρέουν από τη λειτουργία της θερμοκοιτίδας

Ωφελούμενοι από τη δημιουργία της θερμοκοιτίδας ήταν, όχι μόνο τα νέα επιχειρηματικά
σχήματα που προέκυψαν με αφορμή τη δράση και που υποστηρίχθηκαν κατά τη διάρκεια της
φιλοξενίας τους, αλλά, εμμέσως, και πλήθος επιχειρήσεις που σχετίζονταν με τη δραστηριότητά
τους.
Σύμφωνα με τον απολογισμού του έργου, προκύπτει ότι από το σύνολο των φιλοξενούμενων
νεοφυών σχημάτων περίπου το 40% αυτών έχουν αποκτήσει νομική μορφή και λειτουργούν, ενώ
συνολικά δημιουργήθηκαν 25 θέσεις εργασίας.
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Επιχειρηματικές ομάδες,
νέοι επιστήμονεςερευνητές, ερευνητικές
ομάδες

Δομή Διασύνδεσης Έρευνας
και Επιχειρηματικότητας
ΕΠΙΣΕΥ - Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΜΠ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
& ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

639,884 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Η Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ αποτέλεσε μια
πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μέσω της Μονάδας Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων
Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων.
Βασικός σκοπός της ήταν η υποστήριξη των ερευνητών/
φοιτητών στην κατοχύρωση κι εμπορική αξιοποίηση
ερευνητικών αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν να
παρουσιάσουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον, και την
υποστήριξη φυσικών προσώπων ή ομάδων, ερευνητών,
νέων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων, καθώς και οποιουδήποτε
ενδιαφερόμενου για την δικτύωση, ανάπτυξη, κατοχύρωση
και εμπορική αξιοποίηση πρωτότυπων ιδεών στην ευρύτερη
οικονομία.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Τα αποτελέσματα του έργου έχουν συμβάλει σημαντικά στην αξιοποίηση και τον μετασχηματισμό
διαδικασιών και υποδομών σε ένα ολοκληρωμένο κέντρο δικτύωσης (hub) ανταλλαγής γνώσης
και υποστήριξης ερευνητών, μηχανικών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Μέσω του ΕΠΙ.νοώ, υποστηρίχθηκαν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες με καινοτόμο και
εξωστρεφή προσανατολισμό, προσφέροντας γνώσεις και υπηρεσίες σε νέους ανθρώπους,
ερευνητές, μηχανικούς, φοιτητές κι επαγγελματίες, που θέλουν να επιχειρήσουν και έτσι να
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης των νέων στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή.
Στο πλαίσιο του έργου, πραγματοποιήθηκε πλήθος εκδηλώσεων, στις οποίες συμμετείχαν
περισσότεροι από συνολικά 1200 συμμετέχοντες, υποβλήθηκαν 43 επιχειρηματικές προτάσεις
από 87 συνολικά επωφελούμενους, εκ των οποίων το 55% αφορά σε τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνιών, πραγματοποιήθηκαν 85 συναντήσεις συμβουλευτικής μέσω του μητρώου
μεντόρων, που περιλαμβάνει 50 μέντορες που εξειδικεύονται σε 40 θεματικά πεδία και, τέλος,
υλοποιήθηκαν 3 επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό.
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Εξυπηρέτηση
του πολίτη

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Κάτοικοι και επισκέπτες
της Αθήνας, ΜΚΟ

Δημιουργία Πλατφόρμας
Εξυπηρέτησης Πολιτών και
Δικτύωσης με τις Υπηρεσίες
του Δήμου Αθηναίων
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
ΟΤΑ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

47,478 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Στο Δήμο της Αθήνας, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια ολοένα και αυξανομένη
κινητοποίηση πολιτών που εθελοντικά́ συστήνουν πρωτοβουλίες και ομάδες για να απευθυνθούν
σε μικρά́ ή μεσαίου βεληνεκούς προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη γειτονιά́ τους ή ευρύτερα
στην πόλη.
Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες αυτές εν πολλοίς
παραμένουν στην αφάνεια, καθώς δεν διαθέτουν
τα μέσα για ευρύτερη επικοινωνία, ενώ παραμένουν
κατακερματισμένες – πολλές πρωτοβουλίες έχουν
συσταθεί́ για τον ίδιο ακριβώς σκοπό́ χωρίς να
γνωρίζει η μια την ύπαρξη της άλλης.
Με το έργο, αυτό δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα
για την στήριξη και τη διευκόλυνση των ομάδων
πολιτών (συνΑθηνά), που ήδη με τις δράσεις τους
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην Αθήνα.
Ειδικότερα, αντικείμενο του καινοτόμου αυτού έργου ήταν η παροχή́ υπηρεσιών για το
σχεδιασμό́, υλοποίηση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών «Ομάδων πολίτων», καθώς και την υποστήριξη
της οργάνωσης των δράσεων και της συνεργασίας με φορείς και οργανισμούς για τη διαδικτυακή́
και φυσική́ τους δικτύωση, μέσω της κατασκευής συνεργατικής πλατφόρμας και διαδικτυακών
και mobile εφαρμογών και τη συνεργασία με φορείς και οργανισμούς για τη διαδικτυακή́ και
φυσική́ τους δικτύωση.
Σημειώνεται ότι με τον όρο «Ομάδες πολιτών» εννοούμε ομάδες κατοίκων, που σχετίζονται
μεταξύ́ τους γύρω από́ λύσεις και δράσεις για το καλό́ της γειτονιάς τους ή της πόλης. Μπορεί́ να
είναι ΜΚΟ, ΑΜΚΕ ή και άτυπες ομάδες, ακόμη και μεμονωμένες πρωτοβουλίες.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το έργο συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα, δίνοντας θεσμικό
βήμα στις ομάδες πολιτών να ενημερώνουν και να ευαισθητοποιούν ολοένα και περισσότερους
πολίτες για τις προσπάθειές τους και στην ανάδειξη του οικοσυστήματος των ενεργών πολιτών,
που εντοπίζουν τα προβλήματα της πόλης και επιχειρούν με δημιουργικές ιδέες να τα επιλύσουν.
Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία της πλατφόρμας εξυπηρέτησης πολιτών και δικτύωσης με τις
υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων συνέβαλε:
•

Στην παροχή́  ενός συνεργατικού́  περιβάλλοντος για ΜΚΟ, εθελοντικές πρωτοβουλίες,
δημότες και τον δήμο

•

Στην ενίσχυση ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ́ των πολιτών και ανάδειξη
συνεργειών, οι οποίες δύναται να οδηγήσουν σε δράσεις και λύσεις μεγαλύτερης
κλίμακας

•

Στη διευκόλυνση διασύνδεσης των ΜΚΟ με τους ενδιαφερόμενους πολίτες, που επιθυμούν
να συμβάλλουν εθελοντικά́ 

•

Στην ενημέρωση των πολιτών μέσω πολλαπλών Καναλιών (διαδικτυακή́  πλατφόρμα mobile εφαρμογές)

•

Στην ενίσχυση της δράσης των οργανωμένων ομάδων πολιτών

•

Στην προσέλκυση επισκεπτών στον Δήμο, υποστηρίζοντας την τοπική́  οικονομική́
δραστηριότητα
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αττική 2007-2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Γονείς, βρέφη και νήπια

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στις
Διαδικασίες Εισαγωγής και
Φιλοξενίας Παιδιών στους
Παιδικούς Σταθμούς του
Δημοτικού Βρεφοκομείου
Αθηνών
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

69,946 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ιδρύθηκε, το Σεπτέμβριο του 1859, με σκοπό τη φιλοξενία
και περίθαλψη των εγκαταλελειμμένων βρεφών και νηπίων, την αποκατάστασή τους, καθώς την
προστασία της άγαμης μητέρας.
Σήμερα στο Ίδρυμα ανήκουν εβδομήντα επτά (77) Παιδικοί Σταθμοί, που λειτουργούν εντός
των ορίων του Δήμου Αθηναίων και φιλοξενούν καθημερινά περίπου 5.350 παιδιά.
Μέσω του έργου, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ολοκλήρωσε τη δημιουργία ενός
σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και λοιπών εγγράφων,
για τους γονείς που ενδιαφέρονται να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου.
Μέχρι σήμερα, καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε σχολικού έτους, υποβάλλονται περίπου 10.000
αιτήσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου με μη αυτόματο τρόπο, δηλαδή
με φυσική παρουσία του γονέα, με ταχυδρομική αποστολή τους ή με κατάθεσή τους στα ΚΕΠ ή
τα ΣΕΔ του Δήμου Αθηναίων.
Με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
οι αιτήσεις συμμετοχής για το επόμενο σχολικό έτος,
μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά, χωρίς οι γονείς
να ταλαιπωρούνται και να δαπανούν πολύτιμο χρόνο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dbda.gr,
και να συμπληρώνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά,
σύμφωνα με τις αυτοματοποιημένες οδηγίες.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, που ενδιαφέρονται να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στους
Βρεφονηπιακούς–Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Δ.Β.Α.).
Με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:
•

Ενισχύεται ο κοινωνικός ρόλος του Δ.Β.Α.

•

Καθιερώνονται τυποποιημένες διαδικασίες στη λειτουργία του Δ.Β.Α.

•

Καθιερώνονται ενιαίοι και ομοιόμορφοι τρόποι συλλογής της πρωτογενούς πληροφορίας
(πχ. Έντυπα, δικαιολογητικά, κλπ)

•

Αναβαθμίζονται ποιοτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δ.Β.Α. προς τους πολίτες

•

Βελτιώνεται ουσιαστικά το επίπεδο παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης των
πολιτών, μέσω σύγχρονων καναλιών ενημέρωσης και πληροφόρησης

•

Εξοικονομούνται πόροι μέσω ορθολογικής κατανομής και συνεργειών

•

Αναδιοργανώνονται διαδικασίες, όπου το υφιστάμενο οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο
το επιτρέπει

•

Βελτιώνεται το εργασιακό επίπεδο και του επίπεδο παραγωγικότητας/αποδοτικότητας
του προσωπικού.

•

Αυτοματοποιείται μεγάλος όγκος εργασιών του Δ.Β.Α.

•

Βελτιώνεται το
εμπλεκομένων

•

Συμμετέχουν ενεργά τα στελέχη του Δ.Β.Α. σε διαδικασίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

επίπεδο

διενέργειας

συναλλαγών

μεταξύ

των

πάσης

φύσεως
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Αντιμετώπιση
της κοινωνικής
κρίσης
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού
2007 - 2013
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Ιδιωτικές/κοινωνικές
επιχειρήσεις,
εργαζόμενοι
ιδιωτικών/κοινωνικών
επιχειρήσεων, στελέχη
κοινωνικών υπηρεσιών/
δομών Δήμου Αθηναίων

Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για
την Ανάπτυξη και Διάχυση της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
στα εδαφικά όρια του
Δήμου Αθηναίων
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
(ΕΚΚΕ)
ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

357,789 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο αφορούσε στη δημιουργία ενός μηχανισμού δράσεων και καλών πρακτικών για την
ενθάρρυνση μεμονωμένων επιχειρήσεων και δικτύων επιχειρήσεων να εφαρμόσουν ενέργειες
ανάπτυξης και προώθησης πολιτικών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), στην κατάρτιση
και εξατομικευμένη συμβουλευτική επιχειρήσεων και στο σχεδιασμό και ανάπτυξη «εργαλείων».
Το έργο χωροθετήθηκε στα όρια του Δήμου Αθηναίων, και υλοποιήθηκε από σύμπραξη φορέων,
που εκφράζουν διαφορετικές διαστάσεις του τριγώνου που σχηματίζεται μεταξύ ακαδημαϊκούερευνητικού τομέα (ΕΚΚΕ, ΤΕΙ Αθήνας), κοινωνικών οργανώσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝ.ΕΜ.Υ ΕΣΕΕ,
Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο ΝΟΣΤΟΣ) και ιδιωτικών επιχειρήσεων (ΚΕΚ ΙΕΚΕΠ), όσον αφορά την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη και τις εφαρμογές της.
Ενδεικτικά, στις δράσεις περιλαμβάνονταν ημερίδες, ενημερωτικό υλικό, σεμινάρια, εργαστήρια
και προγράμματα επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης στελεχών του Δήμου Αθηναίων, στελεχών
κοινωνικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, ενώ σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν εργαλεία
προώθησης της ΕΚΕ όπως το «Ανοιχτό Φόρουμ Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας»
και ο «Ηλεκτρονικός Κόμβος Αλληλοβοήθειας».
Η κοινοπραξία έδωσε μεγάλη σημασία στην πιλοτική εφαρμογή
δράσεων ΕΚΕ, που στηρίχθηκε στην ανάπτυξη δράσεων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης για την κάλυψη αναγκών των κοινωνικών υπηρεσιών
και δομών του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στην προώθηση ενεργειών
ΕΚΕ από ιδιωτικές επιχειρήσεις για την ενίσχυση προγραμμάτων ή/και
νέων πρωτοβουλιών.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες
ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες
στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες πέρα από κάθε νομική υποχρέωση
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αξιοποίησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
συνέβαλε στην ενδυνάμωση των θεσμικών αρμοδιοτήτων του Δήμου, για την καταπολέμηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων, που ζουν στη γεωγραφική περιφέρεια
και αντιμετωπίζουν την περίοδο αυτή αυξημένα προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης.
Επιπλέον, συνέβαλε στη διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές
υπηρεσίες και δομές του Δήμου Αθηναίων, καθώς και με κοινωνικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Επιχειρηματική Υπευθυνότητα
και Αειφορία»
(δ.τ. «Ευ Αειφορείν»)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού
2007 - 2013

ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

Ιδιωτικές/κοινωνικές
επιχειρήσεις,
εργαζόμενοι
ιδιωτικών/κοινωνικών
επιχειρήσεων, στελέχη
κοινωνικών υπηρεσιών/
δομών Δήμου Αθηναίων

ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

511,829 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Τα τελευταία χρόνια, οι νέες συνθήκες που δημιούργησε η διεθνοποιημένη οικονομία,
αναδεικνύουν έντονα την ανάγκη συμμετοχής των επιχειρήσεων στην κοινωνική ανάπτυξη και
απαιτούν τη συμβολή των εταιρειών στην πρόοδο και την ευημερία των κοινωνιών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών,
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση Ανθρωπομανία
υλοποίησαν το έργο «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία».
Το έργο απευθυνόταν σε επιχειρήσεις και δίκτυα επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στα
εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων, και αφορούσε στην υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης για την
ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να εφαρμόσουν ή να αναπτύξουν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (ΕΚΕ) στους παρακάτω θεματικούς τομείς παρέμβασης:
• Στην Κοινωνική Πρόνοια: διασύνδεση και συνεργασία των
επιχειρήσεων με κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου Αθηναίων
• Στο Περιβάλλον: διασύνδεση, δικτύωση και συνεργασία των
επιχειρήσεων και του Δήμου Αθηναίων στον τομέα του Περιβάλλοντος,
με την προώθηση δράσεων που αναβαθμίζουν τη φιλική προς το
περιβάλλον εικόνα της πόλης της Αθήνας
• Στην Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα: διασύνδεση
και συνεργασία των επιχειρήσεων με κοινωνικές επιχειρήσεις στα
εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων, έτσι ώστε να προωθηθεί ένα
πλαίσιο διαμόρφωσης συνεργασίας, προς όφελος των κοινωνικών
επιχειρήσεων μέσω ΕΚΕ
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Μέσω της υλοποίησης του έργου της Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας και Αειφορίας, οι
επιχειρήσεις και οι φορείς κλήθηκαν να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στη δημιουργία ενός
οικοσυστήματος για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να αναπτύξουν
σχέσεις συνεργασίας με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά
τους.
Συγκεκριμένα, ωφελήθηκαν οι Μικρές επιχειρήσεις στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων
ως προς:
•

Την ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, φήμης, κοινωνικής αποδοχής και υπόληψης
της επιχείρησης μέσω εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρηματιών

•

Τη δικτύωση, συνεργασίες, συνέργειες από κοινές δράσεις και τη δημιουργία σχέσεων
εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων της Αθήνας

•

Την τόνωση του επιχειρηματικού ιστού και την βελτίωση της καινοτομίας και της
ανταγωνιστικότητας

•

Την αύξηση παραγωγικότητας των εργαζομένων και την εξοικονόμηση πόρων

•

Την προβολή της επιχείρησης κα την ανάδειξη του κοινωνικού της προφίλ

Τα οφέλη για το Δήμο Αθηναίων, το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον συνοψίζονται:
•

Στην ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου Αθηναίων και της προσφερόμενης
βοήθειας προς ευπαθείς ομάδες πολιτών

•

Στην ενίσχυση των δράσεων για το φυσικό περιβάλλον, μέσω της μείωσης του οικολογικού
αποτυπώματος της ανθρώπινης δράσης στην περιοχή της Αθήνας

•

Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα εδαφικά όρια του Δήμου

•

Στην ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου μέσω της κοινής δράσης ιδιωτικών και
κοινωνικών επιχειρήσεων
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού
2007 - 2013

Επιχορήγηση για την πράξη
ΝΟΣΤΟΣ -Κοινωνικές Δομές
Αντιμετώπισης της Φτώχειας
στο Δήμο Αθηναίων

ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ:

ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ / ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

Ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες πληθυσμού
(άνεργοι, άτομα σε
κατάσταση φτώχειας ή
απειλούμενα από αυτήν,
άστεγοι)

ΝΟΣΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

ΤΑΜΕΊΟ:

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ:

491,424 €

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Αντικείμενο του έργου ήταν η υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης με ολοκληρωμένο χαρακτήρα
και στόχο τη λειτουργία ενός δικτύου, που απαρτιζόταν από τέσσερις κοινωνικές δομές στο
Δήμο Αθηναίων κατά της φτώχειας: Γραφείο Διαμεσολάβησης, Παροχή Συσσιτίου, Ανοιχτό
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων και Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Αστέγων. Το
έργο υλοποιήθηκε από την Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και τη ΧΕΝ Ελλάδος, ενώ
εποπτευόταν από το Δήμο Αθηναίων.
Αρμοδιότητα του Γραφείου Διαμεσολάβησης ήταν να παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης
και διασύνδεσης με τις δομές, στις οποίες μπορούσαν να απευθυνθούν ευπαθείς ομάδες,
προκειμένου να ωφεληθούν από τις τρέχουσες δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.
Η Δομή Παροχής Συσσιτίου του προγράμματος είχε ως αρμοδιότητα την παροχή γευμάτων
καθημερινά σε άστεγους, την παροχή ψυχοκοινωνικής και εργασιακής υποστήριξης σε μοναχικά
άτομα και οικογένειες με τουλάχιστον ένα άνεργο μέλος κλπ.
Το Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων είχε τη δυνατότητα να υποστηρίζει 50
άστεγους την ημέρα, παρέχοντας σίτιση, υποδομές ατομικής υγιεινής, ιατρική φροντίδα,
συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
Τέλος, ο Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας 25 θέσεων διέθεσε την απαραίτητη υποδομή για τη
στέγαση αστέγων και την κάλυψη των βασικών τους αναγκών.
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ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το έργο υλοποιήθηκε σε μια περίοδο, που η οικονομική κρίση και η συνεπακόλουθη υποβάθμιση
της ποιότητας ζωής συνδέεται με την μείωση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της
κοινωνικής συνοχής που οδηγούν σε αύξηση της φτώχειας.
Μέσω του Γραφείου Διαμεσολάβησης έλαβαν υπηρεσίες πληροφόρησης 2.450 άτομα. Από
τα άτομα αυτά έλαβαν εξατομικευμένη πληροφόρηση 916 άτομα. Εξατομικευμένη διάγνωση
αναγκών/παρέμβαση συμβουλευτικού χαρακτήρα έλαβαν 361 άτομα και από αυτά έκαναν αίτηση
για ένταξη στο πρόγραμμα 270 άτομα.
Σε ό,τι αφορά τη δομή Παροχής Συσσιτίου, παρασκευάσθηκαν, κατά μέσο όρο, 150 μερίδες
γεύματος καθημερινά, σε ωφελούμενες οικογένειες και άτομα, ενώ προσφέρθηκαν γεύματα και
σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις. Παρασκευάσθηκαν συνολικά 8.065 μερίδες.
Στο Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων εντάχθηκαν και δέχθηκαν υπηρεσίες 86
άτομα. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν συνολικά 16.543 παρουσίες και 454 συνεδρίες υποστήριξης
και προετοιμασίας για την ένταξη στην απασχόληση.
Στον Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας έγιναν δεκτά περισσότερα από 70 άτομα και
εντάχθηκαν 51 άτομα. Παρασχέθηκαν υπηρεσίες εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής και
συμβουλευτικής υποστήριξης, καθώς και προετοιμασία για την ένταξη στην απασχόληση.
Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 316 συνεδρίες, για νοσηλεία ή και αγωγή υγείας, περιπτώσεις
έκτακτης ιατρικής βοήθειας ή και νοσηλείας. Εντάχθηκαν 6 άτομα στην απασχόληση είτε στην
αγορά εργασίας είτε μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων, ενώ άλλα 13 άτομα εντάχθηκαν σε
άλλα προγράμματα.
Τέλος, για τη λειτουργία των 4 Δομών αντιμετώπισης Φτώχειας δημιουργήθηκαν 45 θέσεις
εργασίας για ανέργους.
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Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Αττική 2007-2013»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

