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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ / ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ
Α.1 - ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) ΠΕΙΡΑΙΑ

Α.2 - OΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
(Συνοπτική αναφορά στην ονομασία περιοχή παρέμβασης – τοπωνύμιο / γεωγραφικός προσδιορισμός)

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Α.3 - ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ
(Ο Δήμος ή οι Δήμοι στα διοικητικά όρια των οποίων εμπίπτει η περιοχή παρέμβασης)

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Α.4 - ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
(Αναφορά στους συμμετέχοντες στην Αστική Αρχή, π.χ. ΟΤΑ, Εταιρικά σχήματα και στον επικεφαλής
εταίρο)

Η Αστική Αρχή αποτελείται από το παρακάτω εταιρικό σχήμα:
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – Επικεφαλής Εταίρος



ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟ.Δ.Ε.Π.),
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν).

Για τη συγκρότηση της Αστικής Αρχής έλαβαν χώρα οι παρακάτω αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων
των ανωτέρω φορέων :
•

Η με αριθμ. 191/20.03.2017 απόφαση του ΔΣ Πειραιά με θέμα έγκριση πρωτοκόλλου
συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά
(ΚΟΔΕΠ) και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Πειραιά (ΟΠΑΝ)
για τη συγκρότηση της Αστικής Αρχής ΟΧΕ Πειραιά» (Παράρτημα Α4.π1)

•

Η με αριθμ. 24/31.03.2017 απόφαση του ΔΣ της ΚΟΔΕΠ με θέμα έγκριση πρωτοκόλλου
συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά
(ΚΟΔΕΠ) και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Πειραιά (ΟΠΑΝ)
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για τη συγκρότηση της Αστικής Αρχής ΟΧΕ Πειραιά» (Παράρτημα Α4.π2)
•

Η με αριθμ. 55/28.03.2017 απόφαση του ΔΣ του ΟΠΑΝ με θέμα έγκριση πρωτοκόλλου
συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά
(ΚΟΔΕΠ) και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Πειραιά (ΟΠΑΝ)
για τη συγκρότηση της Αστικής Αρχής ΟΧΕ Πειραιά» (Παράρτημα Α4.π3)

Υπογράφεται το σχετικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά, της Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Δήμου Πειραιά (ΟΠΑΝ) για τη συγκρότηση της Αστικής Αρχής ΟΧΕ Πειραιά το οποίο επισυνάπτεται στα
Παραρτήματα (Α4.π4). Η ΚΟΔΕΠ και ο ΟΠΑΝ εξουσιοδοτούν το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Πειραιά
να υποβάλλει την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
Για την υποβολή της πρότασης, το ΔΣ του Δήμου Πειραιά με την υπ. Αριθμ. 248/5.04.2017 Απόφασή
του (Α4.π5α,β) εγκρίνει
•

τη Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 σύμφωνα με την Πρόσκληση
της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με κωδ. Προσκλ. ΑΤΤ050 (έκδ. 1.0), ΑΠ
715/24.02.2017 (ορθή επανάληψη 01.03.2017) με τίτλο Υποβολή Προτάσεων για
«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)».

•

τα αποτελέσματα της διαβούλευσης όπως αυτά μεταφράζονται σε στρατηγικούς στόχους, τη
«λογική παρέμβασης» και τις προτεινόμενες «Παρεμβάσεις» (Ομάδες Δράσεων), σύμφωνα με
τις οδηγίες της Πρόσκλησης και του Εντύπου της Πρότασης.

•

Το «Σύστημα Διακυβέρνησης» και το «Φορέα Διαχείρισης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά,

•

την Σύνταξη της πρότασης και την υποβολή της.

•

την σύναψη «Πρωτόκολλου Συνεργασίας» του Δήμου Πειραιά με την ΜΟΔ ΑΕ προκειμένου να
συνδράμει την Αστική Αρχή στην οργάνωση του Αυτοτελούς Τμήματος και την εξουσιοδότηση
υπογραφής του από τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη.

•

την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη για την υπογραφή της
Αίτησης Υποβολής Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για Χρηματοδότηση στο
πλαίσιο του ΕΠ «Αττική» 2014-2020, τον ορισμό υπευθύνου υποβολής πρότασης, καθώς και
οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο.

Α.5 - ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
(Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)

Ιωάννης Π. Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά
Δραγάτση 12,
185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ:. 213 2022000, 213 2022790
Fax: 213 2022288
Email: mayor@pireasnet.gr
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Α.6 - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)

Ιωάννης Π. Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά
Δραγάτση 12,
185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ:. 213 2022000, 213 2022790
Fax: 213 2022288
Email: mayor@pireasnet.gr
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Γενικές παρατηρήσεις συμπλήρωσης του Εντύπου Υποβολής Πρότασης Στρατηγικής
Β.Α.Α.
Το έντυπο υποβολής που θα υποβληθεί, μπορεί να συνοδεύεται από χάρτες, διαγράμματα κ.λπ. εφόσον
αυτό κρίνεται αναγκαίο από την υποψήφια Α.Α. για την καλύτερη τεκμηρίωση-υποστήριξη των επιμέρους
πεδίων της πρότασης. Το υλικό αυτό θα υποβληθεί στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη
αρίθμηση του πεδίου του εντύπου υποβολής στο οποίο αναφέρεται.
Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ή άλλων δημόσιων φορέων
και ΔΕΚΟ, για το χωρικό επίπεδο της περιοχής παρέμβασης τότε γίνονται αποδεκτά για το αμέσως
ανώτερο χωρικό επίπεδο όπου υφίστανται.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται χρήση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων επίσημων
στατιστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ ή άλλων δημόσιων φορέων και ΔΕΚΟ.
Κατά τη φάση της αξιολόγησης των στρατηγικών, η ΕΥΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω
διευκρινίσεις ή πρόσβαση σε πηγές τέτοιου είδους στοιχείων που αξιοποιούνται από τις υπό αξιολόγηση
στρατηγικές.
Τέλος μαζί με το έντυπο υποβολής μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε εγκεκριμένη μελέτη
ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης όπως ΣΟΑΠ κ.α. διαθέτει η υποψήφια Α.Α. και η οποία αποτελεί
ουσιαστικά τη βάση σύνταξης του εντύπου υποβολής. Στην περίπτωση αυτή θα ήταν επιθυμητό στα
επιμέρους πεδία του εντύπου υποβολής να σημειώνεται με παραπομπή σε κεφάλαιο – σελίδα/ες, το
αντίστοιχο μέρος της μελέτης που τεκμηριώνει τα αναφερόμενα στο πεδίο αυτό.
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Β.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Β.1.1 - Ένταξη τα περιοχής παρέμβασης σε Πόλους – Άξονες ανάπτυξης
Αναφορά στην ένταξη της περιοχής παρέμβασης σε υπερτοπικούς πόλους ή/και άξονες ανάπτυξης. Η
αναφορά αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως από τα αναφερόμενα στο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο
Α
Αθήνας (Ν. 4277/2014 ΦΕΚ 156 /2014) όπως εξειδικεύονται στο κεφάλαιο 2.1.2 του Οδηγού
Εφαρμογής και θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό σχέδιο.

Η τεκμηρίωση που ακολουθεί στηρίζεται στο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής, αλλά
και στο ΣΟΑΠ (ΣΜ1), το οποίο συνοδεύει την παρούσα υποβολή (σελ. 13-21 Ένταξη στον
ευρύτερο χώρο και υπερτοπικός ρόλος της περιοχής παρέμβασης, και στις σελ 175-181,
ενότητα 3.2.1 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ
128/Α/2008)).
Ο Πειραιάς αποτελεί τον ένα εκ των δύο μειζόνων αστικών πόλων της Πρωτεύουσας και της
Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας-Αττικής. Ο υπερτοπικός ρόλος της περιοχής του Πειραιά
τεκμηριώνεται αναλυτικά στο κείμενο του ΣΟΑΠ, στις ως άνω αναφερόμενες ενότητες. Η τεκμηρίωση
αφορά τόσο στον διεθνή του ρόλο κυρίως ως σημαντικό εμπορικό και επιβατικό λιμάνι της Ευρώπης
όσο και τον εθνικό και υποεθνικό / διαπεριφερειακό ρόλο που κατέχει (βλέπε και χάρτες Β.χ1, Β.χ2). Με
στοιχεία που δεν επαναλαμβάνονται στην παρούσα υποβολή αλλά αναφέρονται στο ΣΟΑΠ και όλα τα
σχετικά επίπεδα του χωροταξικού σχεδιασμού άγεται με σαφήνεια το συμπέρασμα ότι οι περιφερειακής
εμβέλειας λειτουργίες του Πειραιά, ως βασικού πόλου της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αθήνας - Αττικής
υπερβαίνουν ακόμα και τα όρια της Περιφέρειας και, προφανώς, του Δήμου.
Στο Εθνικό Επίπεδο Χωροταξικού Σχεδιασμού με το «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 128 Α/03.07.2008) επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος του Πειραιά, καθώς:
Ι. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας, αναγνωρίζεται ότι «Η Ελλάδα, λόγω της θέσης της στην
άκρη της Βαλκανικής χερσονήσου και της Ανατολικής Μεσογείου, μπορεί να επιτελέσει σημαντικό
ρόλο στις διεθνείς μεταφορές, στις συγκοινωνίες και τις επικοινωνίες»,
ΙΙ. Ο Πειραιάς εντάσσεται στους κύριους εθνικούς πόλους ανάπτυξης. Οι εθνικοί πόλοι ανάπτυξης
είναι τα μητροπολιτικά συγκροτήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης καθώς αποτελούν τα
βασικά διοικητικά κέντρα της χώρας, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν ιδιαίτερα σημαντικές υποδομές
που ενισχύουν τη θέση τους ως τόπων προσέλκυσης κάθε είδους επενδύσεων.
Με βάση το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής (Ν 4277, ΦΕΚ 156/Α/2014), το οποίο εξειδικεύει
με περισσότερη λεπτομέρεια τις πιο πάνω γενικές κατευθύνσεις και επέχει ρόλο και «Περιφερειακού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης», η περιοχή του Πειραιά εντάσσεται στον
Στρατηγικό Σχεδιασμό για τη Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής κατέχοντας ιδιαίτερα αναβαθμισμένη
θέση και ρόλο.
Ο επιβατικός λιμένας και η κεντρική περιοχή του Πειραιά συνιστούν σημεία αφετηρίας του Κεντρικού
Άξονα Διεθνούς και Εθνικής Εμβέλειας, ενώ από τον Εμπορικό Λιμένα Πειραιά εκκινεί ο ένας κλάδος
του Αναπτυξιακού Άξονα Βορρά - Νότου. Αποτελεί ως εκ τούτου περιοχή με ιδιαίτερα στρατηγική θέση,
καθώς συνιστά κόμβο στον οποίο συναντιούνται και οι δύο Άξονες Διεθνούς και Εθνικής εμβέλειας
του Ρυθμιστικού Σχεδίου.
( Κεντρικός Άξονας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος ο οποίος αρχίζει από την περιοχή του Επιβατικού Λιμένα και
την κεντρική περιοχή του Πειραιά, διέρχεται από την περιοχή του Γηπέδου Καραϊσκάκη, τις περιοχές περί τον
Φαληρικό Όρμο με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τις λοιπές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, την περιοχή του πρώην
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Ιπποδρόμου και στη συνέχεια αναπτύσσεται με βορειοανατολική κατεύθυνση, ακολουθώντας τον άξονα της Λ.
Συγγρού, διασχίζει το βασικό πόλο του κέντρου της Αθήνας, συνεχίζει κατά μήκος του άξονα τριτογενών
δραστηριοτήτων της Λ. Κηφισίας και καταλήγει στον αναπτυξιακό πόλο του Αμαρουσίου, όπου συναντάται με τον
αναπτυξιακό άξονα Ανατολής – Δύσης.
Αναπτυξιακός Άξονας Βορρά – Νότου που ξεκινά με δύο κλάδους από τα μεγάλα εμπορικά λιμάνια της
Περιφέρειας, την Ελευσίνα και τον Εμπορικό Λιμένα Πειραιά/ Ικονίου και ακολουθεί την κατεύθυνση του οδικού άξονα
ΠΑΘΕ, διασχίζει τις δυτικές περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, Λ. Αθηνών, Πέτρου Ράλλη, Θηβών,
Ελαιώνα, Κηφισού. Στη συνέχεια διασχίζει τις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές του Λεκανοπεδίου, Νέα
Φιλαδέλφεια, Μεταμόρφωση, Κηφισιά και τη Χωρική Ενότητα Βόρειας Αττικής, Αγ. Στέφανο, Αφίδνες, και καταλήγει
στη Βόρεια Πύλη της Περιφέρειας Αττικής, στην περιοχή του Αυλώνα, απ’ όπου και συνδέει την Περιφέρεια με την
άμεσα συναρτώμενη βιομηχανική συγκέντρωση των Οινοφύτων και συνεχίζει ως βασικός αναπτυξιακός άξονας του
εθνικού χώρου.)

Επιπλέον αυτών ο Πειραιάς αποτελεί την κατάληξη του Αναπτυξιακού Άξονα Μητροπολιτικής
Ακτινοβολίας της οδού Πειραιώς και βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον Φαληρικό Όρμο, από τον
οποία εκκινεί ο έτερος Αναπτυξιακός Άξονας Μητροπολιτικής Ακτινοβολίας του Θαλάσσιου
Μετώπου.
(Άξονας Θαλάσσιου Μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, από το Φαληρικό όρμο μέχρι τη Βουλιαγμένη με
προσανατολισμό στην εξασφάλιση του ανοίγματος του μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας προς το
παραλιακό μέτωπο και της λειτουργικής διασύνδεσης με αυτό, με την ανάπτυξη χρήσεων πολιτισμού, τουρισμού,
αναψυχής και αθλητισμού μητροπολιτικής εμβέλειας, καθώς και στη διασφάλιση της συνέχειας και της
προσπελασιμότητας της παράκτιας ζώνης για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.
Άξονας Οδού Πειραιώς, με έμφαση στις πολιτιστικές λειτουργίες και στις δραστηριότητες αναψυχής.)

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Ρυθμιστικού Σχεδίου ορίζει εν συνεχεία Πόλους Ανάπτυξης, διεθνούς,
εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας. Όπως ρητά διατυπώνει το Μητροπολιτικό Κέντρο Αθήνας Πειραιά
«... αποτελεί το παραδοσιακό οικονομικό και διοικητικό συζυγές (διπολικό) κέντρο της Περιφέρειας
και της χώρας με πολυδιάστατο φάσμα δραστηριοτήτων ολοκληρωμένου χαρακτήρα: επιτελική
διοίκηση, εκπαίδευση, πολιτισμός, γραφεία, έδρες επιχειρήσεων, μεταποίηση με ενίσχυση
συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων, εμπόριο και τουρισμός. Η Περιοχή Επιβατικού Λιμένα
Πειραιά παρουσιάζει έντονη δυναμική εξέλιξης, ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο και κόμβος
συνδυασμένων μεταφορών».
Ταυτόχρονα γειτνιάζει άμεσα με τους πόλους του Φαληρικού Όρμου και του Ελαιώνα, με τον μεν πρώτο
να κατέχει εξέχουσα θέση στην ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων υπερτοπικής εμβέλειας και τον
δεύτερο να κατακτά στρατηγική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Περιφέρειας
Αττικής .
(Ο Πόλος Φαληρικού Όρμου περιλαμβάνει το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαληρικού Όρμου και την περιοχή του
παλαιού Ιπποδρόμου. Η περιοχή παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων υπερτοπικής
εμβέλειας με τη δημιουργία Εθνικής Βιβλιοθήκης, Λυρικής Σκηνής, ενώ είναι δυνατή η ανάπτυξη συναφών
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα διαθέτει δυνατότητες σύνδεσης με την παράκτια τουριστική περιοχή
Πειραιά, μέσω της Καστέλας, με την Οδό Πειραιώς μέσω της περιοχής ΣΕΦ-Καραϊσκάκη-Νέου Φαλήρου όπως και
με τον άξονα της Λεωφόρου Συγγρού.
Τόσο το Μητροπολιτικό κέντρο Αθήνας - Πειραιά όσο και ο Πόλος Φαληρικού Όρμου μπορούν να θεωρηθούν
περιοχές στις οποίες οι δυναμικές επεμβάσεις έχουν άμεση ανταπόκριση στη διεθνή ανάδειξη της μητροπολιτικής
Αθήνας καθώς εκεί έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη ανάλογα έργα υψηλής ελκυστικότητας.
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Ο Ελαιώνας αποτελεί περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και
ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας και περιοχή διασύνδεσης των Κέντρων Αθήνας και Πειραιά.

Ο Πειραιά σε σύζευξη με την Αθήνα «αποτελούν διπολικό σύστημα και λειτουργούν ταυτόχρονα σε τρία
ιεραρχικά επίπεδα: ως Μητροπολιτικό Κέντρο του εθνικού χώρου, της Περιφέρειας Αττικής και ως κέντρο
της Χωρικής Ενότητας Αθήνας - Πειραιά»
Η Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής υποδιαιρείται σε χωρικές ενότητες και υποενότητες. Κεντρική
(γεωγραφικά και λειτουργικά) είναι η Χωρική Ενότητα Αθήνας - Πειραιά, η οποία αποτελείται από τις
Χωρικές Υποενότητες Κεντρικής Αθήνας, Βόρειας Αθήνας, Νότιας Αθήνας, Δυτικής Αθήνας και Πειραιά
(βλ. Β.χ3: Χωρικές Ενότητες Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής).
Η τελευταία περιλαμβάνει τους Δήμους Πειραιώς, Κορυδαλλού, Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου
- Δραπετσώνας και Περάματος. Σημειώνεται ότι οι δήμοι αυτοί συγκροτούν, ταυτόχρονα, τη με
διοικητικούς όρους προσδιοριζόμενη Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς (δηλ. η χωροταξική διαίρεση «χωροταξική υποενότητα» - και η διοικητική διαίρεση ταυτίζονται). Ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός της
Χωρικής υποενότητας / Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά ανερχόταν το 2011 σε 448.997 άτομα.
Κέντρο της Χωρικής υποενότητας Πειραιά είναι το κέντρο του Δήμου του Πειραιά. Η ακτινοβολία του
καλύπτει το σύνολο της υποενότητας, όσον αφορά λειτουργίες αντίστοιχου επιπέδου, ενώ για άλλες
λειτουργίες η ακτινοβολία του υπερβαίνει τα όρια της υποενότητας. Ο χάρτης Β.χ4 «Χωροταξική
Οργάνωση» του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής είναι ενδεικτικός.
Σημειώνουμε, επίσης, ότι σύμφωνα με τα επίσημα Πολεοδομικά Σταθερότυπα (2004), για οικιστικά
κέντρα 1ου επιπέδου (Περιφερειακά Κέντρα) όπως ο Δήμος Πειραιά, ο μέσος εξυπηρετούμενος
πληθυσμός προσδιορίζεται στο επίπεδο των 450.000 κατ. (σελ. 3311). Ο πληθυσμός αυτός είναι πολύ
κοντά στο μόνιμο πληθυσμό 2011 της Π.Ε. Πειραιά που αναφέρθηκε πιο πάνω.
Πολύ περισσότερο, ο Πειραιάς ως υπερτοπικό κέντρο υποδέχεται σε καθημερινή βάση έναν σημαντικό
όγκο μετακινήσεων που προέρχονται από τη ζώνη Δήμων κατά μήκος του θαλασσίου μετώπου μέχρι τη
Βουλιαγμένη αλλά και από τους δήμους δυτικά και βορειοδυτικά του Πειραιά μέχρι το Περιστέρι και το
Χαϊδάρι.
Στο Παράρτημα Χαρτών παρουσιάζονται επιπλέον οι σχετικοί χάρτες του ΡΣΑ (Β.χ5 - Στρατηγικό
Σχέδιο, Β.χ6 - Οργάνωση Παραγωγικών Δραστηριοτήτων).

Β.1.2 - Γειτνίαση με σημαντικές αναπτυξιακές υποδομές
Αναφορά σε τυχόν υφιστάμενες ή υπό υλοποίηση σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές που δημιουργούν
προϋποθέσεις για ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας
των υφιστάμενων και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στον εμπλουτισμό του
τουριστικού προϊόντος. Η αναφορά στις υποδομές αυτές θα γίνεται μόνον εφόσον αυτές απέχουν μέχρι 3
Km από την προτεινόμενη περιοχή παρέμβαση και δεν αφορούν υποδομές Ο.Κ.Ω.. Η αναφορά γίνεται
στο πλαίσιο της σχετικής εξειδίκευσης στο κεφάλαιο 2.1.2 του Οδηγού Εφαρμογής και θα πρέπει να
συνοδεύεται από σχετικό σχέδιο.
Στον Πειραιά και σε μια ευρύτερη των δημοτικών ορίων του περιοχή αλληλεπίδρασης σχεδιάζονται και
υλοποιούνται μια σειρά από σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες διασφαλίζουν προϋποθέσεις υποστήριξης
της ειδικής αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής. Οι επενδύσεις αυτές, μέσα από τον κατάλληλο
σχεδιασμό στον οποίο και η παρούσα Στρατηγική συμβάλλει, δύνανται να λειτουργήσουν ως καταλύτες
μιας αναπτυξιακής διαδικασίας με αποτελέσματα τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, την
ανάκαμψη υπαρχουσών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, διασφαλίζοντας πολύ σημαντικά
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οφέλη για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Οι επενδύσεις αυτές, που αναλυτικότερα παρουσιάζονται
στη συνέχεια τεκμηριώνουν και ταυτόχρονα ενισχύουν τη Στρατηγική θέση του Πειραιά στη
Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, η οποία όπως παρουσιάστηκε και στην προηγούμενη ενότητα
αποτυπώνεται και στα διαφορετικά επίπεδα του συστήματος χωρικού σχεδιασμού (χάρτης Β.χ7).
α) Η επένδυση στο λιμάνι
Η διαδικασία μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην Cosco Hong Kong Group Limited
(η οποία πλέον έχει μετονομαστεί σε COSCO SHIPPING (Hong Kong) Limited) ολοκληρώθηκε την
10/08/2016 και συνδέεται άμεσα:
o

με την ενίσχυση της αξιοπιστίας της ίδιας της χώρας, στην προσπάθεια που καταβάλλεται
προκειμένου να πειστούν οι διεθνείς αγορές ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ασφαλή και ελκυστικό
επενδυτικό προορισμό,

o

με την εδραίωση της θέσης του Πειραιά ως κόμβου εμπορευματικών μεταφορών και
κρουαζιέρας στην περιοχή της Μεσογείου και την περαιτέρω ανάδειξη στον παγκόσμιο
ναυτιλιακό χάρτη,

o

με την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της υλοποίησης του σημαντικού επενδυτικού
προγράμματος της ΟΛΠ Α.Ε. και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα προκύψουν για την
τοπική και την εθνική οικονομία.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ τυπικού νόμου από 24
Ιουνίου 2016, εντός της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου ο ΟΛΠ θα πραγματοποιήσει τις Πρώτες
Υποχρεωτικές Επενδύσεις, που αθροίζονται σε συνολικό κόστος αναφοράς 293.783.800 Ευρώ (βλ.
Β.1.2.π1β: Παράρτημα Κύρωσης Σύμβασης ΟΛΠ (Παράρτημα 7.2)).
Εντός του 2016 ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος η κατασκευή του νέου κρηπιδότοιχου
εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων περιοχής Αγ. Νικολάου Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, γεγονός που
αυξάνει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων νέας γενιάς.
Συνεχίστηκαν καθόλη την διάρκεια του έτους τα έργα κατασκευής του Νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών
(ΝΠΠ) και ετέθη σε λειτουργία το Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά και ήδη
συνδέθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ. Με την κατασκευή αυτού του έργου, η ΟΛΠ Α.Ε. επιβεβαίωσε τον
χαρακτηρισμό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων, ως ECOPORT.
Το Επενδυτικό Πρόγραμμα του 2017, το οποίο εγκρίθηκε τον Οκτώβριο με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι ύψους € 137,5 εκατ. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού υποχρεωτικού
προγράμματος επενδύσεων της ΟΛΠ Α.Ε. αλλά και του οικιοθελούς προγράμματος επενδύσεων που
σχεδιάζει η China Cosco Shipping Corporation Limited προκειμένου το λιμάνι του Πειραιά να αναδειχθεί
περαιτέρω ως εμπορικός κόμβος αλλά και ως διεθνές κέντρο κρουαζιέρας και ναυπηγοεπισκευής.
Πιο συγκεκριμένα οι επενδύσεις αφορούν κυρίως :
•

έργα αναβάθμισης της κρουαζιέρας, με τη δημιουργία συνολικά έξι νέων θέσεων ελλιμενισμού
με δυνατότητα υποδοχής των μεγαλύτερων κρουαζιεροπλοίων διεθνώς,

•

έργα αναβάθμισης της ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης με προμήθεια εξοπλισμού και
δημιουργία εγκαταστάσεων,

•

κατασκευή σύγχρονου logistic center σε έκταση 120 στρεμμάτων του πρώην ΟΔΔΥ. Η
σύνδεση με το λιμάνι θα γίνεται μέσω υπόγειας οδικής σύνδεσης,

•

αναβάθμιση του Car terminal,
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•

έργα βελτίωσης και συντήρησης λιμενικών υποδομών,

•

προμήθεια εξοπλισμού και μέσων,

•

κατασκευή του νέου προβλήτα πετρελαιοειδών,

•

έργα επισκευής του προβλήτα Ι του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων

Πηγή : ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της ΟΛΠ ΑΕ, για την Οικονομική Χρήση από 1ης Ιανουαρίου
έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 (σελ 5-6) (Παράρτημα Β.1.2.π2).
β) Επενδύσεις στις μεταφορές (ΤΡΑΜ - ΜΕΤΡΟ)
Με βάση τα επίσημα στοιχεία (http://www.ametro.gr/?page_id=88) για την από 21-11-2008
επαναδημοπράτηση του Διαγωνισμού για την επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό προς τα Δυτικά
Προάστια με κατάληξη τον Πειραιά δημιουργούνται υπόγεια σήραγγα μήκους 7,6χλμ και 6 σύγχρονοι
σταθμοί: Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια, Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο. Οι τρεις τελευταίοι
από αυτούς εμπίπτουν και στα διοικητικά όρια του Δ. Πειραιά.
Με βάση την από 01-03-2012 σχετική σύμβαση, πρόκειται για μια επένδυση ύψους 730.000.000 ευρώ
σε περιοχές του Δήμου Πειραιά και των Δήμων της ευρύτερης περιοχής (Νίκαια, Κορυδαλλός,
Αγ.Βαρβάρα) που σήμερα έχουν έντονα προβλήματα κυκλοφορίας και χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης
από ΜΜΜ.
Με την κατασκευή της επέκτασης του Μετρό προς τον Πειραιά θα εξυπηρετούνται καθημερινά 132.000
επιβάτες, ενώ ο συνολικός χρόνος από το Λιμάνι έως το Αεροδρόμιο θα διανύεται με το Μετρό μόλις σε
45 λεπτά. Επιπρόσθετα, με τη λειτουργία του έργου θα κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 23.000 ΙΧ
οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 120 τόνους ημερησίως.
Ιδιαίτερα δε, στον Σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑ προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό
Συγκοινωνιακό Κέντρο, συνενώνοντας λειτουργικά δύο γραμμές Μετρό (Γραμμή 1 και Γραμμή 3), το
Λιμάνι , τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο και το Τραμ, το οποίο προβλέπεται επίσης να διέλθει από την
περιοχή αυτή, διευκολύνοντας έτσι τις μετεπιβιβάσεις μεταξύ όλων των μέσων μεταφοράς.
Η κατασκευή της σήραγγας του Μετρό θα πραγματοποιηθεί με «μετροπόντικα» (ΤΒΜ) προκειμένου να
ελαχιστοποιηθεί η αναπόφευκτη όχληση στη λειτουργία των Δήμων και συνολικά αναμένεται να
απασχοληθούν 2.000 άτομα κατά τα έτη της κατασκευής της επέκτασης (2012-2017).
Επιπλέον της επέκτασης της Γραμμής 3 στον Πειραιά, προχωρούν και τα ακόλουθα έργα:
Επέκταση του Τραμ από Ν. Φάληρο μέχρι το κέντρο του Πειραιά, ολοκληρώνοντας έτσι την απ’ ευθείας
σύνδεση του παραλιακού άξονα με τον Πειραιά μέσω του Τραμ. Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου
ξεκίνησε από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ το Σεπτέμβριο του 2013.
Υπογειοποίηση της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ) στο τμήμα Ν. Φάληρο – Πειραιάς, με τη προσθήκη ενός νέου
σταθμού στην περιοχή του εργοστασίου Κεράνης, ενοποιώντας λειτουργικά και πολεοδομικά τις
περιοχές του Πειραιά από τις οποίες διέρχεται σήμερα επιφανειακά το μέσο αυτό. Οι μελέτες για το έργο
ολοκληρώνονται σύντομα, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η δημοπράτησή του από την ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ ΑΕ.
Επέκταση του Τραμ προς Κερατσίνι – Πέραμα, με υπόγεια χάραξη σε μεγάλο τμήμα εντός του Δήμου
Κερατσινίου, κατά μήκος της ιστορικής χάραξης του παλαιού τροχιοδρόμου Περάματος. Για το έργο
αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει οι προκαταρκτικές μελέτες.
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Οι Θέσεις Σταθμών του Δ. Πειραιώς είναι
•

Μανιάτικα Αιτωλικού & Μαυρομιχάλη

•

Πειραιάς Λιμάνι (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ)

•

Δημοτικό Θέατρο Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου

Αναλυτικά για την πρόοδο έργου υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τον Φεβρουάριο του
2017 στο site της Αττικό Μετρό (http://www.ametro.gr/?p=8141)
Στο Παράρτημα Χαρτών παρουσιάζεται ο χάρτης Β.χ8 - Περιοχές Κάλυψης από Μέσα Σταθερής
Τροχιάς.
γ) Επενδύσεις στον Πολιτισμό (Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά)
Η μεγαλύτερη και πιο σημαντική επένδυση στον Τομέα του Πολιτισμού είναι το Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) (Παράρτημα Β.1.2.π3), το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 1800
μέτρων από το όριο του Δήμου Πειραιά και τη συμβολή των Λεωφόρων Κηφισού και Ποσειδώνος και
συνδέεται με σύνδεση σταθερή τροχιάς - τραμ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €630
εκατομμύρια Σχεδιασμένο από τον αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW),
περιλαμβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί μοχλό σημαντικής βραχυπρόθεσμης
και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης.
Η μελέτη επιδράσεων αναδεικνύει την άμεση και μακροχρόνια συνεισφορά του ΚΠΙΣΝ στην ελληνική
οικονομία. Το 75% των €596 εκατομμυρίων της συνολικής δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει
δαπανηθεί στην Ελλάδα. Επιπλέον, η άμεση αλλά και ευρύτερη συνεισφορά στην οικονομία κατά την
περίοδο της κατασκευής δημιούργησε περισσότερες από 13.000 θέσεις εργασίας, προσέθεσε €1,1 δις
στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας (0,2% του ΑΕΠ ετησίως) και συνεισέφερε €57 εκ. σε
φορολογικά έσοδα. Με την ολοκλήρωση του έργου και την έναρξη της λειτουργίας του, το ΚΠΙΣΝ
αναμένεται να προσφέρει €140 εκ. ετησίως στο ΑΕΠ, να δημιουργήσει 2.300 θέσεις πλήρους
απασχόλησης και να συνεισφέρει €19 εκ. σε ετήσια φορολογικά έσοδα. Τα μεγέθη αυτά βασίζονται στην
οικονομική δραστηριότητα από τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, στην επιπλέον δαπάνη των επισκεπτών του
ΚΠΙΣΝ, καθώς και στα πολλαπλασιαστικά οφέλη των ανωτέρω στην ευρύτερη οικονομία. Η μελέτη
υπογραμμίζει πως τα €19 εκ. ετήσιων φορολογικών εσόδων από τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ θα
υπερκαλύψουν τις ανάγκες της κρατικής χρηματοδότησης, η οποία συμπεριλαμβάνει τις επιπρόσθετες
ανάγκες χρηματοδότησης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης για τη λειτουργία
τους στο ΚΠΙΣΝ.
Το ΚΠΙΣΝ δύναται να αποτελέσει κρίκο σε μια αναπτυξιακή Στρατηγική με ευρύτερα οφέλη για την Πόλη
του Πειραιά. Ο Πειραιάς ως πύλη εισόδου και τουριστικής κίνησης αποτελεί σημείο εκκίνησης μιας
παραλιακής ανάπτυξης η οποία μέσω και άλλων μικρότερων σταθμών κορυφώνεται στην περιοχή του
ΚΠΙΣΝ. Τα έργα που σχεδιάζει η παρούσα Στρατηγική και θα αναπτυχθούν στις επόμενες ενότητες
ενισχύουν αυτή τη συνέχεια με χωρικό καταρχήν τρόπο. Η χωρική συνέχεια υπογραμμίζει μια
ουσιαστική συνέχεια με κέντρο τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό, με την ευρεία μάλιστα έννοια και έκτασή
του από τα αρχαιολογικά ευρήματα, τις διαδρομές γευσιγνωσίας, μουσικής και αναψυχής, έως τη
σύγχρονη πολιτισμική δημιουργία.
Δεύτερος σημαντικός σταθμός για την Πολιτιστική δυναμική του Πειραιά είναι η αποκατάσταση του
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, η οποία ανέδειξε ένα σπουδαίο νεοκλασικό μνημείο. Το έργο της
αποκατάστασης ξεκίνησε το Μάιο του 2008 και τέθηκε υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αναστήλωσης
Νεωτέρων και σύγχρονων Μνημείων του Υπ. Πολιτισμού και με χρηματοδότηση από Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο στήριξης και το ΕΣΠΑ [2007 – 2013].Η προμελέτη προέβλεπε την πλήρη στερέωση ενίσχυση
και αποκατάσταση ολόκληρου του κελύφους [όψεις – στέγες] καθώς και των εσωτερικών χώρων
[πλατεία, θεωρεία, βοηθητικοί χώροι]. Η αποκατάσταση του κτιρίου ολοκληρώθηκε με τις στατικές
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επεμβάσεις για την βελτίωση του φέροντος οργανισμού, την ανάδειξη, ανακαίνιση και συντήρηση του
εσωτερικού διακόσμου, τον εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό της νέας σκηνής, τον ανασχεδιασμό του
φουαγιέ και των κυλικείων και βέβαια τον πλήρη κλιματισμό όλων των χώρων.
Σήμερα, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έχει αποκτήσει μια εξαιρετική σκηνή, απόλυτα λειτουργική,
ιδιαίτερου ύφους. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η μοναδική στην Ελλάδα και μια από τις ελάχιστες
στην Ευρώπη, όπου διασώζονται – σε μεγάλο βαθμό – οι μηχανισμοί του θεάτρου μπαρόκ. Έχει
αποκαλυφθεί πλήρως ο πλούσιος διάκοσμός του κι αναδείχθηκαν τα εξαιρετικά σχέδια του Ιωάννη
Λαζαρίμου. Εντυπωσιακά είναι τα είκοσι τρία επιβλητικά θεωρεία του και βέβαια ο χώρος πάνω από τον
θόλο της κεντρικής αίθουσας.
Πρόκειται εντέλει για ένα σύγχρονο θέατρο, ικανό να φιλοξενήσει θεατρικές και μουσικές παραστάσεις
υψηλών προδιαγραφών αλλά και παράλληλες δράσεις, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή
της πόλης, συνδέοντας την Αθήνα με το πρώτο λιμάνι της χώρας αλλά και τον Πειραιά με τα λιμάνια της
Μεσογείου. Ο προϋπολογισμός (Δ.Δ.) ήταν 23.172.714 €
Επιπλέον τα στοιχεία που παρουσιάζονται μπορεί κανείς να τα βρει αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
ΚΠΙΣΝ http://www.snfcc.org/default.aspx?lang=el

δ ) Άγιος Διονύσιος - Παπαστράτος
Για την ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Διονυσίου ο Δήμος Πειραιά προχώρησε σε σύναψη
Μνημονίου Συναντίληψης με την εταιρεία DIMAND A.E. (Παράρτημα Β.1.2.π4). Η εταιρεία απέκτησε τον
Ιούνιο 2016, μέσω θυγατρικών της εταιριών, την κυριότητα των Ο.Τ. 128, 129 και 139, στα οποία
στεγάζονταν μέχρι το 2009 τα βιομηχανικά, εμπορικά, επαγγελματικά και αποθηκευτικά κτίρια του
ιστορικού πρώην καπνεργοστασίου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ (Χάρτης Β.χ9). Πρόκειται για τη
δρομολόγηση μιας στρατηγικής συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα που αφορά στην Ανάπλαση,
Αναβάθμιση, Αναβίωση της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Διονυσίου του Δήμου Πειραιά, με μελέτες,
προγράμματα, έργα και δράσεις.
Μέσα από το πρόγραμμα της εταιρείας με την ονομασία «Piraeus Port Plaza» τα εν λόγω κτίρια θα
ξαναζωντανέψουν με νέες σύγχρονες χρήσεις και λειτουργίες τοπικού, υπερτοπικού και μητροπολιτικού
χαρακτήρα, συμβάλλοντας ενεργά στην αναζωογόνηση όλης της περιοχής.
Το ιδιωτικό σκέλος της επένδυσης εκτείνεται σε τρία οικοδομικά τετράγωνα, σε μια απόσταση 250
μέτρων από το λιμάνι του Πειραιά και πρόκειται για επένδυση συνολικού ύψους άνω των 100
εκατομμυρίων ευρώ €. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
•

O.T. 128: Μετασκευή υφιστάμενου μεταλλικού κτιρίου αποθηκών σε σύγχρονο βιοκλιματικό
κτίριο γραφείων με δημιουργία υπόγειου parking προϋπολογισμού € 17,5 εκ.

•

Ο.Τ. 129: Ανακατασκευή τέως κτιρίου λιθογραφείου σε σύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο γραφείων,
ανέγερση νέου κτιρίου καταλυμάτων και αποκατάσταση διατηρητέου προϋπολογισμού € 34,5
εκ.

•

Ο.Τ. 139: Ανακατασκευή υφιστάμενου κτιριακού συγκροτήματος βιομηχανικών-αποθηκευτικών
εγκαταστάσεων σε συγκρότημα μικτών χρήσεων γραφείων, καταλυμάτων, πολιτισμού με
εμπορική στοά προϋπολογισμού € 54,0 εκ.

Το πρώτο οικοδομικό τετράγωνο που έχει αρχίσει ήδη να ανακατασκευάζεται (κατασκευάζεται
υπόγειο πάρκινγκ 120 θέσεων) είναι αυτό με την ονομασία του παλαιότερου ιδιοκτήτη του - «Βόμβα» στο οποίο ήταν οι αποθήκες του «Παπαστράτος». Το δεύτερο οικοδομικό τετράγωνο είναι το
αποκαλούμενο κεντρικό σημείο - κτήριο του παλιού εργοστασίου 6.900 τ.μ. οικόπεδο και 30.000
τ.μ. κτίσματα και το τρίτο το παλιό λιθογραφείο 5.500 τ.μ. οικόπεδο και 13.000 τ.μ. κτίσματα.
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Το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί σε 3 με 4 χρόνια, ενώ η πρώτη φάση του το 2017.
Μεταξύ άλλων η εταιρεία έχει δεσμευτεί να συμπεριλάβει την εντοπιότητα ως βασικό κριτήριο για την
τυχόν νέα απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού που θα συνεπάγεται η ανάπτυξη των ως άνω ακινήτων.
Δημόσια στοιχεία για την επένδυση παρουσιάστηκαν επίσης στο συνέδριο PRODEXPO 17th, 20-21
Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Μ. Βρετανία (Παράρτημα Β.1.2.π5).
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Β.2 - ΈΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΧΕ
Να αναφερθούν οι Δήμοι στα όρια των οποίων ανήκει η Περιοχή Παρέμβασης και οι οποίοι
περιλαμβάνονται στον πίνακα των επιλέξιμων περιοχών για τον σχεδιασμό ΟΧΕ του κεφ. 2.2.1 των
Γενικών κατευθύνσεων για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής του Οδηγού Εφαρμογής.
Η περιοχή παρέμβασης εντάσσεται στους επιλέξιμους Δήμους για τον σχεδιασμό της ΟΧΕ και
συγκεκριμένα στον Δήμο Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Β.3 - ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΕ
Να γίνει αναλυτική αναφορά στη σύνθεση της Αστικής Αρχής η οποία συγκροτείται με βάση τα
προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 4 του Οδηγού Εφαρμογής. Για την τεκμηρίωση της σχετικής αρμοδιότητας
του φορέα, θα μπορούν να γίνονται αναφορές σε αντίστοιχες προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου που
καθορίζει τις αρμοδιότητές τους, όπως του καταστατικού τους, του κανονισμού λειτουργίας τους κ.ο.κ.
Στην περίπτωση αυτή σχετικό απόσπασμα του επίσημου κανονισμού λειτουργίας, καταστατικού κ.ο.κ. θα
πρέπει να επισυναφθεί στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση.
Στην ΟΧΕ / ΒΑΑ Πειραιά ως «Αστική Αρχή» ορίζεται ένα εταιρικό σχήμα που αποτελείται από τον
Δήμο Πειραιά (επικεφαλής εταίρο), τη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) και
τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν).
Οι αρμοδιότητες του Δήμου Πειραιά αναφορικά με την εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης
καθώς και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος,
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, ανάπτυξης και εφαρμογής
πολιτικών προώθησης της απασχόλησης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, παιδείας, πολιτισμού και
αθλητισμού, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, πολιτικής
προστασίας, υποστήριξη και φροντίδα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών
υγείας, εξυπηρέτησης των πολιτών απορρέουν από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006Β.3.π1) καθώς και το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010-B3.π2). Η διάρθρωση των υπηρεσιών
του Δήμου, το οργανόγραμμα και οι αρμοδιότητες κάθε οργανικής μονάδας περιγράφονται αναλυτικά
στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (B.3.π3α-γ)
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου που προέκυψε από την συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων στο Δήμο Πειραιά, όπως
προέβλεπε ο Ν.3852/2010. Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. επιχορηγείται για συγκεκριμένες δράσεις, που σκοπό έχουν
την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με
τις αρμοδιότητές του Δήμου Πειραιά που της έχουν εκχωρηθεί, με βάση το Πρόγραμμα που έχει συνάψει
με αυτόν. Οι αρμοδιότητες της σύμφωνα με το καταστατικό της (Β3.π4α,β) επικεντρώνονται στη μέριμνα
για όλα τα κοινωνικά προβλήματα των Δημοτών, ανεξαρτήτως ηλικίας, τη φροντίδα για την περίθαλψη,
σίτιση, ένδυση των απόρων και αστέγων Δημοτών, τη φροντίδα για την ενημέρωση του κοινού σε
θέματα υγείας και πρόληψης, καθώς και την εν γένει εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν
στην μέριμνα και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν) του Δήμου Πειραιά είναι Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί ανά περιπτώσεις συμπληρωματικά με την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου. Οι αρμοδιότητες του περιγράφονται αναλυτικά στη Πράξη Σύστασης του Οργανισμού καθώς
και στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Φορέα (Β3.π5α,β,γ) του Οργανισμού και αφορούν στο
σχεδιασμό και εφαρμογή δράσεων και δραστηριοτήτων πολιτισμού και αθλητισμού, ενώ παράλληλα
μεριμνά για τη βελτίωση, εύρυθμη λειτουργία των σχετικών υποδομών την ενίσχυση του ρόλου και της
ενεργής συμμετοχής των νέων στα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δρώμενα της πόλης.
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Β.4 - ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ποια κρίνετε ότι είναι η επίπτωση του υποβαλλόμενου σχεδίου στις πολιτικές που διέπουν τους
παρακάτω τομείς:
Προστασία του Περιβάλλοντος (Θετική / Αρνητική):
Η υλοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά υιοθετεί την αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης και διασφαλίζει την
προώθηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, απόδοσης πόρων και μετριασμού της
κλιματικής αλλαγής.
Η ΟΧΕ /ΒΑΑ βρίσκεται σε πλήρη συνέργεια με τη στρατηγική για το Περιβάλλον, η οποία υλοποιείται με
βασική προτεραιότητα τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Κεκτημένο (ΕΠεΚ), την
ιεράρχηση των αναγκών που προκύπτουν συνδυαστικά από την εθνική προτεραιοποίηση όπως αυτή
περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020,
Πολλές παρεμβάσεις της παρούσας πρότασης καλύπτουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και
ορθολογική χρήση ενέργειας σε δημόσια κτίρια, τη βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για
την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη, τη σύνδεση της βιώσιμης και πολυτροπικής
αστικής κινητικότητας με ευρύτερες παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης, την αντιμετώπιση των
αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τη πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, τη διαχείριση
αποβλήτων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και κοινωνικών εταίρων για τα
περιβαλλοντικά ζητήματα, την υποστήριξη της παραγωγής, εφαρμογής και αξιολόγησης
περιβαλλοντικών πολιτικών και την ανάπτυξη ικανοτήτων στους εμπλεκόμενους φορείς για στήριξη της
αντιμετώπισης των παραπάνω αναγκών και της χρηστής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων και
υποδομών
Ισότητα των δύο φύλλων (Θετική / Αρνητική):
Η πράξη απευθύνεται επί της αρχής σε όλα τα άτομα ανεξαιρέτως φύλου. Καμία διαδικασία επιλογής ή
αξιολόγησης, καμία απόφαση οργάνου της Αστικής Αρχής ή/και των εταίρων και καμία συνεργασία με
πολίτες, φορείς ή επιχειρήσεις ρητά δεν περιλαμβάνει ως κριτήριο επιλεξιμότητας το φύλο.
Πρόσθετα, κατά την υλοποίηση της προτεινόμενης ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά θα ικανοποιηθεί η αρχή της
ισότητας και της μη διάκρισης των δύο φύλλων, δεδομένης της ενασχόλησης γυναικών επιστημόνων/
τεχνικών.
Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία (Θετική / Αρνητική):
Με σεβασμό στην αναγνώριση της προσβασιμότητας ως καταρχήν ανθρώπινου δικαιώματος, ως
βασικής προϋπόθεσης για τη βιωσιμότητα και ως μέσου για την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης,
παράλληλα με την παραδοχή ότι η έλλειψη προσβασιμότητας αποτελεί διάκριση αυτή καθαυτή, η
Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης που εκπονεί ο Δήμος Πειραιά στοχεύει τα Άτομα με Αναπηρία ή τα
εμποδιζόμενα άτομα να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των παρεμβάσεων που προβλέπεται να
υλοποιήσει στο «περιβάλλον» της ΟΧΕ, είτε αυτές αφορούν σε δομές, είτε σε υπηρεσίες και κυρίως
στην ενημέρωση και να απολαμβάνουν πλήρως τα ατομικά και άλλα σχετικά δικαιώματά τους που
απορρέουν από τη συμμετοχή σε προβλεπόμενες δράσεις και έργα.
Προς αυτή την κατεύθυνση, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις της ΟΧΕ /ΒΑΑ του Πειραιά σχεδιάζονται
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, συνθήκες για την συμμετοχή Ατόμων με
Αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα συνολικά στο σύνολο των δράσεων, έργων . Για τη διασφάλιση της
συνθήκης αυτής, θα υφίσταται,


πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας (π.χ. προσβάσιμες διαδρομές,
«οδηγοί τυφλών», ράμπες/ «σκάφες», αναβατόρια κ.λπ.), στο σύνολο των τεχνικών
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παρεμβάσεων καθώς και υφιστάμενων ή νέων δομών για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε
άτομα με αναπηρία.


πρόβλεψη προσβασιμότητας σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις (πρόβλεψη προσβάσιμων
κτιριακών υποδομών, προσβάσιμων εντύπων και εξοπλισμού, διερμηνείας στη νοηματική
κ.λπ.).



πρόβλεψη προσβασιμότητας στην ενημέρωση, πληροφόρηση και επικοινωνία, δεδομένου ότι η
προσβασιμότητα δεν έγκειται μόνο στην δυνατότητα απρόσκοπτης εισόδου και επισκέψεων
στο χώρο αλλά και στα μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας ατόμων με αναπηρία. Η ύπαρξη,
λοιπόν, κατάλληλου και προσβάσιμου πληροφοριακού /επικοινωνιακού υλικού για την περιοχή
Παρέμβασης, τις δυνατότητες υποδοχής και φιλοξενίας ΑμεΑ και τις υποδομές της αποτελεί
κύριο συστατικό της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου.

Σεβόμενοι την αρχή πρόσβασης στο φυσικό περιβάλλον, η Αστική Αρχή στην υλοποίηση της ΟΧΕ /ΒΑΑ,
θα λάβει υπόψη της το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο που περιλαμβάνει την ακόλουθη νομοθεσία και
οδηγίες:


Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες”,



Ν.4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και σχετικές εγκύκλιοι ΥΠΕΚΑ: Εγκύκλιος 9 με Α.Π.
οικ.29467/13.06.2012 “Διευκρινίσεις για την υποβολή μελέτης προσβασιμότητας για ΑμεΑ η
οποία απαιτείται να εμπεριέχεται στις μελέτες που θα υποβάλλονται κατά την εφαρμογή του
Νέου Οικοδομικού Κανονισμού Ν.4067 (ΦΕΚ 79/Α/2012)”, Εγκύκλιος ΑμεΑ με Α.Π. οικ
42382/16.07.2013 “Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 26 του Νέου Οικοδομικού
Κανονισμού (ν.4067/2012), που αφορά στις ειδικές ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα
ΑμεΑ/εμποδιζόμενων ατόμων και



Απόφαση ΥΠΕΚΑ με Αριθ. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β/ 15.10.2013 “Διαδικασία έγκρισης και
απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής
Κλίμακας.” ,



Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ,



Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β’ “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων
με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών”,



Απόφαση Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών 1052758/1451/Β0010 (1)/2012 ΦΕΚ 1411
Β’ “Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 792 Β΄) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών”,

Με στόχο την αρχή της μη διάκρισης και της εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με
αναπηρία στην πληροφόρηση και επικοινωνία, η Αστική Αρχή ανά παρέμβαση θα διερευνήσει τη
δημιουργία διαφόρων προσβάσιμων μορφών διάδοσης πληροφορίας - πληροφόρησης (όπως
προσβάσιμες ιστοσελίδες, έντυπα σε γραφή Braille, έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, κασέτες ή CD,
DVD με πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη διερμηνείας στη νοηματική, κ.λπ.).
Τέλος, σεβόμενοι την αρχή πρόσβασης στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, η Αστική Αρχή στην υλοποίηση
της ΟΧΕ /ΒΑΑ Πειραιά θα λάβει υπόψη της το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο που περιλαμβάνει την
ακόλουθη νομοθεσία και οδηγίες:


Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
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και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”


Ν.3979/2011 ΦΕΚ 138 Α’ “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”



Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΕΚ 1301 Β’ “Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”



Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού WCAG 2.0
(http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html)



Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0
(http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγλικά)



Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents UAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ Αγγλικά)



Οδηγίες Προσβασιμότητας για Συγγραφή Περιεχομένου Ιστού ΑΤAG 2.0
(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά)

Στόχος του της Στρατηγικής είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων πρόσβασης σε όλους και σε όλα,
σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της Ισότητας (άρθρο 4) και της λήψης από το κράτος ειδικών
μέτρων για την προστασία της αναπηρίας (άρθρο 21).
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Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Γ.1 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

(ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ “CLUSTERS”)
Να παρουσιαστεί η αναπτυξιακή συγκρότηση της περιοχής παρέμβασης με περιγραφή των «τυπικών»
ή/και «άτυπων» συγκεντρώσεων οικονομικών δραστηριοτήτων “clusters” που υφίστανται. Η παρουσίαση
αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας “cluster”, στη
διαχρονική εξέλιξή τους καθώς και στις εκτιμώμενες δυνατότητες ανάπτυξής τους. Ειδικότερα στην
περίπτωση των δυνατοτήτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και νέες υλοποιούμενες ή πρόσφατα
υλοποιημένες επενδύσεις υποδομών (εντός της περιοχής παρέμβασης ή μέχρι 3 Km από αυτήν) και οι
αναμενόμενες αναπτυξιακές δυνατότητες που προκύπτουν για την περιοχή παρέμβασης. Τα
αναφερόμενα θα πρέπει να τεκμηριώνονται από αξιόπιστα στοιχεία και σχετική χαρτογραφική απεικόνιση
η οποία και θα πρέπει να επισυναφθεί στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση.
Το λιμάνι του Πειραιά είναι το 6ο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης σε επιβατική κίνηση με τον τρίτο
μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης (+5,6%) για την περίοδο 2013-2014 (Eurostat, έκθεση 2016, στοιχεία 2014).
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/9/9e/Top_20_passenger_ports_in_2014__on_the_basis_of_number_of_passengers_embarked_and_disembarked_%28in_1000%29.png

Επίσης, ο ευρύτερος λιμένας του Πειραιά βρίσκεται στην 16η θέση αναφορικά με τη διακίνηση φορτίου
στη σχετική κατάταξη των ευρωπαϊκών λιμανιών, εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση τα
τελευταία χρόνια η οποία ανέρχεται σε 9,6% (Eurostat, έκθεση 2016, στοιχεία 2014).
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/f/fd/Top_20_cargo_ports_in_2014__on_the_basis_of_gross_weight_of_goods_handled_%28in_million_tonnes%29.png

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν τη «βαρύτητα» του Πειραιά ως προς την οικονομική και κοινωνική ζωή
της χώρας και την «κεντρική» θέση που οφείλει να έχει σε οποιοδήποτε εθνικό σχέδιο οικονομικής
ανάκαμψης. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι ο μητροπολιτικός ρόλος του Πειραιά, ο οποίος
συναρτάται με τη λειτουργία του λιμένα, είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνολική παραγωγική
διάρθρωση της πόλης. Ως εκ τούτου παρά τους διαχωρισμούς και τις κλαδικές προσεγγίσεις είναι
κομβικό να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη η συνολική αυτή λειτουργία και ο χαρακτήρας του Πειραιά. Το
γεγονός αυτό διαπερνά οριζόντια τις επιμέρους διαπιστώσεις και δημιουργεί ακόλουθες συνέργειες
μεταξύ των κλάδων δραστηριότητας.
Την δεκαετία 2003-2013 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και
Νήσων, αυξανόταν σταθερά μέχρι το 2008 ενώ από το 2009 έως το 2013 παρουσιάζει μείωση για να
επανέλθει μετά από μία δεκαετία στο επίπεδο του 2013 περίπου όπως φαίνεται στον διάγραμμα
παρακάτω.
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2016

Η συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων στο ΑΕΠ της Αττικής όμως, παρουσιάζει
σταθερή μείωση από το 2003 φτάνοντας αθροιστικά για τη δεκαετία 2003-2013 το 18,57%, όπως
φαίνεται στον διάγραμμα παρακάτω.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2016

Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη πως ο Πειραιάς έχει χάσει ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τις
υπόλοιπες ενότητες της Περιφέρειας Αττικής που συγκεντρώνει το περισσότερο ΑΕΠ της χώρας.
Αντισταθμιστικά, και παρά την επαναφορά του ΑΕΠ το 2013 στα επίπεδα του 2003, η Ακαθάριστη
Προστιθέμενη Αξία των κλάδων παραγωγής στην περιφερειακή ενότητα του Πειραιά έχει αυξηθεί
συνολικά την δεκαετία 2003-2013 κατά 9%.
Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, τομείς όπως η διαχείριση ακίνητης περιουσίας (σε
αντιδιαστολή με τις κατασκευές), οι επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες, οι μεταφορές και αποθήκευση, οι τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση προστιθέμενης αξίας την δεκαετία 2003-2013, που κυμαίνεται από
20%-80%.
- 20 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κατά κλάδο, Περαιάς & Νήσοι
2000 2001 2002

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

60

Oρυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού, κλιματισμού και νερού,
επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων

847

2003

2004

2005

2006
εκατ. €

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

58

52

56

60

63

58

55

55

51

48

46

966 1.040 1.065

1.151

1.197

1.247

1.276

1.322

1.214

952

922

905

907

303

348

193

55

59

Κατασκευές

1.100 1.125

724 1.039

1.225

795

1.217

921

612

564

476

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών, μεταφορές και
αποθήκευση

2.449 2.450 2.516 2.942

3.286

3.403

3.570

3.984

4.271

3.918

3.956

3.615 3.051 2.960

Ενημέρωση και επικοινωνία

548

607

624

575

582

556

562

533

453

421

311

211

185

174

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες

289

267

296

332

414

416

438

444

457

462

447

397

406

346

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

696

745

826

827

864

981

937

1.118

1.277

1.315

1.461

Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες

390

420

481

558

618

675

779

854

884

864

660

1.265 1.444 1.591 1.688

1.886

1.997

2.170

2.304

2.507

2.717

2.500

Δημόσια διοίκηση και άμυνα,
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση,
εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική
μέριμνα
Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
δραστηριότητες νοικοκυριών ως
εργοδοτών, μη διαφοροποιημένες
δραστηριότητες νοικοκυριών που
αφορούν την παραγωγή αγαθών και
υπηρεσιών για ίδια χρήση,
δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών
Σύνολο

1.350 1.344 1.248

591

541

505

2.314 2.105 1.914

216

242

276

269

317

346

383

413

419

456

334

266

272

273

7.859

8.321

8.435

9.353

10.394

10.423

11.362

11.910

12.260

11.986

11.152

10.019

9.206

8.565

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013

Κατά τα τελευταία 20 χρόνια (1991-2011) η οικονομική βάση, τόσο της Περιφέρειας όσο και της ΠΕ
Πειραιώς & Νήσων, παραμένει εμφανώς τριτογενής. Παρατηρείται διαχρονικά, υποχώρηση του
δευτερογενή τομέα υπέρ του τριτογενή. Ο Δήμος Πειραιώς ήταν ήδη από το 1991 σαφώς
προσανατολισμένος στον τριτογενή τομέα, κάτι αναμενόμενο λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται για μια
από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, τμήμα του ΠΣ πρωτευούσης. (ΣΜ1, ΣΟΑΠ, σελ. 34)

- 21 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η κλαδική κατανομή ενεργών επιχειρήσεων με βάση τα στοιχεία του ΕΒΕΠ (ΣΜ1, ΣΟΑΠ, σελ.50-51)
φαίνεται στα πιο κάτω διαγράμματα:
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2015

200108

200815

1%

1%

129%

-41%

12%

15%

14%

23%

-38%

969

21%

23%

26%

8%

-23%

307

192

4%

6%

5%

23%

-37%

99

84

1%

2%

2%

106%

-15%

1.286

989

19%

23%

27%

18%

-23%

54

41

32

1%

1%

1%

-24%

-22%

1.242

366

44

22%

7%

1%

-71%

-88%

246

56

12

4%

1%

0%

-77%

-79%

5.645

5.576

3.723

100%

100%

100%

-1%

-33%

2001

2008

2015

Ξεν δοχεία

14

32

19

0%

Λιανικό Εμπόριο

670

827

516

1.167

1.262

250
48

Χονδρικό Εμπόριο
Εμπ ρ.
Αντιπρόσωποι
Εστίαση και συναφή
Υπηρεσίες
Λοιπές
δραστηριότητες
Έλλειψη
δραστηριότητας
Μετάπ ωση
Σύνολο

1.08

2001

2008

Στοιχεία: ΕΒΕΠ
Ο Δήμος Πειραιά προχώρησε επιπλέον στην επεξεργασία στοιχείων από την εταιρία Infobank Hellastat
και ειδικότερα την εφαρμογή iMentor, μια πλήρη βάση δεδομένων με 90.000 επιχειρήσεις από όλο το
φάσμα της Ελληνικής αγοράς. Στη συνέχεια έγινε γεωαναφορά των στοιχείων των επιχειρήσεων της
εφαρμογής i-mentor με βάση τις διευθύνσεις τους για την παραγωγή χαρτών (συγκεντρωτικός χάρτης
Γ.χ1).
Η επεξεργασία στοιχείων από την αξιοποίηση της βάσης δεδομένων αφορά σε 3365 επιχειρήσεις, που
βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά. Για τις 2925 από αυτές γνωρίζουμε το έτος ίδρυσης.
536 (18,3%) ιδρύθηκαν από το 2008 και ύστερα, 1489 (50,9%) από το 200ο και ύστερα και 2246
(76,78%) από το 1990 και ύστερα.
Η βάση δεδομένων, επιπλέον, δίνει πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις που
δημοσιεύουν ισολογισμούς. Ως έτος αναφοράς χρησιμοποιείται το 2015 και συγκρίνεται με το αμέσως
προηγούμενο (2014) και το 2005 –(10ετία) προκειμένου να υπάρχει καλύτερη εικόνα της διαχρονικής
εξέλιξης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων ως μέγεθος που αναδεικνύει τη δυναμική τους.
Η εικόνα της δεκαετίας αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτυπώνει μια πληρέστερη εικόνα για την
πορεία των παραγωγικών κλάδων προ κρίσης, εντός της και έως σήμερα και που σε γενικές γραμμές
ακολουθεί το σχήμα του διαγράμματος για το ΑΕΠ Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων που
παραθέσαμε πιο πάνω και μας επιτρέπει να συγκρίνουμε με τη γενική τάση. Ως ενδεικτικό μέγεθος
χρησιμοποιείται ο κύκλος εργασιών. Πλήρη οικονομικά στοιχεία και για τις τρεις χρονιές διατίθενται για
ένα υποσύνολο των επιχειρήσεων (περίπου το 10% ανάλογα με τον κλάδο), το οποίο αν και μικρό, είναι
αντιπροσωπευτικό.
Τουρισμός
Η τεκμηρίωση των προοπτικών ανάπτυξης του τομέα του Τουρισμού στον Πειραιά σχετίζεται
πρωτίστως με τον ρόλο του ως επιβατικό λιμάνι, έναν ιστορικά κατοχυρωμένο χαρακτήρα του
υποστηρίζεται και από τα πρόσφατα δεδομένα. Στην προηγούμενη ενότητα (Β.1.2α) έγινε εκτενής
αναφορά και στις προγραμματισμένες επενδύσεις που θα ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα τάση
βελτίωσης της θέσης του λιμένα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη, γεγονός που καταδεικνύει
την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις αναπτυξιακές και τουριστικές δυνατότητες της πόλης.
Το 2016, σε σχέση με το 2013 και τα προηγούμενα χρόνια παρατηρείται αύξηση της επιβατικής κίνησης
κατά περίπου 1.000.000 επιβάτες. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης
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της ΟΛΠ ΑΕ (Παράρτημα Β.1.2.π2, σελ 6-7) στον τομέα της Κρουαζιέρας καταγράφηκε σημαντική
αύξηση του διακινηθέντος επιβατικού έργου, τόσο για τους επιβάτες home όσο και για τους επιβάτες
transit.
Παρά τη μικρή πτώση που κατέγραψε για το 2016 το διακινηθέν επιβατικό έργο του λιμένα, ο Πειραιάς
μέχρι και σήμερα συνεχίζει να είναι μακράν το μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της Ευρώπης. Πλέον του
ρόλου ως τουριστικής πύλης της χώρας, σε πολλές περιπτώσεις ο Πειραιάς αποτελεί και τον μοναδικό
δίαυλο επικοινωνίας των νησιών του Αιγαίου με την ενδοχώρα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής της χώρας.
Συμπληρωματικά στον προωθητικό ρόλο του λιμένα και των υπηρεσιών που απορρέουν από τη
λειτουργία του, για την εκτίμηση των προοπτικών ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού έχει ιδιαίτερη
σημασία να εξετάσουμε τους κλάδους της Εστίασης και της παροχής Καταλυμάτων.
Με βάση την ανάλυση του ΣΟΑΠ ο κλάδος (Θ) - Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και
Υπηρεσιών Εστίασης το 2001 ήταν ο έβδομος μεγαλύτερος κλάδος στον Πειραιά σε όρους
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού το 2001, με ποσοστό 5,6% της συνολικής απασχόλησης στις
επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά, μετά τις κατασκευές.
Το 2011 ενώ η συνολική απασχόληση των εξεταζόμενων επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 19,5% σε σχέση
με το 2001, ο κλάδος του τουρισμού παρουσιάζει μείωση 6,1% κι αυξάνει τη δυναμική του σε όρους
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού με αναλογούν ποσοστό 7%, γεγονός που δηλώνει την
ανθεκτικότητα του, στις πιέσεις που δέχθηκε η απασχόληση κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
Από τα στοιχεία της βάσης i-mentor για τον τουρισμό γνωρίζουμε το έτος ίδρυσης για 464 επιχειρήσεις
(από τις 543 που προαναφέραμε) (χάρτες Γ.χ5, Γ.χ6, Γ.χ7). Από αυτές 97 (20,9%) ιδρύθηκαν από το
2008 και ύστερα, 261 (56,3%) από το 2000 και ύστερα και 384 (82,8%) από το 1990 και ύστερα.
Συγκριτικά με τη συνολική εικόνα, οι τουριστικές επιχειρήσεις εμφανίζονται περισσότερο νέες γεγονός
που υποδηλώνει και μια σχετική κινητικότητα στο άνοιγμα και κλείσιμο επιχειρήσεων.
Σχετικά με τον κύκλο εργασιών η γενική εικόνα όλων του τουριστικού τομέα αποτυπώνει ανοδική τάση
τόσο σε επίπεδο δεκαετίας (2005-2015) όσο και ως προς τη μεταβολή του κύκλου εργασιών μεταξύ των
ετών 2014-2015.
Το γεγονός αυτό, είναι σε αντιστοιχία με το μικρό ρυθμό μείωσης της απασχόλησης ανθρώπινου
δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη τάση
των επιχειρήσεων μετά το 2008, να προβαίνουν σε μείωση του λειτουργικού τους κόστους προκειμένου
να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης.
Πολιτισμός
Σε προηγούμενη ενότητα έγινε αναλυτική αναφορά σε σημαντικές πρόσφατες επενδύσεις στον τομέα
του πολιτισμού και συγκεκριμένα το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και το ΚΠΙΣΝ. Ταυτόχρονα η
ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Διονυσίου μέσα από τη συνεργασία της δημόσιας με την ιδιωτική
πρωτοβουλία και έχοντας στον πυρήνα της την ανάπλαση ενός πρώην βιομηχανικού κελύφους θα έχει
σημαντικά αποτελέσματα που μεταξύ άλλων σχετίζονται και με τις δυνατότητες ανάδειξης ενός cluster
πολιτισμού στην περιοχή. Η ενίσχυση, επίσης της κρουαζιέρας, δίνει στον Πειραιά ένα σημαντικό βήμα
για να μπορέσει να αξιοποιήσει το πολιτιστικό του απόθεμα μετατρέποντάς το σε ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα και μέσο συγκράτησης των επισκεπτών στην πόλη.
Οι σημερινές πολιτιστικές υποδομές του Πειραιά είναι κυρίως δημοτικές δηλαδή δημόσιες, και από μόνες
τους δεν τεκμηριώνουν επαρκώς την ύπαρξη ενός εγκατεστημένου πολιτιστικού cluster, αλλά ένα εν
δυνάμει cluster. Στη βάση των δυνατοτήτων πρέπει να σημειώσουμε μια σειρά από σημαντικές
παραμέτρους και δυνατά σημεία, από την αξιοποίηση των οποίων μπορεί να αναπτυχθεί το πλέγμα του
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πολιτισμού στην πόλη του Πειραιά.
Η δυναμική του ΔΘΠ είναι ιδιαίτερα σημαντική και μπορεί να τροφοδοτήσει μια ευρύτερη ανάπτυξη
σχετικών δραστηριοτήτων στη γύρω περιοχή. Η ύπαρξη πολύ σημαντικών ενοτήτων πολιτιστικών
χώρων / αρχαιοτήτων της πόλης και το βιομηχανικό απόθεμα αποτελούν μια χωρική συγκέντρωση
χώρων πολιτισμού που υπό προϋποθέσεις διασύνδεσης και ανάδειξης συνιστούν ένα εξαιρετικό
πρωτογενές υλικό. Επιπρόσθετα στα πιο πάνω σημαντικό είναι να αξιοποιηθούν πλευρές του "τρόπου
ζωής" στον Πειραιά, με έμφαση στην εστίαση / αναψυχή, τη θάλασσα και τον ναυταθλητισμό, τη μουσική
ιστορία, τα προϊόντα της δημοτικής αγοράς και τη δυνητική ανάπτυξη εστίασης γύρω από αυτήν, τα
οποία παρουσιάζονται ως οικονομικές συγκεντρώσεις σε άλλες ενότητες του παρόντος, εντάσσονται
όμως σε μια ευρεία πολιτισμική θεώρηση του τόπου / προορισμού "Πειραιάς" που έχει ιδιαίτερη
σημασία. (χάρτης Γ.χ9)
Τέλος, σημαντική επίδραση στο Δήμο Πειραιά θα έχει η φιλοξενία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης 2021 από τον Δήμο Ελευσίνας. Ο Πειραιάς είναι η πόλη με τις περισσότερες υποδομές και
υπηρεσίες σε κοντινή απόσταση από το Δήμο Ελευσίνας και δεν μπορεί παρά να διαδραματίσει ένα
σημαντικό ρόλο στην εν λόγω διοργάνωση τόσο σε επίπεδο πολιτιστικών και τουριστικών υπηρεσιών
αλλά και σε άλλους τομείς που θα διαθέσουν προϊόντα και υπηρεσίες στην διοργάνωση.

Τομείς ΠΣΕΕ
Η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει συγκεντρώσεις και στους τρεις τομείς Προτεραιότητας της ΠΣΕΕ.
Όπως είναι αναμενόμενο με βάση τον ρόλο του Πειραιά ιδιαίτερα σημαντική είναι η Γαλάζια Οικονομία
και το Ναυτιλιακό Πλέγμα, είναι ωστόσο πολύ σημαντική και η λειτουργία των κλάδων της Βιώσιμης
Οικονομίας των Αναγκών. Η Δημιουργική Οικονομία, παρόλο που καταλαμβάνει σαφώς μικρότερο
μερίδιο, είναι σε θέση να αναπτύξει ενδιαφέρουσες δυναμικές.
Η στρατηγική σημασία της Γαλάζιας Ανάπτυξης και των ευκαιριών για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς
της θάλασσας και της ναυτιλίας υπογραμμίζεται και τεκμηριώνεται αναλυτικά σε μια σειρά στρατηγικών
κειμένων. Ο ρόλος της Π.Ε. Πειραιά (ΠΣΕΕ, σελ 37) επισημαίνεται και ρητά: "Σημείο αναφοράς της
περιοχής είναι το λιμάνι του Πειραιά που αποτελεί το κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας της πόλης
του Πειραιά αλλά και των γύρω Δήμων (Κερατσίνι, Πέραμα κ.λπ.), καθώς είναι ένα από τα μεγαλύτερα
λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα συνιστά κεντρικό κόμβο της ακτοπλοΐας στην
Ελλάδα, βασικό λιμένα φορτοεκφόρτωσης συμβατικού στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και κύριο σταθμό
φορτοεκφόρτωσης αυτοκινήτων σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο."
Ο ρόλος του Πειραιά και η συμβολή του ως σημαντικού λιμένα με διεθνή ρόλο επισημαίνεται και
τεκμηριώνεται και στο ΣΟΑΠ όπως παρουσιάστηκε στην ενότητα Β1.1. Επίσης ο ρόλος του λιμανιού του
Πειραιά στον άξονα των μεταφορών είναι κυρίαρχος.
Στη γαλάζια οικονομία, σύμφωνα με το ΣΟΑΠ, αντιστοιχούν 11 κλάδοι (διψήφιοι ΣΤΑΚΟΔ). Σε
επίπεδο απασχολούμενων στη γαλάζια οικονομία - οριζόμενη με τον συγκεκριμένο τρόπο αντιστοιχούν 6189 εργαζόμενοι και 10,8% της συνολικής απασχόλησης στις επιχειρήσεις του
Δήμου Πειραιά. (βλέπε πίνακα Π1)
Αξιοποιώντας τα στοιχεία της βάσης δεδομένων i-mentor, και ακολουθώντας της μεθοδολογία του
ΣΟΑΠ ως προς την επιλογή κλάδων, ο Δήμος Πειραιά συγκέντρωσε στοιχεία για 388 επιχειρήσεις που
εντάσσονται στη γαλάζια οικονομία και παρήγαγε τους σχετικούς χάρτες χωρικής συγκέντρωσης (Γ.χ10
και Γ.χ11). Για τις 321 από αυτές γνωρίζουμε το έτος ίδρυσης. 55 από τις 321 (17,1%) ιδρύθηκαν από το
2008 και ύστερα, 169 (52,6%) από το έτος 2000 και ύστερα και 253 (78,8%) από το 1990 και ύστερα.
Συγκριτικά με τη συνολική εικόνα οι επιχειρήσεις της γαλάζιας οικονομίας έχουν σχετικά ανάλογη
πορεία.
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Σχετικά με τον κύκλο εργασιών η συνολική εικόνα για τους κλάδους της γαλάζιας οικονομίας
παρουσιάζει ανοδική τάση τόσο σε επίπεδο δεκαετίας όσο και για τη μεταβολή μεταξύ των ετών 20142015. Όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω ξεχωρίζει η διαχρονική μεγέθυνση στον κλάδο των
εξειδικευμένων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.
Το βασικό, ωστόσο, σκέλος της γαλάζιας οικονομίας στον Πειραιά είναι εκείνο που
περιγράφεται ως Ναυτιλιακό Πλέγμα ή Maritime Cluster.
Στην ΠΣΕΕ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον υποκλάδο των πλωτών μεταφορών, ο οποίος παρουσιάζει
πολύ ισχυρή δυναμική επισημαίνοντας την σπουδαιότητα του κλάδου όχι μόνο σε περιφερειακό αλλά
και σε εθνικό επίπεδο. (ΠΣΕΕ σελ 35, σελ 68), ενώ παράλληλα συγκαταλέγεται στα «αναδυόμενα
clusters» (ΠΣΕΕ πίνακας σελ 62-63): «Μεταφορές & Logistics (θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές,
άλλες βοηθητικές δραστηριότητες μεταφοράς, ενοικίαση εξοπλισμού μεταφορών), Τουρισμός &
Φιλοξενία (δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων, δραστηριότητες παροχής
τουριστικής βοήθειας), Ένδυση, διανομή, υποδήματα, σχετικά με τη ναυτιλία / θάλασσα – υπηρεσίες,
υλικά και παραγωγή προϊόντων συσχετιζόμενη με την γαλάζια οικονομία (γιότ – κρουαζιέρα).
Στην πρώτη φάση προετοιμασίας της ΟΧΕ είχε πραγματοποιηθεί διαγραμματική απεικόνιση της δομής
αυτής της ευρείας ζώνης (Γ.χ12). Το διάγραμμα αυτό συμπεριλαμβάνεται και στο ΣΟΑΠ, όπου
προσδιορίζεται ο ειδικότερος ρόλος του Πειραιά σε αυτό:
«Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα αλλά προκύπτει προφανώς και από τα προαναφερόμενα, ο Δήμος
Πειραιά δεν περιλαμβάνει το σύνολο της ζώνης. Καλύπτει ωστόσο ένα σημαντικό εκτατικό τμήμα του,
περιλαμβάνει το επιβατικό λιμάνι, κρίσιμες άλλες δραστηριότητες του πλέγματος, και προφανώς
αποτελεί τον ιστορικό πυρήνα και την «ταυτότητα» του ναυτιλιακού πλέγματος. Ένα διεθνές brand name
της ζώνης θα εστιαζόταν χωρίς αμφιβολία στον όρο «Πειραιάς/ Piraeus», όρο με ισχυρή παγκόσμια
αναγνωρισιμότητα. Το στοιχείο αυτό δίνει στο Δήμο Πειραιά μια σαφή κεντρικότητα στο πλέγμα
και τη ζώνη, χωρίς να παραγνωρίζεται ο διαδημοτικός χαρακτήρας, και σε κάθε περίπτωση η
σημασία του πλέγματος και το μέγεθος της ζώνης θέτουν το ζήτημα του ενιαίου στρατηγικού
σχεδιασμού και του συντονισμού».(ΣΜ1, ΣΟΑΠ, σελ. 45). Η σαφής κεντρικότητα του Πειραιά
απορρέει από την εγκατάσταση στην περιοχή του των κεντρικών και επιτελικών υπηρεσιών του
τομέα. Αποτελεί την έδρα του ΟΛΠ, των ναυτιλιακών και υποστηρικτικών τους επιχειρήσεων ,
του αρμόδιου Υπουργείου κ.ο.κ.
Εν συνεχεία το ΣΟΑΠ αναφέρεται στις προτάσεις της ΠΣΕΕ για τις ευκαιρίες ανάπτυξης που απορρέουν
από το ναυτιλιακό πλέγμα και τα επόμενα βήματα τα οποία λαμβάνει υπόψη στη στρατηγική του (ο.π.
σελ 45-46)
Από τις 1468 για τις 1341 επιχειρήσεις του maritme cluster (χάρτες Γ.χ18, Γ.χ19) γνωρίζουμε το έτος
ίδρυσης. 243 (18,1%) ιδρύθηκαν από το 2008 και ύστερα, 648 (48,3%) από το έτος 2000 και ύστερα και
1017 (75,8%) από το 1990 και ύστερα. Συγκριτικά με τη συνολική εικόνα οι επιχειρήσεις του ναυτιλιακού
πλέγματος είναι σχετικά παλαιότερες, γεγονός που συμβαδίζει με την ιστορική διαχρονικότητα του
κλάδου.
Σχετικά με τον κύκλο εργασιών η συνολική εικόνα για τους κλάδους του maritime cluster αποτυπώνει
ανοδική τάση σε επίπεδο δεκαετίας και πτωτική για τη μεταβολή μεταξύ των ετών 2014 - 2015. Έχει,
ωστόσο ενδιαφέρον, ότι εάν παρακολουθήσουμε τα αντίστοιχα στοιχεία αφαιρώντας τις
επιχειρήσεις εφοδιασμού η πτωτική τάση για τη μεταβολή μεταξύ των ετών 2014 - 2015
αντιστρέφεται. Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με τη διαπίστωση της φθίνουσας τάσης του
εμπορίου (λιανικού και χονδρικού) στην οποία θα αναφερθούμε πιο κάτω, και αντίστοιχα με τη δυναμική
που διαπιστώσαμε στη γαλάζια οικονομία και τον τουρισμό. Όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω
ξεχωρίζει ο κλάδος της κατασκευής μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού.
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Σύμφωνα με την προσέγγιση του ΣΟΑΠ (σελ. 41-43) στη Δημιουργική Οικονομία εντάσσονται 16
κλάδοι βάσει διψήφιων ΣΤΑΚΟΔ Στους κλάδους αυτούς απασχολούνται 11.385 απασχολούμενοι που
αντιστοιχούν στο 20,1% του συνολικού αριθμού απασχολουμένων των επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά
το 2011 (βλέπε πίνακας Π1).
Ο Δήμος Πειραιά αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων i-mentor (βλέπε και πιο πάνω), ακολούθησε τη
μεθοδολογία του ΣΟΑΠ ως προς την επιλογή κλάδων για την παραγωγή χαρτών χωρικών
συγκεντρώσεων δραστηριοτήτων (Παραρτήματα χάρτες Γ.χ21, Γ.χ22) .
Για τη δημιουργία των χαρτών της Δημιουργικής Βιομηχανίας εντοπίστηκαν 407 επιχειρήσεις. Για τις 307
από τις 407 γνωρίζουμε το έτος ίδρυσης. 61 (19,9%) ιδρύθηκαν από το 2008 και ύστερα, 155 (50,5%)
από το έτος 2000 και ύστερα και 237 (77,2%) από το 1990 και ύστερα. Συγκριτικά με τη συνολική εικόνα
οι επιχειρήσεις της δημιουργικής οικονομίας έχουν σχετικά ανάλογη πορεία.
Σχετικά με τον κύκλο εργασιών η συνολική εικόνα για τους κλάδους της δημιουργικής οικονομίας
αποτυπώνει ανοδική τάση σε επίπεδο δεκαετίας (2005-2015) και πτωτική μεταξύ των ετών 2014-2015.
Σύμφωνα με την προσέγγιση του ΣΟΑΠ (ΣΜ1, σελ 41-43) στη βιώσιμη οικονομία των αναγκών
αντιστοιχούν 19 κλάδοι βάσει διψήφιων ΣΤΑΚΟΔ .Στους κλάδους αυτούς απασχολούνται 15.860
απασχολούμενοι που αντιστοιχούν σε ποσοστό 27,9% του συνόλου των απασχολουμένων στις
επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά το 2011. (βλέπε πίνακας Π1).
Ο Δήμος Πειραιά αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων i-mentor (βλέπε και πιο πάνω), ακολούθησε τη
μεθοδολογία του ΣΟΑΠ ως προς την επιλογή κλάδων για την παραγωγή χαρτών χωρικών
συγκεντρώσεων δραστηριοτήτων.Για τη δημιουργία των χαρτών της Βιώσιμης Οικονομίας των Αναγκών
εντοπίστηκαν και γεωαναφέρθηκαν βάσει διεύθυνσης 941 επιχειρήσεις. (Παραρτήματα χάρτες Γ.χ26,
Γ.χ27) .
Για τις 868 από αυτές γνωρίζουμε το έτος ίδρυσης. 172 (19,8%) ιδρύθηκαν από το 2008 και ύστερα, 455
(52,4%) από το έτος 2000 και ύστερα και 699 (80,53%) από το 1990 και ύστερα. Συγκριτικά με τη
συνολική εικόνα οι επιχειρήσεις της βιώσιμης οικονομίας των αναγκών είναι ελαφρώς νεότερες.
Σχετικά με τον κύκλο εργασιών η συνολική εικόνα για τους κλάδους της βιώσιμης οικονομίας των
αναγκών αποτυπώνει πτωτική τάση τόσο σε επίπεδο δεκαετίας όσο και για τη μεταβολή μεταξύ των
ετών 2014-2015. Σημαντική επίδραση στη συνολική εικόνα του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του
τομέα βιώσιμη οικονομία των αναγκών έχει ο κλάδος των κατασκευών και η ενέργεια.
Για να δοθεί μια περισσότερο πλήρης εικόνα των κλάδων της παραγωγής έχει ιδιαίτερη σημασία να
παρουσιάσουμε μια σειρά στοιχείων πλέον εκείνων που ως τώρα αναφέραμε. Η μελέτη του ΣΟΑΠ (σελ
31-63) περιλαμβάνει μια αναλυτική τεκμηρίωση, τα πιο σημαντικά πορίσματα της οποίας είναι τα πιο
κάτω.
Σε ένα πρώτο επίπεδο εξετάζονται τα δεδομένα της απασχόλησης. Στους πίνακες (ΣΜ1, σελ. 36 και 3839 του ΣΟΑΠ, ) φαίνεται η μεταβολή ανά κλάδο (μονοψήφιους και διψήφιους ΣΤΑΚΟΔ).
Γενικώς, οι ομάδες (μονοψήφιου κωδικού) δραστηριοτήτων με ισχυρή ποσοστιαία συμμετοχή είναι οι
ίδιες μεταξύ των δύο απογραφικών ετών, αλλά οι ομάδες αυτές κατά κανόνα έχασαν σημαντικό απόλυτο
αριθμό απασχόλησης κατά την εξεταζόμενη δεκαετία. Οι μόνες εξαιρέσεις ισχυρών δραστηριοτήτων με
αύξηση ποσοστού είναι η Δημόσια Διοίκηση, η Εκπαίδευση και η Υγεία‒δραστηριότητες αποκλειστικά ή
πολύ σημαντικά συνδεόμενες με το δημόσιο τομέα. Αντίθετα, δραστηριότητες σημαντικές για την
οικονομική βάση όπως η μεταποίηση, το εμπόριο, και οι μεταφορές υπέστησαν μεγάλες απώλειες. Η
συνολική απασχόληση επίσης έχει υποχωρήσει σημαντικά, κατά 19,5% (ΣΜ1, σελ 36).
Υψηλές συγκεντρώσεις απασχόλησης το 2011 συναντώνται σχεδόν αποκλειστικά στον τριτογενή τομέα.
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Το γεγονός υπογραμμίζει την τριτογενοποίηση του Δήμου Πειραιά. Το ότι ευνοϊκότερες εξελίξεις στην
περίοδο 2001-2011 (περιπτώσεις κλάδων με αύξηση, ή έστω με μείωση χαμηλότερη αυτής του μέσου
όρου του Δήμου) παρατηρούνται συχνότερα σε κλάδους του τριτογενούς δείχνει ότι η τριτογενοποίηση
επιταχύνεται, ανεξαρτήτως των επιπτώσεων της κρίσης.
Στο εσωτερικό του δευτερογενούς τομέα την κατά πολύ υψηλότερη συμμετοχή έχει ο κλάδος των
κατασκευών (που είναι σύνθετος). Όσον αφορά τη μεταποίηση, ο μόνος κλάδος της μεταποίησης με
συγκριτικά υψηλή συμμετοχή στην απασχόληση του Δήμου (>2%) είναι τα τρόφιμα-ποτά, ενώ
σημειώνεται με κάπως ανεβασμένα ποσοστά η παρουσία των κλάδων μεταλλικών προϊόντων και
επισκευής μηχανημάτων. Πολύ χαμηλή, αντίθετα, είναι η παρουσία της κατασκευής Η/Υ, ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού και οχημάτων.
Από την άλλη πλευρά, πολύ υψηλές είναι οι παρουσίες, στο εσωτερικό του τριτογενή, του λιανικού
εμπορίου, της δημόσιας διοίκησης και των «λοιπών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων» (σύνθετος σχετικά
ανομοιογενής κλάδος), και σε χαμηλότερο αλλά πάντα υψηλό επίπεδο του χονδρικού εμπορίου πλην
οχημάτων, των πλωτών μεταφορών, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος (ξενοδοχείων) και εστίασης,
των υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας. Κλάδοι με (σχετικά, τουλάχιστον) υψηλή συμμετοχή στην
οικονομική βάση και ταυτόχρονα αύξηση κατά την προηγούμενη δεκαετία είναι οι εξής: κατασκευή και
επισκευή μηχανημάτων, δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δημόσια διοίκηση,
εκπαίδευση, υγεία, λοιπές υπηρεσίες και δραστηριότητες. (ο.π. σελ. 38-40)
Με βάση τα στοιχεία του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), για συνολικά 3.723
επιχειρήσεις και 3.679 εάν αφαιρεθούν αυτές με το χαρακτηρισμό «έλλειψη δραστηριότητας»
παρατηρείται ως γενική τάση η πολύ σημαντική μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων κατά την
περίοδο της κρίσης. Η μείωση στην 7ετία 2008-2015 έφθασε το ⅓ του αριθμού των ενεργών
επιχειρήσεων του 2008 (χωρίς την κατηγορία «έλλειψη δραστηριότητας» η μείωση είναι μικρότερη αλλά
πάλι σημαντική, 29%). Συνεπώς η κρίση οδήγησε σε πολύ μεγάλη μείωση του αριθμού των
εγγεγραμμένων επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη 7ετία (2001-2008) είχε υπάρξει πολύ
μικρή μείωση στο σύνολο των ενεργών, κατά 1,2%, αλλά αύξηση χωρίς τον συνυπολογισμό αυτών με
«έλλειψη δραστηριότητας» κατά 18%. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ενώ η κρίση είχε εξαιρετικά
αρνητικά αποτελέσματα, κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο υπήρχε κάποια δυναμική και
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Πειραιά.
Και στα τρία έτη 2001, 2008, 2015 για τα οποία υπάρχουν στοιχεία, τρεις τομείς κυριαρχούν στην
οικονομική βάση του Πειραιά: οι υπηρεσίες, το χονδρικό εμπόριο και το λιανικό εμπόριο. Κατά τα
τελευταία 15 χρόνια έχουν αυξήσει σημαντικά τη μεμονωμένη και αθροιστική συμμετοχή τους στην
οικονομία, από 52% σε 66%, κυρίως λόγω της αύξησης του μεριδίου των υπηρεσιών που έφθασαν
μόνες σχεδόν στο 30%. Οι κλάδοι αυτοί, βέβαια, είναι πολυσυλλεκτικοί και ως εκ τούτου η σημαντική
συμμετοχή τους στην τοπική οικονομία αναμενόμενη. Είναι χρήσιμο να σχολιαστεί η περίπτωση και
ορισμένων άλλων κλάδων:
Το μεγαλύτερο δυναμισμό παρουσιάζει ένας μικρός ποσοτικά κλάδος, η ενέργεια, οι επιχειρήσεις στην
οποία έχουν εκτοξευθεί μετά το 2000 και αυξήθηκαν και μετά το 2008. Σημαντικό ποσοστό στο
εσωτερικό του κλάδου καταλαμβάνουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε φωτοβολταϊκά
συστήματα (είναι ερωτηματικό, ωστόσο, ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της συγκεκριμένης αγοράς).
Ορισμένοι κλάδοι μικρού, επίσης, απόλυτου μεγέθους, παρουσίασαν πολύ σημαντική αύξηση στην
περίοδο 2001-2008 αλλά υποχώρηση μετά το 2008 και την εκδήλωση της κρίσης, διατηρώντας ωστόσο
θετικό ισοζύγιο για το σύνολο της περιόδου μετά το 2001. Πρόκειται για τις κατασκευές, τις μεταφορές,
τα ξενοδοχεία και την εστίαση, για τα οποία έχει γίνει αναφορά στην ενότητα του Τουρισμού.
Η μεταποίηση, παραδοσιακή δραστηριότητα του Πειραιά, παρουσιάζει πολύ χαμηλή συμμετοχή.
Μερικώς αυτό είναι αναμενόμενο λόγω της ύπαρξης στον κλάδο και μεγάλων επιχειρήσεων (στα
διαθέσιμα στοιχεία του ΕΒΕΠ δεν σταθμίζεται ο αριθμός με το μέγεθος), αλλά η μεγάλη μείωση του
αριθμού αυτού κατά το ⅓ δεν μπορεί να αποδοθεί σε αυτόν τον παράγοντα αλλά σε πραγματική
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υποχώρηση του κλάδου. Εκτιμάται ότι συνυπάρχουν φαινόμενα αποβιομηχάνισης (ως προς τις
μεγαλύτερες επιχειρήσεις), που έχουν και μεγαλύτερο χρονικό βάθος (και προ του 2000) και κλεισίματος
μικρών βιοτεχνικών μονάδων, κυρίως στην περίοδο της κρίσης.
Ο Δήμος Πειραιά, επιπλέον των πιο πάνω, με αξιοποίηση των δεδομένων της βάσης i-mentor
συγκέντρωσε τα εξής στοιχεία.
Στον κλάδο Χονδρικό Εμπόριο (πλην οχημάτων) βρέθηκαν 776 επιχειρήσεις, η χωρική συγκέντρωση
των οποίων απεικονίζεται στον σχετικό χάρτη (Γ.χ41). Από αυτές γνωρίζουμε το έτος ίδρυσης για τις
691 και διαπιστώνουμε ότι 103 (14,9%) από αυτές ιδρύθηκαν από το έτος 2008 και ύστερα, 294 (42,5%)
από το έτος 2000 και ύστερα και 484 (70%) από το έτος 1990 και ύστερα. Συγκριτικά με τη συνολική
εικόνα οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι παλαιότερες, γεγονός που συνηγορεί στον ισχυρισμό ότι
αποτελεί ένα σημαντικό και ιστορικά εγκατεστημένο κλάδο της περιοχής.
Στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (πλην οχημάτων) βρέθηκαν 365 επιχειρήσεις, η χωρική
συγκέντρωση των οποίων απεικονίζεται στον σχετικό χάρτη (Γ.χ41). Από αυτές γνωρίζουμε το έτος
ίδρυσης για τις 290 και διαπιστώνουμε ότι 57 (19,7%) από αυτές ιδρύθηκαν από το έτος 2008 και
ύστερα, 149 (51,4%) από το έτος 2000 και ύστερα και 222 (76,6%) από το έτος 1990 και ύστερα. Η
ηλικία και κινητικότητα των επιχειρήσεων συμβαδίζει με τη γενική εικόνα του συνόλου των επιχειρήσεων
και βλέπουμε ότι είναι σχετικά νεότερες σε σχέση με το χονδρεμπόριο.
Στη Μεταποίηση, αντίστοιχα, βρέθηκαν 345 επιχειρήσεις, η χωρική συγκέντρωση των οποίων
απεικονίζεται στον σχετικό χάρτη (Γ.χ42). Από αυτές γνωρίζουμε το έτος ίδρυσης για τις 293 και
διαπιστώνουμε ότι 49 (16,7%) από αυτές ιδρύθηκαν από το έτος 2008 και ύστερα, 117 (39,9%) από το
έτος 2000 και ύστερα και 196 (66,9%) από το έτος 1990 και ύστερα. Η ηλικία των επιχειρήσεων είναι
σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με τη γενική εικόνα, γεγονός χαρακτηριστικό σε σχέση με την
ιστορικότητα και διαχρονικότητα του κλάδου στην περιοχή.

Γ.1.1 - Συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων “cluster” στον τομέα του
τουρισμού
Να τεκμηριωθεί η συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων “clusters” στον τομέα του τουρισμού (εφ’
όσον υφίσταται) με βάση στοιχεία σχετικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην
περιοχή παρέμβασης. Η τεκμηρίωση αυτή θα εξετάζει διάφορες παραμέτρους όπως πλήθος
επιχειρήσεων, κατηγοριοποίηση, δυναμικότητα, απασχόληση κ.α. ανάλογα με την κατηγορία της
επιχείρησης, και θα αξιολογεί τη διαχρονική πορεία της δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης, αλλά
και στην ευρύτερη χωρική ενότητα κατά περίπτωση ανάλογα με τη συγκέντρωση και τη δυναμική εξέλιξης
που εμφανίζει ο κλάδος. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην εκτίμηση των προοπτικών
ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή παρέμβασης, με βάση τη διαχρονική δυναμική, τις
πρόσφατες εξελίξεις και τις διαφαινόμενες προοπτικές.
Για την τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα και όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα
επίσημα στοιχεία και στατιστικό υλικό της ΕΛΣΤΑΤ, Επιμελητηρίων κ.α. ή από επίσημες/εγκεκριμένες
μελέτες και έρευνες καθώς και από επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια έρευνα κ.α.
Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων με αναφορά στην πηγή από τα οποία προκύπτει η
τεκμηρίωση, όπως και χαρτογράφηση με χωρική απεικόνιση χαρακτηριστικών κάθε “cluster” (μονάδες,
απασχόληση κ.ο.κ.) να επισυναφθεί στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση.
Η τεκμηρίωση των προοπτικών ανάπτυξης του τομέα του Τουρισμού στον Πειραιά σχετίζεται πρωτίστως
με τον ρόλο του ως επιβατικό λιμάνι, έναν ιστορικά κατοχυρωμένο χαρακτήρα του υποστηρίζεται και από
τα πρόσφατα δεδομένα που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Στην προηγούμενη ενότητα (Β.1.2α)
έγινε εκτενής αναφορά και στις προγραμματισμένες επενδύσεις που θα ενισχύσουν την ήδη
υπάρχουσα τάση βελτίωσης της θέσης του λιμένα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΟΑΠ (ΣΜ1) και το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Πειραιά 2015-2019», η
επιβατική κίνησή του αγγίζει τους 19 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά
στοιχεία και συνδέει την Ηπειρωτική Ελλάδα με την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Όσον αφορά στοιχεία
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«διακίνησης» για το 2014 προκύπτουν α. Διακίνηση 18.635.495 επιβατών και β. διακίνηση 2.534.893
οχημάτων. Σε σχέση με το 2013 και τα προηγούμενα χρόνια παρατηρούνται αύξηση της επιβατικής
κίνησης κατά περίπου 1.000.000 επιβάτες. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της Ετήσιας Οικονομικής
Έκθεσης της ΟΛΠ ΑΕ (Β.1.2.π2, σελ 6-7):

Κρουαζιέρα
Στον τομέα της Κρουαζιέρας καταγράφηκε σημαντική αύξηση του διακινηθέντος επιβατικού έργου, τόσο
για τους επιβάτες home όσο και για τους επιβάτες transit. Το συνολικό διακινηθέν επιβατικό έργο του 2016
αυξήθηκε κατά περίπου 12% σε σχέση με το 2015, από 980.149 σε 1.094.135 επιβάτες, κυρίως λόγω της
αύξησης κατά 24% (από 284.241 σε 352.663 επιβάτες) του αριθμού των επιβατών κρουαζιέρας που
χρησιμοποίησαν τον Πειραιά ως λιμάνι αφετηρίας ή τελικού προορισμού αλλά και σε μικρότερο βαθμό
λόγω της αύξησης των διερχόμενων επιβατών (τράνζιτ) κρουαζιέρας κατά 7% (από 695.908 σε 741.472
επιβάτες).
Αν και ο αριθμός των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων παρέμεινε σχεδόν σταθερός, εμφανίζοντας οριακή
αύξηση από 621 προσεγγίσεις το 2015 σε 625 προσεγγίσεις το 2016, μέσω μιας σειράς λειτουργικών
παρεμβάσεων και επενδύσεων σε υποδομές και εξοπλισμό, εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη ταυτόχρονη
εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κρουαζιεροπλοίων, όπως το υψηλών
απαιτήσεων από πλευράς παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών νεότευκτο (μήκους 321 μ.) Carnival Vista,
της εταιρείας Carnival Cruise Lines, που χρησιμοποίησε πέντε φορές τον Πειραιά ως λιμένα αφετηρίας
(home porting) και μία φορά ως λιμάνι διέλευσης (transit), και το νεότευκτο κρουαζιερόπλοιο «Ovation of
the Seas» της εταιρείας Royal Caribbean, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια του
κόσμου, μήκους 348 μ., χωρητικότητας 4.180 επιβατών και 1.300 μελών πληρώματος.
Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των εσωτερικών γεγονότων στην Τουρκία
(Ιούλιος 2016), πραγματοποιήθηκε έκτακτη εκτροπή προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων από την
Κωνσταντινούπολη στον Πειραιά.

Ακτοπλοΐα
Ο αριθμός των συνολικά διακινηθέντων επιβατών σημείωσε μικρή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη
χρονιά, της τάξης του 4%, από 15.813.986 σε 15.176.953 επιβάτες, ενώ η διακίνηση τροχοφόρων
οχημάτων αυξήθηκε κατά 2% από 2.537.925 σε 2.589.908 μονάδες.
Παρά την παραπάνω μικρή πτώση που κατέγραψε το διακινηθέν επιβατικό έργο του λιμένα, ο Πειραιάς
μέχρι και σήμερα συνεχίζει να είναι μακράν το μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της Ευρώπης. Πλέον του ρόλου
ως τουριστικής πύλης της χώρας, σε πολλές περιπτώσεις ο Πειραιάς αποτελεί και τον μοναδικό δίαυλο
επικοινωνίας των νησιών του Αιγαίου με την ενδοχώρα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής της χώρας.
Τα δύο άλλα λιμάνια, της Ζέας και του Μικρολίμανου, έχουν σαφώς διαφορετική σημασία σε σχέση με το
κεντρικό επιβατικό. Το πρώτο βρίσκεται σε έκταση από τη Φρεατίδα έως την Πλ. Αλεξάνδρας (περίπου
350 μ.). Το δεύτερο έχει μήκος περίπου 100 μ. Και στα δύο υπάρχει, στο μέτωπό τους, έντονη
δραστηριότητα τριτογενούς τομέα (εστίαση, θέατρα, αναψυχή) και συσχέτιση με τον ναυταθλητισμό και την
ιστιοπλοΐα.
Συμπληρωματικά στον προωθητικό ρόλο του λιμένα, για την εκτίμηση των προοπτικών ανάπτυξης στον
τομέα του τουρισμού έχει ιδιαίτερη σημασία να εξετάσουμε τους κλάδους της Εστίασης και της παροχής
Καταλυμάτων.
Με βάση την ανάλυση του ΣΟΑΠ:
Ο κλάδος (Θ) - Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης είναι μικρής
κλίμακας και σε φθίνουσα πορεία όσον αφορά τα απόλυτα μεγέθη των απασχολουμένων κατά μονοψήφιο
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κωδικό. Στον σχετικό πίνακα Απασχόληση σε μονοψήφιο κωδικό Δήμου Πειραιά (ΣΜ1, σελ 36) φαίνεται ότι
οι απασχολούμενοι το 2001 ήταν 4.192 ενώ το 2011 3.937. Η μεταβολή στα απόλυτα μεγέθη αντιστοιχεί σε
μείωση 6,1%, παρόλο που ποσοστιαία παρουσιάζεται αύξηση, μιας και τα ποσοστά απασχόλησης ήταν
5,9% το 2001 και 6,9% το 2011.
Μια αδυναμία που έχει αμφίδρομη σχέση με την κατάσταση αυτή, της φθίνουσας πορείας, είναι το
έλλειμμα ξενοδοχειακού δυναμικού. Σύμφωνα με το ΟΣΑΑΔΠ (: 50), που βασίζεται σε στοιχεία του
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, οι ξενοδοχειακές μονάδες είναι ελάχιστες:
Τάξη (αριθμός
αστεριών)

Μονάδες

Κλίνες

5

1

125

4

1

45

3

8

865

2

23

1.599

1

8

333

Σύνολο

41

2.967

Όπως σημειώνεται, ωστόσο, και στο ΣΟΑΠ (ΣΜ1, σελ. 37) τα μεγέθη αυτά είναι τελείως
αναντίστοιχα με το μέγεθος και τον ρόλο του Πειραιά (ενδεικτικά: στον Δήμο Αθηναίων
καταγράφονταν το 2012 άνω των 28.000 κλινών, ενώ στον Δήμο Πειραιά συγκεντρώνεται μόλις το
5,7% των κλινών της Αττικής), και μια σύγκριση π.χ. με τα μεγέθη του επιβατικού λιμανιού (8 εκατ.
επιβατών ακτοπλοΐας το 2014) δείχνει ότι υπάρχει ακραία υπανάπτυξη του τουρισμού city break ‒
αλλά και τεράστια περιθώρια ανάπτυξής του, στο μέτρο που η κλίμακα των εξ αντικειμένου
διερχόμενων από τον Πειραιά είναι εξαιρετικά μεγάλη.
Ανάλογη εικόνα προκύπτει και με βάση τα στοιχεία της μελέτης «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τη σύνταξη Πιλοτικού Σχεδίου Αστικής Αναζωογόνησης του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο
των προβλεπόμενων Δράσεων στους Άξονες Προτεραιότητας 10 και 14 του νέου ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 20142020 (Τομέας Περιβάλλοντος) με τη χρήση του Εργαλείου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)» -.
με βάση τα στοιχεία της οποίας από τα 45 Ξενοδοχεία της πόλης του Πειραιά (2014) τα 35 είναι της
κατηγορίας 1 και 2 αστέρων. Αναλυτικά οι πίνακες που ακολουθούν (ΣΜ2, Παραδοτέο Π.1, σελ. 124).

Ξενοδοχειακό δυναμικό Πειραιά ανά κατηγορία
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Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και με βάση τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από το Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) και επεξεργάστηκε η ομάδα του ΣΟΑΠ (ΣΜ1, σελ. 46 - 63).
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(Πηγή : ΣΟΑΠ, ΣΜ1 σελ 50-51)
Ο κλάδος της εστίασης παρουσιάζει μεγαλύτερη δυναμική σε σχέση με τα καταλύματα.
Σχετικά με τη χωρική συγκέντρωση κλάδων του τουρισμού το ΣΟΑΠ αποτυπώνει τα εξής δεδομένα.
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρουσιάζουν σχετικώς άτυπη κατανομή: ισχυρή εστίαση στο κέντρο, αλλά
και κάποιες συγκεντρώσεις στις 3η και 1η ΔΚ (που γενικώς δεν προσελκύουν πολλές επιχειρήσεις άλλων
κλάδων).
Η εστίαση (και συναφής αναψυχή: καφέ κλπ.) παρουσιάζει ιδιαίτερη χωρική συμπεριφορά, με σχετικά
ισχυρή απόλυτη εστίαση στο τμήμα της 3ης ΔΚ περί το Μικρολίμανο, και παρεμφερή μορφή σχετικών
συγκεντρώσεων (τοπικών εξειδικεύσεων).
Στο Παράρτημα Χαρτών παρουσιάζονται οι σχετικοί χάρτες Γ.χ2, Γ.χ3, Γ.χ4 (ΣΟΑΠ σελ 58, 62) για τα
ξενοδοχεία και την εστίαση ανά ΤΚ.
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Ο Δήμος Πειραιά προχώρησε στη χωροθέτηση του τουριστικού cluster (χάρτες Γ.χ5, Γ.χ6, Γ.χ7) με βάση
την εξής μεθοδολογία:
Με βάση την έρευνα του ΙΟΒΕ (ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) με τίτλο «Η
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» (ΣΜ3, πίνακας 3.1, σελ. 16) που
αντιστοιχεί τις υπηρεσίες που συνδέονται με την τουριστική κατανάλωση με κλάδους δραστηριότητες βάσει
ΣΤΑΚΟΔ του 08 ορίζονται οι κατηγορίες δραστηριοτήτων που θεωρούμε ότι εντάσσονται στο cluster του
τουρισμού.
Αντιστοίχηση αγαθών-υπηρεσιών συνδεδεµένων µε την τουριστική κατανάλωση και κλάδων
οικονοµικής δραστηριότητας βάσει της ΣΤΑΚΟΔ-08
Αγαθά και Υπηρεσίες που
σχετίζονται µε την
Τουριστική κατανάλωση

Ονοµατολογία ΣΤΑΚΟ∆-08

Καταλύµατα

Κλάδος 55: Καταλύµατα

Φαγητό και Ποτά

Κλάδος 56: ∆ραστηριότητες Υπηρεσιών Εστίασης

Ταξιδιωτικά πρακτορεία

Κλάδος 79: ∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρ κτορείων και γραφείων
οργανωµένων ταξιδιών

Χερσαίες µεταφορές

Κλάδος 49: Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών

Πλωτέ

Κλάδος 50: Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές επιβατών

µεταφορές

Αεροπορικές µεταφορές

Κλάδος 51: Αεροπορικές µεταφορές επιβ τών

Ενοικίαση αυτοκινήτων

Κλάδος 77: Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανοκίνητων οχηµάτων

Πολιτιστικές δραστηριότητες

Κλάδος 91: ∆ραστηριότ τες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλάκων, µουσείων και
λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

Αναψυχή, και Αθλητικές
δραστηριότητες

Κλάδος 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας

Συνέδρια-Εµπορικές
Εκθέσεις
Αγορές αγαθών, δώρων,
αναµνηστικών

Κλάδος 82.3*: Οργάνωση συνεδρ ων και εµπορικών εκθέσεων
Κλάδος 47.2*: Λιανικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού σε ειδικευµέ α
καταστήµατα

* Οι κλάδοι 82.3 & 47.2 είναι υποκατηγορίες των κλάδων 82 «∆ιοικητικές δραστηριότητες
και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης επιχειρήσεων» και 47 «Λιανικό εµπόριο
εκτός εµπορίου µηχανοκίνητων οχηµάτων-µοτοσικλετών».

Πηγή: UNWTO,
ΕΛΣΤΑΤ

Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

Αξιοποιήθηκε η βάση δεδομένων i-mentor τα στοιχεία της οποίας για τους συγκεκριμένους κλάδους
γεωαναφέρθηκαν με βάση τις διευθύνσεις τους για τη δημιουργία των χαρτών του τουριστικού cluster
(χάρτες Γ.χ5, Γ.χ6) . Εντοπίσθηκαν 543 επιχειρήσεις που εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες. Πλέον των
επιχειρήσεων αυτών στον χάρτη προστέθηκαν οι χώροι πολιτισμού και αθλητισμού που αναφέρει στα
επίσημα στοιχεία του ο ΟΠΑΝ (στο site http://opanpireas.gr/) και συγκεκριμένα 13 χώροι πολιτιστικών
(μουσεία, θέατρα κ.α.) και 22 χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων (γήπεδα, γυμναστήρια, κολυμβητήρια).
Επιπλέον προστέθηκαν οι αρχαιολογικοί χώροι και άλλα τουριστικά αξιοθέατα με βασική πηγή το site για
την τουριστική προβολή του Δήμου Πειραιά (http://www.destinationpiraeus.com) και το site του Δ. Πειραιά.
Επιπλέον επισυνάπτεται ένα τρίτος χάρτης (Παράρτημα χάρτης Γ.χ7) που δείχνει τις χωρικές
συγκεντρώσεις σε δύο ειδικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, τα καταλύματα και την
εστίαση. Και για τις κατηγορίες αυτού του χάρτη η επεξεργασία στηρίχθηκε στη μελέτη του ΙΟΒΕ και
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ειδικότερα στον πιο κάτω πίνακα (ΣΜ3, σελ.38) και αποτελεί μια πολύ ενδεικτική εικόνα της τουριστικής
επισκεψιμότητας.

Από τα στοιχεία της βάσης i-mentor για τον τουρισμό γνωρίζουμε το έτος ίδρυσης για 464 επιχειρήσεις
(από τις 543 που προαναφέραμε). Από αυτές 97 (20,9%) ιδρύθηκαν από το 2008 και ύστερα, 261 (56,3%)
από το 2000 και ύστερα και 384 (82,8%) από το 1990 και ύστερα. Συγκριτικά με τη συνολική εικόνα, οι
τουριστικές επιχειρήσεις εμφανίζονται περισσότερο νέες γεγονός που υποδηλώνει και μια σχετική
κινητικότητα στο άνοιγμα και κλείσιμο επιχειρήσεων.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση ανά κλάδο, του δείγματος των επιχειρήσεων
του Δήμου Πειραιά από την βάση i-mentor, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών για τα έτος 2015, στον τομέα
τουρισμού-πολιτισμού. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα σημαντικό ποσοστό στο συνολικό κύκλο εργασιών
του τουριστικού τομέα έχουν οι αθλητικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες διασκέδασης και
Ψυχαγωγίας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω
αγωγών
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και
καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα
Καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Πλωτές μεταφορές
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Αθλητικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας

.

ΣΤΑΚΟΔ08
49
47.2
55
56
50

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Κ.Ε.)
2008
2011

2005

2014

2015

24,153,135 €

34,133,472 €

27,041,061 €

22,737,481 €

27,847,519 €

1,213,650 €
5,451,597 €
15,551,080 €
130,442,701 €

1,399,221 €
6,361,002 €
17,465,000 €
181,283,560 €

1,407,475 €
5,453,585 €
11,196,000 €
131,383,142 €

1,596,086 €
6,185,626 €
7,441,216 €
100,758,933 €

1,416,672 €
6,412,968 €
10,107,333 €
131,908,054 €

79

4,377,554 €

5,000,934 €

2,651,636 €

2,402,087 €

2,734,994 €

77

158,507 €

1,050,276 €

106,500 €

373,083 €

409,683 €

93

ΣΥΝΟΛΟ

32,438,026 €

55,659,939 €

57,056,944 €

107,910,791 €

94,874,813 €

213,786,251 €

302,353,405 €

236,296,343 €

249,405,305 €

275,712,036 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω
αγωγών
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και
καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα
Καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Πλωτές μεταφορές
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Αθλητικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας

ΣΤΑΚΟΔ08
49

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Ε.
2005-2015
2014-2015
15%

22%

47.2
55
56
50

17%
18%
-35%
1%

-11%
4%
36%
31%

79
77

-38%
158%

14%
10%

93

192%

-12%

ΣΥΝΟΛΟ

29%

11%
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Επιπλέον, σε επίπεδο χρήσεων γης υπάρχουν δύο είδη διαθέσιμων στοιχείων για τις πραγματικές (σε
αντιδιαστολή προς τις θεσμοθετημένες) χρήσεις γης. Η πρώτη προέρχεται από την Απογραφή κτηρίων του
2011 (ΕΛΣΤΑΤ) και η δεύτερη, αισθητά παλαιότερη, από τη μελέτη ΓΠΣ (1988, στοιχεία του 1986) του
Δήμου Πειραιά. Οι δύο επόμενοι πίνακες απεικονίζουν αυτά τα στοιχεία (ΣΜ1, σελ. 96).
Κτίρια κατά χρήση,
2011 (αριθμός) Δ. Πειραιά

Σύνολο

Αποκλειστική
χρήση

Μικτή
χρήση

Σύνολο
%

Σύνολο κτιρίων

25.663

21.632

4.031

100%

1 . 2

3.509

84,7%

Κατοικία

21.730

Εκκλησία - Μοναστήρι

66

63

3

,3%

Ξεν δοχείο

46

38

8

0,2%

Εργοστάσιο - Εργαστήριο

503

466

37

2,0%

Σχολικό κτίριο

188

157

31

0,7%

Κατάστημα - Γραφείο

2.534

2.147

387

9,9%

4

0,3%

Σταθμός αυτοκινήτων
(πάρκινγκ)

65

61

Νοσοκομείο, κλινική κλπ.

23

20

3

0,1%

Άλλη χρήση

508

459

49

2, %

Κτίρια κατά χρήση, 2011 (αριθμός)
Πραγματικές Χρήσεις, έκταση (στρ.) 1986
Στρ.
Σύνολο

%

1 .862

00

Αμιγής Κατοικία

1.703

15,7

Γενική Κατοικία

2.174

20,0

Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης

350

3,2

Τοπικά Κέντρα

824

7,6

Αθλητισμός Υπερτοπικός

92

0,9

Αθλητισμός

18

0,2

όλης

Αναψυχή Υπερτοπική

32

Αναψυχή Πόλης

25

Πράσινο, Πλατείες

2,9
0,2

230

,1

Τουρισμός

83

0,8

Βιομηχανία

290

2,7

Βιοτεχνία

338

3,1

Χονδρεμπόριο

154

1,4

Ιδιαίτερες Χρήσεις

233

2,1

Οδικό Δίκτυο

3.073

28,3

Σιδ. Γραμμές

1 9

1,2

Εγκαταστάσεις Μαζικών
Μεταφορών

826

7,6

Πηγή: ΓΠΣ

Ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση με την οικονομική βάση του Πειραιά. Μια σύγκριση με τη συμμετοχή
ορισμένων αντίστοιχων δραστηριοτήτων στην οικονομική βάση οδηγεί στις εξής αντιστοιχίες για τον
τουρισμό:
Οι κλάδοι ξενοδοχεία και εστίαση συγκεντρώνουν όπως είδαμε πιο πάνω το 6,9% της απασχόλησης, όταν
η πολεοδομική χρήση «τουρισμός» καταλαμβάνει το 2,6% της έκτασης των οικονομικών χρήσεων της
πόλης ενώ το άθροισμα των πολεοδομικών χρήσεων τουρισμός+αναψυχή καταλαμβάνει το 13,3%.
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Δεδομένου ότι η αναψυχή μόνο μερικώς αντιστοιχεί στην εστίαση, η φυσιογνωμία του κλάδου όσον αφορά
τις έγγειες ανάγκες του είναι σχετικώς ασαφής, αλλά πάντως πιο εντατική από τη μεταποίηση. (ΣΜ1, σελ
98)
Στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής Ν 4277/2014 και συγκεκριμένα στο Άρθρο 28 για τον Τουρισμό
γίνεται παραπομπή στα "προβλεπόμενα στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΑΠ 67659/2013, Β΄ 3155).
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό
Το 2009 ψηφίστηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό
(ΦΕΚ 1138 Β/11.06.2009). Το 2013 ψηφίστηκε η «Έγκριση τροποποίησης του Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 3155 Β/12.12.2013).
Το 2015, το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ. αριθμόν 3632/2015 απόφαση της Ολομέλειας,
ακύρωσε το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό του 2013 υποστηρίζοντας ότι δεν
τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία για την έγκρισή του, καλώντας ταυτόχρονα την πολιτεία να προχωρήσει
άμεσα στην έγκριση νέου. Έπειτα από την απόφαση αυτή, τέθηκε σε ισχύ το προηγούμενο χωροταξικό για
τον τουρισμό του 2009. Ωστόσο, την 1η Μαρτίου του 2017, με την 519/17 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του
ΣΤΕ, ακυρώθηκε και το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού του 2009. Το σκεπτικό του ΣΤΕ ήταν το
παρακάτω:
Από τη στιγμή που α) η Πολιτεία αποφάσισε να αναθεωρήσει το πλαίσιο του 2009 με το νέο που ψήφισε το
2013 κρίνοντας το ως ανεπαρκές για τις νεότερες συνθήκες και β) το ΣΤΕ ακύρωσε το νόμο του 2013 ως
προς τη διαδικασία έγκρισής του και όχι την ουσία του, προκύπτει πως η Διοίκηση οφείλει να «επαναλάβει
νομίμως τη διαδικασία έγκρισης του ακυρωθέντος» και αυτό «δεν συνεπάγεται προσωρινή αναβίωση» του
προηγούμενου.
Σύμφωνα με το ΣΤΕ η ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας μπορεί να βασιστεί στα περιφερειακά
χωροταξικά πλαίσια που παραμένουν εν ισχύ. Με δεδομένο ότι στην Αττική το Ρυθμιστικό Σχέδιο παίζει
ουσιαστικά το ρόλο του Περιφερειακού Χωροταξικού, αυτό αποτελεί βάση για την τουριστική ανάπτυξη.
Παρά την ιδιαιτερότητα ως προς την τωρινή συγκυρία σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο του
χωροταξικού σχεδιασμού στον τομέα του τουρισμού, από τη μελέτη των δύο ειδικών πλαισίων για
τον τουρισμό (του 2009 και του 2013) προκύπτουν κάποια κοινά σημεία ως προς τα
χαρακτηριστικά του Πειραιά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του στον τομέα του τουρισμού. Για
αυτό θα αναφέρουμε συνοπτικά τις βασικές πλευρές των αναφορών σχετικά με τον Πειραιά στα
δύο Ειδικά Πλαίσια (αναλυτικά στο Παράρτημα Γ.1.π1).
Στο ειδικό πλαίσιο του 2009, ο Πειραιάς εντάσσεται στην κατηγορία Δ: «Μητροπολιτικές Περιοχές», ως
περιοχή εντός των ορίων του μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας, για τις οποίες ισχύουν
κατευθύνσεις σχετικές με:
•
•

•

•

•

ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής,
μέτρα βελτίωσης των εισόδων των πόλεων, μέτρα βελτίωσης της σήμανσης των πόλεων, μέτρα
εξυγίανσης και βελτίωσης των περιοχών που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό σημείων
τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και των τουριστικών διαδρομών,
ανάληψη δράσεων αύξησης της χωρητικότητας μιας περιοχής με παράλληλη προστασία και
αποκατάσταση του περιβάλλοντος και του τοπίου μέσω της βελτίωσης των παραμέτρων που το
συνθέτουν,
ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου, με πολεοδομικές παρεμβάσεις, όπως
αναπλάσεις κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων με αύξηση των ελεύθερων χώρων και του
πρασίνου, κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών,
περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών,
αναβάθμιση υφιστάμενων καταλυμάτων και κατά περίπτωση κατασκευή νέων καταλυμάτων 4 και
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•

•

•

5 αστέρων σε κατάλληλες θέσεις κατά προτεραιότητα εντός σχεδίων πόλεων, ορίων οικισμών και
ζωνών χρήσεων γης που επιτρέπουν τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, παροχή
κινήτρων για ολοκληρωμένο εκσυγχρονισμό τουριστικών υποδομών, επανάχρηση αξιόλογων
κτιρίων ή συνόλων, παροχή κινήτρων για μερική ή ολική απόσυρση μη αξιόλογων και
απαξιωμένων κτιρίων χρήσης τουρισμού,
προσανατολισμός των ιδιωτικών επενδύσεων προς τη συμπλήρωση ελλείψεων σε τύπους και
τάξεις καταλυμάτων και σε υποδομές που εμπλουτίζουν, αναβαθμίζουν και διαφοροποιούν το
προσφερόμενο τουριστικό προϊόν,
προώθηση μέτρων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πεζών, ανάπτυξη
τοπικών προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με παράλληλη
παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής τους, επιτάχυνση των ρυθμών ανάπλασης των
ιστορικών κέντρων και του θαλασσίου μετώπου, προστασία, ανάδειξη και συνδυασμένη προβολή
των πόρων του ευρύτερου περιαστικού τους χώρου ,
παροχή κινήτρων για απόσυρση παλαιών κτιρίων, αναβάθμιση του ρόλου των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς, ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων διεθνούς
ενδιαφέροντος, δημιουργία ζωνών εναλλακτικών δραστηριοτήτων και υπαιθρίων πάρκων
αναψυχής και αθλητισμού και δρομολόγηση αναπλάσεων σε περιοχές με βιομηχανικό
ενδιαφέρον, που έχουν χωρική συνέχεια με άλλες περιοχές αστικού τουρισμού.

Εκτός από την ένταξη του Πειραιά στις μητροπολιτικές περιοχές, οι παράκτιες περιοχές του εντάσσονται
και σε μια υποκατηγορία της κατηγορίας Ε «Νησιά και Παράκτιες Περιοχές».
Σε αυτό το πλαίσιο, «Διακρίνεται ζώνη υψηλής ανταγωνιστικότητας διαφόρων οικονομικών
δραστηριοτήτων, η οποία εκτείνεται σε απόσταση 350 μ. από τον αιγιαλό και έχει ιδιαίτερη σημασία για την
ανάπτυξη του τουρισμού. Στη ζώνη αυτή που παρατηρείται υψηλός ανταγωνισμός χρήσεων γης και
δραστηριοτήτων όλων των ειδών, με άμεση ή έμμεση επίπτωση στον τουρισμό, δίδονται οι παρακάτω
κατευθύνσεις:
Πέρα από τις κατηγορίες που ορίζονται με βάση τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης, από το Ειδικό
Πλαίσιο ορίζονται και 8 ειδικές μορφές τουρισμού. Ο Δήμος Πειραιά σχετίζεται άμεσα με και μπορεί να
αναπτύξει τουλάχιστον 5 από αυτές. Αυτές είναι:
•
•
•
•
•

Α. Συνεδριακός Τουρισμός.
Β. Αστικός Τουρισμός.
Γ. Θαλάσσιος Τουρισμός
Δ. Πολιτισμικός Τουρισμός και
Ε. Αθλητικός Τουρισμός

Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο, διαμορφώνονται 11 ενότητες θαλάσσιου τουρισμού. Ειδική σημασία για τον
Πειραιά έχει η αναφορά στον τουρισμό κρουαζιέρας:
«Ειδικότερα για την ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας πέραν από τη βελτίωση των μεταφορικών
υποδομών και κυρίως ελλιμενισμού σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης απαιτείται η προώθηση δράσεων βελτίωσης της εικόνας και της
λειτουργικότητας του προορισμού (διαχείριση ροών επισκεπτών, εξωραϊσμός σημείων πρόσβασης και
περιοχών ενδιαφέροντος).»
Αυτή η αναφορά είναι απολύτως συμβατή με τις προτάσεις και τη στρατηγική της ΟΧΕ που επιδιώκει
ακριβώς να βελτιώσει την εικόνα του Πειραιά ως προορισμού για επισκέπτες ειδικά από την κρουαζιέρα.
(Αναλυτικά στο παράρτημα Γ.1.π1)
Το Ειδικό Χωροταξικό του 2013 κινείται σε μεγάλο βαθμό στην ίδια λογική με τις κατευθύνσεις του
Χωροταξικού του 2009. Για αυτό θα αναφερθούν συνοπτικά τα στοιχεία που εκτιμάται ότι οι κατευθύνσεις
είναι κοινές και θα αναλυθούν μόνο τα νέα χαρακτηριστικά του.
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Σύμφωνα με τις κατηγορίες περιοχών που ορίζει το Χωροταξικό για τον Τουρισμό του 2013, ο Πειραιάς
εντάσσεται στην κατηγορία Γ «Μητροπολιτικές Περιοχές» και ο παράκτιος χώρος του εντάσσεται επίσης
στην κατηγορία Δ.2. «Παράκτιος Χώρος». Οι κατευθύνσεις που δίνονται είναι παρεμφερείς με αυτές που
αναφέρθηκαν παραπάνω, από το νόμο του 2009. Ιδιαίτερο στοιχείο, σε σχέση με το 2009 είναι η
κατεύθυνση για: «Πολιτικές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων υποδοχέων
τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων έναντι της σημειακής χωροθέτησης
τουριστικών καταλυμάτων.» Η αλλαγή αυτή σχετίζεται με και αξιοποιεί νομοθετικές πράξεις που
ολοκληρώθηκαν μεταξύ του 2009 και του 2013 και ειδικότερα στην περίπτωση αυτό το Ν.4002/2011 (ΦΕΚ
180/Α/22.08.2011) με τον οποίο προβλέπεται η δημιουργία «Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων».
Όπως και στο χωροταξικό του 2009, για τον Πειραιά έχουν ειδικό ενδιαφέρον οι πέντε κατηγορίες ειδικού
τουρισμού που αναφέρθηκαν και που παραμένουν περίπου οι ίδιες: Α: Συνεδριακός- Εκθεσιακός
Τουρισμός, Β: Αστικός Τουρισμός, Γ: Θαλάσσιος Τουρισμός, Δ: Πολιτιστικός Τουρισμός και Ε:
Αθλητικός Τουρισμός.
Σε σχέση με το χωροταξικό του 2009, αναφέρουμε μόνο τις παρακάτω διαφορές στα ζητήματα που έχουν
σημασία ως προς την περιοχή μας:
•
•
•

•
•

Α. Ο Συνεδριακός Τουρισμός γίνεται Συνεδριακός- Εκθεσιακός τουρισμός, αναβαθμίζοντας και τη
δεύτερη πλευρά του εκθεσιακού τουρισμού.
Β. Στον Αστικό Τουρισμό υιοθετείται ως κεντρική κατεύθυνση η «Υποστήριξη του ρόλου των
πόλεων ως αυτόνομων προορισμών τουρισμού σύντομης διάρκειας (city break)»
Γ. Ο Θαλάσσιος Τουρισμός αποτελεί μια κατηγορία που αναλύεται πιο διεξοδικά από το
Χωροταξικό του 2009. Συγκεκριμένα, στο θαλάσσιο τουρισμό αναδεικνύονται 4 υπο-κατηγορίες.
Οι δύο πρώτες έχουν ειδική σημασία για τον Πειραιά:
«Γ1. Τουρισμός κρουαζιέρας
«Γ2: Τουρισμός με σκάφη αναψυχής»

Ειδική κατηγορία στο Χωροταξικό του 2013, είναι ο τουρισμός με σκάφη αναψυχής. Παραθέτει Χάρτη και
Κατάλογο με τις θέσεις των υφιστάμενων Τουριστικών Λιμενών στη χώρα. Στο σύνολο της Αττικής,
αναφέρονται 9 μαρίνες, εκ των οποίων οι δύο χωροθετούνται στο Δήμο Πειραιά. Πρόκειται για τη Μαρίνα
Ζέας και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. (Αναλυτικά στο παράρτημα Γ.1.π1)

Γ.1.2 - Συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων “clusters” στον τομέα του
πολιτισμού
Να τεκμηριωθεί η συγκέντρωση δραστηριοτήτων “clusters” στον τομέα του πολιτισμού (εφ’ όσον
υφίσταται) με βάση στοιχεία σχετικών δραστηριοτήτων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην
περιοχή παρέμβασης. Η τεκμηρίωση αυτή θα εξετάζει διάφορες παραμέτρους όπως είδος
δραστηριότητας, πλήθος, δυναμικότητα, απασχόληση, επισκεψιμότητα κ.α. ανάλογα με την κατηγορία της
δραστηριότητας, και θα αξιολογεί τη διαχρονική πορεία της στην περιοχή παρέμβασης, αλλά και στην
ευρύτερη χωρική ενότητα κατά περίπτωση ανάλογα με τη συγκέντρωση και τη δυναμική εξέλιξης που
εμφανίζει. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην εκτίμηση των προοπτικών ανάπτυξης
πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή παρέμβασης, με βάση τη διαχρονική δυναμική, τις
πρόσφατες εξελίξεις και τις διαφαινόμενες προοπτικές.
Για την τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα και όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα
επίσημα στοιχεία και στατιστικό υλικό της ΕΛΣΤΑΤ, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Επιμελητηρίων κ.α. ή από επίσημες/εγκεκριμένες μελέτες και έρευνες καθώς και από επεξεργασία
γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια έρευνα κ.α.
Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων με αναφορά στην πηγή από τα οποία προκύπτει η
τεκμηρίωση, όπως και χαρτογράφηση με χωρική απεικόνιση χαρακτηριστικών κάθε “cluster”
(δραστηριότητες, επισκεψιμότητα, απασχόληση κ.ο.κ.) να επισυναφθεί στο Παράρτημα της πρότασης με
αντίστοιχη αρίθμηση.
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Ο Πειραιάς στο σύνολό του συνιστά ένα αστικό τοπίο εξαιρετικού ενδιαφέροντος, γεγονός που τον
καθιστά εξ ορισμού ένα εν δυνάμει - και με πολλές προκλήσεις - πεδίο άσκησης πολιτιστικής πολιτικής.
Η εισαγωγική αυτή υπογράμμιση γίνεται για να τονισθεί η ιδιαίτερη πολιτιστική αξία του που υπερβαίνει
τα επί μέρους στοιχεία στα οποία αυτή η αξία καταλήγει συνήθως να αναλύεται τείνοντας να
υποβαθμίζει τον πολιτισμό σε μια αισθητική ερμηνεία. Ως αστικό τοπίο παράγεται από ένα πλέγμα
πολιτιστικών συσχετισμών, συμπεριλαμβάνοντας κάτω από μια σύγχρονη πολιτιστική θεώρηση όχι
μόνο μνημεία της αρχαίας ή σύγχρονης βιομηχανικής ιστορίας - στα οποία θα αναφερθούμε πιο κάτωαλλά και ένα σύνολο ανθρώπων και πρακτικών. Φέρει ως εκ τούτου μια πολύ σημαντική πολιτιστική
κληρονομιά που μέσα από την ανάδειξη και την προστασία της συμβάλλει πρωτίστως στην ιστορική
μνήμη και δημιουργεί ταυτόχρονα προϋποθέσεις για την υλοποίηση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής
πολιτικής. Αυτή η θεώρηση συνιστά το πρώτο μας δεδομένο και το υπόβαθρο στο οποίο συμβαίνουν και
τα ακόλουθα.
Σε προηγούμενη ενότητα έγινε αναλυτική αναφορά σε σημαντικές πρόσφατες επενδύσεις στον τομέα
του πολιτισμού και συγκεκριμένα το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και το ΚΠΙΣΝ. Το ΚΠΙΣΝ βρίσκεται
εντός ακτίνας 3km και συνδέεται με μέσο σταθερή τροχιάς - τραμ. Ταυτόχρονα η ανάπλαση της
περιοχής του Αγίου Διονυσίου μέσα από τη συνεργασία της δημόσιας με την ιδιωτική πρωτοβουλία και
έχοντας στον πυρήνα της την ανάπλαση ενός πρώην βιομηχανικού κελύφους θα έχει σημαντικά
αποτελέσματα που μεταξύ άλλων σχετίζονται και με τις δυνατότητες ανάδειξης ενός cluster πολιτισμού
στην περιοχή. Η ενίσχυση, επίσης της κρουαζιέρας, δίνει στον Πειραιά ένα σημαντικό βήμα για να
μπορέσει να αξιοποιήσει το πολιτιστικό του απόθεμα μετατρέποντάς το σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
και μέσο συγκράτησης των επισκεπτών στην πόλη.
Οι σημερινές πολιτιστικές υποδομές του Πειραιά δεν τεκμηριώνουν επαρκώς την ύπαρξη ενός
εγκατεστημένου πολιτιστικού cluster. Είναι ενδεικτικό ότι παρά τη θετική πορεία της επισκεψιμότητας του
Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά που φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, στην κατανομή εισιτηρίων
των μουσείων της Αττικής αντιστοιχεί μόλις το 0,38%.

Στη βάση, όμως, το δυνατοτήτων που σκιαγραφήθηκαν στην αρχή πρέπει να σημειώσουμε μια σειρά
- 40 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από σημαντικές παραμέτρους και δυνατά σημεία, στην αξιοποίηση των οποίων μπορεί να αναπτυχθεί
το πλέγμα του πολιτισμού για την πόλη του Πειραιά.
Η δυναμική του ΔΘΠ είναι ιδιαίτερα σημαντική και μπορεί να τροφοδοτήσει μια ευρύτερη ανάπτυξη
σχετικών δραστηριοτήτων στη γύρω περιοχή. Τα στοιχεία για την επισκεψιμότητα του Θεάτρου
αποδεικνύουν ταυτόχρονα ότι αποτελεί ένα υπερτοπικού χαρακτήρα χώρο πολιτισμού.
Δημοτικό Θέατρο Π ιραιά
ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

2014

22

150

36.612

68,12%

20 5

25

196

32.459

39,66%

2016

30

276

61.648

65,40%

Αντιστοίχως, η δυναμική ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο, αποτυπώνεται εξίσου
και στη λειτουργία του Βεάκειου Θεάτρου Πειραιά, όπου μέσα σε μια διετία, παρατηρείται αύξηση της
επισκεψιμότητας, της τάξης του 55%.
ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΤΟΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2016

38.000

30,67%

2015

2 .080

8,52%

2014

24.536

Η ύπαρξη πολύ σημαντικών ενοτήτων πολιτιστικών χώρων / αρχαιοτήτων της πόλης: τα Μακρά Τείχη
και το Κονώνειο σε όλο το μήκος της Πειραϊκής, οι Αστικές Πύλες και η Ηετιώνεια Ακτή, οι Νεώσοικοι της
Ζέας και το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, το Ελληνιστικό Θέατρο στον προαύλειο χώρο του
Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, οι κήποι της Τερψιθέας και ο Τινάνειος Κήπος, οι δύο ανασκαφές
αστικών ιπποδάμειων και ρωμαϊκών οικοδομικών τετραγώνων στην Τερψιθέα και στου Βρυώνη, το
Δημοτικό Θέατρο και τα νεοκλασσικά των μεγάλων λεωφόρων, της Αγοράς, του Πασαλιμανίου και της
Καστέλας κ.α.. Επιπλέον διαθέτει το βιομηχανικό απόθεμα της Ακτής Βασιλειάδη, της Ηετιώνειας Ακτής,
των γραμμών του ΟΣΕ Αγ. Διονυσίου Λεύκας, την ίδια την περιοχή του Αγίου Διονυσίου, την περιοχή
των Καμινίων, την ενότητα εργοστασίων Δηλαβέρη, Ρετσίνα, Εργοστασίου - Μηχανοστασίου το ΟΣΕ,
την οδό Πειραιώς και την ενότητα ΧΡΩΠΕΙ.
Τα πιο πάνω αποτελούν μια χωρική συγκέντρωση χώρων πολιτισμού που υπό προϋποθέσεις
διασύνδεσης και ανάδειξης συνιστούν ένα εξαιρετικό πρωτογενές υλικό.
Στο άρθρο 15 του ΡΣΑ (Β.1.1π1. Ν. 4277/2014) (βλέπε και χάρτη Γ.χ8) για την "Προστασία και ανάδειξη
των ιστορικών και πολιτιστικών πόρων και των πολιτιστικών υποδομών" αναγνωρίζεται η σημασία του
πολιτισμού ως πόρου ανάπτυξης και πεδίου προώθησης νέων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας
και απασχόλησης. Γίνεται δε συγκεκριμένη αναφορά στην πόλη του Πειραιά και ειδικότερα στο
παράρτημα V που επεξηγεί τις παραγράφους 1 (Ιστορικά Κέντρα) και 5 (Ανάδειξη και δημιουργία
«διαδρομών πολιτισμικής διαχρονικότητας»).
Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο μεν χωρίο για τα Ιστορικά Κέντρα (σελ 4958 του νόμου, ΦΕΚ
156/Α/2014) ότι: "Προωθούνται πεζοδρομήσεις αξόνων που φιλοξενούν δημόσια κτίρια και μνημεία
αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς και του δικτύου άρθρωσης των
παραδοσιακών δραστηριοτήτων του νεώτερου Πειραιά. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ακτές
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Θεμιστοκλέους, Μουτσοπούλου και Κουντουριώτη και τη Λ. Βασ. Γεωργίου. Παράλληλα προωθούνται
μελέτες και έργα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που περιλαμβάνουν την εξυπηρέτηση και οριοθέτηση των
κινήσεων που αναφέρονται στη λειτουργία του λιμανιού και πολεδομικών ρυθμίσεων επέκτασης και
αναβάθμισης ελεύθερων χώρων και πεζοδρόμων, επεμβάσεων επί των όψεων των κτιρίων ιστορικού και
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Τέλος, προωθούνται μελέτες ανάπλασης των πλατειών Τερψιθέας,
Δημαρχείου και Ωρολογίου, ανάδειξης των Αρχαίων Τειχών, του αρχαίου Διπύλου και της Ηετιώνειας
Ακτής, καθώς και του παραθαλάσσιου αστικού τοπίου της Πειραϊκής Χερσονήσου. Προωθούνται
πεζοδρομήσεις αξόνων που φιλοξενούν δημόσια κτίρια και μνημεία αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και
ιστορικού ενδιαφέροντος καθώς και του δικτύου άρθρωσης των παραδοσιακών δραστηριοτήτων του
νεώτερου Πειραιά και επανασχεδιασμός στην κατεύθυνση ανάκτησης δημόσιου χώρου ειδικότερα στις
ακτές Θεμιστοκλέους, Μουτσοπούλου και Κουντουριώτη και τη Λ. Βασ. Γεωργίου. Προωθείται η
πεζοδρόμηση των οδών Χ. Τρικούπη και Φιλελλήνων στον Πειραιά με σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση
των επισκεπτών στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο αρχαίο θέατρο της Ζέας"
Στο σχετικό χωρίο για τις "πολιτιστικές διαδρομές" αναφέρει τη "Σύνδεση Ιστορικού Κέντρου και
κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Πειραιά, όπως είναι το Κονώνειο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, η
Ζέα και οι Αστικές Πύλες, με την Ηετιώνεια Ακτή, μέσω ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού
Αγίου Διονυσίου".
Επιπρόσθετα στα πιο πάνω σημαντικό είναι να αξιοποιηθούν πλευρές του "τρόπου ζωής" στον Πειραιά,
με έμφαση στην εστίαση / αναψυχή, τη θάλασσα και τον ναυταθλητισμό, τη μουσική ιστορία, τα
προϊόντα της δημοτικής αγοράς και τη δυνητική ανάπτυξη εστίασης γύρω από αυτήν, τα οποία
παρουσιάζονται ως οικονομικές συγκεντρώσεις σε άλλες ενότητες του παρόντος, εντάσσονται όμως σε
μια ευρεία πολιτισμική θεώρηση του τόπου / προορισμού "Πειραιάς" που έχει ιδιαίτερη σημασία. (βλέπε
χάρτη Γ.χ9)
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Γ.1.3 - Συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων “clusters” στους τομείς
προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
Να τεκμηριωθεί η συγκέντρωση δραστηριοτήτων “clusters” στους τομείς προτεραιότητας της ΠΣΕΕ στα
τρία πεδία ειδίκευσης (Δημιουργική Οικονομία, Γαλάζια Οικονομία και Βιώσιμη Οικονομία των αναγκών)
(εφ’ όσον υφίσταται) όπως αυτά αναλύονται στην εγκεκριμένη μελέτη ΠΣΕΕ (κεφάλαιο 4). Η τεκμηρίωση
αυτή θα πρέπει να καλύπτει κατά περίπτωση όλες τις σχετικές δραστηριότητες εφόσον αυτές βρίσκονται
εγκατεστημένες και λειτουργούν στην περιοχή παρέμβασης και θα εξετάζει ανά κατηγορία
δραστηριότητας διάφορες παραμέτρους όπως πλήθος επιχειρήσεων, μέγεθος, δυναμικότητα,
απασχόληση κ.α. ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρηση. Επίσης θα αξιολογεί τη διαχρονική πορεία
της δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης, αλλά και στην ευρύτερη χωρική ενότητα κατά περίπτωση
ανάλογα με τη συγκέντρωση και τη δυναμική εξέλιξης που εμφανίζει η δραστηριότητα αυτή. Ιδιαίτερη
βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην εκτίμηση των προοπτικών ανάπτυξης δραστηριοτήτων που
εντάσσονται στους τομείς προτεραιότητας της ΠΣΕΕ στην περιοχή παρέμβασης, με βάση τη διαχρονική
δυναμική, τις πρόσφατες εξελίξεις και τις διαφαινόμενες προοπτικές.
Για την τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα και όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα
επίσημα στοιχεία και στατιστικό υλικό της ΕΛΣΤΑΤ, Επιμελητηρίων κ.α. ή από επίσημες/εγκεκριμένες
μελέτες και έρευνες καθώς και από επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια έρευνα κ.α.
Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων με αναφορά στην πηγή από τα οποία προκύπτει η
τεκμηρίωση, όπως και χαρτογράφηση με χωρική απεικόνιση χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στους τομείς εξειδίκευσης της ΠΣΕΕ (είδος δραστηριότητας, απασχόληση κ.ο.κ.) να
επισυναφθεί στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση.
Η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει συγκεντρώσεις και στους τρεις τομείς Προτεραιότητας της ΠΣΕΕ.
Όπως είναι αναμενόμενο με βάση τον ρόλο του Πειραιά ιδιαίτερα σημαντική είναι η Γαλάζια Οικονομία και
το Ναυτιλιακό Πλέγμα, είναι ωστόσο πολύ σημαντική και η λειτουργία των κλάδων της Βιώσιμης
Οικονομίας των Αναγκών. Η Δημιουργική Οικονομία, παρόλο που καταλαμβάνει σαφώς μικρότερο
μερίδιο, είναι σε θέση να αναπτύξει ενδιαφέρουσες δυναμικές.
Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι ο μητροπολιτικός ρόλος του Πειραιά, ο οποίος συναρτάται με τη
λειτουργία του λιμένα, είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνολική παραγωγική διάρθρωση της πόλης.
Ως εκ τούτου παρά τους διαχωρισμούς και τις κλαδικές προσεγγίσεις είναι κομβικό να λαμβάνονται
πάντοτε υπόψη η συνολική αυτή λειτουργία και ο χαρακτήρας του Πειραιά. Το γεγονός αυτό διαπερνά
οριζόντια τις επιμέρους διαπιστώσεις και δημιουργεί ακόλουθες συνέργειες μεταξύ των κλάδων
δραστηριότητας. Αναλυτικότερα η συνολική εικόνα παρουσιάζεται και στην επόμενη ενότητα (Γ.1.4.), που
ολοκληρώνει την τεκμηρίωση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της πόλης.

Α. Γαλάζια Οικονομία - Ναυτιλιακό Πλέγμα (Maritime Cluster)
Η στρατηγική σημασία της Γαλάζιας Ανάπτυξης και των ευκαιριών για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της
θάλασσας και της ναυτιλίας υπογραμμίζεται και τεκμηριώνεται αναλυτικά σε μια σειρά στρατηγικών
κειμένων και ιδιαίτερα στην "Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών" (Βρυξέλλες, 13.9.2012 COM(2012, εν συντομία θα αναφέρεται ως ΕΕ- Γαλάζια Ανάπτυξη)
494 final)- Παράρτημα Γ1.3.π1 και στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευση για την Περιφέρεια Αττικής
(ΠΣΕΕ).
Αντιπροσωπεύοντας τη θαλάσσια διάσταση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η ανάπτυξη στο πλαίσιο της
γαλάζιας οικονομίας προσφέρει νέους και καινοτόμους τρόπους που θα συμβάλουν ώστε η ΕΕ να εξέλθει
από τη σημερινή οικονομική κρίση (Γ.1.3.π1: ΕΕ-Γαλάζια Ανάπτυξη, σελ 3). Οι πολιτικές της ΕΕ
χαράσσονται με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών των κρατών μελών και των περιφερειών και
προσφέρουν κοινές βάσεις για μια επιτυχή γαλάζια οικονομία και έχουν σχεδιαστεί σε αυτήν την
κατεύθυνση πληθώρα δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών (ο.π. σελ 6). Τομείς προτεραιότητας είναι η
Γαλάζια Ενέργεια, η Υδατοκαλλιέργεια, ο Θαλάσσιος, παράκτιος τουρισμός και τουρισμός με
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κρουαζιερόπλοια, οι Θαλάσσιοι ορυκτοί πόροι, η Γαλάζια βιοτεχνολογία. Οι μεμονωμένοι τομείς της
γαλάζιας οικονομίας είναι αλληλεξαρτώμενοι. Βασίζονται σε κοινές δεξιότητες και μεριζόμενη υποδομή και
εξαρτώνται, από τη βιώσιμη χρήση της θάλασσας από τον άνθρωπο (ο.π. σελ. 8 -15).
Ο τομέας της Γαλάζιας Οικονομίας αποτελεί έναν από τους τρεις τομείς προτεραιότητας της ΠΣΕΕ και
βασικό άξονα στον οποίο στηρίζεται η αναπτυξιακή δυναμική του Δήμου. Ο ρόλος της Π.Ε. Πειραιά
(ΠΣΕΕ σε 37) επισημαίνεται και ρητά: "Σημείο αναφοράς της περιοχής είναι το λιμάνι του Πειραιά που
αποτελεί το κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας της πόλης του Πειραιά αλλά και των γύρω Δήμων
(Κερατσίνι, Πέραμα κ.λπ.), καθώς είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης,
ενώ ταυτόχρονα συνιστά κεντρικό κόμβο της ακτοπλοΐας στην Ελλάδα, βασικό λιμένα φορτοεκφόρτωσης
συμβατικού στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και κύριο σταθμό φορτοεκφόρτωσης αυτοκινήτων σε όλη την
Ευρώπη και τη Μεσόγειο."
«H “Γαλάζια οικονομία”, (ΠΣΕΕ 98-99, πίνακας σελ 102) περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται
με το υδάτινο περιβάλλον, με αιχμή τη ναυτιλία, την αλιεία, τον παράκτιο τουρισμό, τη διαχείριση του
υδάτινου περιβάλλοντος και τις συναφείς δραστηριότητες. Περιλαμβάνει επίσης την παραγωγή ενέργειας
από ΑΠΕ όπως για παράδειγμα η κυματική ενέργεια, τον ειδικό τουρισμό (π.χ. καταδυτικός τουρισμός σε
ναυάγια), μουσεία με θέμα τη ναυτιλία, τη ναυπηγική τέχνη, την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, την καταγραφή/εξερεύνηση του θαλάσσιου κόσμου. Συνδέεται με επιστημονικές και
τεχνολογικές εξελίξεις στη (θαλάσσια) βιολογία-βιοχημεία-βιοτεχνολογία, στα νέα υλικά, τις ΤΠΕ, την
τεχνολογία διαστήματος, τις νέες μορφές τουρισμού, τη θαλάσσια-υποβρύχια αρχαιολογία και ιστορία κοκ.
Η Αττική αποτελεί ήδη διεθνές κέντρο στον τομέα της ναυτιλίας και στο θαλάσσιο τουρισμό, αποτελεί
κόμβο της νησιωτικής οικονομίας, ενώ αναπτύσσονται οι τομείς της υδατοκαλλιέργειας, της
ιχθυοκαλλιέργειας. Υπάρχει κρίσιμος αριθμός υποδομών και δραστηριότητα στη ναυπηγική, ιδίως λεμβών
και μικρών και μεσαίων σκαφών. Από την άλλη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στα ζητήματα
διαχείρισης και προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος (βυθός, θαλάσσια ρύπανση και μόλυνση,
ιχθυοαπόθεμα), της ενέργειας, και διαθέτει σημαντικό παραγωγικό και τεχνολογικό δυναμικό που
μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη σε αυτούς τους κλάδους σε διεθνές επίπεδο.»
«Η Αττική αποτελεί, επίσης, την έδρα ενός από τα μεγαλύτερα λιμάνια παγκοσμίως, του Πειραιά. Μέσω
του Πειραιά αλλά και των αντίστοιχων υπηρεσιών στη ναυτιλία, την ιστιοπλοΐα, την κρουαζιέρα, τη
ναυπηγική, τη ναυπηγοεπισκευαστική και το σύνολο των υπηρεσιών που οδηγούν σε προϊόντα και
υπηρεσίες διαφαίνεται μία ευκαιρία για στροφή προς τη γαλάζια οικονομία με έναν πιο οργανωμένο και
κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Από τη μία πλευρά, η ανάπτυξη μπορεί να συνδέεται κυρίως με τον παράκτιο
τουρισμό ενώ η αυξανόμενη ποιοτικά και ποσοτικά τουριστική κίνηση θα πρέπει να διασυνδέεται πιο
αποτελεσματικά με το νησιωτικό τουρισμό τόσο της Αττικής (Αργοσαρωνικός) όσο και των Κυκλάδων και
την αύξηση της αξίας του τουριστικού προϊόντος. Η άλλη πλευρά αφορά στη διακίνηση προϊόντων και
αγαθών μέσω της αύξησης της κίνησης του λιμανιού του Πειραιά (ο.π., σελ 73, 74).
Ο ρόλος του Πειραιά και η συμβολή του ως σημαντικού λιμένα με διεθνή ρόλο επισημαίνεται και
τεκμηριώνεται και στο ΣΟΑΠ όπως παρουσιάστηκε στην ενότητα Β1.1. Θα υπογραμμίσουμε εδώ ωστόσο
και την εξής αναφορά (ΣΜ1, σελ 13-14) σχετικά με Ισχυρές Λειτουργικές Αστικές Περιοχές όπως
ορίζονται στο πρόγραμμα ESPON. "Όπως φαίνεται στο χάρτη, η Μητροπολιτική Περιοχής της ΑθήναςΑττικής (ΜΠΑΑ) κατατάσσεται στη μεσαία (εκ των πέντε) κατηγορία των «ισχυρών MEGA». Στην ίδια
βαθμίδα κατατάσσονται συνήθως πόλεις μικρότερου μεγέθους, με σχετικά αδύναμο διεθνή ρόλο (αν και
εναρμονισμένο με το μικρότερο μέγεθος). Ωστόσο, αν οι μείζονες διεθνείς δραστηριότητες είναι λιγότερες
από αυτές που θα αντιστοιχούσαν στο μέγεθος της ΜΠΑΑ, μια από αυτές, και ίσως η σημαντικότερη‒μαζί
με την διαφορετικού τύπου παράμετρο της αρχαιολογικής κληρονομιάς‒ είναι οι διεθνείς θαλάσσιες
μεταφορές. Το λιμάνι του Πειραιά (συνολικά) αποτελεί το θεμέλιο αυτής της δραστηριότητας, και με αυτή
την έννοια μια βασική συνιστώσα του όποιου διεθνούς ρόλο της Μητροπολιτικής Περιοχής. Όπως
αναφέρεται πιο κάτω στο οικείο κεφάλαιο («Μεταφορές…») κατά τα τελευταία χρόνια ο ρόλος αυτός
ενισχύεται και η διεθνής εμβέλεια του Πειραιά ως λιμανιού αυξάνει, αποτελώντας το ισχυρότερο στοιχείο
του ρόλου του Πειραιά‒και της χώρας συνολικά‒σε διεθνή, ή τουλάχιστον ευρωπαϊκή κλίμακα.
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Ειδικότερα για το λιμάνι του Πειραιά στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης ( ΦΕΚ 128 Α/03.07.2008), πλέον όσων αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, σημειώνεται
ότι: «Διαπιστώνεται ότι το λιμάνι του Πειραιά είναι ήδη ενταγμένο στους διεθνείς θαλάσσιους άξονες
(Ανατολική − Δυτική Μεσόγειος, Εύξεινος Πόντος, Αδριατική).»
Στη μελέτη του ΣΟΑΠ (σελ 39 - 46) γίνεται αντιστοίχιση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για την κλαδική
διάρθρωση της απασχόλησης με τις κατηγορίες της RIS "Δημιουργική Οικονομία, Γαλάζια Οικονομία,
Βιώσιμη Οικονομία των αναγκών). Ο σχετικός πίνακας (Π1) είναι προσεγγιστικός, γιατί δεν υπάρχουν
πάντα προφανείς ή ακριβείς αντιστοιχίες μεταξύ της ορολογίας για τους κλάδους στο ΕΣΠΑ και το
ΠΕΠ/RIS3 και της αντίστοιχης της ΕΛΣΤΑΤ. Δίνει, ωστόσο, μια ενδεικτική εικόνα για το ζήτημα.
Στη γαλάζια οικονομία, σύμφωνα με το ΣΟΑΠ, αντιστοιχούν 11 κλάδοι (Α03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια,
Γ23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, Γ30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού
μεταφορών, Ε36Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού, Ε37 Επεξεργασία λυμάτων, ΣΤ43
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, Η50 Πλωτές μεταφορές, Θ55 Καταλύματα, Μ72
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, Ρ90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση, Ρ93
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας). Σε επίπεδο
απασχολούμενων στη γαλάζια οικονομία - οριζόμενη με τον συγκεκριμένο τρόπο - αντιστοιχούν 6189
εργαζόμενοι και 10,8% της απασχόλησης. (βλέπε πίνακα Π1)
Αξιοποιώντας τα στοιχεία της βάσης δεδομένων i-mentor, και ακολουθώντας της μεθοδολογία του ΣΟΑΠ
ως προς την επιλογή κλάδων, ο Δήμος Πειραιά συγκέντρωσε στοιχεία για 388 επιχειρήσεις που
εντάσσονται στη γαλάζια οικονομία και παρήγαγε τους σχετικούς χάρτες χωρικής συγκέντρωσης (Γ.χ10,
Γ.χ11). Για τις 321 από αυτές γνωρίζουμε το έτος ίδρυσης. 55 από τις 321 (17,1%) ιδρύθηκαν από το
2008 και ύστερα, 169 (52,6%) από το έτος 2000 και ύστερα και 253 (78,8%) από το 1990 και ύστερα.
Συγκριτικά με τη συνολική εικόνα οι επιχειρήσεις της γαλάζιας οικονομίας έχουν σχετικά ανάλογη πορεία.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση ανά κλάδο, του δείγματος των επιχειρήσεων
του Δήμου Πειραιά από την βάση i-mentor, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών για τα έτος 2015, στον τομέα
της γαλάζιας οικονομίας.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα σημαντικό ποσοστό στο συνολικό κύκλο εργασιών του δείγματος των
επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά της γαλάζιας οικονομίας έχουν οι πλωτές μεταφορές και οι αθλητικές και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
Καταλύματα
Πλωτές μεταφορές
Επεξεργασία λυμάτων
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας
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181,283,560.32 €
50,461,099.39 €

93
32,438,026.30 €
ΣΥΝΟΛΟ 213,691,516.47 €

55,659,939.23 €

57,056,943.84 €

107,910,791.19 €

94,874,813.34 €

348,652,237.77 €

269,392,536.92 €

291,449,210.09 €

310,906,454.40 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

10,132,829.61 €
11,887,781.64 €
5,453,584.75 €
131,383,141.95 €
53,478,255.13 €

2014

9,153,178.17 €
7,241,218.75 €
5,451,596.90 €
130,442,700.79 €
28,964,795.56 €

7,654,671.86 €
11,359,336.08 €
6,412,967.61 €
131,908,054.17 €
58,696,611.34 €

ΣΤΑΚΟΔ08

2005-2015

2014-2015

30
43
55
50
37

-16%
57%
18%
1%
103%

30%
44%
4%
31%
-7%

93

192%

-12%

ΣΥΝΟΛΟ

45%

7%

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
Καταλύματα
Πλωτές μεταφορές
Επεξεργασία λυμάτων
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας
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Ναυτιλιακό Πλέγμα
Το βασικό, ωστόσο, σκέλος της γαλάζιας οικονομίας στον Πειραιά είναι εκείνο που περιγράφεται ως
Ναυτιλιακό Πλέγμα ή Maritime Cluster, το οποίο στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε αναλυτικά.
Η περιγραφή και τεκμηρίωσή της ΟΧΕ για το ναυτιλιακό πλέγμα στηρίζεται (α) στην ΠΣΕΕ και ιδιαίτερα το
παράρτημά της (Παράρτημα V: Ναυτιλιακό Πλέγμα, παράρτημα Γ.1.3.π2), καθώς και (β) στη μελέτη
«Αξιοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης του ΠΕΠ Αττικής 2014 - 2020», (γ) στο
ΣΟΑΠ το οποίο αναφέρεται στην ΠΣΕΕ αλλά τη συσχετίζει και με την έννοια της θαλάσσιας χωροταξίας
και παρουσιάζει στοιχεία των σχετικών κλάδων από το ΕΒΕΠ, (δ) τη μελέτη του ΕΒΕΠ με θέμα
«Χαρτογράφηση ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά» και (ε) στην
επεξεργασία στοιχείων από τον Δήμο Πειραιά η οποία συνδυάζει τις πιο πάνω μεθοδολογίες με τρόπο
που αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω και αντλεί στοιχεία από την εταιρία Infobank Hellastat και ειδικότερα
την εφαρμογή iMentor, μια πλήρη βάση δεδομένων με 90.000 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της
Ελληνικής αγοράς.
Η ΠΣΕΕ (παράρτημα V) περιγράφει το Ναυτιλιακό Πλέγμα, το περιεχόμενο και την χωρική κατανομή του.
Με βάση τη διεθνή εμπειρία και βιβλιογραφία καταλήγει στον προσδιορισμό του ελληνικού ναυτιλιακού
πλέγματος ως εξής:
Τα μέλη που εν δυνάμει απαρτίζουν το ελληνικό ναυτιλιακό cluster είναι:
•

Ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Πρόκειται για εφοπλιστικά γραφεία, διαχειρίστριες και πλοιοκτήτριες
εταιρείες, οι οποίες ως αντικείμενο εργασιών έχουν κυρίως τη μεταφορική και τουριστική ναυτιλία,
ελεύθερη (tramp) αλλά και γραμμών (liner).

•

Υπηρεσίες Ναυτιλίας. Επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες ναυτιλιακού χαρακτήρα
(κυρίως στις πλοιοκτήτριες και διαχειρίστριες εταιρείες). Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές
εταιρείες, P&I Clubs, δικηγορικά γραφεία ναυτιλιακής εξειδίκευσης, διακανονιστές αβαριών, ναυτιλιακά
πρακτορεία, μεσίτες , εταιρείες διαχείρισης πληρωμάτων κλπ.

- 46 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

•

Ναυπηγήσεις κι Επισκευές. Ο κλάδος της ναυπηγικής-ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας του
ελληνικού ναυτιλιακού cluster, στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Πειραιά (Πέραμα) και οι
υποδομές για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών ναυπηγικού χαρακτήρα.

•

Εκπαιδευτικοί φορείς. Η ναυτική ακαδημία στον Πειραιά και στην Ύδρα, ένας σημαντικός αριθμός
ναυτιλιακών εκπαιδευτικών φορέων στην περιοχή του Πειραιά, η παρουσία του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, με αξιοσημείωτο έργο, τόσο στις ανώτερες ναυτιλιακές σπουδές, όσο και σε θέματα
Έρευνας κι Ανάπτυξης.

•

Λιμενικές υπηρεσίες. Ποικίλες λιμενικές υπηρεσίες προσφέρονται στα λιμάνια του ελληνικού
ναυτιλιακού cluster. Πιο συγκεκριμένα, στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν τερματικοί σταθμοί τόσο για
επιβάτες, όσο και για εμπορεύματα (κοντέινερ, οχήματα, γενικό φορτίο). Όσον αφορά τα
εμπορεύματα, προσφέρονται υπηρεσίες χειρισμού, αποθήκευσης και φύλαξης αυτών, ενώ στα
ελλιμενισμένα πλοία παρέχονται υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, καθώς και υπηρεσίες επισκευών,
πλοήγησης, ρυμούλκησης κλπ.

•

Κρατικοί ναυτιλιακοί φορείς. Σημαντικό ρόλο για το ελληνικό ναυτιλιακό πλέγμα δραστηριοτήτων
διαδραματίζει το κράτος (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, Ελληνικός
Νηογνώμονας ).

•

Υπηρεσίες εφοδιασμού. Αντικείμενο των υπηρεσιών εφοδιασμού (ship supplies) αποτελεί η
προμήθεια των πλοίων με ανταλλακτικά και λοιπά εξαρτήματα και η διενέργεια κάποιων ναυτιλιακών
δραστηριοτήτων, όπως ρυμούλκηση, διάσωση, παροχή τεχνικής υποστήριξης κλπ.

•

Αλιεία. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο κλάδος της αλιείας για το ελληνικό ναυτιλιακό πλέγμα. Η ελληνική
αλιεία σήμερα στη συντριπτική της πλειοψηφία είναι παράκτια και μικρής κλίμακας.

•

Αμυντική Ναυτιλία. Στον εν λόγω κλάδο ανήκουν το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα.»

Στην ΠΣΕΕ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον υποκλάδο των πλωτών μεταφορών, ο οποίος παρουσιάζει
πολύ ισχυρή εξειδίκευση επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα του κλάδου όχι μόνο σε περιφερειακό αλλά και
σε εθνικό επίπεδο. (ΠΣΕΕ σελ 35, σελ 68) ενώ παράλληλα συγκαταλέγεται στα «αναδυόμενα clusters»
(ΠΣΕΕ, πίνακας σελ 62-63): «Μεταφορές & Logistics (θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές, άλλες
βοηθητικές δραστηριότητες μεταφοράς, ενοικίαση εξοπλισμού μεταφορών), Τουρισμός & Φιλοξενία
(δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων, δραστηριότητες παροχής τουριστικής
βοήθειας), Ένδυση, διανομή, υποδήματα, σχετικά με τη ναυτιλία / θάλασσα – υπηρεσίες, υλικά και
παραγωγή προϊόντων συσχετιζόμενη με την γαλάζια οικονομία (γιότ – κρουαζιέρα).
Η μελέτη προχωρεί στη σκιαγράφηση «ναυτιλιακού πλέγματος» στην ευρεία ζώνη Πειραιάς-ΔραπετσώναΠέραμα-Σαλαμίνα-Σκαραμαγκά («ζωτικό χώρο» του πλέγματος, όπως ονομάζεται), χαρακτηριστικό της
οποίας είναι η δέσμευσή της από ναυτιλιακές δραστηριότητες, οι οποίες προσδιορίζονται από τις
δραστηριότητες του ΟΛΠ, την Ναυπηγο-Επισκευαστική Ζώνη του Περάματος-Σαλαμίνας (ΝΕΖ) και από
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Παρεμβάλλονται ασυνεχείς δραστηριότητες υποδομών φιλοξενίας αλιευτικών
σκαφών. ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, διαχείρισης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών, δραστηριότητες
του Πολεμικού Ναυτικού και μικρής κλίμακας «ελεύθερες» παραλιακές ζώνες. Η περιοχή αυτή
χαρακτηρίζεται από συναφείς υποστηρικτικές προς τις ανωτέρω δραστηριότητες, μεταφορών,
αποθήκευσης, τροφοδοσίας, ειδικών μηχανολογικών και μεταλλουργικών εφαρμογών και υπηρεσιών που
συνδέονται με τη διαχείριση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. (ο.π. και ΣΟΑΠ, σελ 44).
Στην πρώτη φάση προετοιμασίας της ΟΧΕ είχε πραγματοποιηθεί διαγραμματική απεικόνιση της δομής
αυτής της ευρείας ζώνης (Γ.χ12). Το διάγραμμα αυτό συμπεριλαμβάνεται και στο ΣΟΑΠ, όπου
προσδιορίζεται ο ειδικότερος ρόλος του Πειραιά σε αυτό:
«Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα αλλά προκύπτει προφανώς και από τα προαναφερόμενα, ο Δήμος
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Πειραιά δεν περιλαμβάνει το σύνολο της ζώνης. Καλύπτει ωστόσο ένα σημαντικό εκτατικό τμήμα του,
περιλαμβάνει το επιβατικό λιμάνι, κρίσιμες άλλες δραστηριότητες του πλέγματος, και προφανώς αποτελεί
τον ιστορικό πυρήνα και την «ταυτότητα» του ναυτιλιακού πλέγματος. Ένα διεθνές brand name της ζώνης
θα εστιαζόταν χωρίς αμφιβολία στον όρο «Πειραιάς/ Piraeus», όρο με ισχυρή παγκόσμια
αναγνωρισιμότητα. Το στοιχείο αυτό δίνει στο Δήμο Πειραιά μια σαφή κεντρικότητα στο πλέγμα και
τη ζώνη, χωρίς να παραγνωρίζεται ο διαδημοτικός χαρακτήρας, και σε κάθε περίπτωση η
σημασία του πλέγματος και το μέγεθος της ζώνης θέτουν το ζήτημα του ενιαίου στρατηγικού
σχεδιασμού και του συντονισμού».(ΣΟΑΠ, σελ 45). Η σαφής κεντρικότητα του Πειραιά απορρέει
από την εγκατάσταση στην περιοχή του των κεντρικών και επιτελικών υπηρεσιών του τομέα.
Αποτελεί την έδρα του ΟΛΠ, των ναυτιλιακών και υποστηρικτικών τους επιχειρήσεων , του
αρμόδιου Υπουργείου κ.ο.κ.
Εν συνεχεία το ΣΟΑΠ αναφέρεται στις προτάσεις της ΠΣΕΕ για τις ευκαιρίες ανάπτυξης που απορρέουν
από το ναυτιλιακό πλέγμα και τα επόμενα βήματα τα οποία λαμβάνει υπόψη στη στρατηγική του (ο.π. σελ
45-46)
Ως προς τη χωροθέτηση επί μέρους κλάδων του πλέγματος, με αξιοποίηση στοιχείων του ΕΒΕΠ, το
ΣΟΑΠ παρουσιάζει α) τις επιχειρήσεις γεωργίας-αλιείας οι οποίες συγκεντρώνονται ισχυρά σε τμήμα της
2ης ΔΚ (σε επαφή με το λιμάνι). Άλλες ισχυρές συγκεντρώσεις δεν υπάρχουν (λαμβανομένου υπόψη και
του χαμηλού αριθμού των συγκεκριμένων επιχειρήσεων), ούτε σχετική ειδίκευση κάποιας περιοχής σε
αυτές όπως φαίνεται στους χάρτες της σελ 56 (παράρτημα Γ.χ13,) και β) Τις ναυτιλιακές (και
παραναυτιλιακές) επιχειρήσεις συγκεντρώνονται σαφώς στη 2η και μερικώς σε έναν ΤΚ της 3ης ΔΚ, σε
επαφή με το κεντρικό λιμάνι και το λιμάνι της Ζέας (ανάμεσα στις Ακτές Μιαούλη και Μουτσοπούλου) στη
σελ 58 (Παράρτημα Γ.χ14).
Περισσότερο αναλυτικά και ενδεικτικά, ωστόσο, είναι τα στοιχεία της Μελέτης «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΣΜ4) του
Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ για λογαριασμό του ΕΒΕΠ.
Υπογραμμίζεται και εκεί ότι «Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της
ελληνικής οικονομίας με έντονη παρουσία και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Πάνω από
1.200 μεγάλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις εδρεύουν στον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, η πλειονότητα των
οποίων κατέχουν την έδρα τους στον Πειραιά, παρέχοντας άμεση απασχόληση σε 10.000 εργαζομένους.
Επίσης, στον Πειραιά δραστηριοποιείται κι ένας σημαντικός αριθμός σχετικών με τη ναυτιλία
επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν Νηογνώμονες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς,
νομικά γραφεία, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών συμβούλων, εταιρείες ναυτασφαλιστικών
υπηρεσιών, που καλύπτουν τον ναυτιλιακό κίνδυνο που αναλαμβάνει ο ελληνόκτητος στόλος αξίας
περίπου 100 δις δολάρια. Υπολογίζεται ότι στους τομείς της ελληνικής ναυτιλίας απασχολούνται
κατά προσέγγιση περίπου 200.000 άτομα, εκ των οποίων το ¼ στα πλοία. Τα δε έσοδα που
προκύπτουν από τον ελληνικών συμφερόντων στόλο, ως εισροή ναυτιλιακού συναλλάγματος,
κυμαίνονται περίπου στα 14 δις € (2015), περισσότερα από κάθε άλλο κλάδο της οικονομίας» (σελ
4).
Η χαρτογράφηση στην οποία προβαίνει σε επίπεδο περιφέρειας επικεντρώνεται στις εξής κατηγορίες:
•

Κατηγορία Α: Ναυπηγοεπισκευή

•

Κατηγορία Β: Κατασκευή Ναυτιλιακού Εξοπλισμού

•

Κατηγορία Γ: Προμήθεια Ναυτιλιακού Εξοπλισμού

•

Κατηγορία Δ: Ναυτιλιακές Υπηρεσίες

Καθώς η μελέτη επεκτείνεται και ευρύτερα του Πειραιά σημειώνουμε ότι τα στοιχεία που αναφέρει για τον
Δήμο Πειραιώς αφορούν σε 766 (από 1338 σε όλη την Αττική) επιχειρήσεις σε αυτές τις 4 κατηγορίες,
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γεγονός που τεκμηριώνει τον ρόλο του Πειραιά εντός του πλέγματος. Οι χάρτες των σελίδων 19-26
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο σύνολό τους. Ως πιο ενδεικτικοί στην παρούσα υποβολή
συνυποβάλλονται ο χάρτης 1. Η θέση των σχετικών με τη Ναυτιλία επιχειρήσεων (σελ 19), ο Χάρτης 2: Οι
θέσεις των επιμέρους κατηγοριών των σχετικών με τη Ναυτιλία επιχειρήσεων (σελ 20) και ο Χάρτης 7: Η
χωρική συγκέντρωση των σχετικών με τη Ναυτιλία επιχειρήσεων στη νοτιοδυτική ακτογραμμή της Αττικής
(σελ 25). (Παράρτημα Γ.χ15, Γ.χ16, Γ.χ17)
Οι χάρτες του Δήμου Πειραιά (Παράρτημα Γ.χ18, Γ.χ19) παράχθηκαν με την εξής προσέγγιση και
μεθοδολογικά συνδυάζουν τις ως άνω αναφερόμενες, εξειδικεύουν δε στην περιοχή παρέμβασης της
ΟΧΕ.
Ακολουθώντας βασικά τις κατηγορίες της ΠΣΕΕ αντλήθηκαν στοιχεία των επιχειρήσεων από τη βάση
δεδομένων i-mentor (βλέπε και πιο πάνω). Μελετήθηκαν οι κωδικοί δραστηριοτήτων 3365 επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Έγινε περιορισμός στον Δήμο Πειραιά και
χωροθετήθηκαν οι επιχειρήσεις ανάλογα με τις κατηγορίες του ναυτιλιακού πλέγματος που περιγράφονται
στην ΠΣΕΕ. Ορισμένες κατηγορίες της ΠΣΕΕ (κυρίως υπηρεσίες εφοδιασμού) μπορούν να
συμπεριλάβουν ένα τεράστιο σύνολο οικονομικών δραστηριοτήτων που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται
από την ύπαρξη του λιμανιού και του ναυτιλιακού cluster. Επιλέχθηκε από τον κλάδο του χονδρεμπορίου
να ενταχθούν στο πλέγμα και να γεωαναφερθούν οι δραστηριότητες αυτές που φαίνεται να συνδέονται
πιο άμεσα με τη ναυτιλία και τη ναυπηγοεπισκευή. Αυτό κατέστη εφικτο εξετάζοντας την περιγραφή των
οικονομικών δραστηριοτήτων τους (εμπόριο ανταλλακτικών, μηχανών κ.α. που σχετίζονται με τη ναυτιλία
και την ναυπηγοεπισκευή) όσο και από την ενδεικτική μελέτη παραδειγμάτων συγκεκριμένων
επιχειρήσεων του κλάδου. Αντίστοιχη επιλογή έγινε και στον τομέα των υπηρεσιών ναυτιλίας όπου επίσης
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Επιλέχθηκε να ενταχθούν ορισμένες κατεξοχήν
ναυτιλιακές δραστηριότητες (ασφαλιστικές, μεσίτες κ.α.) όσο και άλλες υπηρεσίες που μέσα από την
έρευνά αποδείχτηκε ότι η κυρία κατεύθυνσή τους είναι προς τη ναυτιλία (π.χ. επιχειρήσεις παροχής
λογισμικού προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις, νομικές εταιρίες με εξειδίκευση στη ναυτιλία κ.α). Εντάχθηκαν
επίσης οι εκπαιδευτικοί φορείς καθώς και οι κρατικοί φορείς ναυτιλίας. Στην τελευταία κατηγορία
εντάχθηκε και το Ναυτικό Μουσείο, που ενώ δεν αναφέρεται στην ΠΣΕΕ τα διεθνή παραδείγματα maritime
clusters αναφέρονται και σε μουσεία με προσανατολισμό στη ναυτιλία. Όπως είναι προφανές μεταξύ του
ναυτιλιακού πλέγματος και άλλων τομέων υπάρχουν έντονες αλληλεπιδράσεις. Η προσπάθειά ήταν να
εστιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στις επιχειρήσεις και υπηρεσίες αυτές που έχουν ως κύρια
πλευρά τη ναυτιλία.
Με βάση τα παραπάνω, εντοπίστηκαν χωρικά 1468 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Πειραιά
και μπορούν να γεωαναφερθούν. Από εκεί προέκυψαν οι χάρτες του παραρτήματος. Ο θερμικός χάρτης
(Γ.χ18) δείχνει το πλέγμα με τις χωρικές συγκεντρώσεις του συνόλου των δραστηριοτήτων του
ναυτιλιακού πλέγματος. Ο χάρτης Γ.χ19 δείχνει το πλέγμα με τις υποκατηγορίες του. Φαίνεται και από
αυτόν τον χάρτη ο τρόπος με τον οποίο εντός του πλέγματος κατηγοριοποιούνται οι δραστηριότητες. Οι
περισσότερες ναυτιλιακές συγκεντρώνονται στην Ακτή Μιαούλη και Ποσειδώνος και σε μικρότερο βαθμό
στην Ακτή Μουτσοπούλου. Οι υπηρεσίες ναυτιλίας έχουν μεγαλύτερη διασπορά αλλά και αυτές
συγκεντρώνονται στο κέντρο και ειδικά στην Ακτή Μιαούλη. Οι υπηρεσίες εφοδιασμού και οι
ναυπηγοεπισκευές εντοπίζονται εντός της περιοχής του cluster αλλά εντονότερα προς το βόρειο,
βορειοδυτικό τμήμα του Δήμου.
Η χωρική συγκέντρωση συμβαδίζει σχεδόν απόλυτα με την εικόνα που παρουσιάζει και η μελέτη για
λογαριασμό του ΕΒΕΠ (ΣΜ4).
Από τις 1468 για τις 1341 επιχειρήσεις του maritme cluster γνωρίζουμε το έτος ίδρυσης. 243 (18,1%)
ιδρύθηκαν από το 2008 και ύστερα, 648 (48,3%) από το έτος 2000 και ύστερα και 1017 (75,8%) από το
1990 και ύστερα. Συγκριτικά με τη συνολική εικόνα οι επιχειρήσεις του ναυτιλιακού πλέγματος είναι σε
μικρό βαθμό αλλά σχετικά παλιότερες, γεγονός που συμβαδίζει με την ιστορική διαχρονικότητα του
κλάδου.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση ανά κλάδο, του δείγματος των επιχειρήσεων
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του Δήμου Πειραιά από την βάση i-mentor, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών για τα έτος 2015, του
ναυτιλιακού πλέγματος.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα σημαντικό ποσοστό στο συνολικό κύκλο εργασιών του δείγματος των
επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά της γαλάζιας οικονομίας έχουν το χονδρικό εμπόριο, καθώς και η
αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. Σημειώνεται στο σημείο αυτό πως τα
στοιχεία (κύκλος εργασιών) στη βάση i-mentor για τις πλωτές μεταφορές είναι περιορισμένα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
(σχοινιά)
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο
μηχανοκινήτων οχημάτων και
μοτοσυκλετώνύ
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω
αγωγών
Πλωτές μεταφορές
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Εκδοτικές δραστηριότητες (λογισμικό)

ΣΤΑΚΟΔ08

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Κ.Ε.)
2008
2011

2005

9,081,717.52 €

2014
5,778,814.53 €

6,773,994.41 €

2015
5,835,827.99 €

13

6,729,441.29 €

25

1,133,224.10 €

1,067,242.46 €

594,770.78 €

5,876,204.15 €

7,654,671.86 €

30

9,153,178.17 €

42,943,484.80 €

10,132,829.61 €

5,876,204.15 €

7,654,671.86 €

46

793,726,920.94 €

1,564,495,507.08 €

1,692,302,493.92 €

1,388,643,762.45 €

1,112,028,964.41 €

49
50

3,198,732.42 €
130,442,700.79 €

10,822,016.00 €
181,283,560.32 €

5,722,280.66 €
131,383,141.95 €

4,278,031.09 €
100,758,933.46 €

6,036,167.99 €
131,908,054.17 €

52

345,260,875.67 €

393,830,158.62 €

317,268,261.88 €

354,294,406.12 €

396,565,342.55 €

79

4,377,554.14 €

5,000,934.35 €

2,651,635.91 €

2,402,087.24 €

2,734,994.48 €

158,507.48 €
77
58
83,300.00 €
ΣΥΝΟΛΟ 1,294,264,435.00 €

1,050,276.05 €
62,050.00 €
2,209,636,947.20 €

106,500.00 €
67,980.00 €
2,167,003,889.12 €

373,083.12 €
52,582.50 €
1,868,334,108.81 €

409,683.27 €
43,450.00 €
1,670,871,828.58 €
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Ε.
2005-2015

2014-2015

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
(σχοινιά)

13

-13%

1%

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού

25

575%

30%

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο
μηχανοκινήτων οχημάτων και
μοτοσυκλετώνύ
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω
αγωγών
Πλωτές μεταφορές
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες

30

-16%

30%

46

40%

-20%

49
50

89%
1%

41%
31%

52

15%

12%

79

-38%

14%

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Εκδοτικές δραστηριότητες (λογισμικό)
ΣΥΝΟΛΟ

77
58

158%
-48%
29%

10%
-17%
-11%

Ειδικότερο τμήμα του ναυτιλιακού πλέγματος είναι οι ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται 397 επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στο «Ειδικό Μητρώο Ναυπηγοεπισκευαστών» που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων, όπως ναυπηγεία, μηχανουργικά, ηλεκτρολογικά, ελασματουργικά, σωληνουργικά κτλ.
Με βάση την επεξεργασία των στοιχείων που παρατίθενται χαρτογραφήθηκαν οι επιχειρήσεις αυτές. Στην
ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται οι χωρικές συγκεντρώσεις που φαίνονται στο Χάρτη Γ.χ20. Υψηλές
συγκεντρώσεις εντοπίζονται στις κεντρικές περιοχές του Δήμου Πειραιά όπου χωροθετείται και το
maritime cluster και ειδικότερα στην περιοχή βόρεια του Αγίου Διονυσίου και της Ρετσίνας. Επίσης,
υψηλές συγκεντρώσεις εντοπίζονται στη Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος και σε άλλα σημεία
επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, μέχρι το Κερατσίνι, καθώς επίσης και στο Βιομηχανικό Πάρκο του
Σχιστού. Χαμηλότερες συγκεντρώσεις εντοπίζονται στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής και στη Σαλαμίνα.
Εστιάζοντας στο Δήμο του Πειραιά οι δραστηριότητες αυτές παρουσιάζουν υψηλές χωρικές
συγκεντρώσεις στις προαναφερθείσες περιοχές ενώ στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου είναι πιο
χαμηλές.
Ενισχύεται το συμπέρασμα ότι το ναυτιλιακό πλέγμα υπάρχει σε αυτές τις περιοχές που είχαμε
περιγράψει από πριν, με το βόρειο τμήμα του λιμανιού να έχει τις περισσότερες δραστηριότητες
ναυπηγοεπισκευής και παραγωγής, και το νότιο τμήμα περισσότερες δραστηριότητες
ναυτιλιακών και άλλων υπηρεσιών.

Β. Δημιουργική Οικονομία
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Σύμφωνα με την προσέγγιση του ΣΟΑΠ (σελ. 41-43) στη Δημιουργική Βιομηχανία εντάσσονται 16 κλάδοι
βάσει διψήφιων ΣΤΑΚΟΔ (Γ14 κατασκευή ειδών ένδυσης, Γ25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, Γ31 Κατασκευή επίπλων, Θ55 Καταλύματα, Θ56
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, Ι58 Εκδοτικές Δραστηριότητες, Ι59 Παραγωγή κινηματογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, Ι60
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, Μ72 Επιστημονική έρευνα και
ανάπτυξη, Μ74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, Ν79 Δραστηριότητες
ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων υπηρεσιών κρατήσεων και
συναφείς δραστηριότητες, Ο85 Εκπαίδευση, Ρ90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση,
Ρ91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακίων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες,
Ρ92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, Ρ93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης
και ψυχαγωγίας). Στους κλάδους αυτούς απασχολούνται 11385 απασχολούμενοι που αντιστοιχούν στο
20,1%.(βλέπε πίνακα Π1)
Το ΣΟΑΠ με βάση τα στοιχεία του ΕΒΕΠ παρουσιάζει 2 από τους κλάδους που εντάσσονται στη
Δημιουργική βιομηχανία, την εστίαση και τα ξενοδοχεία. Στις κατηγορίες αυτές αναφερθήκαμε και στο
κεφάλαιο για τον τουρισμό (Γ.1.1.) και τους χάρτες του σχετικού παραρτήματος.
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρουσιάζουν σχετικώς άτυπη κατανομή: ισχυρή εστίαση στο κέντρο, αλλά
και κάποιες συγκεντρώσεις στις 3η και 1η ΔΚ (που γενικώς δεν προσελκύουν πολλές επιχειρήσεις άλλων
κλάδων).
Η εστίαση (και συναφής αναψυχή: καφέ κλπ.) παρουσιάζει ιδιαίτερη χωρική συμπεριφορά, με σχετικά
ισχυρή απόλυτη εστίαση στο τμήμα της 3ης ΔΚ περί το Μικρολίμανο, και παρεμφερή μορφή σχετικών
συγκεντρώσεων (τοπικών εξειδικεύσεων).
Ο Δήμος Πειραιά αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων i-mentor (βλέπε και πιο πάνω), ακολούθησε τη
μεθοδολογία του ΣΟΑΠ ως προς την επιλογή κλάδων για την παραγωγή χαρτών χωρικών
συγκεντρώσεων δραστηριοτήτων (Παράρτημα χάρτες Γ.χ21, Γ.χ22) .
Για τη δημιουργία των χαρτών της Δημιουργικής Βιομηχανίας εντοπίστηκαν 407 επιχειρήσεις (σε αυτές
συμπεριλαμβάνονται και επιχειρήσεις του Δήμου που σχετίζονται με τη Δημιουργική Βιομηχανία). Από
τους χάρτες χωρικής συγκέντρωσης προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Μεγαλύτερη
χωρική συγκέντρωση εμφανίζεται στις περιοχές του Κέντρου του Πειραιά, όπου εμφανίζει συγκέντρωση
και το ναυτιλιακό cluster, ενώ σημαντική συγκέντρωση σημειώνεται προς την περιοχή του Νέου Φαλήρου
γεγονός που μπορεί σε συσχέτιση με τον πόλο και άξονα πολιτισμού του παραλιακού μετώπου να
παράγει ενδιαφέρουσες δυναμικές. Επιπλέον, διαβάζοντας την εσωτερική διάρθρωση της Δημιουργικής
Οικονομίας του Πειραιά, σε χωρικό επίπεδο βλέπουμε τις δημιουργικές δραστηριότητες που σχετίζονται
με τη μεταποίηση να συγκεντρώνονται στο βόρειο τμήμα και σε συνάφεια με τις ζώνες συγκέντρωσης της
μεταποιητικής δραστηριότητας.
Για τις 307 από τις 407 γνωρίζουμε το έτος ίδρυσης. 61 (19,9%) ιδρύθηκαν από το 2008 και ύστερα, 155
(50,5%) από το έτος 2000 και ύστερα και 237 (77,2%) από το 1990 και ύστερα. Συγκριτικά με τη συνολική
εικόνα οι επιχειρήσεις της δημιουργικής οικονομίας έχουν σχετικά ανάλογη πορεία.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση ανά κλάδο, του δείγματος των επιχειρήσεων
του Δήμου Πειραιά από την βάση i-mentor, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών για τα έτος 2015, στη
δημιουργική βιομηχανία.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα σημαντικό ποσοστό στο συνολικό κύκλο εργασιών του δείγματος των
επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά της δημιουργικής βιομηχανίας έχουν οι αθλητικές και οι ψυχαγωγικές
δραστηριότητες καθώς και οι εκδοτικές δραστηριότητες.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εκδοτικές δραστηριότητες
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρ
Καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
Εκπαίδευση
Δραστηριότητες προγραμματισμού και
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Αθλητικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας

ΣΤΑΚΟΔ08

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Κ.Ε.)
2008
2011
2014
7,305,814 €
33,120,609 €
45,841,190 €
5,174,175 €
3,245,099 €
2,604,535 €
6,361,002 €
5,453,585 €
6,185,626 €
17,465,000 €
11,196,000 €
7,441,216 €

58
25
55
56

2005
4,548,972 €
3,669,285 €
5,451,597 €
15,551,080 €

79
85

4,377,554 €
111,550 €

5,000,934 €
24,580 €

2,651,636 €
181,750 €

2,402,087 €
214,425 €

2,734,994 €
217,019 €

60

8,547,432 €

9,152,654 €

6,865,436 €

4,181,331 €

3,182,980 €

93

32,438,026 €

55,659,939 €

57,056,944 €

107,910,791 €

94,874,813 €

ΣΥΝΟΛΟ 74,695,497 €

106,144,098 €

119,771,058 €

176,781,202 €

162,818,465 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

58
25
55
56

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Ε.
2005-2015
2014-2015
828%
-17%
18%
-35%

-8%
17%
4%
36%

79
85

-38%
95%

14%
1%

60

-63%

-24%

93

192%

-12%

ΣΥΝΟΛΟ

118%

-8%

ΣΤΑΚΟΔ08

Εκδοτικές δραστηριότητες
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρε
Καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
Εκπαίδευση
Δραστηριότητες προγραμματισμού και
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Αθλητικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας

2015
42,230,640 €
3,057,718 €
6,412,968 €
10,107,333 €
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Γ. Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών
Σύμφωνα με την προσέγγιση του ΣΟΑΠ (σελ 41-43) στη βιώσιμη οικονομία των αναγκών αντιστοιχούν 19
κλάδοι βάσει διψήφιων ΣΤΑΚΟΔ (Α01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες,
Α02: Δασοκομία και Υλοτομία, Γ10: Βιομηχανία τροφίμων, Γ11: Ποτοποιία, Γ21: Παραγωγή βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, Γ23: Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών
ορυκτών προϊόντων, Δ35: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Ε36:
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού, Ε37: Επεξεργασία λυμάτων, Ε38: Συλλογή, επεξεργασία και
διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών, ΣΤ41: Κατασκευές κτιρίων, ΣΤ42: Έργα πολιτικού μηχανικού,
ΣΤ43: Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, Η49: Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω
αγωγών, Η50: πλωτές μεταφορές, Η52: Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
δραστηριότητες, Η53: Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, Μ72: Επιστημονική έρευνα και
ανάπτυξη, Π86: Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας). Στους κλάδους αυτού απασχολούνται 15.860
απασχολούμενοι που αντιστοιχούν σε ποσοστό 27,9%. (βλέπε πίνακα Π1)
Το υψηλό ποσοστό των τομέων της Βιώσιμης Οικονομίας των Αναγκών - που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
στους κλάδους της κατασκευής και των μεταφορών - την καθιστά εξαιρετικά κρίσιμη για τη Στρατηγική
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Η αξιοποίηση των προωθητικών δραστηριοτήτων και κυρίως της γαλάζιας
οικονομίας και του τουρισμού και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Πειραιά καταλήγουν στην
ενίσχυση της Βιώσιμης Οικονομίας των Αναγκών ακολουθώντας τη φιλοσοφία της ΠΣΕΕ. Όπως
διατυπώνεται εύγλωττα και στην σελ. 99 της ΠΣΕΕ Αττικής:
«Όλα τα παραπάνω αποκτούν νόημα μόνον όταν υπηρετούν την κορυφαία στόχευση της “Βιώσιμης
Οικονομίας των Αναγκών” δηλαδή της οικοδόμησης της ποιότητας ζωής σε κάθε πτυχή τη καθημερινής
λειτουργία της ατομικής και κοινωνικής ζωής. Οι προκλήσεις που αφορούν στην ποιότητα ζωής
περιλαμβάνουν εξαιρετικά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: υγεία, παιδεία, διατροφή, ενέργεια, αναψυχή
και τουρισμό, περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση, αστική λειτουργία, μεταφορές και χωρικές
παρεμβάσεις, δημόσιες υπηρεσίες και τη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας και του κράτους. Οι
δυνατότητες ανάπτυξης σχετικών δραστηριοτήτων αφορούν τόσο στην αντιμετώπιση των οξύτατων
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων όσο και στην ανάπτυξη λύσεων και τεχνολογικών
ικανοτήτων με διεθνή εμβέλεια».
Ως προς τη χωροθέτηση επί μέρους κλάδων που εντάσσονται στη Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών, με
αξιοποίηση στοιχείων του ΕΒΕΠ, το ΣΟΑΠ παρουσιάζει α) τις επιχειρήσεις γεωργίας-αλιείας οι οποίες
συγκεντρώνονται ισχυρά σε τμήμα της 2ης ΔΚ (σε επαφή με το λιμάνι). Άλλες ισχυρές συγκεντρώσεις δεν
υπάρχουν (λαμβανομένου υπόψη και του χαμηλού αριθμού των συγκεκριμένων επιχειρήσεων), ούτε
σχετική ειδίκευση κάποιας περιοχές σε αυτές στους χάρτες της σελ 56 (παράρτημα Γ.χ13), β) τον κλάδο
της Ενέργειας στον χάρτη της σελ. 57 (παράρτημα Γ.χ23), οι επιχειρήσεις του οποίου συγκεντρώνονται
σαφέστατα στη 2η ΔΚ (και συγκεκριμένα στο κυρίως κέντρο της πόλης), γ) τις επιχειρήσεις μεταφορών
στον χάρτη της σελ. 57 (παράρτημα Γ.χ24), οι οποίες δεν παρουσιάζουν ισχυρό χωροθετικό μοντέλο,
αλλά σε κάποιο βαθμό εστιάζονται σε τμήματα των 2ης και 5ης ΔΚ και δ) τον κλάδο της κατασκευής στον
χάρτη της σελ. 57(παράρτημα Γ.χ25) οι οποίες δεν παρουσιάζουν επίσης ισχυρό χωροθετικό μοντέλο, και
μάλλον τείνουν να διασπείρονται (με δεδομένη τη μεγαλύτερη εστίαση στο κέντρο).
Ο Δήμος Πειραιά αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων i-mentor (βλέπε και πιο πάνω), ακολούθησε τη
μεθοδολογία του ΣΟΑΠ ως προς την επιλογή κλάδων για την παραγωγή χαρτών χωρικών
συγκεντρώσεων δραστηριοτήτων (Παράρτημα χάρτες Γ.χ26, Γ.χ27) .
Για τη δημιουργία των χαρτών της Βιώσιμης Οικονομίας των Αναγκών εντοπίστηκαν και γεωαναφέρθηκαν
βάσει διεύθυνσης 941 επιχειρήσεις. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων αυτών εντοπίζεται
στις παραλιμένιες ζώνες Ακτή Μιαούλη, Ποσειδώνος και Κονδύλη, στο ιστορικό κένρο και την περιοχή του
Αγίου Διονυσίου.
Για τις 868 από αυτές γνωρίζουμε το έτος ίδρυσης. 172 (19,8%) ιδρύθηκαν από το 2008 και ύστερα, 455
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(52,4%) από το έτος 2000 και ύστερα και 699 (80,53%) από το 1990 και ύστερα. Συγκριτικά με τη
συνολική εικόνα οι επιχειρήσεις της βιώσιμης οικονομίας των αναγκών είναι ελαφρώς νεότερες.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση ανά κλάδο, του δείγματος των επιχειρήσεων
του Δήμου Πειραιά από την βάση i-mentor, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών για τα έτος 2015, στη βιώσιμη
οικονομία των αναγκών.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα σημαντικό ποσοστό στο συνολικό κύκλο εργασιών του δείγματος των
επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά της βιώσιμης οικονομίας των αναγκών έχουν η αποθήκευση και
υποστηρικτικές προς τις μεταφορές υπηρεσίες, οι πλωτές μεταφορές και οι δραστηριότητες ανθρώπινης
υγείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω
αγωγών
Βιομηχανία Τροφίμων
Ποτοποιία
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και κλιματισμού
Κατασκευές κτιρίων
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές
δραστηριότητες
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω
αγωγών
Πλωτές μεταφορές
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Επεξεργασία λυμάτων

ΣΤΑΚΟΔ08

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Κ.Ε.)
2008
2011

2005

2014

2015

49
10

20,954,403.00 €
106,424,781.60 €

23,311,456.00 €
119,217,743.82 €

21,318,780.00 €
116,251,912.59 €

18,459,450.00 €
116,326,264.96 €

21,811,351.00 €
119,705,676.04 €

11

477,619.14 €

605,618.77 €

496,437.12 €

431,076.40 €

425,364.63 €

35
41

404,486,567.16 €
5,795,898.34 €

5,937,874,790.14 €
8,427,758.99 €

4,430,385,589.39 €
4,358,036.07 €

6,330,055.00 €
6,917,147.71 €

3,496,413.00 €
4,445,488.27 €

43

7,241,218.75 €

11,943,152.30 €

11,887,781.64 €

7,912,120.67 €

11,359,336.08 €

49
50

3,198,732.42 €
130,442,700.79 €

10,822,016.00 €
181,283,560.32 €

5,722,280.66 €
131,383,141.95 €

4,278,031.09 €
100,758,933.46 €

6,036,167.99 €
131,908,054.17 €

52
86
37

348,079,611.67 €
73,596,177.26 €
28,964,795.56 €

395,787,482.62 €
104,666,542.76 €
50,461,099.39 €

318,700,789.88 €
79,949,382.91 €
53,478,255.13 €

468,146,923.34 €
94,020,568.23 €
62,805,534.41 €

397,451,458.55 €
110,467,418.81 €
58,696,611.34 €

ΣΥΝΟΛΟ 1,129,662,505.69 €

6,844,401,221.11 €

5,173,932,387.34 €

886,386,105.27 €

865,803,339.88 €
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω
αγωγών
Βιομηχανία Τροφίμων
Ποτοποιία
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και κλιματισμού
Κατασκευές κτιρίων
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές
δραστηριότητες
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω
αγωγών
Πλωτές μεταφορές
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Επεξεργασία λυμάτων

ΣΤΑΚΟΔ08

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Ε.
2005-2015

2014-2015

49
10
11

4%
12%
-11%

18%
3%
-1%

35
41

-99%
-23%

-45%
-36%

43

57%

44%

49
50

89%
1%

41%
31%

14%
50%
103%
-23%

-15%
17%
-7%
-2%

52
86
37
ΣΥΝΟΛΟ

Γ.1.4 - Συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων “clusters” σε άλλους
τομείς
Να τεκμηριωθεί η συγκέντρωση δραστηριοτήτων “clusters” σε τομείς εκτός των προαναφερομένων
(τουρισμός, πολιτισμός, δραστηριότητες τομέων εξειδίκευσης ΠΣΕΕ) (εφ’ όσον υφίσταται). Η τεκμηρίωση
αυτή θα πρέπει να καλύπτει κατά περίπτωση όλες τις σχετικές δραστηριότητες εφόσον αυτές βρίσκονται
εγκατεστημένες και λειτουργούν στην περιοχή παρέμβασης και θα εξετάζει ανά κατηγορία
δραστηριότητας διάφορες παραμέτρους όπως πλήθος επιχειρήσεων, μέγεθος, δυναμικότητα,
απασχόληση κ.α. ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρηση. Επίσης θα αξιολογεί τη διαχρονική πορεία
της δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης, αλλά και στην ευρύτερη χωρική ενότητα κατά περίπτωση
ανάλογα με τη συγκέντρωση και τη δυναμική εξέλιξης που εμφανίζει η δραστηριότητα αυτή. Ιδιαίτερη
βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην εκτίμηση των προοπτικών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών
στην περιοχή παρέμβασης, με βάση τη διαχρονική δυναμική, τις πρόσφατες εξελίξεις και τις
διαφαινόμενες προοπτικές.
Για την τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα και όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα
επίσημα στοιχεία και στατιστικό υλικό της ΕΛΣΤΑΤ, Επιμελητηρίων κ.α. ή από επίσημες/εγκεκριμένες
μελέτες και έρευνες καθώς και από επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια έρευνα κ.α.
Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων με αναφορά στην πηγή από τα οποία προκύπτει η
τεκμηρίωση, όπως και χαρτογράφηση με χωρική απεικόνιση χαρακτηριστικών της του cluster (πλήθος
επιχειρήσεων, απασχόληση κ.ο.κ.) να επισυναφθεί στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη
αρίθμηση.
Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκε ένα σημαντικό τμήμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων του
Πειραιά και έχει υπογραμμισθεί σε πολλά σημεία το γεγονός ότι η οικονομία του Πειραιά ιστορικά
αναπτύχθηκε στη βάση της λειτουργίας και δραστηριότητας του Λιμένα Πειραιά και της
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, των υποδομών που κατασκευάστηκαν λόγω της λιμενικής ζώνης, αλλά και
ως οικονομία αστικού κέντρου. Ως εκ τούτου και για να δοθεί μια περισσότερο πλήρης εικόνα των κλάδων
της παραγωγής έχει ιδιαίτερη σημασία να παρουσιάσουμε μια σειρά στοιχείων πλέον εκείνων που ως τώρα
αναφέραμε. Η μελέτη του ΣΟΑΠ (ΣΜ1, σελ 31-63) περιλαμβάνει μια αναλυτική τεκμηρίωση, τα πιο
σημαντικά πορίσματα της οποίας είναι τα πιο κάτω.
Σε ένα πρώτο επίπεδο εξετάζονται τα δεδομένα της απασχόλησης. Στους πίνακες που ακολουθούν (ΣΜ1,
σελ 36 και 38-39 του ΣΟΑΠ) φαίνεται η μεταβολή ανά κλάδο (μονοψήφιους και διψήφιους ΣΤΑΚΟΔ). Οι
ομάδες δραστηριοτήτων στις δύο στήλες με τα ποσοστά επί του συνόλου (2001 και 2011) επισημαίνονται
χρωματικά με κριτήριο τη συμμετοχή τους στην οικονομική βάση το 2011 (μπλε: ισχυρή συμμετοχή, ροζ
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ενδείξεις: χαμηλή συμμετοχή), ενώ η μεταβολή ανά ομάδα δραστηριοτήτων στην περίοδο 2001-2011
σηματοδοτείται με παρεμφερή χρωματική γκάμα.
Γενικώς, οι ομάδες (μονοψήφιου κωδικού) δραστηριοτήτων με ισχυρή ποσοστιαία συμμετοχή είναι οι ίδιες
μεταξύ των δύο απογραφικών ετών, αλλά οι ομάδες αυτές κατά κανόνα έχασαν σημαντικό απόλυτο αριθμό
απασχόλησης κατά την εξεταζόμενη δεκαετία. Οι μόνες εξαιρέσεις ισχυρών δραστηριοτήτων με αύξηση
ποσοστού είναι η Δημόσια Διοίκηση, η Εκπαίδευση και η Υγεία‒δραστηριότητες αποκλειστικά ή πολύ
σημαντικά συνδεόμενες με το δημόσιο τομέα. Αντίθετα, δραστηριότητες σημαντικές για την οικονομική βάση
όπως η μεταποίηση, το εμπόριο, και οι μεταφορές υπέστησαν μεγάλες απώλειες. Η συνολική απασχόληση
επίσης έχει υποχωρήσει σημαντικά, κατά 19,5% (ΣΟΑΠ, σελ 36).

Όπως φαίνεται και στον πίνακα της επόμενης σελίδας (διψήφιοι ΣΤΑΚΟΔ) υψηλές συγκεντρώσεις
απασχόλησης το 2011 συναντώνται σχεδόν αποκλειστικά στον τριτογενή τομέα. Το γεγονός υπογραμμίζει
την τριτογενοποίηση του Δήμου Πειραιά. Το ότι ευνοϊκότερες εξελίξεις στην περίοδο 2001-2011
(περιπτώσεις κλάδων με αύξηση, ή έστω με μείωση χαμηλότερη αυτής του μέσου όρου του Δήμου)
παρατηρούνται συχνότερα σε κλάδους του τριτογενούς δείχνει ότι η τριτογενοποίηση επιταχύνεται,
ανεξαρτήτως των επιπτώσεων της κρίσης.
Στο εσωτερικό του δευτερογενούς τομέα την κατά πολύ υψηλότερη συμμετοχή έχει ο κλάδος των
κατασκευών (που είναι σύνθετος). Όσον αφορά τη μεταποίηση, ο μόνος κλάδος της μεταποίησης με
συγκριτικά υψηλή συμμετοχή στην απασχόληση του Δήμου (>2%) είναι τα τρόφιμα-ποτά, ενώ σημειώνεται
με κάπως ανεβασμένα ποσοστά η παρουσία των κλάδων μεταλλικών προϊόντων και επισκευής
μηχανημάτων. Πολύ χαμηλή, αντίθετα, είναι η παρουσία της κατασκευής Η/Υ, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
και οχημάτων.
Από την άλλη πλευρά, πολύ υψηλές είναι οι παρουσίες, στο εσωτερικό του τριτογενή, του λιανικού
εμπορίου, της δημόσιας διοίκησης και των «λοιπών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων» (σύνθετος σχετικά
ανομοιογενής κλάδος), και σε χαμηλότερο αλλά πάντα υψηλό επίπεδο του χονδρικού εμπορίου πλην
οχημάτων, των πλωτών μεταφορών, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος (ξενοδοχείων) και εστίασης, των
υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας. Κλάδοι με (σχετικά, τουλάχιστον) υψηλή συμμετοχή στην οικονομική
βάση και ταυτόχρονα αύξηση κατά την προηγούμενη δεκαετία είναι οι εξής: κατασκευή και επισκευή
μηχανημάτων, δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, υγεία,
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λοιπές υπηρεσίες και δραστηριότητες. (ο.π. σελ 38-40)
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Στη συνέχεια (ΣΟΑΠ, σελ. 46-63) η μελέτη του ΣΟΑΠ παρουσιάζει ειδικά χαρακτηριστικά της
επιχειρηματικότητας με βάση τα στοιχεία του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), για
συνολικά 3.723 επιχειρήσεις και 3.679 εάν αφαιρεθούν αυτές με το χαρακτηρισμό «έλλειψη
δραστηριότητας». Ως γενική τάση ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώθηκε πολύ σημαντικά κατά την περίοδο
της κρίσης. Η μείωση στην 7ετία 2008-2015 έφθασε το ⅓ του αριθμού των ενεργών επιχειρήσεων του 2008
(χωρίς την κατηγορία «έλλειψη δραστηριότητας» η μείωση είναι μικρότερη αλλά πάλι σημαντική, 29%).
Συνεπώς η κρίση οδήγησε σε πολύ μεγάλη μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων
(προφανώς ο αριθμός αυτός αποτελεί το αλγεβρικό άθροισμα νέων εγγραφών και διαγραφών, άρα
συνοψίζει το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ ανοίγματος και κλεισίματος επιχειρήσεων). Σημειώνεται ότι στην
προηγούμενη 7ετία (2001-2008) είχε υπάρξει πολύ μικρή μείωση στο σύνολο των ενεργών, κατά 1,2%, αλλά
αύξηση χωρίς τον συνυπολογισμό αυτών με «έλλειψη δραστηριότητας» κατά 18%. Το γεγονός αυτό δείχνει
ότι ενώ η κρίση είχε εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα, κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο υπήρχε
κάποια δυναμική της επιχειρηματικότητας στον Πειραιά.
Ως προς τη χωροθέτηση οι μεγάλες συγκεντρώσεις βρίσκονται στη 2η και 5η Δημοτική Κοινότητα (ΔΚ),
αυτές δηλ. που περιλαμβάνουν το κυρίως κέντρο και το λιμάνι του Πειραιά. Οι υπόλοιπες τρεις ΔΚ
παρουσιάζουν χαμηλές συγκεντρώσεις. Στην περίοδο 2001-2008 παρατηρείται ένα είδος «εξόδου από το
κέντρο», με απώλειες των ΤΚ που είχαν υψηλές απόλυτες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων και κέρδη μέρους
αυτών (3η, 4η, και «αδύναμο» τμήμα της 4ης ΔΚ).
Η εικόνα διαφοροποιείται έντονα στην περίοδο της κρίσης (2008-205) με γενικευμένες απώλειες), που είναι
κάπως μικρότερες (συγκριτικά) σε έναν πρώτο «παραλιμένιο» δακτύλιο (η ζώνη σε επαφή με το λιμάνι
καταγράφει, όπως και στην προηγούμενη περίοδο, υψηλές απώλειες). (Παράρτημα Χάρτες Γ.χ28, Γ.χ29,
Γ.χ30)
Και στα τρία έτη 2001, 2008, 2015 για τα οποία υπάρχουν στοιχεία, τρεις τομείς κυριαρχούν στην οικονομική
βάση του Πειραιά: οι υπηρεσίες, το χονδρικό εμπόριο και το λιανικό εμπόριο. Κατά τα τελευταία 15 χρόνια
έχουν αυξήσει σημαντικά τη μεμονωμένη και αθροιστική συμμετοχή τους στην οικονομία, από 52% σε 66%,
κυρίως λόγω της αύξησης του μεριδίου των υπηρεσιών που έφθασαν μόνες σχεδόν στο 30%. Οι κλάδοι
αυτοί, βέβαια, είναι πολυσυλλεκτικοί η μεγάλη συμμετοχή τους στην τοπική οικονομία είναι αναμενόμενη.
Είναι χρήσιμο να σχολιαστεί η περίπτωση και ορισμένων άλλων κλάδων:
Το μεγαλύτερο δυναμισμό παρουσιάζει ένας μικρός ποσοτικά κλάδος, η ενέργεια, οι επιχειρήσεις στην οποία
έχουν εκτοξευθεί μετά το 2000 και αυξήθηκαν και μετά το 2008. Σημαντικό ποσοστό στο εσωτερικό του
κλάδου καταλαμβάνουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε φωτοβολταϊκά συστήματα (είναι
ερωτηματικό, ωστόσο, ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της συγκεκριμένης αγοράς).
Ορισμένοι κλάδοι μικρού, επίσης, απόλυτου μεγέθους, παρουσίασαν πολύ σημαντική αύξηση στην περίοδο
2001-2008 αλλά υποχώρηση μετά το 2008 και την εκδήλωση της κρίσης, διατηρώντας ωστόσο θετικό
ισοζύγιο για το σύνολο της περιόδου μετά το 2001. Πρόκειται για τις κατασκευές, τις μεταφορές, τα
ξενοδοχεία και την εστίαση, για τα οποία έχει γίνει αναφορά στην ενότητα του Τουρισμού.
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Η μεταποίηση, παραδοσιακή δραστηριότητα του Πειραιά, παρουσιάζει πολύ χαμηλή συμμετοχή. Μερικώς
αυτό είναι αναμενόμενο λόγω της ύπαρξης στον κλάδο και μεγάλων επιχειρήσεων (στα διαθέσιμα στοιχεία
του ΕΒΕΠ δεν σταθμίζεται ο αριθμός με το μέγεθος), αλλά η μεγάλη μείωση του αριθμού αυτού κατά το ⅓
δεν μπορεί να αποδοθεί σε αυτόν τον παράγοντα αλλά σε πραγματική υποχώρηση του κλάδου. Εκτιμάται ότι
συνυπάρχουν φαινόμενα αποβιομηχάνισης (ως προς τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις), που έχουν και
μεγαλύτερο χρονικό βάθος (και προ του 2000) και κλεισίματος μικρών βιοτεχνικών μονάδων, κυρίως στην
περίοδο της κρίσης.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η συγκέντρωση κλάδων ανά Τ.Κ., στους οποίους έχουμε ήδη αναφερθεί για
τους κλάδους Γεωργίας - Αλιείας (Παράρτημα χαρτών Γ.χ13), Ενέργεια (Παράρτημα χαρτών Γ.χ23),
Κατασκευές (Παράρτημα χαρτών Γ.χ24), Μεταφορές (Παράρτημα χαρτών Γ.χ25), Ναυτιλία (Παράρτημα
χαρτών Γ.χ14), Ξενοδοχεία (Παράρτημα χαρτών Γ.χ4), Εστίαση (Παράρτημα χαρτών Γ.χ2 και Γ.χ3).
Επιπρόσθετα σε αυτούς στην ενότητα αυτή παραθέτουμε:
1) Του χάρτες της σελίδας 56 του ΣΟΑΠ (Παράρτημα χαρτών Γ.χ31 και Γ.χ32) για τη Βιομηχανία - Βιοτεχνία,
στους οποίους φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις βιομηχανίας-βιοτεχνίας συγκεντρώνονται με απόλυτους όρους
στους παραλιμάνιους ΤΚ των 2ης και 5ης ΔΚ, ενώ με σχετικούς (τοπική ειδίκευση) στους βορειοδυτικούς
ΤΚ της 5ης ΔΚ. Ο κλάδος τείνει να παρουσιάζει, έτσι, αρκετά σαφή χωροθετική συμπεριφορά.
2) Τους χάρτες της σελίδας 59 του ΣΟΑΠ (Παράρτημα χαρτών Γ.χ33 και Γ.χ34) για το λιανικό εμπόριο, το
οποίο παρουσιάζει ένα σύνθετο χωροθετικό μοντέλο: πολύ υψηλή απόλυτη συγκέντρωση στο κυρίως
κέντρο του Πειραιά, στη 2η ΔΚ, αλλά και σημαντικές σχετικές συγκεντρώσεις σε περιφερειακούς ΤΚ σε
όλες τις άλλες ΔΚ. Η πρώτη περίπτωση αφορά τις κατηγορίες λιανικού εμπορίου που λειτουργούν ως
κεντρικές λειτουργίες (πχ. σπάνιο ή εξειδικευμένο εμπόριο, υποκλάδοι που χαρακτηρίζονται από
οικονομίες συνάθροισης και «πιάτσες/clusters»). Η δεύτερη περίπτωση συνδέεται με το ότι στις περιοχές
που γενικώς δεν έχουν ισχυρή οικονομική βάση, αυτή αποτελείται κυρίως από τοπικό λιανεμπόριο‒όχι
σημαντική συγκέντρωση σε επίπεδο πόλης αλλά αισθητή σε επίπεδο υποπεριοχής.
3) Τους χάρτες της σελίδας 60 του ΣΟΑΠ (Παράρτημα χαρτών Γ.χ35 και Γ.χ36) για το χονδρικό εμπόριο, το
οποίο παρουσιάζει σαφή εστίαση στο βορειότερο τμήμα του λιμανιού και τις όμορες περιοχές: με
απόλυτους όρους, κυρίως 5η ΔΚ και βορειοδυτικό τμήμα της 2ης ΔΚ, με σχετικούς όρους, 4η και 5η ΔΚ.
Το χωρικό σχήμα έχει συγγένεια με αυτό της βιομηχανίας-βιοτεχνίας, με την προσθήκη της 4ης ΔΚ, που
εξειδικεύεται σαφώς στο χονδρεμπόριο.
4) Τους χάρτες της σελίδας 61 του ΣΟΑΠ (Παράρτημα χαρτών Γ.χ37 και Γ.χ38) για την κατηγορία
«εμπορικοί αντιπρόσωποι», η οποία δεν παρουσιάζει σαφές χωροθετικό σχήμα, και οι επιχειρήσεις
διαχέονται γενικώς στο χώρο της πόλης, με αυτονόητη μεγαλύτερη συγκέντρωση στο κυρίως κέντρο.
5) Τους χάρτες της σελίδας 63 του ΣΟΑΠ (Παράρτημα χαρτών Γ.χ39 και Γ.χ40) για τις υπηρεσίες, οι οποίες
πρακτικά διαχέονται σε όλη την πόλη, και δεν σηματοδοτούν συγκεκριμένες περιοχές. Η υψηλή σχετική
συγκέντρωση στην 1η ΔΚ αντανακλά κυρίως την έλλειψη σε αυτήν άλλων κλάδων και όχι κάποια
πραγματική ειδίκευση στις υπηρεσίες.
Ο Δήμος Πειραιά, επιπλέον των πιο πάνω, με αξιοποίηση των δεδομένων της βάσης i-mentor συγκέντρωσε
στοιχεία για 3.365 συνολικά. (βλ. και ενότητα Γ.1 πιο αναλυτικά).
Στον κλάδο Χονδρικό Εμπόριο (πλην οχημάτων) βρέθηκαν 776 επιχειρήσεις, η χωρική συγκέντρωση των
οποίων απεικονίζεται στον σχετικό χάρτη (Παράρτημα χαρτών Γ.χ41). Από αυτές γνωρίζουμε το έτος
ίδρυσης για τις 691 και διαπιστώνουμε ότι 103 (14,9%) από αυτές ιδρύθηκαν από το έτος 2008 και ύστερα,
294 (42,5%) από το έτος 2000 και ύστερα και 484 (70%) από το έτος 1990 και ύστερα. Συγκριτικά με τη
συνολική εικόνα οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι παλαιότερες, γεγονός που συνηγορεί στον ισχυρισμό ότι
αποτελεί ένα σημαντικό και ιστορικά εγκατεστημένο κλάδο της περιοχής.
Στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (πλην οχημάτων) βρέθηκαν 365 επιχειρήσεις, η χωρική συγκέντρωση
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των οποίων απεικονίζεται στον σχετικό χάρτη (Παράρτημα χαρτών Γ.χ41). Από αυτές γνωρίζουμε το έτος
ίδρυσης για τις 290 και διαπιστώνουμε ότι 57 (19,7%) από αυτές ιδρύθηκαν από το έτος 2008 και ύστερα,
149 (51,4%) από το έτος 2000 και ύστερα και 222 (76,6%) από το έτος 1990 και ύστερα. Η ηλικία και
κινητικότητα των επιχειρήσεων συμβαδίζει με τη γενική εικόνα του συνόλου των επιχειρήσεων και βλέπουμε
ότι είναι σχετικά νεότερες σε σχέση με το χονδρεμπόριο.
Η διάρθρωση ανά κλάδο, του δείγματος των επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά από την βάση i-mentor,
ανάλογα με τον κύκλο εργασιών για τα έτος 2015, στη βιώσιμη οικονομία των αναγκών εκτιμάται ως μη
αντιπροσωπευτική καθώς προκύπτει πως το χονδρεμπόριο καλύπτει σχεδόν το σύνολο του κύκλου
εργασιών στο εμπόριο (98,5%). Ο λόγος είναι πως πολλές λιανεμπορικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύουν τα
αποτελέσματά τους καθώς δεν είναι απαιτείται από τη νομική τους μορφή.
Στη Μεταποίηση, αντίστοιχα, βρέθηκαν
345 επιχειρήσεις, η χωρική συγκέντρωση των οποίων
απεικονίζεται στον σχετικό χάρτη (Παράρτημα χαρτών Γ.χ42). Από αυτές γνωρίζουμε το έτος ίδρυσης για τις
293 και διαπιστώνουμε ότι 49 (16,7%) από αυτές ιδρύθηκαν από το έτος 2008 και ύστερα, 117 (39,9%) από
το έτος 2000 και ύστερα και 196 (66,9%) από το έτος 1990 και ύστερα. Η ηλικία των επιχειρήσεων είναι
σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με τη γενική εικόνα, γεγονός χαρακτηριστικό σε σχέση με την ιστορικότητα
και διαχρονικότητα του κλάδου στην περιοχή.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση ανά κλάδο, του δείγματος των επιχειρήσεων του
Δήμου Πειραιά από την βάση i-mentor, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών για τα έτος 2015, στη μεταποίηση.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα σημαντικό ποσοστό στο συνολικό κύκλο εργασιών του δείγματος των
επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά της μεταποίησης έχουν η βιομηχανία τροφίμων, οι εκδοτικές
δραστηριότητες και η παραγωγή χημικών προϊόντων.
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Γ.2.1 - Η

δυναμική

της

προωθητικής

δραστηριότητας

μητροπολιτικής

εμβέλειας
(Γ.2.1.1)
Να τεκμηριωθεί η δυναμική της προωθητικής δραστηριότητας μητροπολιτικής εμβέλειας. Η
δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να εντάσσεται σε κάποια/ες από τις προαναφερόμενες κατηγορίες
οικονομικών δραστηριοτήτων “clusters” (τουρισμός, πολιτισμός, τομείς προτεραιότητας ΠΣΕΕ, άλλοι
τομείς). Η τεκμηρίωση αυτή, θα γίνεται ξεχωριστά στα κατωτέρω πεδία του εντύπου (I, ii, iii) και θα
πρέπει να αναφέρεται στην αύξηση της δυναμικής των επιχειρήσεων όπως αυτή διαμορφώνεται έως
σήμερα.
Η τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστα και πρόσφατα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα
που αναδεικνύουν την αύξηση της δυναμικής του κλάδου των επιχειρήσεων όπως πλήθος, μέγεθος,
δυναμικότητα, απασχόληση κλπ. Δεδομένα μπορούν να αντληθούν από ΕΛΣΤΑΤ, Επιμελητήρια ή
άλλους επίσημους φορείς ή από επίσημες/εγκεκριμένες μελέτες και έρευνες καθώς και από επεξεργασία
γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια έρευνα κ.α. Η παρουσίαση θα πρέπει να γίνει ανά Κωδικό
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο κατάλληλο επίπεδο και ανάλογα με τους τομείς προτεραιότητας της
Στρατηγικής. Στοιχεία άλλων μελετών, ή μελετών πεδίου της υποψήφιας Αστικής Αρχής μπορούν να
χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία αυτών των μελετών σε
παράρτημα της πρότασης που υποβάλλεται από την υποψήφια Αστική Αρχή.
Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει ο υπολογισμός να
επισυναφθεί στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση
(i) Αύξηση της δυναμικής των επιχειρήσεων στους τομείς τουρισμού, ή/και πολιτισμού (εφ’ όσον
υφίσταται)
Τουρισμός
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή του κύκλου εργασιών δείγματος επιχειρήσεων
του Δήμου Πειραιά στον τομέα του τουρισμού κατά διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ 08, με στοιχεία αντλούμενα από
την βάση δεδομένων i-mentor.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω
αγωγών
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και
καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα
Καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Πλωτές μεταφορές
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Αθλητικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας

ΣΤΑΚΟΔ08
49

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Ε.
2005-2015
2014-2015
15%

22%

47.2
55
56
50

17%
18%
-35%
1%

-11%
4%
36%
31%

79
77

-38%
158%

14%
10%

93

192%

-12%

ΣΥΝΟΛΟ

29%

11%

Σχετικά με τον κύκλο εργασιών η γενική εικόνα όλων των κλάδων του τουρισμού αποτυπώνει ανοδική
τάση τόσο σε επίπεδο δεκαετίας όσο και για τη μεταβολή μεταξύ των ετών 2014-2015. Σημαντική
μεγέθυνση στη δεκαετία 2005-2015 παρουσιάζουν οι τομείς των δραστηριοτήτων ενοικίασης και
- 62 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

εκμίσθωσης καθώς και οι αθλητικές δραστηριότητες, ενώ για το έτος αναφοράς 2015 παρουσιάζεται
σημαντική δυναμική στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, στις πλωτές και χερσαίες μεταφορές.

(ii) Αύξηση της δυναμικής των επιχειρήσεων σε άλλους τομείς που περιλαμβάνονται στις
προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και ενισχύουν την διεθνή εξωστρέφεια
της περιφερειακής οικονομίας (εφ’ όσον υφίσταται)

Γαλάζια Οικονομία
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή του κύκλου εργασιών δείγματος επιχειρήσεων
του Δήμου Πειραιά στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας κατά διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ 08, με στοιχεία
αντλούμενα από την βάση δεδομένων i-mentor.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΤΑΚΟΔ08

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
Καταλύματα
Πλωτές μεταφορές
Επεξεργασία λυμάτων
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας

30
43
55
50
37

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Ε.
2005-2015
2014-2015
-16%
30%
57%
44%
18%
4%
1%
31%
103%
-7%

93

192%

-12%

ΣΥΝΟΛΟ

45%

7%

Όπως φαίνεται στον πίνακα παραπάνω η γαλάζια οικονομία ως σύνολο επιμέρους κλάδων σύμφωνα με
τα ανωτέρω προσδιορισμένων (ΣΟΑΠ) παρουσιάζει δυναμική τόσο κατά την δεκαετία 2005-2015, όσο
και το έτος αναφοράς σε σχέση με το προηγούμενο. Τα τελευταία έτη σημαντική δυναμική
παρουσιάζουν οι κλάδοι:
- Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
- Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κοκ)
- Πλωτές μεταφορές
με ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών μεγαλύτερη ή ίση με 30%.

Maritime cluster
Ειδικότερα ως προς το ναυτιλιακό πλέγμα στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή του
κύκλου εργασιών δείγματος επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά που εμπίπτουν στο ναυτιλιακό πλέγμα
κατά διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ 08, με στοιχεία αντλούμενα από την βάση δεδομένων i-mentor.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΤΑΚΟΔ08

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Ε.
2005-2015

2014-2015

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
(σχοινιά)

13

-13%

1%

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού

25

575%

30%

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο
μηχανοκινήτων οχημάτων και
μοτοσυκλετώνύ
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω
αγωγών
Πλωτές μεταφορές
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες

30

-16%

30%

46

40%

-20%

49
50

89%
1%

41%
31%

52

15%

12%

79

-38%

14%

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Εκδοτικές δραστηριότητες (λογισμικό)
ΣΥΝΟΛΟ

77
58

158%
-48%
29%

10%
-17%
-11%

Από τον πίνακα παραπάνω αξίζει να σημειωθεί η σημαντική διαχρονική αλλά και πρόσφατη αύξηση
στον κλάδο των χερσαίων μεταφορών και μεταφορών μέσω αγωγών και ομοίως στους κλάδους της
κατασκευής μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού και των
δραστηριοτήτων εκμίσθωσης και ενοικίασης.
Επιπρόσθετα σημειώνεται πως η μείωση του κύκλου εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων του
ναυτιλιακού πλέγματος οφείλεται κυρίως στο χονδρεμπόριο λόγω του μεγέθους του κλάδου.

Δημιουργική Οικονομία
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή του κύκλου εργασιών δείγματος επιχειρήσεων
του Δήμου Πειραιά στον τομέα της δημιουργική οικονομίας κατά διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ 08, με στοιχεία
αντλούμενα από την βάση δεδομένων i-mentor.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

58
25
55
56

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Ε.
2005-2015
2014-2015
828%
-17%
18%
-35%

-8%
17%
4%
36%

79
85

-38%
95%

14%
1%

60

-63%

-24%

93

192%

-12%

ΣΥΝΟΛΟ

118%

-8%

ΣΤΑΚΟΔ08

Εκδοτικές δραστηριότητες
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρε
Καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
Εκπαίδευση
Δραστηριότητες προγραμματισμού και
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Αθλητικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας

Σχετικά με τον κύκλο εργασιών η συνολική εικόνα για τους κλάδους της δημιουργικής οικονομίας
αποτυπώνει ανοδική τάση σε επίπεδο δεκαετίας 2005-2015. Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση έχει ο κλάδος
των εκδοτικών δραστηριοτήτων (εφημερίδες), οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και οι αθλητικές/ ψυχαγωγικές
δραστηριότητες
Σε ότι αφορά το έτος αναφοράς και τη δυναμική των επιχειρήσεων του τομέα της δημιουργικής
βιομηχανίας ξεχωρίζουν οι υπηρεσίες εστίασης.

(iii) Αύξηση της δυναμικής των επιχειρήσεων σε άλλους τομείς, στους οποίους παρατηρείται
συγκέντρωση στην περιοχή παρέμβασης (εφ’ όσον υφίσταται)
Εμπόριο
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή του κύκλου εργασιών δείγματος επιχειρήσεων
του Δήμου Πειραιά στο εμπόριο κατά διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ 08, με στοιχεία αντλούμενα από την βάση
δεδομένων i-mentor.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Χονδρικο και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο
μηχανοκινήτων οχημάτων και
μοτοσυκλετών
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών

ΣΤΑΚΟΔ08

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Ε.
2005-2015
2014-2015

45

-56%

-18%

46

21%

-16%

-31%
20%

-9%
-16%

47
ΣΥΝΟΛΟ

Στον τομέα του εμπορίου, όπως φαίνεται στον πίνακα παραπάνω, σημειώνεται μικρή αύξηση (20%) την
10ετία 2005-2015 και μείωση τα τελευταία χρόνια, γεγονός που εξηγείται από τη μείωση της
κατανάλωσης (ιδιωτικής και δημόσιας) σε ποσοστό άνω του 50% στο διάστημα 2008-2014 που έχει
σημειωθεί στο σύνολο της χώρας.
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Μόνο στο χονδρικό εμπόριο (εκτός οχημάτων) παρουσιάζεται μία αύξηση κατά 21% την δεκαετία 20052015.
Μεταποίηση
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή του κύκλου εργασιών δείγματος επιχειρήσεων
του Δήμου Πειραιά στη μεταποίηση κατά διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ 08, με στοιχεία αντλούμενα από την βάση
δεδομένων i-mentor.

ΣΤΑΚΟΔ08

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Βιομηχανία τροφίμων
Ποτοποιία
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Εκδοτικές δραστηριότητες
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή
προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων
διύλισης πετρελαίου

10
11
13
58

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού
μεταφορών

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Ε.
2005-2015
2014-2015
12%
3%
-11%
-1%
-13%
1%
845%
-8%

18

5%

-5%

19

48672%

-9%

20

-43%

-3%

22

48%

-6%

25

-50%

-8%

28

65%

26%

27

-18%

11%

26

47%

-3%

-16%
19%

30%
1%

30
ΣΥΝΟΛΟ

Όπως φαίνεται στον πίνακα παραπάνω ο τομέας της μεταποίησης παρουσιάζεται να διατηρεί την
δυνάμεις του και να βελτιώνει τον κύκλο εργασιών του στο Δήμο Πειραιά κατά την δεκαετία 2005-2015.
Ξεχωρίζουν για τη δυναμική τους οι κλάδοι της βιομηχανίας τροφίμων, των εκδοτικών δραστηριοτήτων,
τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου και η κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού.
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(Γ.2.1.2)
Να τεκμηριωθεί η προσέλκυση συμπληρωματικών δραστηριοτήτων ως προς τους τομείς προτεραιότητας
(τουρισμού, πολιτισμού, τομείς προτεραιότητας ΠΣΕΕ) στην περιοχή παρέμβασης.
Η τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων ή/και τη μετεγκατάσταση
υφιστάμενων επιχειρήσεων από άλλες περιοχές στην περιοχή παρέμβασης, σε σχετικές
συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως π.χ. εμπόριο, εστίαση, υπηρεσίες κλπ.
Η τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύει τη συνάφεια της συμπληρωματικής δραστηριότητας με
τους τομείς δραστηριότητας και να βασίζεται σε αξιόπιστα και πρόσφατα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα
όπως πλήθος, μέγεθος, δυναμικότητα, απασχόληση κλπ. Δεδομένα μπορούν να αντληθούν από
ΕΛΣΤΑΤ, Επιμελητήρια ή άλλους επίσημους φορείς ή από επίσημες/εγκεκριμένες μελέτες και έρευνες
καθώς και από επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια έρευνα κ.α.
Η παρουσίαση θα πρέπει να γίνει ανά Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο κατάλληλο επίπεδο και
ανάλογα με τους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής. Στοιχεία άλλων μελετών, ή μελετών πεδίου της
υποψήφιας Αστικής Αρχής μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι γίνεται αναφορά στη
μεθοδολογία αυτών των μελετών σε παράρτημα της πρότασης που υποβάλλεται από την υποψήφια
Αστική Αρχή.
Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει ο υπολογισμός να
επισυναφθεί στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση.
Παρόλη την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα τα τελευταία 8 έτη παρουσιάζονται σε αρκετές
περιπτώσεις σημάδια ανάκαμψης σε τομείς της οικονομίας που κυρίως σχετίζονται με ισχυρές
δυνατότητες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Όπως έχει
αποτυπωθεί και στις προηγούμενες ενότητες και στον Δήμο Πειραιά εμφανίζονται τάσεις ενίσχυσης
συγκεκριμένων κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας που κυρίως σχετίζονται με την ναυτιλία εν γένει
και την δραστηριότητα του ΟΛΠ (κυρίως λόγω της επένδυσης της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά) αλλά
και λόγω της ενίσχυσης του Τουρισμού σε εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο.
Στο Παράρτημα Ζ2.1.π4 αποτυπώνονται υπό την μορφή συγκεντρωτικού πίνακα εκείνοι οι τομείς της
οικονομίας (σε κωδικοποίηση ΣΤΑΚΟΔ) για τους οποίου αρχικά από το 2005 παρατηρείται αύξηση του
Κύκλου Εργασιών τους ενώ στην συνέχεια αποτυπώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία με βάση την
στρατηγική και τις προτεραιότητες της ΟΧΕ Πειραιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους πίνακες
αποτυπώνεται και η τάση των εν λόγω κλάδων την διετία 2014-2015. Παρατηρείται σε ορισμένες
περιπτώσεις οικονομικής δραστηριότητας μια τάση ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια δεδομένο που
αρχικά δείχνει ότι η κάμψη του κλάδου ενδεχομένως να έχει φτάσει στο κατώτατο σημείο και πλέον να
βρίσκεται σε διαδικασία μεγέθυνσης και αύξησης οικονομικού αποτελέσματος.
Επίσης παρουσιάζονται περιπτώσεις συνολικής μεν ενίσχυσης του Κύκλου Εργασιών των επιχειρήσεων
σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που όμως την τελευταία περίοδο φαίνεται να παρουσιάζουν
σημάδια κόπωσης. Φυσικά υπάρχον και κλάδοι που διαχρονικά ενισχύουν την οικονομική τους
ανάπτυξη χωρίς σημαντικές πτωτικές μεταβολές στην εξέλιξη τους.
Πέρα από την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας των στοιχείων της βάσης
δεδομένων i-mentor στο Παράρτημα Ζ2.1.π4 ακολουθεί μια ενδεικτική αποτύπωση στοιχείων που
προέρχονται από την βάση δεδομένων του ΕΒΕΠ (https://echamber.pcci.gr/statistics/?path=chamber)
σχετικά με την τάση που διαμορφώνεται σε ότι αφορά τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων στον Πειραιά, τις
διαγραφές αντιστοίχως και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Τα στοιχεία αφορούν στην περίοδο 2014 και
επέκεινα και παρουσιάζουν την τάση επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στον Πειραιά την τελευταία
περίοδο.
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ΤΜΗΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΔΡΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

445

415

308

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ

0

5

0

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

86

72

64

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

382

293

317

ΣΥΝΟΛΑ

913

785

689

Παράλληλα στον επόμενο πίνακα αποτυπώνεται και η τάση τα τελευταίας τριετίας σε ότι αφορά την
συνολική εικόνα διαγραφών, εγγραφών και ιδρύσεων νέων επιχειρήσεων καθώς και οι ενεργές
επιχειρήσεις συνολικά.
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ΕΤΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΔΡΥΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2014

257

336

211

8767

2015

330

265

228

8761

2016

326

184

250

8822

Τα δεδομένα των δυο πινάκων είναι αρκετά αποκαλυπτικά - σε συγκεντρωτικά στοιχεία μεν ουσιώδη σε ότι αφορά την διαμορφούμενη τάση.

και

Καταρχάς σε ότι αφορά στο ανά τμήμα ισοζύγιο εγγραφών και διαγραφών αυτό εμφανίζεται ισχυρά
θετικό υπέρ των εγγραφών με εξαίρεση ένα τμήμα (το Εξαγωγικό). Παράλληλα εμφανίζεται ισχυρή τάση
ίδρυσης επιχειρήσεων σε όλα τα τμήματα (με εξαίρεση το Εξαγωγικό). Πιο συγκεκριμένα εγγράφηκαν
128 περισσότερες επιχειρήσεις από όσες διαγράφησαν ενώ καταγράφηκαν 689 ιδρύσεις επιχειρήσεων.
Το τμήμα με την ισχυρότερη τάση είναι αυτό των Υπηρεσιών γεγονός που για άλλη μια φορά φαίνεται να
δικαιολογεί την διαμορφούμενη τάση Τριτογενοποίησης της οικονομικής ταυτότητας του Πειραιά.
Σε ότι αφορά τώρα στην διαχρονική για την τελευταία τριετία, εξέλιξη των εγγραφών, διαγραφών και
ιδρύσεων επιχειρήσεων και σε αυτή την αποτύπωση είναι φανερή η τάση ανάταξης της τοπικής
οικονομίας που παρατηρείται στον Πειραιά.
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Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται αύξηση 27% περίπου στις εγγραφές επιχειρήσεων, μείωση κατά 45%
περίπου στις διαγραφές επιχειρήσεων και αύξηση κατά 18% στις ιδρύσεις επιχειρήσεων. Αν και
συγκεντρωτικά τα στοιχεία του ΕΒΕΠ εντούτοις η τάση ανάταξης της τοπικής οικονομίας είναι
προφανής. Όπως έχει περιγραφεί και προηγούμενα, η βεβαιότητα ολοκλήρωσης σημαντικών υποδομών
στον Πειραιά και στην ευρύτερη περιοχή δημιουργεί την θετική προσμονή ενίσχυσης του τοπικού
οικονομικού κλίματος και ενισχύει την τάση για επιχειρηματική επένδυση σε μια περιοχή που αναμένεται
να αναβαθμιστεί αισθητικά, συγκοινωνιακά, τουριστικά και περιβαλλοντικά.
Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα στο Παράρτημα Ζ2.1.π4 αποτυπώνονται τα στοιχεία που προέκυψαν
από την επεξεργασία των στοιχείων των επιχειρήσεων που δημοσιεύουν ισολογισμούς σχετικά με την
διαχρονική συμπεριφορά τους ενώ στο Παράρτημα παρουσιάζεται σχετική χαρτογραφική απεικόνιση για
την προσέλκυση συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στο Πειραιά (βλέπε χάρτη Γ.χ43).

Γ.2.2 - Προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού
Να τεκμηριωθεί η προσέλκυση του επιστημονικού δυναμικού στις επιχειρήσεις της περιοχής
παρέμβασης στο σύνολο αλλά και στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής στην περιοχή
παρέμβασης. Η τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στη μεταβολή του επιστημονικού δυναμικού
με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2001-2011 κατ’ ελάχιστο) ή σε άλλες
αξιόπιστες πηγές κατά περίπτωση. Στις αξιόπιστες πηγές περιλαμβάνονται εγκεκριμένες μελέτες/έρευνες,
στοιχεία επίσημων φορέων, επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, επιτόπια έρευνα ή μελέτες πεδίου της
υποψήφιας Αστικής Αρχής με την προϋπόθεση ότι γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία αυτών των μελετών
σε παράρτημα της πρότασης που υποβάλλεται από την υποψήφια Αστική Αρχή.
Το σχετικό απόσπασμα των ποσοτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει ο υπολογισμός να
επισυναφθεί στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση.
Στην Αττική παρατηρείται υπερσυγκέντρωση, άρα και μεγάλη ανισομέρεια, στην κατανομή του
δυναμικού που απασχολείται στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Με βάση τα στοιχεία του τόσο της Eurostat
όσο και του ΕΚΤ, τα οποία επικαλείται και η RIS3 του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής 2014-2020, περίπου το
ήμισυ (43,6% , Eurostat) είναι το ποσοστό ανθρώπινων πόρων για την Έρευνα και Τεχνολογία στο
σύνολο του ενεργού πληθυσμού για το έτος 2013. Με Μ.Ο. χώρας 34,0% και ΟΛΕΣ τις υπόλοιπες
Περιφέρεις κάτω του Μ.Ο. Η Περιφέρεια Αττικής κατέχει επίσης το 43,9% του ερευνητικού προσωπικού
για το έτος 2011 και το 45,5% στους ερευνητές στο σύνολο της Χώρας (Eurostat). Παράλληλα στην
Αττική παράγεται το 45,3% των Δημοσιεύσεων και το 46,0% των Αναφορών για την πενταετία 20062010 (ΕΚΤ).
Είναι προφανές από τα στοιχεία ότι το πλήθος, η εγκατεστημένη ισχύς, των Πανεπιστημιακών και
Ερευνητικών εν γένει ιδρυμάτων και οργανισμών στην Αττική, τροφοδοτεί και ουσιαστικά εξυπηρετεί με
έμμεσο ή άμεσο τρόπο το σύνολο της χώρας με την ποικιλία και την διαφοροποίηση ακαδημαϊκών και
ερευνητικών δραστηριοτήτων που προσφέρει. Προφανώς αυτή η ώσμωση επηρεάζει και την εντός της
Αττικής διάχυση ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων και η λειτουργία του Πανεπιστημίου
Πειραιώς με την εξειδίκευση του στον Τομέα της Ναυτιλίας (Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας με το
αντίστοιχο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών) έρχεται να διασυνδέσει εστιασμένα την τοπική παραγωγική
δυναμική με την ακαδημαϊκή έρευνα και προοπτική.
Παρόλη την εντυπωσιακή περιφερειακή δυναμικότητα αξίζει να σημειωθεί ότι εντός μιας δεκαετίας
(στοιχεία 2001 και 2011) παρατηρείται διπλασιασμός του ποσοστού απασχόλησης στον κλάδο Μ72
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη στα όρια του Δήμου Πειραιά, επίδοση ικανοποιητική και ενδεικτική
της δυναμικής που αναπτύσσεται στην περιοχή και γύρω από αυτή. Αν ληφθεί υπόψη η αναμενόμενη
επίδραση των μεγάλων συγκοινωνιακών επενδύσεων στον Πειραιά, σε ότι αφορά και στην
ενδοπεριφερειακή μετακίνηση, είναι εύλογη η υπόθεση της ενίσχυσης της σχετικής δυναμικής μέχρι το
2021.

(βλέπε

αναλυτική τεκμηρίωση στο παράρτημα ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Ζ2.1.π5)

ΧΑΡΤΕΣ Μ72-2011, και 73 2001)
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Στη μελέτη του ΣΟΑΠ παρουσιάζεται το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού του Δήμου, με βάση το
οποίο το ποσοστό του πληθυσμού του Δήμου που κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό ή πτυχίο
ανωτάτων και ανωτέρων σχολών είναι αρκετά μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα της ΠΕ και της Χώρας
αλλά μικρότερο από αυτό της Περιφέρειας. Σε γενικές γραμμές, στο επίπεδο Δήμου παρατηρούνται
ευνοϊκότερες περιπτώσεις σε σχέση με το μέσο όρο των δύο υπερκείμενων χωρικών επιπέδων (ΠΕ και
Περιφέρειας). (ΣΜ1, σελ 29-30)
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Γ.2.3 - Αναπτυξιακή προοπτική
Να εκτιμηθούν οι δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης σε σχέση και με την
ενίσχυση του μητροπολιτικού ρόλου της Αθήνας με επιμέρους αναφορά:
Η τεκμηρίωση θα πρέπει να συνοδεύεται και από χάρτες με κατάλληλη χωρική απεικόνιση των
δεδομένων/συμπερασμάτων (διάχυση αναπτυξιακών αποτελεσμάτων, ελκυστικότητα περιοχής
παρέμβασης, κ.ο.κ.) προκειμένου να τεκμηριώνεται ο διττός ιδιαίτερος χαρακτήρας των συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων (προωθητικές – μητροπολιτικής εμβέλειας).
Για την ανωτέρω τεκμηρίωση θα πρέπει κατά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα στοιχεία.
Σημαντικό ρόλο στη τεκμηρίωση αυτή έχουν τα προβλεπόμενα από το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (Ν.
4277/2014 ΦΕΚ 156Α/2014)
Σχετικά αποσπάσματα των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στην τεκμηρίωση με αναφορά στην πηγή
από την οποία λήφθηκαν καθώς και χάρτες και διαγράμματα που υποστηρίζουν τα ανωτέρω να
επισυναφθούν στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση.
α) στη δυνατότητα, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και παραδοχές που θα αναφέρονται, της
περαιτέρω ανάπτυξης συγκεκριμένης δραστηριότητας ούτως ώστε να προσελκύσει συμπληρωματικές
δραστηριότητες και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας στην περιοχή παρέμβασης αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή
Στρατηγικός στόχος της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στον Πειραιά είναι να συμβάλει στην
ανασύνταξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας τομείς και δράσεις που αξιοποιούν
τα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Έχει γίνει αναλυτική αναφορά στις
ενότητες Β και Γ του παρόντος σχετικά με την αναβαθμισμένη θέση του Πειραιά στον Στρατηγικό
Σχεδιασμό εθνικού και περιφερειακού επιπέδου καθώς και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Πειραιά.
Στην ανάλυση που προηγήθηκε έχει παρουσιαστεί όλο το εύρος της πραγματικά πολυεπίπεδης
παραγωγικής δομής του Πειραιά αλλά και των δυνατοτήτων που εμφανίζει. Εδώ θα σταθούμε στις
προωθητικές δραστηριότητες της γαλάζιας οικονομίας και του τουρισμού.
Η ενδυνάμωση του υφιστάμενου άτυπου ναυτιλιακού cluster, οργανικού τμήματος της γαλάζιας
οικονομίας, στο πλαίσιο μάλιστα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που αφορά το περιβάλλον, την
οικονομία και την κοινωνία, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μετρήσιμα και πολύ σημαντικά
αποτελέσματα. Μέσα από τη σύνδεση έρευνας και επιχειρηματικότητας, την ενσωμάτωση καινοτομιών
και τεχνολογιών πληροφορίας στο τοπικό επιχειρηματικό κύκλωμα και τη βελτιστοποίηση των
αποτελεσμάτων, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων και τη μετατροπή του άτυπου cluster σε μια
συστηματική δομή με τους απαραίτητους μηχανισμούς για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσα
από εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων, την ωρίμανση, πρακτική
εφαρμογή επιχειρηματικών/ επιστημονικών ιδεών και σύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς, με την
ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες, η αίγλη του ναυτιλιακού κέντρου μιας διεθνούς εμβέλειας δύναμης
στον κλάδο μπορεί να αναγεννηθεί.
Μια τέτοια κατεύθυνση είναι σε θέση να ενεργοποιήσει τις προϋποθέσεις αξιοποίησης και της ίδιας της
επένδυσης στο λιμάνι ώστε αυτό να συνδεθεί με την πόλη και να την ωφελήσει. Σε συνδυασμό με τις
πολύ σημαντικές υποδομές μεταφορών (ΜΕΤΡΟ / ΤΡΑΜ) και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος
δημιουργούνται οι συνέργειες εκείνες που μπορούν να παράγουν κι ένα πραγματικό ελκυστικό
επιχειρηματικό περιβάλλον. Ελκυστικό σε νέες επενδύσεις, σε επιχειρήσεις που θα επεκταθούν ή και θα
επιστρέψουν στην καρδιά της ναυτιλιακής δραστηριότητας, σε εργαζόμενους και κατοίκους. Αυτή η
δυνατότητα εφόσον πραγματωθεί δεν επηρεάζει μόνο την πόλη του Πειραιά. Θα ενισχύσει τις γειτονικές
περιοχές και αδιαμφισβήτητα όσες σχετίζονται με το cluster και μπορεί να δώσει τον τόνο καινοτομικών
αναδιαρθώσεων σε συμπληρωματικούς κλάδους όπως η ναυπηγοεπισκευή και η εφοδιαστική αλυσίδα.
Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη της πόλης σε τουριστικό προορισμό διεθνούς
εμβέλειας με διακριτή φυσιογνωμία, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του. Ο Πειραιάς έως
πρόσφατα δεν προβάλλονταν ως αυτόνομος τουριστικός προορισμός αλλά περισσότερο ως σημείο
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εισόδου και εξόδου επισκεπτών για την πρωτεύουσα και τα νησιά. Όμως, ο Πειραιάς διαθέτει αξιοθέατα
των οποίων η θεματική και λειτουργική διασύνδεση μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης μεγάλου αριθμού
επισκεπτών από την προσδοκώμενη αύξηση αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Στόχος είναι η αξιοποίηση και
προβολή των αξιοθέατων της πόλης ώστε να αποτελέσουν το βασικό κίνητρο για την επιμήκυνση
παραμονής επισκεπτών στα όρια του Δήμου Πειραιά και σε καταλύματα που βρίσκονται εντός των
ορίων του Δήμου. Με δεδομένο ότι ο Πειραιάς μπορεί να προσφέρει ένα πολυσύνθετο τουριστικό
πακέτο σε συνδυασμό με τη σημαίνουσα γεωγραφική του θέση, η αναβάθμιση και ανάπτυξη της
προβολής του τουριστικού προϊόντος της πόλης μπορεί να ενισχύσει την τοπική οικονομία και τις
τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά.
Η στρατηγική της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά και οι παρεμβάσεις στην πόλη που προβλέπει αποτελούν
νευραλγικής σημασίας πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση των απαραίτητων συνθηκών για την τόνωση
της τουριστικής κίνησης στην πόλη. Οι δράσεις προβολής και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος
του Πειραιά μπορούν να φέρουν αποτελέσματα όταν συνδυαστούν με μια ολοκληρωμένη παρέμβαση
για την αστική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόννηση της πόλης. Συγκεκριμένα, η βελτίωση της
αστικής κινητικότητας, της αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και η ενίσχυση του πρασίνου
διαμορφώνουν τις συνθήκες για την πρόσβαση και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της πόλης. Για
παράδειγμα, ο συνδυασμός αυτών και άλλων παρεμβάσεων - όπως η κατάλληλη οδοσήμανση - σε μια
τουριστική διαδρομή που θα συνδέει τον χώρο της κρουαζιέρας με τα αρχαιολογικά και πολιτιστικά
αξιοθέατα, αλλά και το παραλιακό μέτωπο αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών, με
πολλαπλαστικά οφέλη για την εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και την ποιότητα ζωής
των κατοίκων.
Η κατοχύρωση της ταυτότητας του Πειραιά ως τουριστικού προορισμού σε συνδυασμό με ένα καλό
δίκτυο μεταφορών μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη της εστίασης και της διασκέδασης, τόνωση του
εμπορικού κόσμου και της δημιουργικής οικονομίας, προσδένοντας μάλιστα τη νέα επιχειρηματικότητα
σε ένα κοινό στρατηγικό όραμα. Είναι σημαντική προϋπόθεση η Στρατηγική να δώσει κατευθύνσεις
αφενός της ποιότητας και αφετέρου χωρικών συγκεντρώσεων που δημιουργούν δυναμική. Επιπλέον
αναμένεται να ενισχυθεί ο ξενοδοχειακός κλάδος.
(βλέπε και χάρτη Γ.χ44)

β) τη δυνατότητα ανάδειξης της περιοχής παρέμβασης σε σημείο αναφοράς μητροπολιτικού επιπέδου σε
σχέση με συγκεκριμένη δραστηριότητα (τεκμηρίωση με βάση το μέγεθος της ανάπτυξης κατά περίπτωση
όπως επισκεψιμότητα στον τομέα του πολιτισμού, απασχόληση σε επιχειρηματικούς τομείς κ.ο.κ.).
Για την παρούσα Στρατηγική ως κύρια προωθητική δραστηριότητα επάνω στην οποία
συναρθρώνονται οι δυνατότητες και άλλων κλάδων επιλέγεται η γαλάζια οικονομία, με βασικούς
πυλώνες το ναυτιλιακό πλέγμα και τα τμήματά του που εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική και τον
τουρισμό. Οι δραστηριότητες αυτές τοποθετούνται στο κέντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας με βασικό
κριτήριο μεταξύ και άλλων τον μητροπολιτικό χαρακτήρα που έχουν ή δύνανται να αποκτήσουν.
Όπως σημειώνεται και στη μελέτη (ΣΜ4) με τίτλο «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» του Ινστιτούτου Εμπορίου και
Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ για λογαριασμό του ΕΒΕΠ.
«Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας με
έντονη παρουσία και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Πάνω από 1.200 μεγάλες
ναυτιλιακές επιχειρήσεις εδρεύουν στον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, η πλειονότητα των οποίων
κατέχουν την έδρα τους στον Πειραιά, παρέχοντας άμεση απασχόληση σε 10.000 εργαζομένους.
Επίσης, στον Πειραιά δραστηριοποιείται κι ένας σημαντικός αριθμός σχετικών με τη ναυτιλία
επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν Νηογνώμονες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς,
νομικά γραφεία, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών συμβούλων, εταιρείες ναυτασφαλιστικών
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υπηρεσιών, που καλύπτουν τον ναυτιλιακό κίνδυνο που αναλαμβάνει ο ελληνόκτητος στόλος αξίας
περίπου 100 δις δολάρια. Υπολογίζεται ότι στους τομείς της ελληνικής ναυτιλίας απασχολούνται κατά
προσέγγιση περίπου 200.000 άτομα, εκ των οποίων το ¼ στα πλοία. Τα δε έσοδα που προκύπτουν
από τον ελληνικών συμφερόντων στόλο, ως εισροή ναυτιλιακού συναλλάγματος, κυμαίνονται περίπου
στα 14 δις € (2015), περισσότερα από κάθε άλλο κλάδο της οικονομίας» (σελ 4).
Στον τομέα του τουρισμού και στον δυναμικό συνδυασμό του με τον πολιτισμό επίσης υπάρχουν
σημαντικά πλεονεκτήματα που μπορούν να καταστήσουν την περιοχή σημείο αναφοράς μητροπολιτικού
επιπέδου. Το Δημοτικό Θέατρο το οποίο όπως τεκμηριώθηκε στη σχετική ενότητα έχει κατακτήσει
υπερτοπικής κλίμακας επισκεψιμότητα, η διασύνδεση μέσω τραμ με το ΚΠΙΣΝ αλλά και στρατηγικά
μέσω της αποκατάστασης της συνέχειας του παραλιακού μετώπου και το πολιτιστικές διαδρομές που
συνδέουν σημαντικά μνημεία και μουσεία του Πειραιά και ιδιαίτερα το Αρχαιολογικό Μουσείο
δημιουργούν προϋποθέσεις ανάδειξης του Πειραιά ως σημαντικού πολιτιστικού επίκεντρου.
Επιπρόσθετα ήδη διαθέτει και μπορούν να αναπτυχθούν περεταίρω παράκτιες δραστηριότητες εστίασης
και διασκέδασης / αναψυχής που έχουν μοναδικό χαρακτήρα, και προσελκύουν επισκέπτες σε
υπερτοπική κλίμακα. Τέτοιες είναι το Μικρολίμανο και το Πασαλιμάνι, η νέα δυναμική της Τρούμπας και
δυνητικά η περιοχή γύρω από τη Δημοτική Αγορά και ο Άγιος Διονύσιος με διαφορετικό χαρακτήρα.
Τέλος, στον τομέα του Αθλητισμού και ιδιαίτερα στο σύμπλεγμα ΣΕΦ / Καραϊσκάκη ο Πειραιάς διαθέτει
πολύ σημαντικές υποδομές υπερτοπικού χαρακτήρα και οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν αθλητικά αλλά όχι μόνο - γεγονότα μεγάλης κλίμακας.
Η ανάπτυξη του δικτύου Μέσω Μαζικής Μεταφοράς θα ενισχύσουν την ήδη υπάρχοντα ρόλο το Πειραιά
ως κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά θα συνδέσει με αυτόν και τις δυτικές συνοικίες. Αυτή η
εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την τόνωση της εμπορικής αγοράς και την ενίσχυση του
υπερτοπικού χαρακτήρα της, ενώ ταυτόχρονα θα καταστήσει την πόλη του Περασιά ως κέντρο
Διοικητικών Υπηρεσιών και άλλων υπερτοπικών χρήσεων (όπως π.χ. Υγεία - Νοσοκομεία)
περισσότερο προσβάσιμη και προσιτή.

γ) τη δυνατότητα διάχυσης των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων σε μητροπολιτικό επίπεδο (τεκμηρίωση
για την ακτίνα επιρροής της συγκεκριμένης προωθητικής δραστηριότητας στην υποστήριξη/ανάπτυξη
άλλων δραστηριοτήτων).
Η ενίσχυση του Πειραιά ως ναυτιλιακού κέντρου αναβαθμίζει την ίδια τη Μητροπολιτική Περιφέρεια
Αθήνας / Αττικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και ευρύτερα διεθνές επίπεδο. Σημαντική προϋπόθεση είναι οι
παρεμβάσεις "σημαία" της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης να μη μείνουν πουκάμισο αδειανό,
αλλά να μπορέσει πραγματικά ο Πειραιάς και η Αττική να σηματοδοτήσουν μια σύγχρονη και καινοτόμα
διαδικασία. Όπως σημειώσαμε και πιο πάνω αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα όλη την περιφερειακή ενότητα
και ιδιαίτερα τις περιοχές με ανάπτυξη δραστηριοτήτων του ναυτιλιακού πλέγματος.
Τα αποτελέσματα, επίσης της ανάδειξης του Πειραιά σε διεθνούς εμβέλειας τουριστικό προορισμό έχουν
σαφώς μητροπολιτική εμβέλεια. Αναβάθμιση του Πειραιά σημαίνει πάντοτε και αναβάθμιση της πιο
σημαντικής από θάλασσα πύλης εισόδου στην Αττική. Αυτή η συνθήκη σε συνδυασμό με την ανάπτυξη
του δικτύου μεταφορών σημαίνει ενίσχυση των τουριστικών ροών σε περιφερειακό επίπεδο. Η ενίσχυση
του τουρισμού και ο συνδυασμός με το διαχρονικό πολιτιστικό προϊόν της Αττικής θα δώσει ώθηση στην
άνθηση σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας και περιοχών συγκέντρωσης δημιουργικών
δραστηριοτήτων.
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δ) τη δυνατότητα αξιοποίησης υποδομών όπως επιχειρηματικές υποδομές (μεταφορικές υποδομές,
ΒΙΟΠΑ, Βιομηχανικά κτίρια, Υποδομές ΤΠΕ), εκπαιδευτικές-ερευνητικές υποδομές, πολιτιστικές
υποδομές, υποδομές υγείας, κοινωνικές υποδομές στην περιοχή παρέμβασης αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη από τη διαθεσιμότηταδυνατότητα χρήσης των υποδομών αυτών λαμβανομένων υπόψη των επιμέρους καθοριστικών
παραμέτρων (ιδιοκτησιακό, θεσμικοί περιορισμοί, καταλληλότητα υποδομής κ.ο.κ.).
Ο Πειραιάς διαθέτει σημαντικές υποδομές που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα δυνατοτήτων.
Επιβατικό λιμάνι Πειραιά - Χερσαία Ζώνη Λιμένα
Εκπαιδευτικές Ερευνητικές Υποδομές: Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Πειραιά
Πολιτιστικές Υποδομές με εμβληματικές το Δημοτικό Θέατρο, το ΚΠΙΣΝ και το Αρχαιολογικό Μουσείο
Αθλητικές Υποδομές διεθνών προδιαγραφών (ΣΕΦ - Καραϊσκάκη)
Μεταφορικές Υποδομές ΤΡΑΜ και ΜΕΤΡΟ
Υποδομές Υγείας Νοσοκομεία Τζάνειο και Μεταξά
Ευρυζωνικό Δίκτυο
Κτιριακό Απόθεμα και Απόθεμα γης: Ενδεικτικά Κτήριο Παλιάς Ραλλείου Σχολής για εκπαιδευτική
χρήση, Σύμπλεγμα ΧΡΩΠΕΙ, Πρώην Στρατόπεδα Παπαδογιωργή και Σακελιώνα
Στο παράρτημα Γ.2.3.π1 παρατίθεται αναλυτικά το Ε9 το Δήμου Πειραιά και σχετικός χάρτης (Γ.χ45)
που δείχνει τις ιδιοκτησίες του Δήμου.
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Γ.3 - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Να τεκμηριωθεί η επιλογή της περιοχής παρέμβασης και η οριοθέτησή της με ακριβή περιγραφή των
ορίων που την καθορίζουν (οδικοί άξονες, φυσικοί σχηματισμοί, θαλάσσιο μέτωπο κ.ο.κ.) και με βάση τις
ακτίνες/περιοχές χωρικής επιρροής των επιμέρους αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της. Στο πλαίσιο
αυτό ιδιαίτερη σημασία έχουν οι πόλοι/άξονες ανάπτυξης, όπως αυτοί καθορίζονται από το θεσμικό
πλαίσιο (βλ. Νέο ΡΣΑ ν. 4277/2014 ΦΕΚ 156Α/2014) αλλά και όπως αυτοί εμφανίζονται και λειτουργούν
σήμερα. Η αιτιολόγηση της οριοθέτησης της περιοχής παρέμβασης θα πρέπει να τεκμηριώνεται με βάση :
α) τον χαρακτήρα του πόλου/άξονα που πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στην περιοχή
παρέμβασης β) το μητροπολιτικό χαρακτήρα ενός ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών της υφιστάμενης
σήμερα ή άμεσα αναμενόμενης λειτουργίας του πόλου/άξονα όπως αυτά εκφράζονται με την ακτίνα
επιρροής (έλξη επισκεπτών/καταναλωτών, εργαζομένων, τοπόσημο μητροπολιτικής εμβέλειας κ.ο.κ.).
Η τεκμηρίωση αυτή θα συνοδεύεται και από χάρτη που θα περιλαμβάνει και την ευρύτερη περιοχή στον
οποίο θα γίνεται σαφής αναφορά των ορίων (ονομασίες οδών, τοπόσημα, ονομασίες ρεμάτων κ.ο.κ.)
καθώς και από χάρτη /ες της ευρύτερης περιοχής με απεικόνιση του πόλου και των αξόνων ανάπτυξης
της περιοχής παρέμβασης και της χωρικής επιρροής τους (σε σχέση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
της λειτουργίας τους) στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.
Περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αποτελεί το σύνολο της εδαφικής περιοχής
που εντάσσεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, όπως αντίστοιχα αποτελεί και την περιοχή παρέμβασης
του ΣΟΑΠ.
Στην ενότητα Β1.1 έγινε εκτενής αναφορά και τεκμηρίωση του υπερτοπικού ρόλου του Πειραιά, σε διεθνές, εθνικό
και διαπεριφερειακό επίπεδο αλλά και ως βασικού πόλου της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αθήνας - Αττικής. Ο
Μητροπολιτικός αυτός χαρακτήρας επίσης τεκμηριώνεται αναλυτικά στην ενότητα Β1.1 με βάση το Νέο
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής (Ν 4277, ΦΕΚ 156/Α/2014, Παράρτημα Β.1.1.π1), από το οποίο συνάγεται
ότι αποτελεί περιοχή με ιδιαίτερα στρατηγική θέση, εφόσον συνιστά κόμβο στον οποίο συναντιούνται και οι δύο
Άξονες Διεθνούς και Εθνικής εμβέλειας του Ρυθμιστικού Σχεδίου.
Επιπλέον αυτών ο Πειραιάς αποτελεί την κατάληξη του Αναπτυξιακού Άξονα Μητροπολιτικής Ακτινοβολίας
της οδού Πειραιώς και βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον Φαληρικό Όρμο, από τον οποία εκκινεί ο έτερος
Αναπτυξιακός Άξονας Μητροπολιτικής Ακτινοβολίας του Θαλάσσιου Μετώπου. Ο μεν πρώτος της οδού
Πειραιώς με έμφαση στις πολιτιστικές λειτουργίες και στις δραστηριότητες αναψυχής, ενώ εκείνος του θαλάσσιου
Μετώπου, με προσανατολισμό στην εξασφάλιση του ανοίγματος του μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας
προς το παραλιακό μέτωπο και της λειτουργικής διασύνδεσης με αυτό, με την ανάπτυξη χρήσεων πολιτισμού,
τουρισμού, αναψυχής και αθλητισμού μητροπολιτικής εμβέλειας, καθώς και στη διασφάλιση της συνέχειας και της
προσπελασιμότητας της παράκτιας ζώνης για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.
Ο Πειραιάς ως συγκροτητικό στοιχείο του Μητροπολιτικού Κέντρου Αθήνας - Πειραιά χαρακτηρίζεται από
πολυδιάστατο φάσμα δραστηριοτήτων ολοκληρωμένου χαρακτήρα: επιτελική διοίκηση, εκπαίδευση, πολιτισμός,
γραφεία, έδρες επιχειρήσεων, μεταποίηση με ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων, εμπόριο και
τουρισμός. Η Περιοχή Επιβατικού Λιμένα Πειραιά παρουσιάζει έντονη δυναμική εξέλιξης, ως διεθνές ναυτιλιακό
κέντρο και κόμβος συνδυασμένων μεταφορών και υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιασμού και είναι δυνατή η
περαιτέρω αξιοποίηση αυτής της δυναμικής, σε συνδυασμό με τον Εμπορευματικό Λιμένα Ικονίου − Κερατσινίου.
Ταυτόχρονα γειτνιάζει άμεσα με τους πόλους του Φαληρικού Όρμου και του Ελαιώνα, με τον μεν πρώτο να κατέχει
εξέχουσα θέση στην ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων υπερτοπικής εμβέλειας και τον δεύτερο να κατακτά
στρατηγική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Περιφέρειας Αττικής.
Αποτελεί το κέντρο της Χωρικής ενότητας Πειραιά (με βάση τη χωρική οργάνωση του ΡΣΑ), η οποία περιλαμβάνει
τους Δήμους Πειραιώς, Κορυδαλλού, Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Περάματος. Η
ακτινοβολία του καλύπτει το σύνολο της υποενότητας, όσον αφορά λειτουργίες αντίστοιχου επιπέδου, ενώ για
άλλες λειτουργίες η ακτινοβολία του υπερβαίνει τα όρια της υποενότητας. Ο χάρτης Β.χ4 «Χωροταξική
Οργάνωση» του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής είναι ενδεικτικός. Πολύ περισσότερο ο Πειραιάς ως υπερτοπικό
κέντρο υποδέχεται σε καθημερινή βάση έναν σημαντικό όγκο μετακινήσεων που προέρχονται από τη ζώνη Δήμων
κατά μήκος του θαλασσίου μετώπου μέχρι τη Βουλιαγμένη αλλά και από τους δήμους δυτικά και βορειοδυτικά του
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Πειραιά μέχρι το Περιστέρι και το Χαϊδάρι.
Η περιοχή παρέμβασης ως εκ τούτου περιλαμβάνει τις 5 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πειραιά, τα όρια των
οποίων φαίνονται στο διάγραμμα (βλέπε και χάρτη Γ.χ46).

1. Πειραϊκή Χερσόνησος, 2. Κέντρο / Καστέλα, 3. Νέο Φάληρο, 4. Καμίνια / Παλιά Κοκκινιά, 5. Ταμπούρια
Στον πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των δημοτικών ενοτήτων που συνθέτουν
την περιοχή παρέμβασης και έχουν σημασία για την σε μεγαλύτερο βάθος κατανόησή της.
Δημοτικές Ενότητες

Έκταση
(στρ)

Πληθυσμός

Νοικοκυριά

Μέσο Ετήσιο
εισόδημα (ευρώ)

1

Πειραϊκή Χερσόνησος

1.979

50.135

30.570

2.531,12

2

Κέντρο / Καστέλα

1.940

27.652

22.412

4.605,68

3

Νέο Φάληρο

1.273

15.066

6.003

3.244,93

4

Καμίνια / Παλιά Κοκκινιά

2.214

29.506

21.505

2.993,40

5

Ταμπούρια

2.480

40.543

18.914

2.704,35

9.885

163.688

99.404

3.174,94

Σύνολο Δήμου Πειραιά
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Πηγή: ΣΜ2: «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τη σύνταξη Πιλοτικού Σχεδίου Αστικής Αναζωγόνησης του
Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο των προβλεπόμενων Δράσεων στους Άξονες Προτεραιότητας 10 και 14 του νέου ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2014-2020 (Τομέας Περιβάλλοντος) με τη χρήση του Εργαλείου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)» (σελ 136-137 Παραδοτέο Π.1).

Βάσει και της θεώρησης του ΣΟΑΠ η περιοχή παρέμβασης διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα: (α) Δύο μείζονες Ζώνες
Παρέμβασης, στις οποίες υποδιαιρείται η εδαφική περιοχή του Δήμου Πειραιά, και (β) Ειδικοί Θύλακες στο
εσωτερικό των Ζωνών Παρέμβασης. Οι Ζώνες Παρέμβασης και οι Ειδικοί Θύλακες φαίνονται στο επισυναπτόμενο
χάρτη και συνάδουν και με τα συμπεράσματα των πιο πάνω δεδομένων (βλέπε Χάρτη Γ.χ47).
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Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Δ.1 - ΌΡΑΜΑ / ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Να παρουσιαστεί το Όραμα και ο Στρατηγικός Στόχος που έχει επιλεγεί στην Περιοχή Παρέμβασης
Στρατηγικός στόχος της προτεινόμενης Στρατηγικής είναι η αλλαγή της φυσιογνωμίας της
πόλης και η ανάδειξη του Πειραιά ως Επιχειρηματικού, Τουριστικού, Πολιτιστικού, Ναυτιλιακού
και Εμπορικού Προορισμού Διεθνούς Αναγνωρισιμότητας και Εμβέλειας, με Περιβαλλοντική και
Κοινωνική Προστιθέμενη Αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες.
Με βάση την τεκμηρίωση της παρούσας Στρατηγικής καθίσταται σαφές ότι από τον Πειραιά δεν λείπουν
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι άνθρωποι με δυνατότητες. Είναι κρίσιμο, ωστόσο, να οικοδομηθεί
μια νοοτροπία συστηματικής προσέγγισης των προβλημάτων και η εκπόνηση ενός συνεκτικού σχεδίου
για την πόλη με σύγχρονα μέσα και στρατηγικό προσανατολισμό. Η προτεινόμενη στρατηγική, ύστερα
από ένα μεγάλο διάστημα συστηματικής επεξεργασίας, συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς τη
διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και πολύπλευρου σχεδίου για την αλλαγή της φυσιογνωμίας της
πόλης στηριζόμενο σε σύγχρονα εργαλεία αναπτυξιακού σχεδιασμού και αξιοποίησης πόρων. Επιδίωξη
είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης και η παροχή της απαραίτητης
αναπτυξιακής ώθησης ώστε ο Πειραιάς - στη βάση των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων και ευκαιριών που
διαθέτει - να τεθεί εκ νέου στο διεθνές προσκήνιο των σύγχρονων πόλεων με αξιώσεις.
Με πλήρη επίγνωση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας και των επιβαρυμένων
συνθηκών ζωής των πολιτών η Στρατηγική θέτει ως στόχο τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων από
τη χρήση των πόρων που θα διοχετευθούν στον Πειραιά. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις επιχειρούν να
μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα των διατιθέμενων πόρων ενώ ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός στοχεύει
στη συνδυαστική επίδρασή τους στην αστική και κοινωνική αναβάθμιση, αλλά και οικονομική ανάκαμψη
της πόλης.
Ειδικότερα:
•

Η Στρατηγική επιδιώκει να συμβάλει στην ανασύνταξη της οικονομίας και της
επιχειρηματικότητας του Πειραιά, ενισχύοντας τομείς και δράσεις που αξιοποιούν τα τοπικά,
περιφερειακά και εθνικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Τομείς όπως οι χερσαίες και θαλάσσιες
μεταφορές, η οικονομία της γνώσης, οι νέες τεχνολογίες και η εφαρμογή τους στους κλάδους
των μεταφορών, χερσαίων και θαλάσσιων, σε λιμενικές υπηρεσίες, στην βελτίωση του
περιβάλλοντος, το τρίπτυχο αθλητισμός, τουρισμός, πολιτισμός, αλλά και η μεταποίηση
αποτελούν τη στρατηγική στόχευση του Δήμου για την ανασυγκρότηση της τοπικής οικονομίας.
Επιπρόσθετα, η διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας οριζοντίως σε όλες
τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου ή μεγέθους, και η αξιοποίησή τους για την αύξηση της
παραγωγικότητάς τους και τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων τους, αποτελεί στρατηγική
κατεύθυνση για τον Πειραιά. Στην κατεύθυνση αυτή στηρίζεται η προσαρμοστικότητα των
επιχειρήσεων του Πειραιά και των εργαζομένων σε αυτές ώστε να αναδιοργανωθούν και να
διαμορφώσουν / βελτιστοποιήσουν βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Υποστηρίζεται η
εδραίωση νέων επιχειρήσεων στην αγορά με παροχή ολοκληρωμένων δομών και υπηρεσιών
για την κάλυψη όλου του εύρους των αναγκών τους και η στήριξη εξωστρεφών Στρατηγικών
Σχεδίων Στήριξης των νέων επιχειρηματιών κατά την προετοιμασία και ενδυνάμωσή τους για
την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων.

•

Αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάδειξη της πόλης σε τουριστικό
προορισμό διεθνούς εμβέλειας με διακριτή φυσιογνωμία. Ο Πειραιάς έως πρόσφατα δεν
προβαλλόταν ως αυτόνομος τουριστικός προορισμός αλλά περισσότερο ως σημείο εισόδου και
εξόδου επισκεπτών για την πρωτεύουσα και τα νησιά. Όμως, ο Πειραιάς διαθέτει αξιοθέατα
των οποίων η θεματική και λειτουργική διασύνδεση μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης μεγάλου
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αριθμού επισκεπτών από την προσδοκώμενη αύξηση αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Στόχος είναι
η αξιοποίηση και προβολή των αξιοθέατων της πόλης ώστε να αποτελέσουν το βασικό κίνητρο
για την επιμήκυνση παραμονής επισκεπτών στα όρια του Δήμου Πειραιά και σε καταλύματα
που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου. Με δεδομένο ότι ο Πειραιάς μπορεί να προσφέρει
ένα πολυσύνθετο τουριστικό πακέτο σε συνδυασμό με τη σημαίνουσα γεωγραφική του θέση, η
αναβάθμιση και ανάπτυξη της προβολής του τουριστικού προϊόντος της πόλης μπορεί να
ενισχύσει την τοπική οικονομία και τις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός
των ορίων του Δήμου Πειραιά.
•

Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Πόλη συνδέεται με την ανάπτυξη δικτύου
κοινωνικών υποδομών, την ανάπτυξη και εμβάθυνση των τοπικών κοινωνικών εταιρικών
σχέσεων και την κινητοποίηση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου της Πόλης του Πειραιά. Οι
ανισότητες, η ανισοκατανομή ισχύος, οι δυσμενείς συνθήκες απασχόλησης, η «παγίδευση» σε
καθεστώς φτώχειας και η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών αποτελούν ένδειξη αποδυνάμωσης
των πολιτών και συντελούν στη δημιουργία συνθηκών φτώχειας, συντηρούμενων σε ένα
«αρνητικό σπιράλ» ανατροφοδότησης, είτε λόγω γενικότερων φαινομένων οικονομικής και
κοινωνικής κρίσης, είτε λόγω αντικειμενικής αδυναμίας των τοπικών οικονομιών να
δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Η ενδυνάμωση – όταν, δηλαδή, δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις κατά τις οποίες οι άνθρωποι σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο αποκτούν
επίγνωση της κατάστασης και των επιλογών τους και διεκδικούν ενεργά μία καλύτερη ζωή για
τους εαυτούς τους – των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών δημιουργεί προϋποθέσεις
προστασίας των δικαιωμάτων τους και οδηγεί σε ανάπτυξη με ταυτόχρονη καταπολέμηση της
φτώχειας και δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

•

Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων αστικής ανασυγκρότησης είναι να αποτελέσουν
ένα σύνολο με ολοκληρωμένο χαρακτήρα, το οποίο επιχειρώντας να υπερβεί την εμπειρία του
παρελθόντος, δεν αποτελείται από αποσπασματικά έργα αλλά εμπνέεται από μια συνολική
λογική για την πόλη και τους κατοίκους της. Επιχειρεί να ανοίξει νέους δρόμους για τον τρόπο
που αντιλαμβανόμαστε τον δημόσιο χώρο, αντλώντας θετικά στοιχεία από τη διεθνή εμπειρία,
αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες και την ιστορικότητα του συγκεκριμένου τόπου.
Επιδιώκεται, δηλαδή, ο συνδυασμός της αστικής ανασυγκρότησης με τις οικονομικές,
περιβαλλοντικές και κοινωνικές στρατηγικές. Επιπρόσθετα, στρατηγική επιλογή της Ο.Χ.Ε.
Πειραιά είναι η προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας σε όλη την έκταση του Δήμου, κάτι που
περιλαμβάνει την οριοθέτηση και τον περιορισμό της χρήσης και της παρουσίας του ΙΧ στον
δημόσιο χώρο, ταυτόχρονα με την ενίσχυση του περπατήματος, του ποδηλάτου και της
δημόσιας συγκοινωνίας, σε ένα πλαίσιο αυξημένης οδικής ασφάλειας. Βασική προτεραιότητα
της Ο.Χ.Ε. Πειραιά είναι η προστασία και αναβάθμιση του τοπικού περιβάλλοντος, το οποίο
συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των δημοτών, συνιστά πόλο έλξης για τους επισκέπτες
και παράμετρο της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Σημαντική σε αυτήν την η
κατεύθυνση είναι η υιοθέτηση μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με στόχο τη
μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. Έμφαση δίνεται στη βελτίωση του
μικροκλίματος, της αίσθησης και της ποιότητας του πρασίνου στο πλέγμα των δρόμων,
ταυτόχρονα με τις εμβληματικές παρεμβάσεις την ενίσχυση του πρασίνου στο παραλιακό
μέτωπο και τη δημιουργία γραμμικού πάρκου στις παλιές γραμμές του τρένου από τον Άγιο
Διονύσιο έως το Στρατόπεδο Παπαδογιώργη. Επιπρόσθετα, η βιώσιμη διαχείριση των
αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου αποτελεί ένα φιλόδοξο στόχο. Ο Δήμος Πειραιά
παράγει μια σημαντική ποσότητα αποβλήτων καθημερινά, γεγονός που αποτελεί έναν βαρύ
φόρο για το περιβάλλον αλλά και μια τεράστια οικονομική ευκαιρία χαμένη για τον Δήμο. Η
προσέγγιση της Ο.Χ.Ε. Πειραιά αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός νέου, πιο αποκεντρωμένου
μοντέλου διαχείρισης που δίνει έμφαση σε συνδυασμένες δράσεις με σκοπό την επίτευξη
κοινωνιών που κάνουν αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, κοινωνιών «μηδενικών
αποβλήτων».

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Πειραιά είναι απλή και ταυτόχρονα πολυεπίπεδη. Διαρθρώνεται σε
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επιμέρους στρατηγικές και πολιτικές, οι οποίες συνθέτουν ένα ενιαίο και αλληλοσυμπληρούμενο «μίγμα»
παρεμβάσεων. O Πειραιάς αναδεικνύεται:


Ως "γαλάζια" πόλη προσανατολισμένη στις θαλάσσιες δραστηριότητες και στη γαλάζια
οικονομία



Ως "πράσινη πόλη", με αξιοποίηση ενεργειακών τεχνολογιών στις δημόσιες υποδομές
και λειτουργίες και συμβολή στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, σε
συνδυασμό με παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας



Ως "έξυπνη πόλη", με ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν τις
υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις κλπ, προσελκύουν
τους νέους και δημιουργούν νεοφυείς επιχειρήσεις



Ως "βιώσιμη πόλη", κάτω από την αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών, κυκλοφοριακών
και κοινωνικών παρεμβάσεων και υπηρεσιών.
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Δ.2 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
(Δ.2.1)
Να τεκμηριωθεί ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της προτεινόμενης Στρατηγικής σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Κεφ. 2.1 του Οδηγού και ιδιαίτερα σε σχέση με τη συγκροτημένη λογική παρέμβασης
με επικέντρωση στην ειδική αναπτυξιακή δυναμική της Περιοχής Παρέμβασης στις οικονομικές
δραστηριότητες στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού και των τομέων προτεραιότητας της ΠΣΕΕ.
Με βάση το όραμα που περιγράφηκε στην ενότητα Δ1, η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του
Πειραιά συντάσσεται επικεντρώνοντας στην ειδική αναπτυξιακή δυναμική της Περιοχής Παρέμβασης,
όπως αυτή τεκμηριώθηκε στην ενότητα Γ. Αποτελεί μια συνολική και εξελισσόμενη στρατηγική με
ολοκληρωμένο χαρακτήρα, η οποία επιδιώκει να αποβεί πραγματικά χρήσιμη για την Αστική Αρχή και
την ίδια τελικά την πόλη του Πειραιά. Αυτός ο χαρακτήρας υποστηρίζεται από τη μεθοδολογία που
χρησιμοποιείται για τη χάραξη και τη διάρθρωσή της.
Με βάση αυτή τη μεθοδολογία γίνεται επικέντρωση σε συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις που
έχουν χωρικό εντοπισμό και προτείνονται δράσεις με ολοκληρωμένο χαρακτήρα που λαμβάνουν υπόψη
και στοχεύουν να βελτιώνουν τις οικονομικές, περιβαλλοντικές / κλιματικές και κοινωνικές /
δημογραφικές συνθήκες. Οι δράσεις διαρθρώνονται σε ένα «σύστημα παρεμβάσεων», για τη
διαμόρφωση του οποίου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των δεδομένων των προηγούμενων Ενοτήτων,
ενώ οργανώνονται ώστε να συνδυάζουν προγράμματα, πολιτικές και πόρους και να δημιουργούν κατά
το δυνατό τις απαραίτητες συνέργειες που εν τέλει συνθέτουν στην πράξη τον ολοκληρωμένο
χαρακτήρα.
Όπως αναλυτικά θα παρουσιάσουμε και σε επόμενες ενότητες και στο Σχέδιο Δράσης, η Στρατηγική
ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά διέπεται από μία σαφή «λογική της παρέμβασης», μέσα από την υιοθέτηση
μίας λογικής αλληλουχίας που περιλαμβάνει ανάλυση αναγκών – προκλήσεων, δυνατών και αδύνατων
σημείων, αδυναμιών και ευκαιριών στην περιοχή παρέμβασης, αντιστοίχιση των αναγκών με τους
ειδικούς στόχους / τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠ Αττικής 2014-2020, αντιστοίχιση των ειδικών
στόχων / επενδυτικών προτεραιοτήτων με συγκεκριμένες δράσεις / έργα που επιλέγονται για την
αντιμετώπιση των αναγκών και των προκλήσεων, αντιστοίχιση κάθε δράσης / ομάδας ομοειδών
δράσεων ή έργων με συγκεκριμένους δείκτες εκροών, με βάση το υφιστάμενο σύστημα δεικτών εκροών
του ΕΠ Αττικής, στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλλει η στρατηγική και αντιστοίχηση κάθε δράσης
ομάδας ομοειδών δράσεων ή έργων με συγκεκριμένα αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο ΕΠ Αττικής.
Η ανάπτυξη των υποδομών κρουαζιέρας και η προνομιακή σχέση του Πειραιά με τη θάλασσα
αποτελούν πολύ σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας και του τουρισμού.
Για την επίτευξη μιας τέτοιας στόχευσης, ειδικότερα για τον τουρισμό, είναι απαραίτητο να
αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες προκλήσεις μέσα από την υλοποίηση των παρεμβάσεων της
Στρατηγικής. Όπως έχει ήδη αναλυθεί ο Πειραιάς έχει σημαντικό έλλειμμα ποιοτικών τουριστικών
υποδομών, μη ελκυστικό αστικό / δομημένο περιβάλλον, ανεπαρκή αξιοποίηση των πόλων έλξης και
χαμηλή διασύνδεση αυτών με τις τουριστικές ροές, χαμηλή συνολικά ανάδειξη και διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος του. Οι παράγοντες αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία συγκράτησης
επισκεπτών και την παγίωση του χαρακτήρα τους ως πύλης διέλευσης. Η αντιμετώπιση αυτών των
προκλήσεων, με χωρική έμφαση στο ιστορικό κέντρο, το παραλιακό μέτωπο και την προς ανάπλαση
περιοχή του Αγίου Διονυσίου, στοχεύεται να πραγματωθεί μέσα από φυσικές παρεμβάσεις βελτίωσης
του αστικού περιβάλλοντος και της κινητικότητας, διαμόρφωση κατάλληλων συνδέσεων του λιμανιού και
σημαντικών σημείων έλξης, ενίσχυση μέσα από τις χρήσεις γης της δυνατότητας ανάπτυξης νέων
τουριστικών υποδομών και καταλυμάτων, αναβάθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων και εστίασης
αναψυχής για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας και
σχετικών υπηρεσιών για τους τουρίστες, διοργάνωση φεστιβάλ και γενικότερα της προβολής του
προορισμού «Πειραιάς».
Σε σύνδεση με τον τουρισμό αλλά διατηρώντας την αυτοτέλειά του ο τομέας του Πολιτισμού επίσης
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συγκεντρώνει σημαντικές δυνατότητες αλλά και πολλές προκλήσεις. Το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα
του Πειραιά που περιλαμβάνει πλήθος αρχαιολογικών χώρων, βιομηχανικών κελυφών, μουσείων και
δύο πολύ σημαντικά πολιτιστικά επίκεντρα στο κέντρο της πόλης (ΔΘΠ) και στην ευρύτερη περιοχή
(ΚΠΙΣΝ) συνιστούν ένα εξαιρετικό πρωτογενές υλικό. Ταυτόχρονα στον τομέα της δημιουργικής
οικονομίας διαπιστώνεται σημαντική συγκέντρωση επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης αλλά και
μεταποιητικές δραστηριότητες. Η φυσική αλλά και η άυλη διασύνδεση και προβολή αυτού του δυναμικού
διαχέεται μέσα από αναπλάσεις στο αστικό περιβάλλον, με χωρική έμφαση στο ιστορικό κέντρο και το
παραλιακό μέτωπο, αλλά και μέσα από την ανάπτυξη δράσεων για στοχευμένη ενίσχυση της
πολιτιστικής δημιουργίας, την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και πρόσδεση των
επιχειρήσεων σε ένα κοινό στρατηγικό όραμα. Με βάση και τις κατευθύνσεις του ρυθμιστικού
σχεδιασμού, η αποκατάσταση της συνέχειας του παραλιακού μετώπου είναι στρατηγικής σημασίας και
από μια τέτοια σκοπιά.
Ο ισχυρός και μητροπολιτικός ρόλος του Λιμένα (επιβατικού και εμπορικού) συνιστά αναμφισβήτητα το
βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πυλώνα της ειδικής αναπτυξιακής δυναμικής του Πειραιά. Η
αναπτυξιακή δυναμική του λιμένα, ωστόσο, δε συνεπάγεται αυτομάτως τη διάχυση των θετικών
αποτελεσμάτων στην ίδια την πόλη. Ο σχεδιασμός παρεμβάσεων στην πόλη που λειτουργούν
συμπληρωματικά με τη δυναμική του λιμανιού και έχουν - από αυτήν την άποψη - νευραλγική σημασία.
Αστικές αναπλάσεις, δομές και μηχανισμοί ενίσχυσης της γαλάζιας επιχειρηματικότητας, συγκρότηση και
συστηματοποίηση του άτυπου ναυτιλιακού cluster, η αξιοποίηση του Πανεπιστημίου Πειραιά και η
ενίσχυση της έρευνας σε σύνδεση με τις επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα ελκυστικό
περιβάλλον. Ένα τέτοιο περιβάλλον ενισχύει την ανάπτυξη των υπαρχουσών δραστηριοτήτων,
προσελκύει νέες επιχειρήσεις και συμπληρωματικές δραστηριότητες και επομένως θέσεις εργασίας και
οφέλη για την πόλη και τους κατοίκους της.
Η υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και των κοινωνικών υποδομών που εντοπίζεται και σε
συγκεκριμένους θύλακες υποβάθμισης - αφενός βόρεια στις περιοχές Μανιάτικα / Καμίνια και αφετέρου
σε περιοχές της πειραϊκής και του κεντρικού Πειραιά - είναι μια πρόκληση που χρήζει διττής
αντιμετώπισης. Η ανάπτυξη δομών υποστήριξης ευπαθών ομάδων, υπηρεσιών υγείας και
ενδυνάμωσης δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης και μηχανισμών ενίσχυσης της απασχόλησης με
αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών συνιστούν τη μία πλευρά, τη διαμόρφωση ενός δικτύου
ασφαλείας για την άμεση άμβλυνση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Οι αναπτυξιακές πλευρές
ωστόσο διαμορφώνουν τους όρους μιας στρατηγικής αντιμετώπισης και μακροπρόθεσμων
αποτελεσμάτων.
Στο πλαίσιο της ΒΑΑ, αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάδειξη της πόλης σε
τουριστικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας με διακριτή φυσιογνωμία. Ο Πειραιάς έως πρόσφατα δεν
προβαλλόταν ως αυτόνομος τουριστικός προορισμός, αλλά περισσότερο ως σημείο εισόδου και εξόδου
επισκεπτών για την πρωτεύουσα και τα νησιά.
Όμως, όπως αναδείχθηκε στις προηγούμενες ενότητες, ο Πειραιάς διαθέτει αξιοθέατα των οποίων η
θεματική και λειτουργική διασύνδεση μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης μεγάλου αριθμού επισκεπτών
από την προσδοκώμενη αύξηση αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Στόχος είναι η αξιοποίηση και προβολή
των αξιοθέατων της πόλης ώστε να αποτελέσουν το βασικό κίνητρο για την επιμήκυνση παραμονής
επισκεπτών στα όρια του Δήμου Πειραιά και σε καταλύματα που βρίσκονται εντός των ορίων του
Δήμου. Με δεδομένο ότι ο Πειραιάς μπορεί να προσφέρει ένα πολυσύνθετο τουριστικό πακέτο σε
συνδυασμό με τη σημαίνουσα γεωγραφική του θέση, η αναβάθμιση και ανάπτυξη της προβολής του
τουριστικού προϊόντος της πόλης μπορεί να ενισχύσει την τοπική οικονομία και τις τουριστικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της ΒΑΑ ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, με την ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών
υποδομών, την ανάπτυξη και εμβάθυνση των τοπικών κοινωνικών εταιρικών σχέσεων και την
κινητοποίηση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου της Πόλης του Πειραιά. Η ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής στην Πόλη και, ιδιαίτερα, στις υποβαθμισμένες περιοχές, διασφαλίζει ένα σταθερό υπόβαθρο
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα διευρύνει χωρικά τις αναπτυξιακές επιλογές
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9και επιπτώσεις), μέσα από την υλοποίηση δράσεων αστικής αναζωογόνησης και σε αυτές τις περιοχές.
Η Στρατηγική της ΒΑΑ της Πόλης του Πειραιά, εξειδικεύεται στους ακόλουθους Στρατηγικούς Στόχους:
• Στρατηγικός Στόχος 1: Ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής, βελτίωση της ελκυστικότητας και της
ανταγωνιστικότητας της Πόλης του Πειραιά. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη νέων
επιχειρηματικών ευκαιριών.
• Στρατηγικός Στόχος 2: Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση της Πόλης του Πειραιά, ανάδειξη της
δυναμικής του τουρισμού και του πολιτισμού προορισμού.
Βιώσιμη διαχείριση, διάχυση και
καθοδήγηση των τουριστικών και πολιτιστικών ροών στην Πόλη.
• Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των Δημοτών σε
Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης στην Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα.
Οι Παραπάνω Στρατηγικοί Στόχοι της Β.Α.Α., «απαντούν» συνολικά και συλλογικά στο «μίγμα» των
προκλήσεων / ευκαιριών και μετουσιώνονται στο πλαίσιο της «λογικής της παρέμβασης» σε «Άξονες
Προτεραιότητας» της Ο.Χ.Ε., γεφυρώνοντας τον στρατηγικό με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό (Ενότητα
Ε.1 και επόμενα του παρόντος).
Αυτή η προσέγγιση και οι τρόποι με τους οποίους λαμβάνει χώρα μέσα από τις παρεμβάσεις της ΟΧΕ
και με ταυτόχρονη αξιοποίηση των σημαντικών επενδύσεων (βλέπε πλέον των όσων ήδη αναφέρθηκαν
και τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στις μεταφορές) διαμορφώνουν εν τέλει τους όρους βιωσιμότητας
της στρατηγικής αναπτυξιακής προσέγγισης. Ενισχύουν άμεσα και έμμεσα και τον ίδιο τον στρατηγικό
τομέα της βιώσιμης οικονομίας των αναγκών, ο οποίος κατέχει νευραλγική θέση στον σχεδιασμό. Οι
παρεμβάσεις τροφοδοτούν εκτός των άλλων και ορισμένους πολύ σημαντικούς πυλώνες της
βιώσιμης οικονομίας των αναγκών στους οποίους ο Πειραιάς έχει σημαντική συγκέντρωση και
δυνατότητα ανάκαμψης: την κατασκευή, την ενέργεια και τις μεταφορές.
Συνοψίζοντας, η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Πειραιά με καταλύτη την ειδική
αναπτυξιακή δυναμική της Γαλάζιας Οικονομίας και του Ναυτιλιακού Πλέγματος αναπτύσσεται
ολοκληρωμένα και πολύπλευρα αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει το πολιτιστικό του
απόθεμα για τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος του, ώστε να
εδραιώσει μια σύγχρονα βιώσιμη αναπτυξιακή φυσιογνωμία.
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(Δ.2.2)
Να παρουσιαστούν συνοπτικά οι Προκλήσεις / ανάγκες και δυνατότητες της Περιοχής Παρέμβασης ανά
κατηγορία συγκέντρωσης οικονομικής δραστηριότητας (cluster), να αναφερθεί ο χωρικός εντοπισμός
τους (τοπικά, της Περιοχής Παρέμβασης, του Δήμου/Δήμων, ευρύτερης περιοχής) και να περιγραφεί
συνοπτικά η αντίστοιχη Στρατηγική που θα επιλεγεί.
Τομείς

Προκλήσεις / ανάγκες και
δυνατότητες της Περιοχής
Παρέμβασης

Έλλειμμα ποιοτικών τουριστικών
υποδομών

Ιστορικό κέντρο περιοχή Αγ. Διονυσίου

Περιγραφή της
Στρατηγικής
Βελτίωση της αστικής
κινητικότητας (πύλη
κρουαζιέρας) - Νέες χρήσεις
γης με κατεύθυνση μεταξύ
άλλων την ενίσχυση των
τουριστικών υποδομών
(περιοχή Αγ. Διονυσίου)

Ιστορικό κέντρο –
Λιμάνι

Βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, ενίσχυση
κινητικότητας και
επιοσκεψιμότητας –
διασύνδεση λιμανιού και
κρουαζιέρας με το παραλιακό
μέτωπο – ανάπτυξη ψηφιακής
πλατφόρμας και σχετικών
υπηρεσιών για τους
επισκέπτες

Ιστορικό κέντρο –
Λιμάνι – παραλιακό
μέτωπο

Διασύνδεση σημείων
πολιτιστικού ενδιαφέροντος
(αρχαιολογικοί χώροι,
μουσεία κλπ) με την
κρουαζιέρα – τουριστικές
διαδρομές

Λιμάνι

Διαμόρφωση πύλης εισόδου
από την κρουαζιέρα στο
εμπορικό κέντρο και τους
χώρους πολιτιστικού
ενδιαφέροντος

Μη διαφοροποιημένο τουριστικό
προϊόν

Ιστορικό κέντρο –
παραλιακό μέτωπο

Αναβάθμιση του εμπορικού
κέντρου (δημοτική αγορά) βελτίωση της πρόσβασης σε
πόλους συγκέντρωσης
επιχειρήσεων εστίασης και
διασκέδασης και ανάδειξη της
διατροφής στο τουριστικό
προϊόν – ενίσχυση του
branding για την προσέλκυση
επισκεπτών με δράσεις
συμπληρωματικές στο
Destination Piraeus

Μη αξιοποίηση πολιτιστικού
αποθέματος και άδειων
βιομηχανικών χώρων

Ιστορικό κέντρο –
παραλιακό μέτωπο –
Αγ. Διονύσιος

Ανάπλαση, αξιοποίηση και
προβολή πολιτιστικού
αποθέματος – διασύνδεση
πόλων πολιτιστικού
ενδιαφέροντος (τουριστική
διαδρομή)

Ιστορικό κέντρο

Αναβάθμιση και διασύνδεση
πόλων πολιτισμού – ενίσχυση
και διάχυση συναφών
δραστηριοτήτων με επίκεντρο
εμβληματικά τοπόσημα
(δημοτικό θέατρο,
αρχαιολογικοί χώροι, περιοχή

Μη ελκυστικό αστικό περιβάλλον
– αδυναμία συγκράτησης
επισκεπτών – παγίωση
χαρακτήρα πύλης διέλευσης

Τουρισμός

Χωρικός
εντοπισμός
παρέμβασης

Ανεπαρκής αξιοποίηση
πολιτιστικού αποθέματος και
διασύνδεσή του με πόλους
τουριστικών ροών

Ανάπτυξη υποδομών
κρουαζιέρας

Πολιτισμός
Σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι
και χώροι πολιτιστικής
δραστηριότητας
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Τομείς

Προκλήσεις / ανάγκες και
δυνατότητες της Περιοχής
Παρέμβασης

Χωρικός
εντοπισμός
παρέμβασης

Περιγραφή της
Στρατηγικής
Αγίου Διονυσίου κλπ).

Λειτουργία του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος

Σημαντική δραστηριότητα
πολιτιστικής δημιουργίας και
συναφών εκδηλώσεων

ΠΣΕΕ
Δημιουργική
Οικονομία

Σημαντική συγκέντρωση
επιχειρήσεων εστίασης και
διασκέδασης – στασιμότητα
λόγω έλλειψης στοχευμένου
προσανατολισμού και ένταξης σε
ολοκληρωμένο αναπτυξιακό
σχέδιο

Σημαντική συγκέντρωση
επιχειρήσεων ένδυσης και
υπόδυσης – φθίνουσα πορεία
λόγω κρίσης

ΠΣΕΕ

Εγγύτητα στη θάλασσα και
συγκέντρωση συναφών
δραστηριοτήτων και
επιχειρήσεων παραδοσιακά στασιμότητα λόγω έλλειψης
στοχευμένου προσανατολισμού
και δομών υποστήριξης

Ευρύτερη περιοχή

Ανάπλαση παραλιακού
μετώπου για τη διασύνδεση
με το ΙΣΝ και διάχυση των
συναφών δραστηριοτήτων
προς τον Πειραιά –
διασύνδεση ΙΣΝ με το
τουριστικό προϊόν του Πειραιά

Ιστορικό κέντρο

Στοχευμένη ενίσχυση της
τοπικής πολιτιστικής
δημιουργίας και των πόλων
δημιουργικής οικονομίας

Ιστορικό κέντρο –
παραλιακό μέτωπο

Βελτίωση της
επισκεψιμότητας –
διαφοροποίηση τουριστικού
προϊόντος και ενσωμάτωση
της δημιουργικής οικονομίας
στο branding του Πειραιά –
ανάπλαση εμπορικών πόλων
(δημοτική αγορά) και
δημιουργία νέων (creative
area στην περιοχή του Αγ.
Διονυσίου)

Βόρειο τμήμα, ζώνη
συγκέντρωσης
μεταποιητικών
δραστηριοτήτων

Άμεση ενίσχυση της τοπικής
επιχειρηματικότητας και
δημιουργία δομών και
μηχανισμών ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας, της
καινοτομίας και της
εξωστρέφειας με εστίαση
μεταξύ άλλων στη
δημιουργική οικονομία

Λιμάνι και παραλιακό
μέτωπο

Δομές και μηχανισμοί
ενίσχυσης της γαλάζιας
επιχειρηματικότητας –
συγκρότηση και
συστηματοποίηση του άτυπου
ναυτιλιακού cluster –
αναβάθμιση και
διαφοροποίηση τουριστικού
προϊόντος

Λιμάνι – ιστορικό κέντρο
– παραλιακό μέτωπο

Σχεδιασμός παρεμβάσεων
στην πόλη (αστικές
αναπλάσεις, τουρισμός,
επιχειρηματικότητα ) που
λειτουργούν συμπληρωματικά
στην αναπτυξιακή δυναμική
του λιμανιού με στόχο τη
διάχυσή της στην πόλη

Όλος ο Δήμος

Αστικές παρεμβάσεις,
ανάπτυξη ψηφιακών
υποδομών, διαχείριση
απορριμμάτων, δομές
υποστήριξης ευπαθών
ομάδων, υπηρεσιών υγείας
και ενδυνάμωσης δικτύων
κοινωνικής αλληλεγγύης

Γαλάζια
Οικονομία
Επένδυση στο λιμάνι και
ανάπτυξη της κρουαζιέρας - Μη
δεδομένη διασύνδεση και
επίδραση της πόλης από την
αναπτυξιακή δυναμική στο λιμάνι

ΠΣΕΕ
Βιώσιμη
Οικονομία των
αναγκών

Υποβάθμιση αστικού
περιβάλλοντος και κοινωνικών
υποδομών
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Τομείς

Προκλήσεις / ανάγκες και
δυνατότητες της Περιοχής
Παρέμβασης

Χωρικός
εντοπισμός
παρέμβασης

Περιγραφή της
Στρατηγικής

Όλος ο Δήμος

Στοχευμένες, σύγχρονες
αστικές παρεμβάσεις ενίσχυση της οικοδομικής
δραστηριότητας –
παρεμβάσεις ενεργειακής
εξοικονόμησης σε δημόσια
κτίρια

Ισχυρή συγκέντρωση
μεταφορικών υποδομών (πλωτές
μεταφορές, μετρό, τραμ)

Λιμάνι – ιστορικό κέντρο

Σχεδιασμός παρεμβάσεων
στην πόλη που λειτουργούν
συμπληρωματικά στην
επέκταση του μετρό και τραμ
στην πόλη – υποστήριξη της
γαλάζιας επιχειρηματικότητας

Σημαντική συγκέντρωση
δραστηριοτήτων πράσινης
ενέργειας (σχετικές επενδύσεις
στο λιμάνι και επιχειρήσεις στον
τομέα ΑΠΕ)

Λιμάνι – Βόρειο τμήμα,
ζώνη συγκέντρωσης
μεταποιητικών
δραστηριοτήτων

Παρεμβάσεις ενεργειακής
εξοικονόμησης σε δημόσια
κτίρια, δίκτυο πράσινων
λεωφορείων – μηχανισμοί
αντιμετώπισης κλιματικής
αλλαγής

Φθίνουσα πορεία
κατασκευαστικού κλάδου

1.

Άλλοι τομείς

2.
3.
....

(βλέπε και χάρτες Δ.χ1, Δ.χ2, Δχ3, Δ.χ4, Δ.χ5)
(Δ.2.3)
Να τεκμηριωθεί η συνέργια της προτεινόμενης Στρατηγικής με άλλα Προγράμματα και άλλες πολιτικές
(ΠΕΣΚΕ, ΠΣΕΕ, Περιφερειακές, Εθνικές κ.λπ.), καθώς και η επιδίωξη μόχλευσης πόρων από τον
ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.
Η προτεινόμενη στρατηγική του Δήμου Πειραιά συμβάλλει στην ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του
Πειραιά και διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα:
• η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της
κατοικίας και ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς,
• η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Η συνάφεια με την ΠΣΕΕ εντοπίζεται κυρίως:
• στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας εντός των επιχειρήσεων, συνεργασίας με
φορείς έρευνας και συγκρότησης καινοτομικών συνεργατικών σχηματισμών (clusters) με τη
συμμετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ΜΜΕ.
• στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίες
θα "εμπλουτίσουν το οικοσύστημα" με καινοτομική δραστηριότητα και ικανότητα αφομοίωσης των
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τεχνολογικών εξελίξεων
Συγκεκριμένα, η στρατηγική εστιάζει στους Τομείς της ΠΣΕΕ στους οποίους ο Πειραιάς έχει συγκριτικό
πλεονέκτημα (λ.χ. γαλάζια οικονομία, έξυπνες εφαρμογές mobile apps στον τουρισμό «τύπου»
SOLOMO, την e-προσπέλαση, με Ψηφιακές πλατφόρμες συμμετοχικού σχεδιασμού κ.λπ.)
Η προτεινόμενη στρατηγική έχει επίσης υψηλή συνάφεια με τη RIS, ιδίως όσον αφορά στη στήριξη και
ανάπτυξη δομών και μηχανισμών που αντιστοιχούν στους αντίστοιχους τομείς της ΠΣΕΕ.
Η συνάφεια προκύπτει κυρίως από την στήριξη των δομών Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) και ενίσχυση
της καινοτομικής και δημιουργικής κουλτούρας, εκκολαπτήρια, θερμοκοιτίδες επιταχυντές κοκ,
«επιχειρηματικές υποτροφίες» για την ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων, κουπόνια
καινοτομίας που αφορούν στα στάδια από την εκκόλαψη μέχρι την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των
συνεργατικών σχηματισμών και την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων με την ενίσχυση της καινοτομικής
δραστηριότητάς τους και τέλος δομές στήριξης της εξωστρέφειας της Περιφέρειας.
Η συνάφεια με την ΕΣΚΕ (και, έμμεσα με την ΠΕΣΚΕ, αφού οι Ε.Α. της ΠΕΣΚΕ ταυτίζονται με την
ΕΣΚΕ) εντοπίζεται κυρίως:
•

όσον αφορά στην πρόσβαση σε βασικά Αγαθά, μέσω της προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης
των Ευπαθών Ομάδων με Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και Δράσεις κοινωνικοποίησης,
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ. Η πρόσβαση σε αγαθά αντιμετωπίζεται έμμεσα, μέσω του
«δικτύου» των Κοινωνικών Δομών και, όπου προβλέπεται, μέσω του ΤΕΒΑ.

•

όσον αφορά στην πρόσβαση σε Επαρκείς Πόρους, μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων προώθησης στην Απασχόληση Ευπαθών Ομάδων με ανάπτυξη Δομών
Προώθησης στην Απασχόληση και εφαρμογή πλέγματος δράσεων
συμβουλευτικής,
mentoring, κατάρτισης των Ανέργων (η οποία οδηγεί σε πιστοποίηση), πρακτικής εξάσκησης,
προώθησης στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα κ.λπ.

•

όσον αφορά στην πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες, τόσο μέσω της
ανάπτυξης δικτύου Δομών και Υπηρεσιών Διημέρευσης και Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης
Ευάλωτων Ομάδων (με έμφαση στο περιβάλλον της Οικογένειας και στα Παιδιά), όσο και
μέσω της προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων με Ολοκληρωμένες
Δομές, Δίκτυα και Δράσεις κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.

•

όσον αφορά στην πρόσβαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση, αν και δεν προβλέπεται άμεσα
στις Ε.Π. που εκχωρούνται στην ΟΧΕ, στηρίζεται το οικογενειακό περιβάλλον και
αντιμετωπίζεται η σχολική διαρροή σε περιθωριοποιημένες ομάδες, μέσω της παρέμβασης (Π18): Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών Διημέρευσης και Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων
Ομάδων (με έμφαση στο περιβάλλον της Οικογένειας και στα Παιδιά)

•

όσον αφορά στην ενεργοποίηση των ανέργων, μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας Δικτύου
Πιλοτικών «Γραφείων Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα»

•

όσον αφορά στην πρόσβαση ανέργων με σωρευτικά χαρακτηριστικά αποκλεισμού και
άλλων ομάδων σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες, τόσο μέσω των
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων προώθησης στην Απασχόληση Ευπαθών Ομάδων με
ανάπτυξη Δομών
Προώθησης στην Απασχόληση και εφαρμογή πλέγματος δράσεων
συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης των Ανέργων (που οδηγεί σε πιστοποίηση), πρακτικής
εξάσκησης, προώθησης στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα κ.λπ.), όσο και μέσω
της ανάπτυξης δικτύου Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών Διημέρευσης και Υπηρεσίες
Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων (με έμφαση στο περιβάλλον της Οικογένειας και στα
Παιδιά), αλλά και μέσω της προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων με
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Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και Δράσεις κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης
κ.λπ.
•

όσον αφορά στο συντονισμό της ΠΕΣΚΕ (και μέσω αυτής με την ΕΣΚΕ και το παρατηρητήριο
Κοινωνικής Ένταξης), μέσω της ανάπτυξης «ευφυών» υπηρεσιών που αναβαθμίζουν την
ποιότητα ζωής Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες, την Ηλεκτρονική Δημοκρατία, τη Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις
και τον «Μηχανισμό Διακυβέρνησης» της ΟΧΕ, καθώς και μέσω των δράσεων κοινωνικής
καινοτομίας.

- 89 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.2.4.1)
Να τεκμηριωθεί η συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών φορέων στην διαμόρφωση της προτεινόμενης
Στρατηγικής μέσα από τις ενέργειες διαβούλευσης που εφάρμοσε η αστική αρχή καθώς και η
αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης.
Σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης όπως ημερολόγια συναντήσεων, διοργάνωση ημερίδων, αποτελέσματα
διαβουλεύσεων κλπ να επισυναφθούν στο Παράρτημα της πρότασης με αντίστοιχη αρίθμηση.
Ο Δήμος Πειραιά από τις αρχές του 2015 έχει αναπτύξει μια σειρά ενεργειών διαβούλευσης και
συμμετοχικού σχεδιασμού για τη διαμόρφωση της προτεινόμενης στρατηγικής. Η δημόσια διαβούλευση
απευθύνθηκε στους τοπικούς φορείς και ενώσεις, την επιχειρηματική κοινότητα και τους κατοίκους και
στόχο είχε τη συγκέντρωση απόψεων, ιδεών και προτάσεων ώστε η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου
να ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες της πόλης.
Ο Δήμος Πειραιά προχώρησε παράλληλα και σε μια εσωτερική διαδικασία διαβούλευσης με τα στελέχη
και τις υπηρεσίες του Δήμου ώστε να συμπεριλάβει τη δική τους οπτική στην εκπόνηση της στρατηγικής
για την πόλη, αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία τους στην αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων
αναφορικά με την υλοποίηση παρεμβάσεων από τη μεριά του Δήμου. Η «εσωτερική διαβούλευση»
συμπεριέλαβε τη σταδιακή συζήτηση των προτάσεων – όπως αυτές αναπτύσσονταν κατά την εξέλιξη
της εκπόνησης της στρατηγικής - στις υπηρεσίες του Δήμου, τους αντιδημάρχους και τους προέδρους
των Δημοτικών Κοινοτήτων και συμπεριέλαβε την εμπειρία, τους προβληματισμούς, τις συμβουλές και
τις παραινέσεις τους στη διαμόρφωση της τελικής αναπτυξιακής στρατηγικής.
Η δημόσια διαβούλευση για την αναπτυξιακή στρατηγική του Πειραιά έλαβε χώρα σε δύο
φάσεις.
Η πρώτη φάση έλαβε χώρα από τον Απρίλιο ως τον Αύγουστο του 2015 και σκοπό είχε την πρωτογενή
καταγραφή των απόψεων φορέων και κατοίκων αναφορικά με την οικονομική, κοινωνική και αστική
κατάσταση στην πόλη, καθώς και τις προτάσεις τους αναφορικά με τον προσανατολισμό της
στρατηγικής και τον χαρακτήρα των παρεμβάσεων που πρέπει να περιλαμβάνει. Για τη συγκέντρωση
προτάσεων αλλά και ιδεών από όλους τους ενδιαφερόμενους (ενεργούς πολίτες και φορείς)
δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα διαβούλευσης (www.planpiraeus.gr) στην οποία υποβλήθηκαν πάνω
από 300 προτάσεις ενώ 120 προτάσεις αφορούσαν συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις και έργα
(Δ.2.4.1.π1α,β). Για την ενθάρρυνση/παρότρυνση των τοπικών φορέων και συλλογικοτήτων ο Δήμος
προέβη στις κάτωθι ενέργειες:
-

09/04/2015: Έγγραφο Γενικού Γραμματέα με τίτλο «Εργαλεία Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης (ΟΧΕ) – Διαβούλευση του Δήμου Πειραιά ενόψει της έναρξης των προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020», αριθμ. πρωτ.: 15536/339/9-4-2015, με αποδέκτες όλες τις
Υπηρεσίες, τα αυτοτελή Γραφεία και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου (Δ.2.4.1.π2).

-

23/04/2015: Επιστολή του Δημάρχου Πειραιά με αριθ. πρωτ. 676/23-4-2015 προς τους φορείς
της πόλης με θέμα «Διαβούλευση του Δήμου Πειραιά ενόψει της έναρξης των προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020» (Δ.2.4.1.π3).

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αρκετοί φορείς κατέθεσαν τις απόψεις τους όχι μόνο
ηλεκτρονικά αλλά και γραπτά με επιστολές που έστειλαν στον Δήμο Πειραιά (Δ.2.4.1.π4). Επίσης,
πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις με φορείς (όπως μεταξύ άλλων Επιμελητήρια, το
Πανεπιστήμιο Πειραιά, κοινωνικοί φορείς, φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, ΤΡΑΜ Α.Ε., ΚΕΔ, ΟΛΠ,
ΟΣΕ, ΤΑΙΠΕΔ κοκ) αλλά και με ΜΚΟ.
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Η πρώτη φάση διαβούλευσης ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2015. Με βάση τις συμβολές και τα
αποτελέσματα της πρώτης φάσης διαμορφώθηκε η πρώτη εκδοχή της αναπτυξιακής στρατηγικής του
Δήμου Πειραιά (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2015).
Μέχρι την έναρξη της δεύτερης φάσης της δημόσιας διαβούλευσης, η ομάδα έργου συνέχισε τη
διαβούλευση και τη στενή συνεργασία με φορείς και θεσμικά όργανα για την οριστικοποίηση των
προτεραιοτήτων της στρατηγικής, την ωρίμανση των δράσεων και τη διαμόρφωση του καταλόγου των
παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, έλαβε χώρα συνάντηση του Δημάρχου του Πειραιά με την επίτροπο
Περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Κρετσού για την παρουσίαση της υπό
διαμόρφωση στρατηγικής (Δ.2.4.1.π5). Επίσης, συνεχίστηκαν οι συναντήσεις με φορείς όπως το
ΤΑΙΠΕΔ, ο ΟΣΕ κοκ.
Η δεύτερη φάση της δημόσιας διαβούλευσης ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και περιελάμβανε τις κάτωθι
ενέργειες:
-

Παρουσίαση της στρατηγικής της ΟΧΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά και
συζήτηση του σώματος επί αυτής (16-6-2016) (Δ.2.4.1.π6α,β), καθώς και έγκριση του ΣΟΑΠ
(Δ.2.4.1.π7)

-

Ανάρτηση του τεύχους δημόσιας διαβούλευσης για τη στρατηγική της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά
(ΣΜ5) και ενός συνοδευτικού ερωτηματολογίου (Δ.2.4.1.π8) στην ιστοσελίδα του Δήμου (17-62016).

-

Επιστολή του Δημάρχου Πειραιά προς τους τοπικούς και κεντρικούς φορείς και ενώσεις που
από την αποστολή τους σχετίζονται με την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης μαζί με το
έντυπο του κειμένου διαβούλευσης για τη στρατηγική της ΟΧΕ Πειραιά και το σχετικό
ερωτηματολόγιο (17-6-2016) (Δ.2.4.1.π9).

-

Στις 6-7-2016 εστάλη το υπ΄ αριθμ 474/06-07-2016 έγγραφο (Δ.2.4.1.π10) με αποδέκτες όλες
τις Διευθύνσεις, τα αυτοτελή Γραφεία και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για την ενημέρωσή
τους σχετικά με το έντυπο της ΟΧΕ και το ερωτηματολόγιο.

-

Στις 30/09/2016 παρουσιάστηκε δημόσια με συνέντευξη τύπου στο Δημοτικό Θέατρο η
πρόταση για τη στρατηγική της ΟΧΕ κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου (Δ.2.4.1.π11) προς
τα ΜΜΕ και τους φορείς της πόλης με την παρουσία του Υπουργού κ. Χαρίτση και του
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Γαβρίλη αλλά και άλλων (Υπουργός κ. Αλεξιάδης, Πρόεδρος
ΕΒΕΠ κ. Κορκίδης κοκ).

Η δεύτερη φάση της δημόσιας διαβούλευσης επικεντρώθηκε στη συλλογή απόψεων και ιδεών
αναφορικά με τις προτεραιότητες της στρατηγικής της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά. Τα αποτελέσματα της
διαβούλευσης περιείχαν και προτάσεις για την εξειδίκευση της στρατηγικής, οι οποίες λήφθησαν υπόψη
στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης της πρότασης του Δήμου. Η συμμετοχή κατοίκων και φορέων στη
δημόσια διαβούλευση έλαβε χώρα είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Δ.2.4.1.π12α) είτε μέσω
της αποστολής προτάσεων από τους φορείς και τις ενώσεις (Δ.2.4.1.π13.α-ε) στον Δήμο ως απάντηση
της επιστολής/πρόσκλησης που έστειλε ο Δήμαρχος.
Ως αποτέλεσμα της ειλικρινούς προσπάθειας του Δήμου Πειραιά για τη διενέργεια μιας ποιοτικής
διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης με στόχο την ουσιαστική συμβολή και συμπερίληψη των απόψεων
και των προτάσεων φορέων και πολιτών σε διάφορα στάδια εκπόνησης της στρατηγικής της ΟΧΕ, ο
Δήμος Πειραιά έλαβε και επισυνάπτει επιστολές υποστήριξης από τους κάτωθι φορείς:
-

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Δ.2.4.1.π14)

-

ΑΕΙ Πειραιά .( Δ.2.4.1.π15)
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-

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (Δ.2.4.1.π16)

-

Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Δ.2.4.1.π17)

-

Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (Δ.2.4.1.π18)

-

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Δ.2.4.1.π19)

-

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (Δ.2.4.1.π20)

-

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων (Δ.2.4.1.π21)

-

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (Δ.2.4.1.π22)

-

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Δ.2.4.1.π23)

-

Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς (Δ.2.4.1.π24)

-

Εμπορικός σύλλογος Πειραιώς (Δ.2.4.1.π25)

(Δ.2.4.2)
Να παρουσιαστεί το προβλεπόμενο στο Κεφ. 4.2.1. του Οδηγού Πρόγραμμα Δημόσιας Διαβούλευσης και
να τεκμηριωθεί η αναμενόμενη αποτελεσματικότητά του για τις ανάγκες εφαρμογής της ΟΧΕ. Η
παρουσίαση αυτή θα περιλαμβάνει απαραίτητα και τους τρεις κύκλους διαβούλευσης όπως αυτοί
αναφέρονται στο ανωτέρω Κεφ. του Οδηγού.
Το πρόγραμμα δημόσιας διαβούλευσης για την ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά αποτελεί συστατικό στοιχείο της
μεθοδολογίας διακυβέρνησης που θα την διέπει. Ως εκ τούτου οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες δημόσιας
διαβούλευσης συνιστούν μέρος του ευρύτερου «συστήματος διακυβέρνησης» της ΟΧΕ Πειραιά.
Το Σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της ΟΧΕ - που θα αναλάβει να διαχειριστεί το «σύστημα
διακυβέρνησης» - περιλαμβάνει τη διαβούλευση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας ως ουσιώδες
στοιχείο του. Η επιτυχία του Σχεδίου Δράσης εξαρτάται από τον βαθμό συμπερίληψης των απόψεων και
των προτάσεων πολιτών και φορέων καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης, ώστε οι παρεμβάσεις και οι
δράσεις να εναρμονίζονται με τις πραγματικές συνθήκες, να επιδρούν αποτελεσματικά σε αυτές και να
επιφέρουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Συνεπώς, η διαβούλευση - δηλαδή η δημοκρατική διαδικασία συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών, με
στόχο τη μέγιστη δυνατή συναίνεση σε προτεινόμενες δράσεις και έργα - οφείλει να αναπτυχθεί στο
μέγιστο εύρος τοπικών θεσμών, φορέων και κοινωνικών ομάδων. Οι δράσεις διαβούλευσης στοχεύουν
στην ενεργητική συμβολή και συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτικών Ενοτήτων
καθώς και όλως των κοινωνικών εταίρων. Οι δράσεις διαβούλευσης απευθύνονται στους τοπικούς
εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις, τους επιστημονικούς συλλόγους και
φορείς, τις τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά
του πρόσωπα, τις ενώσεις και συλλόγους γονέων, τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και
φορείς, τις εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας
των πολιτών, τους εκπρόσωπους των τοπικών συμβουλίων νέων και εν γένει τους δημότες.
Όπως επισημαίνεται στον οδηγό δημοτικής διαβούλευσης του Υπουργείου Εσωτερικών η συμπερίληψη
επιτυγχάνεται μέσω καλά σχεδιασμένων οργανωμένων διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης. Συχνά στο
παρελθόν έχει καταγραφεί συρρίκνωση της δημόσιας διαβούλευσης από μια διαδικασία ανταλλαγής
απόψεων μεταξύ των εταίρων με στόχο τη συμπερίληψη και τη σύνθεση, σε μία ταχύρυθμη διαδικασία
ενημερωτικών εκδηλώσεων και δημοσιοποίησης θέσεων, χωρίς να επιχειρείται ουσιαστικός διάλογος με
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συναινετικό αποτέλεσμα. Γι’ αυτό τον λόγο, η δημόσια διαβούλευση για την ΟΧΕ του δήμου Πειραιά έχει
ενταχθεί οργανικά στο «σύστημα διακυβέρνησης», ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των διαδικασιών
και των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης. Η ίδια η «διακυβέρνηση» της ΟΧΕ του Δήμου
Πειραιά θα διέπεται από τις αρχές της συμμετοχικότητας, της αντιπροσωπευτικότητας των Εταίρων, της
καθολικότητας, της διαφάνειας, της δέσμευσης και της αξιολόγησης των παρεμβάσεων.
Η δομή της δημόσιας διαβούλευσης ως τμήμα του συστήματος διακυβέρνησης προβλέπει τη δημιουργία
τριών «ομόβαθμων» επιπέδων «Θεματικών Εταιρικών Σχέσεων», με την ακόλουθη συμμετοχή
ενδιαφερομένων Εταίρων (stakeholders):


Κοινωνικοί Εταίροι



Επιχειρηματικοί / Επαγγελματικοί Εταίροι



«Εμβληματικοί» Εταίροι

Η «Εταιρική Σχέση» στην πόλη του Πειραιά συνιστά τον βασικό μηχανισμό διακυβέρνησης και
διαβούλευσης και συγκροτείται με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων Εταίρων (stakeholders)
διαφορετικών τύπων και επιπέδων, όπως κοινωνικοί εταίροι, επιχειρηματικοί / επαγγελματικοί εταίροι,
“εμβληματικοί” / αναπτυξιακοί εταίροι. Ανάλογα με το εύρος παρέμβασής τους, οι εταίροι μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε τοπικούς εταίρους (τοπικοί φορείς, σύλλογοι, ΜΚΟ, πρωτοβουλίες, κοινωνικά
δίκτυα κλπ), οριζόντιους εταίρους (με δραστηριότητα υπερτοπικής, περιφερειακής ή/και εθνικής
εμβέλειας) και δημοτικούς εταίρους (δημοτικές Υπηρεσίες, δομές, εποπτευόμενοι Φορείς κοκ). Στόχος
της εταιρικής σχέσης είναι η διαφάνεια και η εξωστρέφεια του συστήματος διακυβέρνησης (ανοικτή
διακυβέρνηση) και η διασφάλιση της ποιότητας της δημόσιας διαβούλευσης. Στο επίπεδο των πολιτών
προωθείται η “ανοικτή συμμετοχή” με την αξιοποίηση και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με
συγκεκριμένο μηχανισμό αξιολόγησης των θέσεων και προτάσεων, καθώς και της αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων, στο πλαίσιο του συστήματος διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις του οδηγού δημοτικής διαβούλευσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η Εταιρική Σχέση θα διοικείται από ανεξάρτητη «Επιτροπή Καθοδήγησης» (Steering Committee) η
οποία θα αξιοποιεί το φόρουμ διαβούλευσης και θα λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις, θέσεις και
προτάσεις που ανταλλάσσονται σε αυτό. Ο ρόλος της Επιτροπής Καθοδήγησης ταυτίζεται με αυτόν της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που ορίζεται στο άρθρο 76 του Ν.3852 "Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης". Η Επιτροπή Καθοδήγησης
αναλαμβάνει να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την εξωστρέφεια του «Συστήματος Διακυβέρνησης»,
καθώς και την ποιότητα της δημόσιας διαβούλευσης. Τα μέλη της επιτροπής θα είναι εκπρόσωποι
τοπικών φορέων της πόλης, κοινωνικών εταίρων, του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των
πολιτών. Οι Κοινωνικοί Εταίροι που θα συμμετάσχουν θα διακρίνονται για τη διαχρονική ενεργητική
παρουσία τους και δραστηριοποίηση τόσο στην πόλη του Πειραιά, αλλά και στους όμορους Δήμους.
Το πρόγραμμα της δημόσιας διαβούλευσης διαρθρώνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και
περιλαμβάνει τη διεξαγωγή τριών κύκλων διαβούλευσης υπό την ευθύνη του Δήμου και της Επιτροπής
Καθοδήγησης.
1

ος

κύκλος: Ενημέρωση και παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης της ΟΧΕ Πειραιά

ος

2 κύκλος: Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης και κατάθεση βελτιωτικών
προτάσεων
3

ος

κύκλος: Αποτίμηση ολοκληρωμένης διαβούλευσης

Οι κύκλοι αυτοί θα παρέχουν συγκεκριμένες εκθέσεις με τα αποτελέσματά τους, δηλαδή τις
κατατεθειμένες εναλλακτικές προτάσεις και την τελική αποδοχή, απόρριψη ή επιφύλαξη των πολιτών και
των κοινωνικών εταίρων. Επίσης, θα περιέχουν στοιχεία που αφορούν την ποιότητα της διαβούλευσης
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όπως αποτύπωση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, ο βαθμός της συμμετοχής, το εύρος των
απόψεων κοκ.
Για την υλοποίηση των κύκλων διαβούλευσης θα χρησιμοποιηθούν ποικίλα διαθέσιμα εργαλεία που
προβλέπει οδηγός δημοτικής διαβούλευσης, όπως η διοργάνωση συζητήσεων – στρογγυλών
τραπεζιών, η διοργάνωση θεματικών ημερίδων με πρόσκληση κατά περίπτωση φορέων και πολιτών
σχετικών με το αντικείμενο της διαβούλευσης, η αποστολή και επεξεργασία ερωτηματολογίων σε φορείς
και ομάδες πολιτών, συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων κοκ. Επίσης, θα περιλαμβάνει τη
δημιουργία «έξυπνου» φόρουμ διαρκούς διαβούλευσης που θα υποστηρίζει και τη λειτουργία της
«Εταιρικής Σχέσης». Στο πλαίσιο του φόρουμ, θα τίθενται σε διαβούλευση και θα αξιολογούνται
προτάσεις πολιτών, κοινωνικών δικτύων και κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο ή
και σε γειτονικούς Δήμους. Με βάση αυτές, θα υποστηρίζονται και θα τεκμηριώνονται κατάλληλα οι
σχετικές παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης της ΟΧΕ. Η εκάστοτε διαβούλευση (θέματα προς συζήτηση),
προ-ανακοινώνεται τόσο μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media, blogs), όσο και μέσω
των τοπικών ΜΜΕ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρακτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των
διαβουλεύσεων. Επίσης, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα δημοσιοποιούνται στα έντυπα και
ψηφιακά μέσα (τοπικά ηλεκτρονικά ή έντυπα ΜΜΕ, Ρ/Σ, social media).
Το πρόγραμμα, οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης συνδέονται με το
υπόλοιπο σύστημα διακυβέρνησης μέσω της «Επιτροπής Καθοδήγησης». Η «Επιτροπή Καθοδήγησης»
- η οποία θα συλλέγει και θα κωδικοποιεί τα αποτελέσματα της διαβούλευσης - θα λειτουργεί
συμβουλευτικά προς την Αστική Αρχή με τις ακόλουθες αρμοδιότητες :


Εξετάζει την πορεία εξέλιξης του έργου ΟΧΕ /ΒΑΑ, την πορεία επίτευξης συγκεκριμένων
στόχων / οροσήμων που έχουν προγραμματικά τεθεί, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα / στοιχείο
σχετικό με την εφαρμογή του και την πρόοδο ως προς την επίτευξη ποσοτικών και κυρίως
ποιοτικών προσδιορισμένων στόχων που έχουν εξαρχής οριστεί.



Εισηγείται
προτάσεις
ενίσχυσης
της
αποτελεσματικότητας
των
παρεμβάσεων
συμπεριλαμβανομένων και προτάσεων νέων αλλά συμβατών με το πρόγραμμα δράσεων.



Μεριμνά για την ορθή διαχείριση του προγράμματος και παρακολουθεί την πρόοδο στην
εφαρμογή του πλαισίου αξιολόγησης όπως αυτό ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές.



Υποστηρίζει τις δράσεις δημοσιότητας του προγράμματος και της διάχυσης της πληροφόρησης
σχετικά με την πορεία εξέλιξης και τα αποτελέσματα του προγράμματος.

Η εταιρική σχέση θα εποπτεύεται από τη «Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης ΟΧΕ / ΒΑΑ Πειραιά» που
υπάγεται στο Δήμαρχο Πειραιά, για την υλοποίηση και την εφαρμογή των δράσεων. Ο Δήμαρχος
Πειραιά δεσμεύει το τελικό περιεχόμενο των Πράξεων με προτάσεις ένταξης, ύστερα από σχετική
εισήγηση του «Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης ΟΧΕ / ΒΑΑ Πειραιά» και οι δράσεις υλοποιούνται από
τις υπηρεσίες του Δήμου και τελικούς δικαιούχους του προγράμματος.
Στο πλαίσιο της ΟΧΕ ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά, η Αστική Αρχή η οποία αποτελείται όπως έχει
προαναφερθεί από ένα εταιρικό Σχήμα (Δήμος Πειραιά –επικεφαλής εταίρος, ΟΠΑΝ και ΚΟΔΕΠ), είναι ο
Αρμόδιος Φορέας για την κατάρτιση και υποβολή της στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
Επιπλέον η εν λόγω Αστική Αρχή επιδιώκει τον ορισμό της ως ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
αναλαμβάνοντας το σύνολο της διαχείρισης ήτοι παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής
καθώς και παρακολούθηση των πράξεων που υλοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες του
ΣΔΕ 2014-2020.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι
•

Βάσει της πρόσκλησης της ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής, οι Αστικές Αρχές που θα επιλεγούν, θα
αναλάβουν το σύνολο των εργασιών διαχείρισης των πράξεων, γεγονός που τις επιφορτίζει με
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μεγάλο διαχειριστικό φόρτο που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί μέσω των υφιστάμενων
διοικητικών μονάδων, των θέσεων εργασίας και του υφιστάμενου προσωπικού
•

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δράσεις ΟΧΕ (κανονισμός 1303/2013, εγκύκλιος
ΕΥΣΣΑ, εγκύκλιος ΕΥΘΥ) και την πρόσκληση της ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής, πρέπει να τηρείται η αρχή
του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και υλοποίησης πράξεων και δεδομένου ότι ο
Δήμος Πειραιά θα αναλάβει ως Δικαιούχος και την υλοποίηση μέρους των πράξεων της
ΟΧΕ/ΒΑΑ, κρίνεται σκόπιμο οι αρμοδιότητες διαχείρισης και υλοποίησης να ασκούνται από
διαφορετικές διοικητικές μονάδες ή θέσεις εργασίας

Η Αστική Αρχή με επικεφαλής το Δήμο Πειραιά προκρίνει τη σύσταση ενός Αυτοτελούς Τμήματος ΟΧΕ
για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά, το οποίο θα υπάγεται στον
εκπρόσωπο του επικεφαλής εταίρου ήτοι τον Δήμαρχο Πειραιά και θα περιλαμβάνει 3 επιμέρους
μονάδες στο εσωτερικό του.
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Δ.3 - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Να τεκμηριωθεί κατά πόσο η προτεινόμενη Στρατηγική σε επίπεδο Περιοχής Παρέμβασης:
(Δ.3.1)
Ευνοεί την ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπερτοπικής και κυρίως εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας, την
Ανάπτυξη προωθητικών οικονομικών δραστηριοτήτων ή/και Ανάπτυξη εμπορικού – ναυτιλιακού –
λιμενικού συμπλέγματος, διασυνδέσεις με λοιπά δίκτυα και υποδομές μεταφορών συμπεριλαμβανομένων
των logistics, κ.λπ.
Η περιοχή παρέμβασης της προτεινόμενης στρατηγικής αποτελεί το σύνολο της εδαφικής περιοχής που
εντάσσεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, όπως αντίστοιχα αποτελεί και την περιοχή
παρέμβασης του ΣΟΑΠ. Αποτελεί περιοχή με ιδιαίτερα στρατηγική θέση, εφόσον συνιστά κόμβο στον
οποίο συναντιούνται και οι δύο Άξονες Διεθνούς και Εθνικής εμβέλειας του Ρυθμιστικού Σχεδίου.
Επιπλέον αυτών ο Πειραιάς αποτελεί την κατάληξη του Αναπτυξιακού Άξονα Μητροπολιτικής
Ακτινοβολίας της οδού Πειραιώς και βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον Φαληρικό Όρμο, από τον
οποία εκκινεί ο έτερος Αναπτυξιακός Άξονας Μητροπολιτικής Ακτινοβολίας του Θαλάσσιου Μετώπου. Ο
μεν πρώτος της οδού Πειραιώς με έμφαση στις πολιτιστικές λειτουργίες και στις δραστηριότητες
αναψυχής, ενώ εκείνος του θαλάσσιου Μετώπου, με προσανατολισμό στην εξασφάλιση του ανοίγματος
του μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας προς το παραλιακό μέτωπο και της λειτουργικής
διασύνδεσης με αυτό, με την ανάπτυξη χρήσεων πολιτισμού, τουρισμού, αναψυχής και αθλητισμού
μητροπολιτικής εμβέλειας, καθώς και στη διασφάλιση της συνέχειας και της προσπελασιμότητας της
παράκτιας ζώνης για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.
Ο Πειραιάς ως συγκροτητικό στοιχείο του Μητροπολιτικού Κέντρου Αθήνας – Πειραιά χαρακτηρίζεται
από πολυδιάστατο φάσμα δραστηριοτήτων ολοκληρωμένου χαρακτήρα: επιτελική διοίκηση,
εκπαίδευση, πολιτισμός, γραφεία, έδρες επιχειρήσεων, μεταποίηση με ενίσχυση συνεργατικών
σχηματισμών επιχειρήσεων, εμπόριο και τουρισμός. Η Περιοχή Επιβατικού Λιμένα Πειραιά παρουσιάζει
έντονη δυναμική εξέλιξης, ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο και κόμβος συνδυασμένων μεταφορών και
υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιασμού και είναι δυνατή η περαιτέρω αξιοποίηση αυτής της δυναμικής, σε
συνδυασμό με τον Εμπορευματικό Λιμένα Ικονίου − Κερατσινίου.
Η στρατηγική της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων για
την αστική αναζωογόνηση, τη στήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και την αντιμετώπιση
κοινωνικών προβλημάτων, οι οποίες παρουσιάζουν ισχυρό βαθμό συμπληρωματικότητας και
αλληλεξάρτησης με στόχο την πολλαπλασιαστική επίδρασή τους στην περιοχή παρέμβασης. Οι
στοχευμένες παρεμβάσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών και
δημιουργίας μηχανισμών και δομών τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας διαμορφώνουν το
απαραίτητο υπόβαθρο για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία των αναγκών, η οποία θα διέπει το
σύνολο των αστικών, οικονομικών και κοινωνικών λειτουργιών. Ο βασικός άξονας της στρατηγικής είναι
η ανάπτυξη του συμπλέγματος γαλάζια οικονομία - τουρισμός – πολιτισμός - δημιουργική βιομηχανία,
καθώς διαμορφώνει ένα ισχυρό αναπτυξιακό μοντέλο αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της περιοχής
παρέμβασης όπως η υψηλή συγκέντρωση σχετικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων και την
αναπτυξιακή δυναμική του λιμανιού και άλλων σχετικών επενδύσεων στην περιοχή (δημόσιες όπως η
επέκταση του μετρό και τραμ, καθώς και ιδιωτικές όπως στο βιομηχανικό κέλυφος Παπαστράτος).
Η αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος του Πειραιά μέσω της α) ανάδειξης και
διασύνδεσης των πολιτιστικών πόρων της πόλης, β) της ανάπτυξης σχετικών ψηφιακών υποδομών, γ)
της βελτίωσης της κινητικότητας και επισκεψιμότητας στο ιστορικό κέντρο και το παραλιακό μέτωπο,
καθώς και δ) της ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της εστίασης και
διασκέδασης, θα συμβάλει σημαντικά στην ισχυροποίηση του τουριστικού branding της πόλης σε
συνδυασμό με το Πρόγραμμα Destination Piraeus που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με θετικά
αποτελέσματα. Με αυτό τον τρόπο ο Πειραιάς θα μπορέσει να ενισχύσει τη θέση του ως τουριστικός
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προορισμός εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Επιπρόσθετα, η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος του
Πειραιά και ιδιαίτερα η αναζωογόνηση του παραλιακού μετώπου αναμένεται να επιδράσει θετικά στην
υπερτοπική αναβάθμιση της επισκεψιμότητας σε συνδυασμό με άλλες επενδύσεις στην ευρύτερη
περιοχή όπως η λειτουργία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου
νότια του Πειραιά.
Η ανάπτυξη ποικίλων παρεμβάσεων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με έμφαση στη συγκρότηση
και ισχυροποίηση του ναυτιλιακού cluster στον Πειραιά - με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
του σχετικού επιχειρηματικού συστήματος αλλά και την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στην πόλη –
αναμένεται να ενισχύσει πολλαπλά το εμπορικό-ναυτιλιακό-λιμενικό σύμπλεγμα, το οποίο αν και ισχυρό
στον Πειραιά λόγω του λιμανιού, εντούτοις εμφανίζει στασιμότητα λόγω έλλειψης στρατηγικής και
μηχανισμών δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργειών. Το ναυτιλιακό cluster καθώς και άλλες παρεμβάσεις
υποστήριξης της σχετικής επιχειρηματικότητας που δίνουν έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια
αναμένεται να καλύψουν το κενό της έλλειψης στρατηγικής και μηχανισμών με στόχο την ανάκτηση του
δυναμισμού που προκύπτει από τα πλεονεκτήματα του Πειραιά (γεωγραφική θέση, ισχυρή
συγκέντρωση σχετικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, σχετικές υποδομές κοκ).
Η στρατηγική για την αστική αναζωογόνηση βασίζεται στη διάχυση στοχευμένων παρεμβάσεων στον
αστικό ιστό με στόχο της βελτίωση της κινητικότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη,
οι οποίες συνδυάζονται με την επέκταση των μεταφορικών υποδομών όπως το μετρό και το τραμ. Η
βελτίωση της διασύνδεσής του Πειραιά με την ευρύτερη περιοχή (δήμοι πέριξ του Πειραιά) και την πόλη
της Αθήνας αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα πολλαπλώς, ενώ υπό προϋποθέσεις
μπορεί να καταστήσει τον Πειραιά πόλο προσέλκυσης επιχειρήσεων και κατοίκων αναστρέφοντας την
τάση μείωσης του πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητας. Η προσέλκυση επιχειρήσεων για τη
μεταφορά της έδρας τους ή την ανάπτυξη μέρους των δραστηριοτήτων τους στον Πειραιά αφορά και τον
κλάδο των logistics, ο οποίος σχετίζεται ισχυρά με το λιμάνι, καθιστώντας τον Πειραιά προνομιακή
επιλογή εφόσον αναβαθμίσει το αστικό περιβάλλον και βελτιώσει την κινητικότητα όπως προβλέπει η
στρατηγική της ΟΧΕ.

(Δ.3.2)
Ευνοεί την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, νεοφυών επιχειρήσεων κλπ, αξιοποιώντας
συγκριτικά πλεονεκτήματα στους τομείς του τουρισμού και πολιτισμού, της δημιουργικής οικονομίας,
καθώς και την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων στους τομείς αυτούς.
Η στρατηγική της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά περιλαμβάνει παρεμβάσεις διαμόρφωσης δικτύων και
διαδικασιών προώθησης της καινοτομίας και διασύνδεσης του τοπικού επιχειρηματικού συστήματος με
τα ερευνητικά και Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στόχος είναι η ενσωμάτωση καινοτομιών διαδικασιών,
προϊόντων και υπηρεσιών στις αλυσίδες αξίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τη
διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας ιδιαίτερα στους
κλάδους που εμφανίζουν δυναμική (τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργική οικονομία). Συγκεκριμένα, η
διάχυση εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος και τη βελτίωση της
εμπειρίας των επισκεπτών πρόκειται να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στην αναμενόμενη δυναμική
του τουρισμού από την ανάπτυξη των υποδομών υποδοχής της κρουαζιέρας στο λιμάνι. Επιπρόσθετα,
η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και τομέων της
δημιουργικής βιομηχανίας θα στηριχθεί στην αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ιδεών και σύγχρονα
εργαλεία marketing και branding.
Επίσης, η εν λόγω στρατηγική περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων για
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με προτεραιότητα στους δυναμικούς τομείς, καθώς και στη
δημιουργία μηχανισμών και δομών υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Οι υποστηρικτικές
υπηρεσίες εκτείνονται σε ένα μεγάλο φάσμα από υπηρεσίες εκκόλαψης και ίδρυσης, πρόσβασης σε
χρηματοδοτήσεις για καινοτομία, υποβοήθηση στην εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίων εξωστρέφειας
κοκ. Ο στόχος είναι η ανάδυση νέων, ευέλικτων και δυναμικών επιχειρήσεων στους τομείς του
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τουρισμού, του πολιτισμού και της δημιουργικής οικονομίας όπου ο Πειραιάς εμφανίζει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, αλλά δεν διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία και δομές για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης
επιχειρηματικής κουλτούρας και νοοτροπίας ώστε να αξιοποιήσει την αναπτυξιακή του δυναμική. Για την
υπέρβαση αυτής της κατάστασης η στρατηγική της ΟΧΕ επιχειρεί να συνδυάσει σύγχρονα μέσα και
μηχανισμούς υποστήριξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με την υφιστάμενη δυναμική κλάδων
όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η δημιουργική οικονομία.
Επιπρόσθετα, οι παρεμβάσεις υποστήριξης της έρευνας, της καινοτομίας και της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας αναμένεται να επιδράσουν σε ένα περιβάλλον σημαντικών επενδύσεων στους
κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού και της δημιουργικής οικονομίας. Η ανάπτυξη των λιμενικών
υποδομών για την υποδοχή της κρουαζιέρας, η έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύμα
Σταύρος Νιάρχος, αναμένεται να δώσουν ισχυρή ώθηση στους εν λόγω κλάδους, διαμορφώνοντας ένα
θετικό περιβάλλον για την προσέλκυση ανθρώπων που θέλουν να επιχειρήσουν. Ο συνδυασμός του
θετικού περιβάλλοντος λόγω των επενδύσεων αυτών με τις παρεμβάσεις της ΟΧΕ που περιγράψαμε
σχηματικά παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν στην ανάδυση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με
δυναμισμό και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

(Δ.3.3)
Συμβάλλει στην εξάλειψη θυλάκων φτώχειας που αναιρούν την ανάπτυξη των πόλων και την ανάδειξη
του μητροπολιτικού ρόλου της Αθήνας.
Σημειώνεται πως προκειμένου να αξιολογηθεί η ανωτέρω συμβολή, θα πρέπει να εντοπισθούν χωρικά
και να τεκμηριωθούν οι θύλακες με μειονεκτικά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, εφ’ όσον αυτοί
αναιρούν την αναπτυξιακή δυναμική της προτεινόμενης Στρατηγικής.
Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται φαινόμενα φτώχειας, ανεργίας, ύπαρξη κοινωνικού
αποκλεισμού ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αστικής βίας - παραβατικότητας, ανεπάρκεια
κοινωνικών υποδομών αντιμετώπισης των ανωτέρω, κ.ο.κ.
Για τη τεκμηρίωση-αξιολόγηση θα πρέπει να δοθούν ποσοτικά στοιχεία τα οποία θα προέρχονται από
αξιόπιστες πηγές όπως στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, στοιχεία Δήμων, ή εγκεκριμένες μελέτες/έρευνες, στοιχεία
επίσημων φορέων, έρευνες/μελέτες ΜΚΟ, επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, από επιτόπια έρευνα
κ.α. Σημαντική βάση αναφοράς αποτελεί η ΠΕΣΚΕ από την οποία μπορεί να αντληθούν επίσης στοιχεία
και συμπεράσματα σχετικά με τις ομάδες αυτές. Σε κάθε περίπτωση η τεκμηρίωση- αξιολόγηση θα πρέπει
να είναι όσο το δυνατόν πιο επίκαιρη.
Οι νέες μορφές φτώχειας, αποτυπώνονται έντονα και στην Πόλη του Πειραιά σε µια σειρά από
καθημερινές ανάγκες διαβίωσης, από τη στέγαση, τη θέρμανση έως τη σίτιση και την υγεία. Για
παράδειγμα, όσον αφορά στην πρόσβαση σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες που σχετίζονται µε την
κατοικία (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, οικιακές συσκευές), ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει
προβλήματα σε καθημερινό επίπεδο, καθώς δαπανά το 10% του εισοδήματός του για την πληρωμή
λογαριασμών ενέργειας (Φωτεινάκης, 2013). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, από το 2012 και για πρώτη
φορά στην Ελλάδα να εμφανίζονται νοικοκυριά που δε χρησιμοποίησαν κανένα σύστημα θέρμανσης
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.
Ο Δήμος του Πειραιά βρίσκεται στο επίκεντρο των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών με τα υψηλά ποσοστά
ανεργίας, την πτώση των εισοδημάτων, την αύξηση του οικονομικά µη ενεργού πληθυσμού και την
έλλειψη κοινωνικών δομών για την κάλυψη των αναγκών ενός αυξανόμενου ποσοστού του τοπικού
πληθυσμού που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.
Σοβαρό πρόβλημα στον Πειραιά αποτελεί η ανεργία. Η απογραφή του 2011 καταγράφει ότι από το
σύνολο των 163.688 κατοίκων, οι οικονομικά ενεργοί ανέρχονται σε 59.122 άτομα (36%). Οι άνεργοι
που έχουν καταγραφεί υπολογίζονται σε 14.429, δηλαδή σε 24,4% επί των οικονομικά ενεργών ή σε 9%
επί του συνολικού πληθυσμού. Οι άνεργοι στον Πειραιά αποτελούν το 3,5% των ανέργων της
Περιφέρειας, εμφανίζοντας ελαφρά αρνητική τάση, δεδομένου ότι ο πληθυσμός του Πειραιά αποτελεί το
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3,3% του συνολικού πληθυσμού της Αττικής.
Την ίδια περίοδο, στην Αττική, το ποσοστό ανεργίας ήταν της τάξης του 21,7%, για να επιβαρυνθεί
ταχύτατα τα απόμενα δύο χρόνια 2012: 27,7%, 2013: 28,2%. Η εξέλιξη της ανεργίας στον Πειραιά
ακολουθεί την εξέλιξη της ανεργίας στην Αττική και, μάλιστα με ταχύτερους ρυθμούς στις
υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης.
Η ανεργία στην Αττική, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ κατέγραφε στα τέλη του 2013 535.500 ανέργους, εκ
των οποίων τα 2/3 αντιστοιχούν σε μακροχρόνια ανέργους. Σημαντικό «μερίδιο» στην ανεργία
καταγράφεται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών, οι οποίοι φθάνουν τους 155.000 ή στο 37,3% της
ο
ανεργίας των νέων στο σύνολο της Χώρας. Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, οι μακροχρόνια άνεργοι το 2013 (1
6μηνο) στην Αττική αποτελούσαν το 43,4% του συνόλου των ανέργων, ποσοστό που εκτινάχθηκε στο
ο
52,4% το 2014 (1 6μηνο). Οι καταγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι του ΟΑΕΔ το 2014 στην Αττική
αποτελούν το 36,9% του συνόλου των μακροχρόνια ανέργων σε επίπεδο Χώρας.
Η αύξηση των μακροχρόνια ανέργων και της ανεργίας των νέων στον Πειραιά υποδηλώνει την
«παγίδευση» των νοικοκυριών σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Καταγράφεται
αποθάρρυνση από την αποτυχία εύρεσης εργασίας και διακοπή της αναζήτησης (ICAP, 2012).
Στο Δήμο Πειραιά καταγράφεται υψηλό ποσοστό έγγαμων με ελαφρά υπεροχή των ανδρών (48,9%
έναντι του 44,5% των γυναικών), αναλογία που κινείται στα επίπεδα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
και της Αττικής. Ταυτόχρονα, οι μονογονεϊκές οικογένειες ανέρχονται 7.459 (4,5% επί του πληθυσμού),
με σαφή υπεροχή των οικογενειών με αρχηγούς γυναίκες (5,63%). Σημειώνεται ότι η μονογονεϊκότητα
αποτελεί κρίσιμο πτωχογόνο παράγοντα.
Όσον αφορά στα οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, προκύπτει πως το µέσο εισόδημα του
πληθυσμού του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα µε τα στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ., προσεγγίζει το µέσο εθνικό όρο
(είναι ελαφρώς χαμηλότερο), ενώ στο βόρειο τμήμα του Δήμου, στην 4η και 5η Δημοτική Ενότητα
παρατηρούνται χαμηλότερα εισοδήματα ενώ στο κέντρο (2η Δημοτική Ενότητα) παρατηρούνται τα
υψηλότερα. Ειδικότερα, σύμφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις του
πληθυσμού του Πειραιά, το µέσο εισόδημα στο Δήμο Πειραιά κυμαίνεται το 2012 από 15.352,10 € στα
Καμίνια, έως 23.155,17 € στο Πασαλιμάνι / Τερψιθέα. Τα μεγέθη αυτά είναι μειωμένα κατά 6,9% ως
προς το ελάχιστο και κατά 11,8% ως προς το μέγιστο σε σχέση µε το 2011 και κατά 13,7% ως προς το
ελάχιστο και κατά 11,9% (δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά το διάστημα 2010-2011) ως προς το μέγιστο. Το
εύρος των δηλωθέντων εισοδημάτων δεν είναι μεγάλο αφού το ελάχιστο προσεγγίζει το 66,5% του
μέγιστου. Επίσης προκύπτει πως οι πιο υποβαθμισμένες εισοδηματικά περιοχές στην 4η και 5η
Δημοτική Ενότητα, τα Καμίνια, η Παλιά Κοκκινιά και τα Ταµπούρια, δηλαδή οι βόρειες της
σιδηροδρομικής γραμμής περιοχές του Δήμου.
Παράλληλα παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις συνταξιούχων και μισθωτών, οι οποίες
κυμαίνονται στο 61%-73% του συνόλου των νοικοκυριών της πόλης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες
και επιτηδευματίες αποτελούν χαμηλά σχετικά ποσοστά των νοικοκυριών (13,7%-14,4%), µε
εξαίρεση την περιοχή του Κέντρου και της Καστέλας (22,5%). Η κατανομή των Συνταξιούχων
στις επιμέρους συνοικίες της πόλης είναι ομαλή, µε σαφώς μικρότερη τάση στο Πασαλιµάνι.
Αντίστοιχα, στο Πασαλιµάνι εμφανίζεται σαφώς υψηλότερη χωροθέτηση των ελεύθερων
επαγγελματιών, ενώ οι λοιποί επιτηδευματίες εντοπίζονται στο Κέντρο, στο Πασαλιµάνι και
στον Άγιο Διονύση. Γενικά στον Πειραιά υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος νοικοκυριών που ήταν
παραδοσιακά ναυτικοί και σήμερα είναι κυρίως συνταξιούχοι. Χαρακτηριστικό είναι επίσης πως
το 70% του πληθυσμού είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι ενώ το 14% ελεύθεροι
επαγγελματίες/επιτηδευματίες. Ο μεγάλος αριθμός συνταξιούχων είναι ενδεικτικός του
φαινομένου της γήρανσης του πληθυσμού σε επίπεδο Δήμου και των αναγκών του πληθυσμού
σε κοινωνικές υποδομές φροντίδας.
Μέσω της προτεινόμενης στρατηγικής, αντιμετωπίζεται αποφασιστικά η «διαδρομή» της κοινωνικής
ένταξης και η προώθηση στην αγορά εργασίας, εκείνων που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία, ιδίως των
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νέων. Ταυτόχρονα, το μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων (συνταξιούχοι, εκ των οποίων υψηλό ποσοστό
ανασφάλιστοι), αντιμετωπίζεται με την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
και παροχής ενός πλέγματος συναφών κοινωνικών υπηρεσιών, με ταυτόχρονη συμπλήρωση και
πύκνωση των κοινωνικών Δομών εκεί που σήμερα εντοπίζονται «θύλακες» ή ελλείψεις, όπως
αναλύθηκε στις προηγούμενες παραγράφους (Καλλίπολη, Αγ. Σοφιά, Ταμπούρια, Λεύκα, Αγ. Βασίλης,
Πηγάδα, οι παρυφές του Προφήτη Ηλία προς την Ευαγγελίστρια, τα Καμίνια κ.λπ.).
Ειδικότερα, μέσω αυτών των παρεμβάσεων επιδιώκεται η εξάλειψη των θυλάκων «σύνθετης» φτώχειας,
οπότε μειώνεται η επίπτωση στην περαιτέρω ανάπτυξη της «πολικότητας» του Πειραιά και
διευκολύνουν / μεγιστοποιούν την ανάδειξη του μητροπολιτικού ρόλου της Αθήνας-Πειραιά, μέσω:

•

της συμπλήρωσης και βελτίωσης των Κοινωνικών Υποδομών που Προάγουν την Κοινωνική
Ένταξη και την Κοινωνική Καινοτομία

•

της ενίσχυσης της πρόσβασης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα των Ευπαθών
Ομάδων μέσω Νέων Μηχανισμών και Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων

•

της βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων
του Τοπικού Πληθυσμού

•

της προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων με Ολοκληρωμένες Δομές,
Δίκτυα και Δράσεις κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ., σε συνδυασμό με
την εισαγωγή εργαλείων Κοινωνικής Καινοτομίας

•

της ενίσχυσης των Εκπαιδευτικών Υποδομών που Συμβάλλουν στη Δια Βίου Μάθηση και
μειώνουν τις επιπτώσεις από την «παγίδευση» των φτωχών οικογενειών σε καθεστώς
φτώχειας και κοινωνικής απομόνωσης.

(βλέπε και χάρτη Δ.χ6)
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Δ.4 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Να ιεραρχηθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που θέτει η Στρατηγική ως προς την αναγκαιότητά τους
(υψηλή, μέση, χαμηλή) με αναφορά στη χρηματοδοτική τους βαρύτητα, βάσει των οποίων να
τεκμηριώνεται με σαφήνεια η χρηματοδοτική συνέπεια της προτεινόμενης Στρατηγικής.
Η «χρηματοδοτική συνέπεια» τη στρατηγικής είναι σύμφωνη με τις ανάγκες που έχουν αναδειχθεί από
την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και της διαβούλευση, ενώ έχει ενσωματώσει τις
«ποσοστώσεις» που προβλέπονται στον Οδηγό της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις περιοχές με την «ειδική
αναπτυξιακή δυναμική».
Ειδικότερα, στην στρατηγική στόχευση που αφορά βελτίωση της Ελκυστικότητας και της
Ανταγωνιστικότητας της Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη
νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και στην αστική αναβάθμιση και αναζωογόνηση του Πειραιά και στην
ανάδειξη της Πόλης ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού κατανέμεται
το 65,8% των πόρων (κύρια χρηματοδότηση μέσω ΕΤΠΑ και συμβολή του ΕΚΤ στην ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας).
Στην στρατηγική στόχευση που αφορά στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και στη διασφάλιση της
πρόσβασης των Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης στην
Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα κατανέμεται το 34,2% των πόρων (κύρια χρηματοδότηση
μέσω ΕΚΤ και συμβολή του ΕΤΠΑ στην ενίσχυση της κοινωνικών και εκπαιδευτικών υποδομών.
Η συνολική – ανά Άξονα Προτεραιότητας- κατανομή των πόρων φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΧΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και
της Ανταγωνιστικότητας της Πόλης του
Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών
πλεονεκτημάτων και ανάδειξη
νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη
της Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και
της δημιουργίας νέων και καινοτόμων
Επιχειρήσεων.
Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση και
Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της Πόλης του
Πειραιά ως αναγνωρίσιμου διεθνώς
τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού –
Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών και
πολιτιστικών ροών στην Πόλη μέσω
παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας και εφαρμογής «έξυπνων»
λύσεων στις αστικές και κοινωνικές
λειτουργίες
Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής
και της Πρόσβασης των Δημοτών σε
Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και
Προώθησης στην Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα

ΣΥΝΟΛΑ:

Δημόσια Δαπάνη

% Κατανομή

28.207.000 €

35,2%

24.521.000 €

30,6%

27.337.000 €

34,2%

80.065.000 €

100%

Οι Άξονες Προτεραιότητας διαρθρώνονται σε επιμέρους «Παρεμβάσεις». Η «κατηγοριοποίηση των
Παρεμβάσεων σε «υψηλή», μέση» και «χαμηλή» και η αντίστοιχη κατανομή των πόρων ανά
«Παρέμβαση» φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:
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Παρεμβάσεις

Δημόσια
Δαπάνη

Προτεραιοποίηση
Υψηλή

Μέση

Χαμηλή

Χρηματοδοτική
Βαρύτητα

Π-1: Αξιοποίηση Συγκριτικών
Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας και
Κοινωνίας του Πειραιά: Δημιουργία
και Στήριξη «Κοινοτήτων Γνώσης και
Καινοτομίας» (Knowledge Innovation
Communities - KICs) που
εντάσσονται στην RIS και στην
ΠΣΕΕ και αφορούν ιδίως στην
Γαλάζια Οικονομία, τη Δημιουργική
και Πολιτιστική Βιομηχανία και τις
Έξυπνες Πόλεις

2.090.000,00 €

X

2,6%

Π-2: Υποστήριξη της Εισαγωγής
Προηγμένων Τεχνολογιών και
Εφαρμογών ΤΠΕ στις Επιχειρήσεις
του Πειραιά

2.166.000,00 €

X

2,7%

Π-3: Ανάπτυξη «ευφυών»
υπηρεσιών που αναβαθμίζουν την
ποιότητα ζωής Πολιτών και
Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά
και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες, την Ηλεκτρονική
Δημοκρατία, τη Λογοδοσία και
υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις
και τον «Μηχανισμό Διακυβέρνησης»
της ΟΧΕ

1.621.000,00 €

X

2,0%

Π-4: Υποστήριξη της εκκόλαψης και
ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων και
δικτύων, με έμφαση στις εφαρμογές
των Έξυπνων Πόλεων, στις
Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Δραστηριότητες, στον Τουρισμό,
στην Γαλάζια Οικονομία και στην
Κοινωνική Καινοτομία

7.000.000,00 €

X

8,7%

Π-5: Υποστήριξη της Προετοιμασίας
και Εφαρμογής Επιχειρηματικών και
Συλλογικών Εξωστρεφών
Στρατηγικών Σχεδίων και
αξιοποίησης Χρηματοδοτικών
Εργαλείων από τις Επιχειρήσεις του
Πειραιά

5.400.000,00 €

X

6,7%

Π-6: Ενίσχυση Παραγωγικών και
Συναφών Δραστηριοτήτων υψηλής
προστιθέμενης αξίας υφιστάμενων ή
νεοϊδρυόμενων Επιχειρήσεων για
την εδραίωσή τους σε νέες αγορές
του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα
στους τομείς της ΠΣΕΕ

6.800.000,00 €

X

8,5%

Π-7: Ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε
εταιρικό ή ατομικό επίπεδο, ιδίως
στους τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής

1.811.000,00 €

X

2,3%
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Π-8: Στήριξη της
προσαρμοστικότητας των
επιχειρήσεων του Πειραιά και των
εργαζομένων σε αυτές στο πλαίσιο
Ειδικών Στρατηγικών Βελτίωσης /
Ανάδειξης Βιώσιμων ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων, ιδίως στους Τομείς
της ΠΣΕΕ
Π-9: Εξοικονόμηση τελικής
ενέργειας από την ενεργειακή
αναβάθμιση Δημόσιων κτιρίων με τη
χρήση καινοτόμων μεθόδων και
τεχνολογιών

1.319.000,00 €

X

1,7%

1.000.000,00 €

X

1,3%

Π-10: Πιλοτικός Μηχανισμός
Ενημέρωσης, Πρόληψης,
Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης
κλιματικών κινδύνων στο Αστικό
περιβάλλον του Πειραιά

300.000,00 €

X

0,4%

Π-11: Πρόληψη της δημιουργίας
αποβλήτων με έμφαση στην
Οικιστική Κομποστοποίηση και στην
πρόληψη της δημιουργίας
αποβλήτων τροφών

968.000,00 €

X

1,2%

Π-12: Ανάπτυξη, ανάδειξη και
διασύνδεση Πολιτιστικών και
Τουριστικών Πόρων της Πόλης του
Πειραιά

5.883.000,00 €

X

7,3%

Π-13: «Προορισμός Πειραιάς»
(Destination Piraeus):
Ολοκληρωμένη Διαχείριση και
Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης
του Πειραιά ως Διεθνούς Εμβέλειας
Τουριστικού, Πολιτιστικού και
Επιχειρηματικού Προορισμού
(Piraeus Place Branding &
Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη,
Προσέλκυση, Προγραμματισμός και
Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών
Τουριστικών Ροών

1.370.000,00 €

X

1,7%

Π-14: Στοχευμένες παρεμβάσεις
αστικής αναβάθμισης και
αναζωογόνησης για τη βελτίωση της
καθημερινότητας και της
κινητικότητας των Πολιτών και τη
διάχυση των ροών επισκεψιμότητας
στην Πόλη του Πειραιά

15.000.000,00 €

X

18,7%

Π-15: Αξιοποίηση πρώην
Στρατοπέδου Παπαδογιώργη ως
«Διευρυμένου Κόμβου Υπηρεσιών
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Κοινωνικής Ένταξης» (Piraeus
Social Inclusion Hub) και ανακαίνιση
Παιδικών / Βρεφονηπιακών σταθμών
Δήμου Πειραιά

7.420.000,00 €

X

9,3%

Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία
Δικτύου Πιλοτικών «Γραφείων
Προώθησης στην Απασχόληση και
στην Επιχειρηματικότητα»

700.000,00 €

X

0,9%
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Π-17: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις
Προώθησης στην Απασχόληση
Ευπαθών Ομάδων με ανάπτυξη
Δομών Προώθησης στην
Απασχόληση και εφαρμογή
πλέγματος δράσεων
συμβουλευτικής, mentoring,
κατάρτισης των Ανέργων (που
οδηγεί σε πιστοποίηση), πρακτικής
εξάσκησης, προώθησης στην
απασχόληση και στην
επιχειρηματικότητα κ.λπ.

2.000.000,00 €

X

2,5%

Π-18: Δίκτυο Δομών Διημέρευσης
και Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης
Ευάλωτων Ομάδων (με έμφαση στο
περιβάλλον της Οικογένειας και στα
Παιδιά)

2.100.000,00 €

X

2,6%

Π-19: Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων με
Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και
Δράσεις κοινωνικοποίησης,
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.

11.820.000,00 €

X

14,8%

Π-20: Ανάπτυξη εργαλείων
Κοινωνικής Καινοτομίας και
βελτίωση των ικανοτήτων των
Στελεχών των Κοινωνικών Δομών
και των Κοινωνικών Φορέων του
Πειραιά

493.000,00 €

X

0,6%

Π -21: Ανάπτυξη Υποδομών
Προαγωγής της Δια Βίου Μάθησης
στον Πειραιά

2.804.000,00 €

X

3,5%

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

80.065.000,00 €

100,0%

Όπως προκύπτει από το συνδυασμό της κατηγοριοποίησης και της κατανομής Πόρων των
Παρεμβάσεων:
•

οι Παρεμβάσεις Π-1, Π-2 και Π-3 χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» προτεραιότητας με κατανομή
Π/Υ 2,6% και 2,7 για τις Π-1 και Π-2 και 2% για την Π-3,

•

οι Παρεμβάσεις Π-4, Π-5 και Π-6 χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» προτεραιότητας με αντίστοιχη
κατανομή Π/Υ 8,7%, 6,7% και 8,5%

•

οι Παρεμβάσεις Π-7, Π-8 και Π-9 χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» προτεραιότητας με αντίστοιχη
κατανομή Π/Υ 2,3% και 1,7% για τις Π-7 και Π-8 και 1,3 για την Π-9,

•

οι Παρεμβάσεις Π-10 και Π-11 χαρακτηρίζονται ως «μέσης» προτεραιότητας με αντίστοιχη
κατανομή Π/Υ 0,4%, και 1,2%,

•

οι Παρεμβάσεις Π-12, Π-13 και Π-14 χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» προτεραιότητας με
αντίστοιχη κατανομή Π/Υ 7,3%, 1,7% και 18,7%,

•

οι Παρεμβάσεις Π-15, Π-16 και Π-17 χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» προτεραιότητας με
αντίστοιχη κατανομή Π/Υ 9,3%, 0,9% και 2,5%,

•

οι Παρεμβάσεις Π-18, Π-19, Π-20 και Π-21 χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» προτεραιότητας με
αντίστοιχη κατανομή Π/Υ 2,6%, 14,8%, 0,6% και 3,5%.

Προκύπτει ότι οι Παρεμβάσεις που συγκροτούν την Στρατηγική και διαμορφώνουν την χρηματοδοτική
συνέπεια της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά, χαρακτηρίζονται στην πλειοψηφία τους ως «υψηλής
προτεραιότητας».
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Δ.5 - ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Να τεκμηριωθεί η χωρική συνέπεια της προτεινόμενης Στρατηγικής όπως αυτή προκύπτει από την
αντιστοίχιση προκλήσεων / αναγκών με προτεινόμενες παρεμβάσεις.
Να δοθεί θεματικός χάρτης απεικόνισης περιοχών με προκλήσεις / ανάγκες που προκύπτουν από την
διάρθρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων και άλλων αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της περιοχής
καθώς και θεματικός χάρτης με απεικόνιση περιοχών που καλύπτουν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις
καθώς και η εκτιμώμενη διάχυση των αποτελεσμάτων - ακτίνα επιρροής τους.
Η χωρική συνέπεια της στρατηγικής σε μεγάλο βαθμό αποκρυσταλλώνεται μέσω των προωθούμενων
παρεμβάσεων αστικής ανασυγκρότησης, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτές (χάρτης Δ.χ7). Η ιεράρχηση και
ο καθορισμός των προτεραιοτήτων κατέχει ιδιαίτερη σημασία για τα αποτελέσματα της στρατηγικής, με
δεδομένο ότι καμία στρατηγική δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το σύνολο των ζητημάτων που
ανακύπτουν. Ως εκ τούτου λειτουργεί πιλοτικά, δίνει τον τόνο και αποτελεί την απαρχή μιας διαδικασίας
που, όπως και σε άλλο σημείο τονίσαμε, είναι δυναμική και εξελισσόμενη.
Υπό μια τέτοια θεώρηση μεγάλο μέρος των αστικών παρεμβάσεων επικεντρώνεται χωρικά στο ιστορικό
κέντρο και τις ζώνες του παραλιακού μετώπου, δίνοντας έμφαση στη διασύνδεση με τα δίκτυα
υποδομών και συνεργώντας με τους βασικούς στρατηγικούς άξονες που καθορίζει ο κεντρικός
σχεδιασμός για το σύνολο της Μητροπολιτικής Περιφέρειας.
Ένα μεγάλο πλέγμα παρεμβάσεων αφορά σε βασικούς άξονες του ιστορικού κέντρου που
διασυνδέουν σημαντικούς πόλους και σημεία της πόλης. Μέσα από το έργο για την πύλη της
κρουαζιέρας - πολιτιστική διαδρομή θα υλοποιηθεί αυτό το δίκτυο που περιλαμβάνει το λιμάνι της
κρουαζιέρας, τη σύνδεσή του με το Πασαλιμάνι μέσω της Χ. Τρικούπη, το αρχαιολογικό και ναυτικό
μουσείο, την πεζοδρόμηση τη οδού Σκουζέ μεταξύ των δύο αρχαιολογικών χώρων παραπλεύρως της
και το εμπορικό και διοικητικό κέντρο του Πειραιά όπου θα ανοίξει και ο σταθμός του Μετρό. Συνιστά ως
εκ τούτου ένα νευραλγικής σημασίας έργο, η φιλοσοφία του οποίου μπορεί να διαπεράσει και
μελλοντικές συμπληρωματικές παρεμβάσεις. Ειδικότερα:
Πρόκειται για παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς που θα αλλάξουν συνολικά την εικόνα της πόλης βελτιώνοντας κατά
πολύ την ποιότητα ζωής για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση
ενός ξεχωριστού προορισμού για τους επισκέπτες. Ο στόχος του έργου είναι να διαμορφωθούν οι βασικές διαδρομές
που θα αποτελέσουν την «πύλη» στον αστικό ιστό του Πειραιά, να αναδιαμορφωθεί συνολικά η εικόνα της πόλης
που προσλαμβάνει όποιος επισκέπτεται την περιοχή από τη θάλασσα. Στο δίκτυο των δρόμων που προτείνεται
ανάπλαση βρίσκονται οι σημαντικότεροι δημόσιοι χώροι, σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οι κεντρικές
συγκοινωνιακές υποδομές και το Αρχαιολογικό Μουσείο.
•

Οδός Χ. Τρικούπη.

Η οδός Χαριλάου Τρικούπη αποτελεί την πρώτη είσοδο στην πόλη για τους επισκέπτες των κρουαζιερόπλοιων και τη
βασική πολιτιστική διαδρομή πάνω στην οποία βρίσκεται και το αρχαιολογικό Μουσείο. Το σημείο εκκίνησής της είναι
η πρόσφατα ανασχεδιασμένη πλατεία Αγίου Νικολάου και κατάληξη η ακτή Μουτσοπούλου. Το έργο περιλαμβάνει
την διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης ταυτότητας στην οδό που μπορεί να επιτευχθεί και με το χρωματισμό στο έδαφος. O
στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή ποιότητα δρόμου που να αποτελεί σήμα κατατεθέν της περιοχής. Το
υπάρχον πλάτος της οδού επιτρέπει παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν κατά πολύ τη σημερινή εικόνα της, χωρίς να
αλλάζει η κυκλοφοριακή λειτουργία. Η οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης των πεζοδρομίων θα συνδυαστούν με
την δημιουργία ποδηλατοδρόμου καθώς και ενδιάμεσης πράσινης νησίδας ασφαλείας. Ο ανασχεδιασμός του
περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά σχετίζεται με το σχεδιασμό της οδού.
•

Οδός 2ας Μεραρχίας:

Είναι από τους μεγαλύτερους σε κυκλοφορία και πλάτος δρόμους του Πειραιά. Το μεγάλο της πλάτος δίνει τη
δυνατότητα παρεμβάσεων που βελτιώνουν την κυκλοφορία πεζών και ποδηλάτων χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η
κυκλοφορία των Ι.Χ. Το έργο περιλαμβάνει τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, την ορθότερη οριοθέτηση της νόμιμης
στάθμευσης, τον ανασχεδιασμό της λεωφορειολωρίδας σε συνδυασμό με την τοποθέτηση ενδιάμεσης πράσινης
νησίδας ασφαλείας. Τοποθετούνται φυτεύσεις και στοιχεία του αστικού εξοπλισμού, καθώς και προστατευτικά
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κάγκελα για την ασφάλεια των οδηγών και των πεζών. Ο στόχος είναι η οδός να επιτελέσει έναν κεντρικό άξονα
κίνησης εκτός από τα Ι.Χ. και για τους πεζούς που θέλουν να κινηθούν μεταξύ των δύο θαλάσσιων μετώπων που
οριοθετούν την περιοχή και στην πλατεία Τερψιθέας.
•

Οδός Σκουζέ

Προτείνεται η πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Σκουζέ και συγκεκριμένα στον κόμβο με τη λεωφόρο Ηρώων
Πολυτεχνείου μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Καραΐσκου. Η πεζοδρόμηση αυτή ενδείκνυται για την ενοποίηση
του δημόσιου χώρου με την πλατεία Τερψιθέας και την ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων. Η πρόταση
περιλαμβάνει την πλακόστρωση του οδοστρώματος και τη διαμόρφωση μιας ενδιάμεσης ζώνης με διαφορετικό, χυτό
υλικό πλακόστρωσης διαφορετικού χρώματος, στο οποίο τοποθετούνται καθίσματα διαφορετικού σχεδιασμού από ότι
στους δρόμους κυκλοφορίας καθώς και φυτεύσεις.
•

Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου

Η λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείουαποτελεί μια από τις βασικές οδικές αρτηρίες του δήμου Πειραιά. Συνδέει μεγάλα
κομμάτια της πόλης και κατά μήκος της χωροθετούνται σημαντικοί δημόσιοι χώροι και υποδομές. Η υφιστάμενη
κατάσταση της λεωφόρου δίνει τη δυνατότητα για μια σημαντική αναβάθμισή της, χωρίς να παρεμποδίζεται η
διέλευση των αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, οι σημερινές τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, κρίνονται περισσότερες από όσες
είναι αναγκαίες, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν προβλήματα διέλευσης στους πεζούς. Στον προτεινόμενο σχεδιασμό,
διατηρούνται δύο λωρίδες κυκλοφορίας και η αντίδρομη λεωφορειολωρίδα, ενώ προστίθεται ποδηλατόδρομος και
νησίδες για την ασφαλέστερη διέλευση των πεζών. Στα πεζοδρόμια και τις νησίδες τοποθετούνται φυτεύσεις καθώς
και νέα στοιχεία αστικού εξοπλισμού και φωτισμού. Η όλη διαμόρφωση στοχεύει στη δημιουργία μιας κεντρικής
αρτηρίας που εκτός από το Ι.Χ., θα ενισχύει και την κίνηση πεζών και ποδηλάτων. Ταυτόχρονα, θα αυξάνει το
πράσινο βοηθώντας τόσο στη συνολική αναβάθμιση του περιβάλλοντος και του κλίματος, όσο και στην αισθητική
αναβάθμιση.
•

Οδός Γρηγορίου Λαμπράκη

H προτεινόμενη ανάπλαση αναφέρεται στο κομμάτι της Λαμπράκη που συνδέει το Πασαλιμάνι με τη λεωφόρο
Βασιλέως Γεωργίου και τη στάση του τραμ. Η μεθοδολογία που προτείνεται είναι παρόμοια με αυτή στην 2ας
Μεραρχίας όπου η οριοθέτηση της κυκλοφορίας του Ι.Χ. και της στάθμευσης θα συνδυαστεί με διαπλατύνσεις
πεζοδρομίων και νησίδες με φυτεύσεις.

Οι πιο πάνω αστικές παρεμβάσεις συμπληρώνονται από τη δράση "Πολιτιστικές Ημέρες και
Διαδρομές Θάλασσας Δήμου Πειραιά" αλλά και από τη δράση «Προορισμός Πειραιάς» (Destination
Piraeus): Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως Διεθνούς
Εμβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού Προορισμού (Piraeus Place Branding &
Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραμματισμός και Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών
Τουριστικών Ροών.
Ένα δεύτερο σκέλος των στρατηγικών αστικών παρεμβάσεων που αναπτύσσεται σε συνέργεια
με το προηγούμενο είναι οι δράσεις που αφορούν στο παραλιακό μέτωπο. Εμβληματικά σημεία η
Ακτή Θεμιστοκλέους από τη σχολή Ναυτικών Δοκίμων ως τη Ζέα, το Μικρολίμανο και η Ακτή Δηλαβέρη
στο ανατολικό όριο της περιοχής παρέμβασης δημιουργούν στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο
ενισχύεται ο άξονας του παραλιακού μετώπου με στρατηγική απόληξη το Φαληρικό Δέλτα. Ειδικότερα:
Η περιοχή της νοτιοδυτικής παραλίας της βραχώδους Πειραϊκής χερσονήσου είναι ένα τοπίο με ιδιαίτερο
χαρακτήρα και φυσικό κάλλος. Η ανάπλαση της Ακτής Θεμιστοκλέους έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση και
υποστήριξη των δυνατοτήτων της περιοχής, ώστε ο επιβλητικός περίπατος από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων έως τη
Φρεαττύδα να γίνει πιο ευχάριστος και εύχρηστος. Ο σχεδιασμός των αστικών παρεμβάσεων στην περιοχή υπηρετεί
ένα πλαίσιο στόχων για την ανάδειξη και αστική αναζωογόνηση που περιλαμβάνει ταυτόχρονα:
•

βελτίωση της προσβασιμότητας και της περπατησιμότητας,

•

διαμόρφωση σημείων ενδιαφέροντος και διασύνδεση αυτών,

•

ενίσχυση του πρασίνου και βελτίωση του μικροκλίματος

•

ενεργειακή αναβάθμιση,

•

σχεδιασμό νέου αστικού εξοπλισμού
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Σκοπός του έργου αυτού είναι η ανάδειξη του Κονώνειου τείχους και η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου σε
υπερτοπικό πόλο έλξης αναψυχής. Προτείνεται ο περιορισμός πλάτους οδοστρώματος στην ελάχιστη απαραίτητη
διάσταση της τάξης των 5.5μ., χωρίς μείωση του αριθμού των χώρων στάθμευσης κατά μήκος του παραλιακού
μετώπου. Κρίνεται απαραίτητη η οργάνωση των θέσεων στάθμευσης και η διεύρυνση του πεζοδρόμου στην πλευρά
της ακτογραμμής σε βάρος του σημερινού οδοστρώματος.
Κατά περίπτωση και σε συνεννόηση με την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία προτείνεται η επέκταση του δημόσιου
χώρου με ελαφριές κατασκευές επί προβόλου που να σέβονται και να αναδεικνύουν το Κονώνειο τείχος. Στόχος είναι
να μετατραπεί το πεζοδρόμιο της ακτής σε πεζόδρομο αυξημένης κινητικότητας με όσο το δυνατό ομοιόμορφα υλικά
με όσο το δυνατό λιγότερα ανισοϋψή επίπεδα, ώστε να καταστεί ικανό να φιλοξενήσει χρήστες με αμαξίδια κάθε
χρήσης. Σε πλατώματα με ικανό μέγεθος προτείνονται χώροι στάσης και ξεκούρασης με τον απαραίτητο αστικό
εξοπλισμό. Κρίσιμος κρίνεται και ο επαρκής φωτισμός τις νυχτερινές ώρες.
Η πρώτη δημοτική κοινότητα του Πειραιά είναι ένας σημαντικός προορισμός για κατοίκους και επισκέπτες της πόλης
και οι στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής ανασυγκρότησης θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
που αντιμετωπίζει η περιοχή σήμερα. Συμπληρωματικά προς το προηγούμενο ένα ακόμη έργο είναι αυτό που
περιλαμβάνει την ανάπλαση της πλατείας Καρπάθου.
•

Πλατεία Καρπάθου:

Στο πλαίσιο του έργου της ανάπλασης της πλατείας Καρπάθου θα αποκτηθεί σύγχρονος αστικός εξοπλισμός, σε
συνδυασμό με νέες τεχνολογίες και νέες τάσεις στο σχεδιασμό (design) ώστε να δημιουργεί ταυτότητα στο δημόσιο
χώρο. Η ανανέωση του εξοπλισμού θα περιλαμβάνει βελτίωση της παιδικής χαράς και ιδιαίτερα των δαπέδων,
παγκάκια, φωτιστικά, μπάρες, βάσεις ποδηλάτων, πινακίδες οδών, καλάθια καθαριότητας, στάσεις αναμονής,
πληροφοριακούς, διαφημιστικούς πίνακες συνδυάζοντάς τα με στοιχεία ενεργειακής αυτοδυναμίας και αποδοτικής
φωτοβολταϊκής τεχνολογίας (στάσεις αναμονής, φωτιστικά κλπ).
Η συνολική στρατηγική της Ο.Χ.Ε. προωθεί τη Βιώσιμη Κινητικότητα και περιλαμβάνει την οριοθέτηση και τον
περιορισμό της χρήσης του Ι.Χ. στον δημόσιο χώρο και την ενίσχυση του περπατήματος, του ποδηλάτου και της
δημόσιας συγκοινωνίας. Η επίτευξη αυτού του στόχου, ωστόσο, δε γίνεται μέσα από την ανατροπή της
κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης και μακροχρόνιες, κοστοβόρες κατασκευαστικές εργασίες και θεσμικές
διαδικασίες αλλά μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις ανάπλασης και αύξησης των πεζοδρομίων, διαχείρισης του
πρασίνου, σχεδιασμού ποδηλατοδρόμων και νησίδων ασφαλείας, δημιουργία στοιχείων αστικού εξοπλισμού κ.α.
Ειδικοτερα:
Ο γραφικός κόλπος του Μικρολίμανου, που κείτεται στους πρόποδες του λόφου της Καστέλας, αποτελεί τοποθεσία
τουριστικού ενδιαφέροντος και εντατικής ανάπτυξης χρήσεων διασκέδασης και αναψυχής. Ο τρόπος με τον οποίο
έχει η υλοποιηθεί η ανάπτυξη των χρήσεων διασκέδασης τροφοδοτεί με χρόνιες παθογένειες συνέπεια της άναρχης,
αυθαίρετης και χωρίς σχεδιασμό εκμετάλλευσης του αιγιαλού. Απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις, πολεοδομικού,
αρχιτεκτονικού, τεχνικού, λειτουργικού και αισθητικού χαρακτήρα.
Στόχος της πρότασης ανάπλασης της περιοχής του Μικρολίμανου είναι η συμβολή στη δημιουργία ενός συνεχούς
παραλιακού μετώπου και η σταδιακή αναβάθμιση των περιοχών που βρίσκονται σε εγγύτητα. Χωρίς να διαταραχτεί η
υφιστάμενη μορφή και με πολύ μικρές αλλά στρατηγικές παρεμβάσεις, προτείνεται μια νέα διάταξη χρήσεων και
δημόσιων χώρων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών και παράλληλα θα ενισχύει τις τοπικές επιχειρήσεις.
Το έργο αυτό στοχεύει στη μεταφορά των παράνομων κατασκευών για φιλοξενία επισκεπτών των επιχειρήσεων
εστίασης από τον αιγιαλό προς την οικοδομική γραμμή. Με την κίνηση αυτή και τον επανακαθορισμού του
οδοστρώματος, αφήνεται ελεύθερος χώρος στο παραθαλάσσιο μέτωπο ικανός για την διέλευση των πολιτών.
Στα ανατολικά όρια, η ακτή Δηλαβέρη, σε άμεση γειτνίαση με το Πάρκο του ΣΕΦ είναι χώρος περιπάτου και
αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής του Πειραιά καθώς και της ευρύτερης Αθήνας. Η περιοχή έχει σε
σημαντικό βαθμό απολέσει την υπερτοπική ακτινοβολία της. Η υποβάθμιση του χώρου και η έλλειψη σχεδιασμού
έχουν ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή συνέχεια του παραλιακού μετώπου από το Φάληρο έως το Μικρολίμανο και την
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Πειραϊκή, η αποκατάσταση της οποίας μπορεί να ευνοήσει σημαντικά τις προϋποθέσεις της αστικής αναζωογόνησης
για τη δημιουργία νέων χώρων / πόλων τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης.
Στόχος του έργου αυτού είναι η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, η
αντικατάσταση της υπάρχουσας πεζογέφυρας, η οργάνωση των χώρων στάθμευσης καθώς και η δημιουργία
οργανωμένου χώρου στάθμευσης με υποστηρικτικό χαρακτήρα για τα άλλα δύο έργα στην περιοχή (Μικρολίμανο και
Πάρκο ΣΕΦ). Χώροι για την στάθμευση προτείνονται ο προαύλιος χώρος της βίλας Ζαχαρίου και ο χώρος
εκατέρωθεν του δρόμου ο οποίος ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ.

Στο παραλιακό μέτωπο ακουμπούν και δύο πολύ σημαντικές αναπλάσεις με ευρύτερα
αναπτυξιακά αποτελέσματα. Αυτές στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου αλλά και στην υπαίθρια
δημοτική αγορά των οδών Λυκούργου και Δημοσθένους. Στις περιπτώσεις αυτές με ακόμη πιο
εμφατικό τρόπο από ότι στις προαναφερθείσες, οι αστικές παρεμβάσεις δημιουργούν τους όρους
ανάπτυξης μιας ευρύτερης δυναμικής που σχετίζεται με την ανάπτυξη επιχειρήσεων με έμφαση στη
δημιουργική οικονομία, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες συνδυασμού εστίασης και
εμπορίου.
Ειδικότερα:
Στη σκιά του "πύργου" που ανεγέρθηκε στη θέση της προϋπάρχουσας Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς του Πειραιά
και στην καρδιά της περιοχής δίπλα στο λιμάνι λειτουργεί η σημερινή άτυπη "Αγορά του Πειραιά". Στις οδούς
Λυκούργου, Δημοσθένους, Τσαμαδού και στην αρχή της λεωφόρου Δημητρίου Γούναρη απλώνονται καταστήματα
που ακολουθώντας τα ιστορικά ίχνη και το ύφος της συνοικίας της αγοράς προσφέρουν παραδοσιακά προϊόντα και
είδη διατροφής και λιανικού εμπορίου.
Η πρόταση ανάπλασης έχει ως στόχο την αναβάθμιση του εμπορικού τριγώνου του Πειραιά προκειμένου να
ενισχυθούν οι εμπορικές επιχειρήσεις με την ταυτόχρονη βελτίωση της αισθητικής της πόλης και των συνθηκών
υγιεινής. Η σύγχρονη Αγορά στο εμπορικό τρίγωνο του λιμανιού θα λειτουργεί ως πόλος έλξης και για τους τουρίστες
του Πειραιά, με έμφαση στο λιανικό εμπόριο και στα παραδοσιακά προϊόντα. Δεν θα απευθύνεται, όμως, μόνο στους
επισκέπτες αλλά θα μπορεί να εξυπηρετεί όλους τους Πειραιώτες, κατοίκους και επαγγελματίες, δίνοντας πνοή στην
εμπορική κίνηση της πόλης, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει την τροφοδοσία του λιμανιού και κυρίως των
ακτοπλοϊκών γραμμών και των πλοίων κρουαζιέρας.
Ειδικότερα, το νέο στέγαστρο που προβλέπεται σε συνδυασμό με την ήπια ανάπλαση της οδού Δημοσθένους και
των γύρω δρόμων έχουν σκοπό να δημιουργήσουν έναν πόλο έλξης για τους δημότες του Πειραιά αλλά και για τους
επισκέπτες της πόλης. Το στέγαστρο αυτό ακολουθώντας την κορυφογραμμή των κτιρίων δεν αλλοιώνει τις
προσόψεις αυτών και ταυτόχρονα δίνει την εικόνα μιας σύγχρονης αγοράς. Η κατασκευή θα διασφαλίζει συνθήκες
επαρκούς αερισμού και φωτισμού.
Η ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση βιώσιμης ανάπτυξης "Ανάπλαση Αγίου Διονυσίου" στοχεύει στην
πολεοδομική ανάταξη της περιοχής μέσα από την άρση της πολεοδομικής και αισθητικής υποβάθμισης του
δομημένου περιβάλλοντος που καταγράφεται σήμερα εξαιτίας της έλλειψης ενιαίου πολεοδομικού σχεδιασμού
χρήσεων γης, της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, της έλλειψης κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, του
υποβαθμισμένου κτιριακού αποθέματος, μέσα από τη λήψη πολλαπλών μέτρων παρεμβάσεων. Επιδιώκεται η αστική
αναζωογόνηση και πολεοδομική αναμόρφωση της περιοχής μέσα από τη λειτουργική ενοποίηση των επιμέρους
χωρικών ενοτήτων που αναγνωρίζονται, την ανάδειξη του αξιόλογου κτιριακού αποθέματος (εγκαταλελειμμένου αλλά
και ενεργού) αλλά και την ενεργοποίηση ανενεργών σήμερα θυλάκων εντός της.
Η περιοχή αποτελεί μια δυναμικά μεταλλασσόμενη ζώνη. Οι μεταλλαγές αυτές που σχετίζονται πρωτίστως με
μετασχηματισμούς στο επίπεδο της οικονομίας και των παραγωγικών κλάδων που επικρατούν, αποτυπώνονται στον
πολεοδομικό μετασχηματισμό της ταυτότητάς της. Η μετατροπή του λιμένα σε αμιγώς επιβατικού, η ύφεση και
απομάκρυνση των προηγούμενων δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα, η προέκταση του ναυτιλιακού κέντρου,
η επέκταση σύγχρονων αποθηκευτικών και μεταφορικών υποδομών σε συνδυασμό με κενά βιομηχανικά κελύφη στο
εσωτερικό αλλά και τις παρυφές της (Κεραμοποιία Δηλαβέρη, ΚΥΔΕΠ, Κλωστοϋφαντουργία Ρετσίνα και Εργοστάσιο /
Αμαξοστάσιο ΟΣΕ) που μπορούν να υποδεχθούν νέες τριτογενείς χρήσεις, συνθέτουν έναν καμβά νέων
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αναπτυξιακών δεδομένων.
Η ενεργοποίηση των σχεδιασμών και στα δύο επίπεδα της οικονομικής / αναπτυξιακής δραστηριότητας αφενός και
της πόλης / χώρου / περιβάλλοντος αφετέρου έρχονται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της πραγματικότητας. Η
ολοκληρωμένη, έγκαιρη και σχεδιασμένη παρέμβαση είναι απαραίτητη για να δρομολογηθεί η οικονομική και αστική
αναζωογόνηση με τρόπο που ει δυνατόν θα ορίζει τις εξελίξεις και θα φέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα για τους
επενδυτές, τους χρήστες, μόνιμους και επισκέπτες, και τελικά για την Πόλη του Πειραιά συνολικά.
Οι αστικές αυτές παρεμβάσεις ταυτόχρονα με τη βελτίωση των συνθηκών θα αναδείξουν την περιοχή, ενισχύοντας
τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, συμβάλλοντας στρατηγικά στους ευρύτερους στόχους για ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης αλλά και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος στον Πειραιά.
Το έργο περιλαμβάνει την Ανάπλαση "Πράσινου Δακτυλίου" περιοχής Αγίου Διονυσίου με διαμόρφωση οδού
Μεθώνης - Ποδηλατόδρομου και μετατροπή του νότιου σκέλους σε οδό ήπιας κυκλοφορίας , παρεμβάσεις στις οδούς
Κάστορος, Θερμοπυλών, Παπαστράτου και παρεμβάσεις στην οδό Φωκίωνος
Επίσης προβλέπεται Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών μέσω Ανάπλασης Οδών - Ένταξης του Ποδηλάτου - Δημιουργία
Οδών Ήπιας Κυκλοφορίας στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου με διαμόρφωση της οδού Γραβιάς - μετατροπή σε οδό
ήπιας Κυκλοφορίας, συμπληρωματικές Διαμορφώσεις Πράσινου Δικτύου Αγίου Διονυσίου σε πλήθος οδών της
περιοχής.

Τα πιο πάνω συμπληρώνονται από δράσεις smart όπως η πιλοτική τοποθέτηση έξυπνων
συσκευών και η εγκατάσταση τοπικών δικτύων σε γειτονιές, τα οποία θα υποστηρίζουν ψηφιακές
εφαρμογές και εργαλεία (πχ πλατφόρμες) για την εξοικονονόμηση πόρων και την ενημέρωση των
πολιτών σε πραγματικό χρόνο για σειρά τοπικών λειτουργιών. Επίσης, η ανάπτυξη ψηφιακών
εργαλείων σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση φυσικών χώρων συνεύρεσης των κατοίκων της γειτονιάς
θα ενδυναμώσει το τοπικό κοινωνικό δίκτυο, την κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων, καθώς και
την πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα των κατοίκων.
Επιπλέον συμπληρώνονται από έργα όπως η "Λειτουργική Διασύνδεση Παρεμβάσεων Αστικής
Αναζωογόνησης, Προαγωγή της Αστικής Κινητικότητας, της Ποιότητας της Επισκεψιμότητας και των
συνθηκών στάθμευσης στο κέντρο της Πόλης με δρομολόγηση "Πρασινων" Λεωφορείων". που
αποτελεί δράση ανάπτυξης δημοτικού δικτύου μέσου μαζικής μεταφοράς με τη χρήση ηλεκτρικών
λεωφορείων επαναφόρτισης από ΑΠΕ (σταθμός φόρτισης με φωτοβολταϊκές διατάξεις). Το δίκτυο θα
συνδέει το κέντρο της πόλης με αποκεντρωμένους σταθμούς στάθμευσης συμβάλλοντας στη βιώσιμη
κινητικότητα, την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση και στην αναβάθμιση της επισκεψιμότητας της πόλης.
Επίσης, το δίκτυο δύναται να διασυνδέει σημεία της πόλης με σημαντικές λειτουργίες για την
καθημερινότητα των πολιτών (δημαρχείο, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία κοκ) βελτιώνοντας αισθητά
την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Μια ακόμη εμβληματική παρέμβαση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης χωροθετείται
στο πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιωργή. Πιο συγκεκριμένα:
Τα Καμίνια αποτελούν μια από τις πιο γνωστές εργατικές και λαϊκές συνοικίες του Πειραιά, η οποία εκτείνεται στο
πίσω μέρος του καπνεργοστασίου Κεράνη, από την Πειραιώς μέχρι την περιοχή του Ρετσίνα και δυτικά με την Παλαιά
Κοκκινιά. Η πυκνή δόμηση, η έλλειψη ελευθέρων χώρων και χώρων πράσινου, οι ελλιπείς υποδομές, το
εγκαταλελειμμένο κτιριακό απόθεμα (βιομηχανίες, στρατόπεδο κλπ) δίνουν στη περιοχή χαρακτηριστικά
υποβάθμισης και ρύπανσης, με σύγχρονες χωρικές και κοινωνικές παθογένειες, υποβιβάζοντας τη ποιότητα ζωής
των κατοίκων της.
Κύριος στόχος του προτεινόμενου Προγράμματος είναι η δημιουργία ενός Πρότυπου, Δυναμικού, Καινοτόμου
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προσφοράς, τον «Κόμβο Αλληλεγγύης», για την υποστήριξη και ανακούφιση
των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, στοχεύοντας αρχικά σε μια περιοχή που βιώνει ιδιαίτερα έντονα τον αντίκτυπο της
κρίσης, τα Καμίνια και στη συνέχεια στο σύνολο του Δήμου του Πειραιά.
Παράλληλα, το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση και την αναγέννηση μιας περιοχής με έντονα σημάδια
υποβάθμισης με ενδογενή τρόπο, αναβαθμίζοντας και αξιοποιώντας το κτιριακό απόθεμα που βρίσκεται εντός των
γεωγραφικών της ορίων και «ανοίγοντας» στους κατοίκους το πρώην στρατόπεδο Παπαδογιωργή. Ο «Κόμβος»
προτείνεται να εκμεταλλευθεί το πρώην στρατόπεδο Παπαδογιωργή, το οποίο διαθέτει επαρκή αριθμό μικρών και
μεγαλύτερων κτισμάτων.
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Η παρέμβαση στο πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιωργή συμπληρώνεται και από έργα σε κοινωνικές
υποδομές, όπως η ανακαίνιση και εργασίες επισκευών στους παιδικούς / βρεφονηπιακούς σταθμούς
του Πειραιά. Πρόσθετα αναπτύσσονται μια σειρά από δράσεις και έργα που συναρθρώνονται σε
παρεμβάσεις τα οποία έχουν κατά κύριο λόγο οριζόντια επίδρασης. Τέτοια είναι οι δράσεις
επιχειρηματικότητας και οι Κοινωνικές Δράσεις. Η οριζόντια διάσταση ωστόσο δεν συνεπάγεται την
έλλειψη χωρικής επικέντρωσης. Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση και την ύπαρξη χωρικών
συγκεντρώσεων αφενός επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφετέρου θυλάκων υποβάθμισης - που
έχουν ήδη παρουσιασθεί - η χωρική διάσταση των οριζόντιων δράσεων ακολουθεί έμμεσα αυτές τις
συγκεντρώσεις.
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Δ.6 - ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΤΗΣ

ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Να τεκμηριωθεί κατά πόσο η προτεινόμενη στρατηγική εντάσσεται στη λογική της Περιφερειακής
Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού (ΠΕΣΚΕ). Η
τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό κείμενο όπου να παρουσιάζεται η λογική
ένταξης της ΠΕΣΚΕ στην προτεινόμενη Στρατηγική, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να παρουσιαστεί
αναλυτικότερα κατά πόσο οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιστοιχούν σους Άξονες Προτεραιότητας,
Προτεραιότητες & Μέτρα της ΠΕΣΚΕ, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα πίνακα.
Οι Πυλώνες της ΠΕΣΚΕ Αττικής εξειδικεύονται στους ακόλουθους Επιχειρησιακούς Άξονες (Ε.Α.):
1.

Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας

2.

Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών

3.

Προώθηση της ένταξης των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων

4.

Διακυβέρνηση της Στρατηγικής

Η ΠΕΣΚΕ στους Ε.Α. 1 και 2 ταυτίζεται με την ΕΣΚΕ. Ο Ε.Α. 3 αφορά σε ενεργητικές πολιτικές, στην
κοινωνική ένταξη και κοινωνική φροντίδα, καθώς και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ψυχικής
υγείας.Η Στρατηγική Κοινωνικής Συνοχής του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο της Ο.Χ.Ε. στοχεύει
•

στην ανάπτυξη ενιαίου Δημοτικού «δικτύου κοινωνικής ασφάλειας» με καθολική εμβέλεια
αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης και

• στην ανάπτυξη επαρκούς, ιεραρχημένου και βιώσιμου δικτύου Κοινωνικών Δομών μέσω του
οποίου να καλύπτονται οι γενικές και ευπαθείς ομάδες του τοπικού πληθυσμού, με διασφάλιση
της πρόσβασης των ωφελουμένων πολιτών σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας,
στέγασης, σίτισης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, διαβίου μάθησης και ισότιμης πρόσβασης στην
αγορά εργασίας.
Ειδικότερα, η Στρατηγική Κοινωνικής Συνοχής του Δήμου Πειραιά διαρθρώνεται στους ακόλουθους
«πυλώνες»:
•

ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Ενεργητική Ένταξη των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Αγορά Εργασίας και
στην Επιχειρηματικότητα

•

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Ένταξη των Περιθωριοποιημένων Ομάδων και Αντιμετώπιση των Διακρίσεων

•

ΠΥΛΩΝΑΣ 3: Ισότιμη Πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνικές παροχές και διασφάλιση της
δημόσιας υγείας

•

ΠΥΛΩΝΑΣ 4: Πρωτοβάθμια Ψυχική Υγεία (μη-τομεοποιημένη)

•

ΠΥΛΩΝΑΣ 5: Ενοποίηση των Κοινωνικών Δομών των Φορέων του Πειραιά σε ένα ενιαίο,
ομογενοποιημένο και διαλειτουργικό Δίκτυο – Προαγωγή της «Κοινωνικής Καινοτομίας»

Η συνάφεια της Στρατηγικής Κοινωνικής Συνοχής του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο της Ο.Χ.Ε.με την
ΠΕΣΚΕ της Αττικής εξειδικεύεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

- 111 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠ
ΠΕΣΚΕ*

Προτεραιότητες
ΠΕΣΚΕ*

Αντιστοίχιση με Προτεινόμενες Παρεμβάσεις
Πρόσβαση σε βασικά είδη
διαβίωσης
Πρόσβαση στις
Αντιμετώπιση κρίσεων

Πρόσβαση σε
Bασικά Αγαθά

Πρόσβαση σε στέγη
Πρόσβαση σε ενέργεια
Πρόσβαση στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα
Πρόσβαση σε νομικές
υπηρεσίες

1

Πρόσβαση σε δραστηριότητες
πολιτισμού και αναψυχής

Πρόσβαση σε
Επαρκείς
Πόρους

ΟΔ/Π-17: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις
Προώθησης στην Απασχόληση Ευπαθών
Ενσωμάτωση πορισμάτων
Ομάδων με ανάπτυξη Δομών Προώθησης στην
αξιολόγησης του
Προγράμματος «Εγγυημένο Απασχόληση και εφαρμογή πλέγματος
Κοινωνικό Εισόδημα»
δράσεων συμβουλευτικής, mentoring,
κατάρτισης των Ανέργων (που οδηγεί σε
Υποστήριξη της υλοποίησης
εφαρμογής αντιμετώπισης της πιστοποίηση), πρακτικής εξάσκησης,
προώθησης στην απασχόληση και στην
ανθρωπιστικής κρίσης
επιχειρηματικότητα κ.λπ. (σε συνεργασία με
Κ.Κ. και για την παρακολούθηση του ΚΕΑ)
Πρόσβαση σε υπηρεσίες
προσχολικής αγωγής
Πρόσβαση σε υπηρεσίες
δημιουργικής απασχόλησης,
ψυχαγωγίας και αναψυχής

Πρόσβαση σε
οικονομικά
Πρόσβαση σε βασικές
προσιτές και υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας
ποιοτικές
Πρόληψη της παραπομπής σε
υπηρεσίες
δομές κλειστής φροντίδας
Προώθηση της
αποϊδρυματοποίησης,
αποκατάστασης και
επανένταξης

2

Πρόσβαση
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση

3

/Π-19: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των
Ευπαθών Ομάδων με Ολοκληρωμένες Δομές,
Δίκτυα και Δράσεις κοινωνικοποίησης,
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ. Η πρόσβαση
σε αγαθά αντιμετωπίζεται έμμεσα, μέσω του
«δικτύου» των Κοινωνικών Δομών και, όπου
προβλέπεται, μέσω του ΤΕΒΑ.

Ενεργοποίηση
των ανέργων

ΟΔ/ Π-18: Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών
Διημέρευσης και Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης
Ευάλωτων Ομάδων (με έμφαση στο
περιβάλλον της Οικογένειας και στα Παιδιά)

ΟΔ/Π-19: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
των Ευπαθών Ομάδων με Ολοκληρωμένες
Δομές, Δίκτυα και Δράσεις κοινωνικοποίησης,
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.

Δεν προβλέπεται άμεσα στις Ε.Π. που
εκχωρούνται στην ΟΧΕ. Έμμεσα, στηρίζεται το
οικογενειακό περιβάλλον και αντιμετωπίζεται η
Ειδική αγωγή των παιδιών με σχολική διαρροή σε περιθωριοποιημένες
αναπηρία
ομάδες, μέσω της ΟΔ/ Π-18: Δίκτυο Δομών και
Υπηρεσιών Διημέρευσης και Υπηρεσίες
Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων (με
έμφαση στο περιβάλλον της Οικογένειας και
στα Παιδιά)

Προώθηση της εκπαιδευτικής
ένταξης παιδιών Ρομά

Πρόσβαση των ευάλωτων
ομάδων ανέργων σε
προγράμματα ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης
Πρόσβαση των ευάλωτων
ομάδων ανέργων σε δράσεις
Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας

ΟΔ/Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία Δικτύου
Πιλοτικών «Γραφείων Προώθησης στην
Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα»
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ΟΔ/Π-17: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις
Προώθησης στην Απασχόληση Ευπαθών
Ομάδων με ανάπτυξη Δομών Προώθησης στην
Απασχόληση και εφαρμογή πλέγματος
Πρόσβαση σε υπηρεσίες κατ'
Πρόσβαση
οίκον φροντίδας και νοσηλείας
δράσεων συμβουλευτικής, mentoring,
ανέργων με
κατάρτισης
των Ανέργων (που οδηγεί σε
σωρευτικά
Πρόληψη της παραπομπής σε
πιστοποίηση),
πρακτικής εξάσκησης,
χαρακτηριστικά δομές κλειστής φροντίδας
προώθησης
στην
απασχόληση και στην
αποκλεισμού
Προώθηση της
επιχειρηματικότητα
κ.λπ.
και άλλων
αποϊδρυματοποίησης,
ΟΔ/
Π-18:
Δίκτυο
Δομών
και
Υπηρεσιών
ομάδων σε
αποκατάστασης και
επανένταξης
Διημέρευσης και Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης
οικονομικά
Ευάλωτων Ομάδων (με έμφαση στο
προσιτές και
Πρόσβαση σε υπηρεσίες
περιβάλλον
της Οικογένειας και στα Παιδιά)
ποιοτικές
υποστήριξης της
υπηρεσίες
φερεγγυότητας των φτωχών ΟΔ/Π-19: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
νοικοκυριών
των Ευπαθών Ομάδων με Ολοκληρωμένες
Δομές, Δίκτυα και Δράσεις κοινωνικοποίησης,
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.
Παρατηρητήριο Κοινωνικής
Συντονισμός
Ένταξης Αττικής
της
Στρατηγικής
Πρόσβαση σε βασικές
υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας

Ποιότητα της
Στρατηγικής

Ανάπτυξη της Κοινωνικής
Καινοτομίας
Αξιολόγηση της Στρατηγικής
Ανάπτυξη του Κοινωνικού
Πλουραλισμού

4

Εφαρμογή της
Στρατηγικής

Ανάπτυξη των ανθρώπινων
πόρων

ΟΔ/Π-3: Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών που
αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής Πολιτών και
Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και
ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την
Ηλεκτρονική Δημοκρατία, τη Λογοδοσία και
υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον
«Μηχανισμό Διακυβέρνησης» της ΟΧΕ

Ανάπτυξη της στοχευμένης
έρευνας
Διάδοση της Στρατηγικής

* Με βάση την κωδικοποίηση του Κεφαλαίου 5 της εγκεκριμένης Περιφερειακής Στρατηγικής για την
αντιμετώπιση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.
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Δ.7 - ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Να τεκμηριωθεί κατά πόσο συμβάλλει η προτεινόμενη Στρατηγική στον ευρύτερο αναπτυξιακό στόχο του
Ε.Π. Αττικής 2014-20 για την ανάδειξη του μητροπολιτικού ρόλου της Αθήνας, όπως αυτός περιγράφεται
στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής (ΦΕΚ Α' 156/1-8-2014), με βάση τη ρεαλιστική εκτίμηση των
αναμενομένων αποτελεσμάτων της προτεινόμενης στρατηγικής, κατά πόσο αυτή επηρεάζει πέραν της
Περιοχής Παρέμβασης ευρύτερες περιοχές και σε ποιο επίπεδο (Δήμο, Διαδημοτικό, Μητροπολιτικό
κλπ.).
Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης / ΟΧΕ του Πειραιά (χάρτης Δ.χ.8) διαμορφώθηκε εξαρχής με
τρόπο ώστε να συμβάλλει στις στοχεύσεις του Ε.Π. Προγράμματος Αττικής 2014-2020 για έξυπνη,
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής. Όπως έχει τεκμηριωθεί, σε αντίστοιχες ενότητες του παρόντος ειδικότερα, σε αυτό το πλαίσιο
το ολοκληρωμένο σύστημα προτεινόμενων παρεμβάσεων στο οποίο καταλήγει διέπεται από τις αρχές
και υποστηρίζει τις στοχεύσεις όλων των προγραμματικών εγγράφων που συνοδεύουν την αναπτυξιακή
στρατηγικής της Περιφέρειας «ΑΤΤΙΚΗ 2020+»:
• Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 2021, στο οποίο η Αττική αναδεικνύεται ως «Μεσογειακή
Πρωτεύουσα», και αναδεικνύει την νέα χωρική οργάνωση της Περιφέρειας,
• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το σύνολο των ΕΔΕΤ 20142020 όπως αποτυπώνονται στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ),
• Το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, που χρηματοδοτείται από το ΣΕΣ 2014-2020 και συγκεκριμένα από
το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ,
• Την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΠΣΕΕ),
• Την ΠΕΣΚΕ
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χωρική διάσταση των πολιτικών όπως αποτυπώνεται στη στρατηγική
στόχευση του νέου ΡΣΑ και στις τρεις ενότητες συμπληρωματικών στρατηγικών στόχων του:
α) Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας−Αττικής, βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τομείς
δραστηριοτήτων.
β) Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική προστασία του
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
γ) Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των
ωφελειών από την ανάπτυξη.
Το ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Πειραιά
βασίζεται και συμβάλλει στους θεματικούς στόχους της περιφερειακής στρατηγικής, με τρόπο μετρήσιμο,
όπως τεκμηριώνεται αναλυτικά στο σχέδιο δράσης, για:
•

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης & της καινοτομίας, μέσα από δράσεις
όπως ενδεικτικά η δημιουργία και στήριξη «Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας»
(Knowledge Innovation Communities - KICs) με έμφαση στους τομείς της ΠΣΕΕ, η πρόκληση
επίδειξης και αριστείας που ενισχύουν, καθοδηγούν και διαχέουν τη διάδοση, αποδοχή και τον
έλεγχο καινοτομιών σε πραγματικό περιβάλλον (Living labs, Testbeds και Field Labs)
στους Τομείς της ΠΣΕΕ

•

Ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους, Κομβικό ρόλο για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων αποτελεί η ένταξη
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εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο κοινωνικοοικονομικό
περιβάλλον της Περιφέρειας, μέσα από δράσεις όπως ενδεικτικά η υποστήριξη της
προσαρμογής επιχειρησιακών μοντέλων και βελτίωση της εξωστρέφειας και
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Πειραιά μέσω της αξιοποίησης και χρήσης συστημάτων και
εφαρμογών ΤΠΕ, η Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και
Ενεργειακών Πόρων -Βιώσιμη Κινητικότητα και Έξυπνη Διαχείριση Αστικών, Εμπορικών και
Τουριστικών Κυκλοφοριακών Ροών - Έξυπνη Διαβίωση και Ποιότητα Ζωής, Ευφυής
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δήμου Πειραιά για την Έξυπνη και Φιλική Διακυβέρνηση, την
καθοδήγηση της Έξυπνης Πόλης, τη Διαβούλευση και Λογοδοσία των Τοπικών Αναπτυξιακών
και Κοινωνικών Πολιτικών (Piraeus e-City Smart Platform & Forum, οι Έξυπνες Γειτονιές στον
Πειραιά (Τεχνολογικές μικρο-υποδομές και εφαρμογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική
μικροκλίμακα
•

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσα από δράσεις
όπως ενδεικτικά η Ανάπτυξη ικανοτήτων και καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων των ΜΜΕ,
με έμφαση στις «περιοχές εστίασης» της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
της Αττικής, το Πιλοτικό Δίκτυο Στρατηγικού Νεωτερισμού και Επιχειρηματικών Σχηματισμών
Οριζόντιων / Κάθετων Συνεργασιών, ιδίως στους Τομείς τη Γαλάζιας Οικονομίας, η Υποστήριξη
της εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων, μεταφορά τεχνογνωσίας, πρόσβαση σε
κοινά εργαλεία και δικτύωσή τους για τη διαμόρφωση και προώθηση συλλογικών καινοτομιών
με έμφαση στις εφαρμογές των «έξυπνων πόλεων» (Living labs, Testbeds και Field Labs) σε
τεχνολογίες έξυπνης και πράσινης πόλης, γαλάζιας οικονομίας, Πολιτιστικών και Δημιουργικών
Δραστηριοτήτων (Cultural and Creative Activities – CCAs), Τουρισμού, καθώς και Κοινωνικής
Καινοτομίας, η Δημιουργία και Στήριξη «Venture Labs» για την προσέλκυση, διασπορά και
υποστήριξη μικροχρηματοδοτήσεων με στόχο την προώθηση και χρηματοδότηση καινοτομιών
ιδίως σε τομείς της γαλάζιας οικονομίας, των ΤΠΕ, της καινοτομίας, πολιτισμού (CCAs) και
τουρισμού, καθώς και τη διασφάλιση (σε επόμενα στάδια) της προώθησης στην αγορά
αντίστοιχων προϊόντων, τεχνολογιών, υπηρεσιών κ.λπ, οι Πιλοτικές Δράσεις υποστήριξης της
εδραίωσης νέων επιχειρήσεων στην αγορά με παροχή ολοκληρωμένων εργαλείων και
υπηρεσιών για την κάλυψη του εύρους των αναγκών προετοιμασίας και ίδρυσης τους και τη
στήριξη εξωστρεφών Στρατηγικών Σχεδίων, η δράση για Βελτίωση της ικανότητας των ΜΜΕ να
αναπτύσσονται σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς
της Γαλάζιας Οικονομίας του Τουρισμού και του Πολιτισμού, ηΔημιουργία και λειτουργία
Κέντρου Στήριξης Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά (Piraeus Business Support Center – PBSC), η
Ενίσχυση Παραγωγικών και Συναφών Δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας
μεμονωμένων ή συστάδων επιχειρήσεων για την αναζήτηση ευκαιριών σε νέες αγορές του
εξωτερικού, κατά προτεραιότητα στους τομείς της ΠΣΕΕ, οι Μηχανισμοί και Εργαλεία
Ενίσχυσης των Ικανοτήτων Εξωστρέφειας και Υποστήριξης των Ευκαιριών Τοποθέτησης των
Επιχειρήσεων του Πειραιά σε Νέες Αγορές, η δράση που προωθεί την Ίδρυση νέων
επιχειρήσεων σε εταιρικό ή ατομικό επίπεδο, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής, η Στήριξη
της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων του Πειραιά και των εργαζομένων σε αυτές στο
πλαίσιο Ειδικών Στρατηγικών Βελτίωσης / Ανάδειξης Βιώσιμων ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ

•

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε
όλους τους Τομείς, μέσα από δράσεις όπως ενδεικτικά η Αναβάθμιση της Ενεργειακής
Αποδοτικότητας Δημοτικών και άλλων Εμβληματικών Κτιρίων Υψηλής Επισκεψιμότητας στην
Πόλη του Πειραιά, η
Βιοκλιματική ανάπλαση της κεντρικής υπαίθριας αγοράς Δ. Πειραιά και αναζωογόνηση του
ζωτικού χώρου της, Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Ακτής Θεμιστοκλέους

•

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων, μέσα από δράσεις όπως ενδεικτικά ο Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης,
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Πρόληψης, Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης κλιματικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον του
Πειραιά
•

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων,
μέσα από δράσεις όπως ενδεικτικά η Ολοκληρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων κουζίνας από
μεγάλους παραγωγούς (καφέ κάδοι και μηχανικοί κομποστοποιητές), η Στρατηγική Μείωσης
και Μέτρα πρόληψης της Παραγωγής Απορριμμάτων στον Δήμο Πειραιά και Δράσεις
Ενημέρωσης και ευαιαθητοποίησης της Στρατηγικής πρόληψης της Παραγωγής
Απορριμμάτων στο Δήμο Πειραιά, η Διαμόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για
επισκέπτες της κρουαζιέρας - Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με παρεμβάσεις
στο δημόσιο χώρο, η Ανάπλαση ακτής Δηλαβέρη, ανακαινίσεις και επισκευές δημοτικών
κτηρίων όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και οι υποδομές Δια Βίου Μάθησης

•

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές, μέσα
από δράσεις όπως ενδεικτικά η Λειτουργική Διασύνδεση Παρεμβάσεων Αστικής
Αναζωογόνησης, Προαγωγή της Αστικής Κινητικότητας, της Ποιότητας της Επισκεψιμότητας
και των συνθηκών στάθμευσης στο κέντρο της Πόλης με δρομολόγηση "Πρασινων"
Λεωφορείων

•

Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας
των εργαζομένων, μέσα από δράσεις όπως ενδεικτικά η Δημιουργία – Λειτουργία Δικτύου
Πιλοτικών «Γραφείων Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα», η
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Προώθησης στην Απασχόληση Ευπαθών Ομάδων με εφαρμογή
πλέγματος δράσεων προετοιμασίας συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης (που οδηγεί σε
πιστοποίηση), πρακτικής εξάσκησης, προώθησης στην απασχόληση και στην
επιχειρηματικότητα κ.λπ.

•

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε
διακρίσεων, μέσα από δράσεις όπως ενδεικτικά η Αξιοποίηση πρώην Στρατοπέδου
Παπαδογιώργη ως «Διευρυμένου Κόμβου Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής
Ένταξης» (Piraeus Social Inclusion Hub), οι Δράσεις Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων
(με έμφαση στο περιβάλλον της Οικογένειας και στα Παιδιά), το Δίκτυο Προετοιμασίας
Υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης ΑΜΕΑ στο Δήμο Πειραιά, το Δίκτυο Κέντρων
Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, ο Κοινωνικός Πολυχώρος Δομών
και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης, Προώθησης στην Απασχόληση και
(Piraeus Social Inclusion Hub, οι Υπηρεσίες για την Αντιμετώπιση και Πρόληψη των
Εξαρτήσεων στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πειραιά, το Πιλοτικό Δίκτυο ΔιαΠολιτιστικής Διαμεσολάβησης σε Κοινωνικές Δομές, Υγειονομικές Υπηρεσίες και Νοσοκομεία
του Πειραιά, η Λειτουργική Ενοποίηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά σε ένα Ενιαίο Δίκτυο,
το Δίκτυο και Υπηρεσίες Κοινωνικής Καινοτομίας για την συνολική προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης, της Υγείας και της Ψυχικής Υγείας στο Δήμο Πειραιά, η Ανάπτυξη Τοπικού Δικτύου
Προληπτικής Ιατρικής, το Δίκτυο «Ανταποκριτών Διαμεσολάβησης» στις Κοινωνικές Δομές της
Πόλης του Πειραιά, οι Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας
(Εναρμόνιση για την «απελευθέρωση Ατόμων που βρίσκονται σε Εργασιακή ηλικία, στήριξη
οικογενειών με ηλικιωμένα ή μονήρη μέλη, οι Δράσεις Υποστήριξης ατόμων με αλτσχάϊμερ και
σχετικές νευροψυχιατρικές παθήσεις στο Δήμο Πειραιά, το Ενιαίο Σύστημα «Αποθετηρίου ΜηΧρηματικών Παροχών» στο Δήμο Πειραιά – Τράπεζα Αξιοποίησης Δωρεών Τροφίμων και
Ειδών ΒΥΣ, η Εκπαίδευση Φροντιστών Κατ’οικον Νοσηλείας κατάρτιση επαγγελματιών
ψυχικής υγείας , οι Δράσεις Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο
Πειραιά, οι Δράσεις Κατ’ Οίκον Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας στον Πειραιά,
τα Στέκια Νεολαίας για την Κοινωνικοποίηση και Κοινωνική Ένταξη των Νέων, η Δημιουργική
Ψυχοκοινωνική Στήριξη Ευπαθών Ομάδων μέσω Πολιτιστικών και Δημιουργικών Δράσεων και
Εκδηλώσεων
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•

Επένδυση στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επαγγελματική Κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη Διά Βίου Μάθηση, μέσα από δράσεις όπως ενδεικτικά η Αξιοποίηση και
Ψηφιακή - Διαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της
Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, Δημιουργικό και Εκπαιδευτικό
Προϊόν, Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων
(Αποκατάσταση Κτιρίου Ραλλείου Σχολής)

•

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης μέσα από τη
δημιουργία του κατάλληλου τμήματος για την διαχείριση της ΟΧΕ, η οποία συμβάλλει συνολικά
στην αναβάθμιση της διαχειριστικής ικανότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ανάγεται σε πρώτιστη προτεραιότητα της Στρατηγικής η επανεκκίνηση της οικονομίας με την επίτευξη
θετικών ρυθμών ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων εργασίας για τη μείωση των ποσοστών ανεργίας
που είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη μείωση της φτώχειας και τη διασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής.
Ειδικότερα μέσα από την αξιοποίηση των προωθητικών δραστηριοτήτων της γαλάζιας και δημιουργικής
οικονομίας και του τουρισμού επιδιώκει να συμβάλλει στην αναστροφή της συρρίκνωσης της
παραγωγικής βάσης μέσω της βαθμιαίας αναδιάρθρωσης με τη μετατόπιση σε κλάδους υψηλής
προστιθέμενης αξίας και χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας,
την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και τη φιλική και έξυπνη αξιοποίηση
των ΤΠΕ.
Η προώθηση και ενσωμάτωση καινοτομίας (τεχνολογικής και μη), η συνεργασία και η δικτύωση, η
αξιοποίηση των ΤΠΕ και η δημιουργία δομών και μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας
αποτελούν τα βασικά μέσα για την κάλυψη των αναγκών. Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής
σαν τόπου κατοικίας και προσέλκυσης επενδύσεων, μέσω της προστασίας και αειφορικής διαχείρισης
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής προωθείται μέσω ενός «ολοκληρωμένου πλαισίου» κοινωνικής
προστασίας και ενδυνάμωσης για τις ευπαθείς ομάδες και την άμβλυνση των παραγόντων που
διογκώθηκαν από την κρίση και τα οποία οδηγούν σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό σημαντικά
τμήματα του πληθυσμού της Περιφέρειας. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι στοχευμένες στις κοινωνικές υποομάδες στις οποίες διακρίνονται τα μειονεκτούντα άτομα (ευάλωτες, ειδικές και λοιπές) και εστιάζονται
χωρικά στους θύλακες υποβάθμισης.
Η Αττική εκτός των πλεονεκτημάτων που αναμφίβολα έχει όπως ο μητροπολιτικός χαρακτήρας της, η
γεωγραφική της θέση στο σύστημα των παγκόσμιων μεταφορών που αποδεικνύεται και από το έντονο
ενδιαφέρον που υπάρχει για την υλοποίηση επενδύσεων. Η περίπτωση του Πειραιά, με βάση και τις
επενδύσεις που παρουσιάστηκαν, συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο σε αυτήν την κατεύθυνση.
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Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Ε.1 - ΆΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Να παρουσιαστούν στον ακόλουθο Πίνακα οι Άξονες της Στρατηγικής του προτεινόμενου σχεδίου
δράσης με ανάλυσή του στους αντίστοιχους Ειδικούς Στόχους. Κάθε ειδικός στόχος θα πρέπει να
τεκμηριώνεται από τις προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες που αντιμετωπίζει, όπως αυτά
αναφέρονται στον Πίνακα του Κεφ. Δ. «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» που
προαναφέρθηκε.
Η τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό κείμενο όπου να αναλύεται η ανωτέρω
διάρθρωση του Σχεδίου Δράσης.
Η Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Πειραιά επιδιώκει στην ανασύνταξη
της

τοπικής

οικονομίας

και

της

επιχειρηματικότητας

του

Πειραιά,

και

την

ενίσχυση

της

μητροπολιτικότητας της Περιφέρεια Αττικής, αναδεικνύοντας τομείς και δραστηριότητες όπως οι
χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές, η οικονομία της γνώσης, οι νέες τεχνολογίες και η εφαρμογή τους
στους κλάδους των μεταφορών, χερσαίων και θαλάσσιων, σε λιμενικές υπηρεσίες, στην βελτίωση του
περιβάλλοντος, το τρίπτυχο αθλητισμός, τουρισμός, πολιτισμός, αλλά και ειδικές μορφές μεταποίησης,
ιδίως με τεχνολογικό περιεχόμενο και κατεύθυνση ή/και με την αναβίωση παραδοσιακών προϊόντων της
ευρύτερης περιοχής.
Στο πλαίσιο της ΒΑΑ, αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάδειξη της πόλης σε
τουριστικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας με διακριτή φυσιογνωμία. Ο Πειραιάς έως πρόσφατα δεν
προβαλλόταν ως αυτόνομος τουριστικός προορισμός αλλά περισσότερο ως σημείο εισόδου και εξόδου
επισκεπτών για την πρωτεύουσα και τα νησιά. Όμως, ο Πειραιάς διαθέτει αξιοθέατα των οποίων η
θεματική και λειτουργική διασύνδεση μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης μεγάλου αριθμού επισκεπτών
από την προσδοκώμενη αύξηση αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Στόχος είναι η αξιοποίηση και προβολή
των αξιοθέατων της πόλης ώστε να αποτελέσουν το βασικό κίνητρο για την επιμήκυνση παραμονής
επισκεπτών στα όρια του Δήμου Πειραιά και σε καταλύματα που βρίσκονται εντός των ορίων του
Δήμου. Με δεδομένο ότι ο Πειραιάς μπορεί να προσφέρει ένα πολυσύνθετο τουριστικό πακέτο σε
συνδυασμό με τη σημαίνουσα γεωγραφική του θέση, η αναβάθμιση και ανάπτυξη της προβολής του
τουριστικού προϊόντος της πόλης μπορεί να ενισχύσει την τοπική οικονομία και τις τουριστικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, με την ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών υποδομών, την
ανάπτυξη και εμβάθυνση των τοπικών κοινωνικών εταιρικών σχέσεων και την κινητοποίηση του τοπικού
κοινωνικού κεφαλαίου της Πόλης του Πειραιά. Οι ανισότητες, η ανισοκατανομή ισχύος, οι δυσμενείς
συνθήκες απασχόλησης, η «παγίδευση» σε καθεστώς φτώχειας και η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών
αποτελούν ένδειξη αποδυνάμωσης των πολιτών και συντελούν στη δημιουργία συνθηκών φτώχειας,
συντηρούμενων σε ένα «αρνητικό σπιράλ» ανατροφοδότησης, είτε λόγω γενικότερων φαινομένων
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, είτε λόγω αντικειμενικής αδυναμίας των τοπικών οικονομιών να
δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Η ενδυνάμωση - όταν, δηλαδή, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις
κατά τις οποίες οι άνθρωποι σε ατομικό ή συλλογικό

Η παραπάνω Στρατηγική ΒΑΑ εξειδικεύεται με τους ακόλουθους Άξονες Προτεραιότητας, συγκροτώντας
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ένα συνεκτικό Σχέδιο Δράσης:
•

Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Πόλης του Πειραιά –

Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της
Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων.
•

Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της Πόλης του Πειραιά ως

αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού – Διαχείριση και διάχυση των
τουριστικών και πολιτιστικών ροών στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και
εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές λειτουργίες
•

Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των Δημοτών σε Ποιοτικές

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα
Ακολουθεί σχετική ανάλυση των Αξόνων Προτεραιότητας ανά Ειδικό Στόχο, με τεκμηρίωση της επιλογής
ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Β.Α.Α.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες
•

1.1. Ενίσχυση της έρευνας αιχμής
στην καινοτομία σε κρίσιμους
τομείς της ΠΣΕΕ που αξιοποιούν
και αναδεικνύουν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του Πειραιά, με
αξιοποίηση Εταιρικών Σχέσεων και
Συνεργασιών μεταξύ Ερευνητικών
Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων

•
•

•
•
Α.Πρ. 1: Βελτίωση της
Ελκυστικότητας και της
Ανταγωνιστικότητας της
Πόλης του Πειραιά –
Αξιοποίηση συγκριτικών
πλεονεκτημάτων και
ανάδειξη
νέων επιχειρηματικών
ευκαιριών - Στήριξη της
Προσαρμοστικότητας
υφιστάμενων και της
δημιουργίας νέων και
καινοτόμων Επιχειρήσεων.

•
1.2. Βελτίωση των όρων και
επιδόσεων εξωστρέφειας και
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του
Πειραιά μέσω της αξιοποίησης και
χρήσης συστημάτων και
εφαρμογών ΤΠΕ

•

•

•

1.3. Εισαγωγή «ευφυών»
υπηρεσιών στην καθημερινότητα
Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης
του Πειραιά - Τόνωση και Διάδοση
της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και
της Λογοδοσίας

1.4. Υποστήριξη της Εκκόλαψης και
ίδρυσης Νεοφυών Επιχειρήσεων
και Ενίσχυση των Επιχειρηματικών
Συνεργασιών σε κρίσιμους τομείς
της ΠΣΕΕ που αξιοποιούν και
αναδεικνύουν τα συγκριτικά

•
•
•

•
•
•

Μεταφορά έδρας επιχειρήσεων εκτός
Πόλης λόγω ελλειμματικών
επιχειρηματικών υποδομών,
συμπεριλαμβανομένων δικτύων
επικοινωνίας
Ναυτιλιακό και εμπορικό Κέντρο της
Χώρας,
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή
χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής ή/και
δραστηριοποιούνται σε διεθνές
οικονομικό περιβάλλον (ναυτιλία,
γαλάζια οικονομία, θαλάσσιος
τουρισμός κ.λπ.)
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδιωτικοί φορείς
έρευνας,
Iκανό και εξειδικευμένο επιστημονικό
δυναμικό
Χαμηλό σχετικά επίπεδο αξιοποίησης
ΤΠΕ από τις Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή
χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής ή/και
δραστηριοποιούνται σε διεθνές
οικονομικό περιβάλλον (ναυτιλία,
γαλάζια οικονομία, θαλάσσιος
τουρισμός κ.λπ.)
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
Επιχειρήσεων μέσω των ΤΠΕ μέσω της
ανάπτυξης, χρήσης και αξιοποίησης
των ΤΠΕ
Χαμηλό σχετικά επίπεδο αξιοποίησης
ΤΠΕ από τη Δημοτική Αρχή και λοιπούς
Φορείς
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των
Πολιτών μέσω της ανάπτυξης, χρήσης
και αξιοποίησης εφαρμογών ΤΠΕ
Ενίσχυση της «Εταιρικής Σχέσης» στη
Διοίκηης και παρακολούθηση της
ΒΑΑ/ΟΧΕ
Ενίσχυση της συμμετοχής των Πολιτών
στην Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής
Δημοκρατίας και της Λογοδοσίας από
τη Δημοτική Αρχή
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδιωτικοί φορείς
έρευνας,
Iκανό και εξειδικευμένο επιστημονικό
δυναμικό
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή
χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής ή/και
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πλεονεκτήματα του Πειραιά

•

•
•
•
1.5. Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης
και της Τοπικής Οικονομίας
•
•

•
1.6. Βελτίωση των Ικανοτήτων και
ενίσχυση της Εξωστρέφειας των
Επιχειρήσεων του Πειραιά

•

•
•

1.7. Προώθηση της Απασχόλησης
μέσω ίδρυσης Επιχειρήσεων, με
έμφαση στους Τομείς της ΠΣΕΕ
που αξιοποιούν και αναδεικνύουν
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του
Πειραιά

1.8. Βελτίωση των όρων και
επιδόσεων εξωστρέφειας και
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του
Πειραιά μέσω εφαρμογής σχεδίων
αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της
προσαρμογής επιχειρήσεων και
εργαζομένων στις αλλαγές
Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση
και Αναζωογόνηση–
Ανάδειξη της Πόλης του
Πειραιά ως αναγνωρίσιμου
διεθνώς τουριστικού και

2.1. Προώθηση της Ενεργειακής
Αποδοτικότητας σε Εμβληματικά
Δημόσια Κτίρια της Πόλης του
Πειραιά

•

•
•

•

•

δραστηριοποιούνται σε διεθνές
οικονομικό περιβάλλον (ναυτιλία,
γαλάζια οικονομία, θαλάσσιος
τουρισμός κ.λπ.)
Δυνατότητες επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών και συνεργασιών σε
δραστηριότητες πολιτιστικού και
τουριστικού ενδιαφέροντος με στόχο την
αύξηση της επισκεψιμότητας στην Πόλη
του Πειραιά και την καινοτόμο ενίσχυση
του branding της Πόλης σε ειδικές
αγορές
Μη ελκυστικό αστικό περιβάλλον –
αδυναμία προσέλκυσης νέων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Αδυναμία «συγκράτησης» ροών
επισκεπτών – παγίωση χαρακτήρα της
Πόλης ως «πύλης διέλευσης»
Μεταφορά έδρας επιχειρήσεων εκτός
Πόλης λόγω ελλειμματικών
επιχειρηματικών υποδομών,
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων
επικοινωνίας, της δυσκολίας
πρόσβασης και στάθμευσης κ.λπ.
Ναυτιλιακό και εμπορικό Κέντρο της
Χώρας,
Ανάγκη στοχευμένων πολιτικών
βελτίωσης του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και άμεσης ενίσχυσης
της Παραγωγικής Βάσης και αναβάθμισης
της Τοπικής Οικονομίας
Αδυναμία των Επιχειρήσεων να
εκμεταλλευθούν τις «εξωστρεφείς
αλυσίδες αξίας» των δραστηριοτήτων
της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά
Ανάγκη στοχευμένων πολιτικών
αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών
μοντέλων των Επιχειρήσεων με έμφαση
στην εξωστρέφεια
Υψηλή ανεργία, ιδίως στους νέους
Ανάγκη βελτίωσης δεξιοτήτων των
ανέργων σε τομείς υψηλής
προστιθέμενης αξίας μέσω καινοτόμων
εργαλείων συμβουλευτικής και
πρόσβασης σε εργαλεία και
τεχνογνωσία
Βελτίωση της απασχολησιμότητας με
στήριξη της ίδρυσης νέων
Επιχειρήσεων, ιδίως στους Τομείς της
ΒΑΑ που συνδέονται με την ΠΣΕΕ
(γαλάζια οικονομία, τουρισμός,
τεχνολογίες location based για την
στήριξη της επιχκεψιμότητας,
δημιουργική βιομηχανία κ.λπ.)
Μη-ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, ιδίως
στους παραδοσιακούς τομείς της
τοπικής οικονομίας
Ανάγκη στήριξης της
προσαρμοστικότητας των
Επιχειρήσεων του Πειραιά και
εργαζομένων σε αυτές, ώστε να
ανταποκριθούν στις αλλαγές και στις
απαιτήσεις του ανταγωνισμού
Σημαντικό και αναξιοποίητο κτιριακό
απόθεμα με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και
πολιτισμικά στοιχεία (Δήμου και λοιπών
Φορέων της Πόλης)
Μείωση του ενεργειακού
αποτυπώματος σε εμβληματικά κτίρια
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πολιτιστικού προορισμού –
Διαχείριση και διάχυση των
τουριστικών και
πολιτιστικών ροών στην
Πόλη μέσω παρεμβάσεων
Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας και
2.2. Aξιοποίηση σύγχρονων
εφαρμογής «έξυπνων»
συστημάτων και μεθόδων για την
λύσεων στις αστικές και
στοχευμένη ενημέρωση του Κοινού ως
κοινωνικές λειτουργίες
προς τις επιπτώσεις στην κλιματική
Αλλαγή στο Αστικό Περιβάλλον

•

•
•

•

2.3. Πρόληψη της δημιουργίας
αποβλήτων από Καθημερινές
Δραστηριότητες στην Πόλη του
Πειραιά

•

•
2.4. Ανάπτυξη και ανάδειξη
Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων
Μητροπολιτικής Εμβέλειας και
προώθηση της Πολιτιστικής και
Τουριστικής ταυτότητας του Πειραιά
ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου
Τουριστικού, Πολιτιστικού και
Επιχειρηματικού Προορισμού

•

•

•

•
•
2.5.Ανάδειξη και Διασύνδεση Αστικών
Τοπόσημων που βελτιώνουν την
Ποιότητα Ζωής και ενισχύουν την
επισκεψιμότητα της Πόλης του
Πειραιά

•
•

•
Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της
Κοινωνικής Συνοχής και της
Πρόσβασης των Δημοτών
σε Ποιοτικές Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ένταξης και
Προώθησης στην
Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα

3.1. Βελτίωση των Κοινωνικών
Υποδομών που Προάγουν την
Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική
Καινοτομία
3.2. Ενίσχυση της πρόσβασης στην
Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα των Ευπαθών
Ομάδων μέσω Νέων Μηχανισμών και

•

•
•

της Πόλης του Πειραιά
Στήριξη της δημιουργίας εναλλακτικών
διαδρομών και αναβάθμισης των
πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην
Πόλη του Πειραιά
Έλλειψη οποιασδήποτε πληροφόρησης
σε σχέση με το αστικό περιβάλλον και
την κλιματική αλλαγή
Ευαισθητοποίηση πολιτών και
Επιχειρήσεων ως προς τις επιπτώσεις
στην κλιματική Αλλαγή στο Αστικό
Περιβάλλον επιπτώσεις στην κλιματική
Αλλαγή στο Αστικό Περιβάλλον
Ελλείψεις στην έξυπνη πρόληψη και
διαχείριση απορριμμάτων, ιδίως από τις
δραστηριότητες επισιτισμού και
αναψυχής, οι οποίες αναμένεται να
αυξηθούν
Ευαισθητοποίηση πολιτών και
Επιχειρήσεων ως προς τις διαδικασίες,
τις επιπτώσεις και τη δέσμευση των
συμμετεχόντων στο σχέδιο πρόληψης
της δημιουργίας αποβλήτων από
Καθημερινές Δραστηριότητες στην Πόλη
του Πειραιά
Ελλείψεις σε υποδομές τουρισμού και
ιδιαίτερα σε ποιοτικό ξενοδοχειακό
δυναμικό
Αδυναμία συγκράτησης του μεγάλου
αριθμού επισκεπτών, παγίωση της
ταυτότητας ως πύλης διέλευσης
τουριστών
Η επέκταση του νότιου λιμένα
κρουαζιέρας αναμένεται να
προσελκύσει περισσότερα πλοία και
τουρισμό στην Πόλη
Μη ελκυστικό αστικό περιβάλλον –
αδυναμία προσέλκυσης τουριστικών και
πολιτιστικών ροών, καθώς και νέων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Αδυναμία «συγκράτησης» ροών
επισκεπτών – παγίωση χαρακτήρα της
Πόλης ως «πύλης διέλευσης»
Χαμηλή αναγνωρισιμότητα της Πόλης
του Πειραιά λόγω ελλειμματικών
επιχειρηματικών υποδομών,
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων
επικοινωνίας, της δυσκολίας
πρόσβασης και στάθμευσης κ.λπ.
Ναυτιλιακό και εμπορικό Κέντρο της
Χώρας,
Ανάγκη δημιουργίας νέων, ανάδειξης
υφιστάμενων και λειτουργική
διασύνδεση των Αστικών Τοπόσημων
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής και την ενίσχυση της
επισκεψιμότητας της Πόλης του Πειραιά
Χαμηλές ποιοτικά και ελλειμματικές
κοινωνικές υποδομές
Δημιουργία δικτύου κοινωνικών
υποδομών με στόχο την ισότιμη
πρόσβαση των ωφελουμένων και την
αναβάθμιση της ποιότητας των
παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών
Υψηλή ανεργία, ιδίως στους νέους
Ανάγκη βελτίωσης δεξιοτήτων των
ανέργων με έμφαση στην διασύνδεση
με τις ανάγκες των επιχειρήσεων
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Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων

3.3. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και
Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης
Ευάλωτων Ομάδων του Τοπικού
Πληθυσμού

•

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης
που οδηγούν σε πιστοποίηση

•

Εντεινόμενα φαινόμενα κοινωνικού
διαχωρισμού και παγίδευσης των
ευπαθών ομάδων σε μόνιμη φτώχεια
και κοινωνική απομόνωση
Ανάγκη ενίσχυσης της
Κοινωνικοποίησης των Ευάλωτων
Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού με
στοχευμένες δράσεις κοινωνικής
ένταξης και βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των οικογενειών τους

•

•
3.4. Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων με
Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και
Δράσεις κοινωνικοποίησης,
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ., σε
συνδυασμό με την εισαγωγή
εργαλείων Κοινωνικής Καινοτομίας

•

•

35. Ενίσχυση των Εκπαιδευτικών
Υποδομών που Συμβάλλουν στη Δια
Βίου Μάθηση

•

Αυξημένες ανάγκες κοινωνικής ένταξης
των Ευπαθών Ομάδων και αδυναμία
των Υπηρεσιών του Δήμου να
ανταποκριθούν έγκαιρα και
αποτελεσματικά
Ανάγκη ενίσχυσης της
αποτελεσματικότητας
Κοινωνικοποίησης των Ευπαθών
Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού με
ολοκληρωμένες δράσεις και κοινωνικές
συμμαχίες με τοπικούς κοινωνικούς
φορείς.
Εντεινόμενα φαινόμενα κοινωνικού
διαχωρισμού και παγίδευσης των
ευπαθών ομάδων και ιδιαίτερα των
νέων σε μόνιμη φτώχεια και κοινωνική
απομόνωση, ιδίως όταν ζουν σε
οικογενειακό περιβάλλον με χαμηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων
Ανάγκη ενίσχυσης της δια βίου μάθησης
για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού
επιπέδου των γονέων και των νέων που
συμβιούν με αυτούς, σε συνδυασμό με
άλλες ολοκληρωμένες δράσεις
κοινωνικής ένταξης
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Ε.2 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-20
Να τεκμηριωθεί στον ακόλουθο Πίνακα η συμβολή της προτεινόμενης Στρατηγικής στο Ε.Π. Αττικής 2014-20 μέσω της ένταξης του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης στους
Ειδικούς Στόχους, Θεματικούς Στόχους και τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Προγράμματος, με την αντίστοιχη κατανομή των προϋπολογισμών.
ΑΞΟΝΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Β.Α.Α.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 201420

1.1. Ενίσχυση της έρευνας
αιχμής στην καινοτομία σε
κρίσιμους τομείς της ΠΣΕΕ
1.β.1. Αύξηση των
που αξιοποιούν και
δαπανών των
αναδεικνύουν τα συγκριτικά
επιχειρήσεων για
πλεονεκτήματα του Πειραιά, με έρευνα, τεχνολογική
αξιοποίηση Εταιρικών
ανάπτυξη και
Σχέσεων και Συνεργασιών
καινοτομία
μεταξύ Ερευνητικών
Α.Πρ. 1: Βελτίωση της
Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων
Ελκυστικότητας και
της
1.2. Βελτίωση των όρων και
Ανταγωνιστικότητας
επιδόσεων εξωστρέφειας και
της Πόλης του Πειραιά ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
2.β.1 - Αύξηση
– Αξιοποίηση
του Πειραιά μέσω της
χρήσης ΤΠΕ στις
συγκριτικών
αξιοποίησης και χρήσης
ΜΜΕ
πλεονεκτημάτων και
συστημάτων και εφαρμογών
ανάδειξη
ΤΠΕ
νέων επιχειρηματικών
ευκαιριών - Στήριξη
1.3. Εισαγωγή «ευφυών»
2.γ.1 Αξιοποίηση των
της
υπηρεσιών στην
ΤΠΕ στους τομείς
Προσαρμοστικότητας
καθημερινότητα Πολιτών και
των μεταφορών, του
υφιστάμενων και της
Επισκεπτών της Πόλης του
πολιτισμού και της
δημιουργίας νέων και Πειραιά - Τόνωση και Διάδοση
κοινωνικής
καινοτόμων
της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας
ενσωμάτωσης
Επιχειρήσεων.
και της Λογοδοσίας
1.4.Υποστήριξη της
3.α.1. Αύξηση του
Εκκόλαψης και ίδρυσης
αριθμού των
Νεοφυών Επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων σε
Ενίσχυση των
τομείς υψηλής
Επιχειρηματικών Συνεργασιών
προστιθέμενης αξίας
σε κρίσιμους τομείς της ΠΣΕΕ
(Στρατηγική RIS)
που αξιοποιούν και

ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
Β.Α.Α. (€)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (%)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-20

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-20

Θ.Σ.-1 Ενίσχυση έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας

1b -Προαγωγή
επιχειρηματικών
επενδύσεων στην Ε&Κ ….
στήριξη της τεχνολογικής και
εφαρμοσμένης έρευνας …
διάδοση των τεχνολογιών
γενικής εφαρμογής

2.090.000,00 €

2,61%

Θ.Σ.-2 Ενίσχυση της
πρόσβασης σε ΤΠΕ και της
χρήσης και ποιότητάς τους

2b -Ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών ΤΠΕ και του
ηλεκτρονικού εμπορίου και
της ενίσχυσης της ζήτησης
για ΤΠΕ

2.166.000,00 €

2,71%

1.621.000,00 €

2,02%

7.000.000,00 €

8,74%

Θ.Σ.-2 Ενίσχυση της
πρόσβασης σε ΤΠΕ και της
χρήσης και ποιότητάς τους

Θ.Σ.-3 Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ

2c -Ενίσχυση των
εφαρμογών ΤΠΕ για
ηλεκτρονική κυβέρνηση,
ηλεκτρονική μάθηση,
ηλεκτρονική ένταξη,
ηλεκτρονικό πολιτισμό και
ηλεκτρονική υγεία
3a - Προαγωγή της
επιχειρηματικότητας, ιδίως
με τη διευκόλυνση της
οικονομικής αξιοποίησης
νέων ιδεών και ενίσχυσης
της δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων
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ΑΞΟΝΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Β.Α.Α.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 201420

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-20

αναδεικνύουν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του Πειραιά

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-20

ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
Β.Α.Α. (€)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (%)

και μέσω θερμοκοιτίδων
επιχειρήσεων

1.5. Ενίσχυση της
Παραγωγικής Βάσης και της
Τοπικής Οικονομίας

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

Θ.Σ.-3 Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ

3c - Στήριξη της δημιουργίας
και της επέκτασης
προηγμένων ικανοτήτων για
την ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών

5.400.000,00 €

6,75%

1.6. Βελτίωση των Ικανοτήτων
και ενίσχυση της
Εξωστρέφειας των
Επιχειρήσεων του Πειραιά

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

Θ.Σ.-3 Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ

3d - Στήριξη της ικανότητας
των ΜΜΕ να αναπτύσσονται
σε περιφερειακές, εθνικές και
διεθνείς αγορές, και να
συμμετέχουν σε διαδικασίες
καινοτομίας

6.800.000,00 €

8,50%

1.7. Προώθηση της
Απασχόλησης μέσω ίδρυσης
Επιχειρήσεων, με έμφαση
στους Τομείς της ΠΣΕΕ που
αξιοποιούν και αναδεικνύουν
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
του Πειραιά

8.iii.1 Βελτίωση της
απασχόλησης, μέσω
της ίδρυσης
Θ.Σ.-8 Προαγωγή βιώσιμης
Επιχειρήσεων, ιδίως
και ποιοτικής απασχόλησης
στους Τομείς της
και στήριξη της κινητικότητας
Περιφερειακής
του εργατικού δυναμικού
Στρατηγικής
Έξυπνης
Εξειδίκευσης

8iii - Προώθηση της
αυτοαπασχόλησης, της
επιχειρηματικότητας και της
δημιουργίας επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων
καινοτόμων πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

1.811.000,00 €

2,26%

8v - Προσαρμογή των
εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στις αλλαγές

1.319.000,00 €

1,65%

1.8. Βελτίωση των όρων και
επιδόσεων εξωστρέφειας και
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
του Πειραιά μέσω εφαρμογής
σχεδίων αναδιάρθρωσης και
ενίσχυσης της προσαρμογής
επιχειρήσεων και εργαζομένων
στις αλλαγές

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

Θ.Σ.-8 Προαγωγή βιώσιμης
και ποιοτικής απασχόλησης
και στήριξη της κινητικότητας
του εργατικού δυναμικού

124
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Β.Α.Α.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

2.1. Προώθηση της
Ενεργειακής Αποδοτικότητας
σε Εμβληματικά Δημόσια
Κτίρια της Πόλης του Πειραιά

Α.Πρ. 2: Αστική
Αναβάθμιση και
Αναζωογόνηση–
Ανάδειξη της Πόλης
του Πειραιά ως
αναγνωρίσιμου
2.2. Aξιοποίηση σύγχρονων
διεθνώς τουριστικού
συστημάτων και μεθόδων για
και πολιτιστικού
την στοχευμένη ενημέρωση
προορισμού –
του Κοινού ως προς τις
Διαχείριση και
επιπτώσεις στην κλιματική
διάχυση των
Αλλαγή στο Αστικό Περιβάλλον
τουριστικών και
πολιτιστικών ροών
στην Πόλη μέσω
παρεμβάσεων
Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας και
εφαρμογής
2.3. Πρόληψη της δημιουργίας
«έξυπνων» λύσεων
αποβλήτων από Καθημερινές
στις αστικές και
κοινωνικές λειτουργίες Δραστηριότητες στην Πόλη του
Πειραιά

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 201420

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-20

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-20

4.γ.1 Μείωση της
κατανάλωσης
ενέργειας στα κτίρια

Θ.Σ. 4 - Υποστήριξη της
μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους
τομείς

4c - Στήριξη της ενεργειακής
απόδοσης, της έξυπνης
διαχείρισης της ενέργειας και
της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στις
δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των
δημόσιων κτηρίων και στον
τομέα της στέγασης

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

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

5a - Στήριξη των
επενδύσεων για
Θ.Σ. 5 - Προώθηση της
προσαρμογής στην κλιματική προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή καθώς και των
αλλαγή, πρόληψη και
τεχνικών που βασίζονται στο
διαχείριση κινδύνων
οικοσύστημα

Θ.Σ.-6 Διατήρηση και
προστασία του
περιβάλλοντος και
προαγωγή της αποδοτικής
χρήσης των πόρων

6a - Επενδύσεις στον τομέα
των αποβλήτων, ώστε να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις
του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης
και να αντιμετωπιστούν οι
ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη
μέλη για επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω
απαιτήσεις
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ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
Β.Α.Α. (€)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (%)

1.000.000,00 €

1,25%

300.000,00 €

0,37%

968.000,00 €

1,21%
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Β.Α.Α.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
Β.Α.Α. (€)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (%)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 201420

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-20

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-20

2.4. Ανάπτυξη και ανάδειξη
Πολιτιστικών και Τουριστικών
Πόρων Μητροπολιτικής
Εμβέλειας και προώθηση της
Πολιτιστικής και Τουριστικής
ταυτότητας του Πειραιά ως
Διεθνώς Αναγνωρίσιμου
Τουριστικού, Πολιτιστικού και
Επιχειρηματικού Προορισμού

6.γ.1 Ανάδειξη
υποδομών
πολιτισμού τουρισμού
μητροπολιτικής
εμβέλειας

Θ.Σ.-6 Διατήρηση και
προστασία του
περιβάλλοντος και
προαγωγή της αποδοτικής
χρήσης των πόρων

6c - Διατήρηση, προστασία,
προαγωγή και ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς

7.253.000,00 €

9,06%

Θ.Σ.-6 Διατήρηση και
προστασία του
περιβάλλοντος και
προαγωγή της αποδοτικής
χρήσης των πόρων

6e - Ανάληψη δράσης για τη
βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, για την
ανάπλαση των πόλεων, τη
μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και την
προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

15.000.000,00 €

18,73%

9α - Επενδύσεις στις
υποδομές υγείας και στις
κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη, στη μείωση των
ανισοτήτων και στην
προώθηση της κοινωνικής
ένταξης με τη βελτίωση της

7.420.000,00 €

9,27%

2.5.Ανάδειξη και Διασύνδεση
6.ε.1 Βελτίωση της
Αστικών Τοπόσημων που
βελτιώνουν την Ποιότητα Ζωής ποιότητας ζωής στις
περιοχές εφαρμογής
και ενισχύουν την
ΟΧΕ
επισκεψιμότητα της Πόλης του
Πειραιά

9.α.1 Βελτίωση των
Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της
όρων ισότιμης
Κοινωνικής Συνοχής
προώθησης της
Θ.Σ.-9 Προώθηση της
3.1. Βελτίωση των Κοινωνικών
και της Πρόσβασης
κοινωνικής ένταξης
κοινωνικής ένταξης και
Υποδομών που Προάγουν την
των Δημοτών σε
και της πρόσβασης καταπολέμηση της φτώχειας
Κοινωνική Ένταξη και την
Ποιοτικές Υπηρεσίες
των Ευπαθών
και οποιωνδήποτε
Κοινωνική Καινοτομία
Κοινωνικής Ένταξης
διακρίσεων
Ομάδων σε ποιοτικές
και Προώθησης στην
υπηρεσίες, μέσω
Απασχόληση και στην
βελτίωσης των
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Β.Α.Α.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Επιχειρηματικότητα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 201420

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-20

αντίστοιχων
Υποδομών σε
υποβαθμισμένες
περιοχές

9.ΪΪΪ.1 Βελτίωση της
ποιότητας ζωής των
Ευάλωτων(μεταξύ
των οποίων ΑΜΕΑ)
και των Λοιπών
Ομάδων του
Πληθυσμού της
Περιφέρειας

3.4. Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης των
9.Ϊν.1 Προαγωγή της
Ευπαθών Ομάδων με
πρόσβασης
Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα
μειονεκτούντων
και Δράσεις
ατόμων σε
κοινωνικοποίησης,
υπηρεσίες πρόνοιας
δημιουργικής απασχόλησης
/ κοινωνικής
κ.λπ., σε συνδυασμό με την
φροντίδας/υγείας
εισαγωγή εργαλείων
Κοινωνικής Καινοτομίας
3.5. Ενίσχυση των

10.α.1: Βελτίωση και

ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
Β.Α.Α. (€)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (%)

πρόσβασης σε υπηρεσίες
κοινωνικού, πολιτιστικού και
ψυχαγωγικού χαρακτήρα

9.i.1 Ενίσχυση της
πρόσβασης στην
απασχόληση για
μειονεκτούντα άτομα
3.2. Ενίσχυση της πρόσβασης που βρίσκονται εκτός
αγοράς εργασίας, με
στην Απασχόληση και στην
Θ.Σ.-9 Προώθηση της
έμφαση σε άτομα
Επιχειρηματικότητα των
κοινωνικής ένταξης και
που έχουν την
Ευπαθών Ομάδων μέσω Νέων
καταπολέμηση της φτώχειας
ευθύνη της
Μηχανισμών και
και οποιωνδήποτε
φροντίδας παιδιών
Ολοκληρωμένων
διακρίσεων
σε νοικοκυριά που
Παρεμβάσεων
απειλούνται από
φτώχεια και
κοινωνικό
αποκλεισμό
3.3. Βελτίωση της Ποιότητας
Ζωής και Ενίσχυση της
Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων
Ομάδων του Τοπικού
Πληθυσμού

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-20

9i -Ενεργός ένταξη, με
σκοπό, μεταξύ άλλων, την
προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών, και της ενεργού
συμμετοχής και της
βελτίωσης της
απασχολησιμότητας

2.700.000,00 €

3,37%

9iii - Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών

2.100.000,00 €

2,62%

9iv - Βελτίωση της
πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και
Θ.Σ.-9 Προώθηση της
υψηλής ποιότητας
κοινωνικής ένταξης και
υπηρεσίες,
καταπολέμηση της φτώχειας
συμπεριλαμβανομένων της
και οποιωνδήποτε
υγειονομικής περίθαλψης και
διακρίσεων
των κοινωνικών υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος

12.313.000,00 €

15,38%

2.804.000,00 €

3,50%

Θ.Σ.-9 Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας
και οποιωνδήποτε
διακρίσεων

Θ.Σ.-10 Επένδυση στην

10a: Επενδύσεις στην
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Β.Α.Α.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Εκπαιδευτικών Υποδομών
που Συμβάλλουν στη Δια Βίου
Μάθηση

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 201420
εκσυγχρονισμός
υποδομών και
εξοπλισμού της
Εκπαίδευσης και της
Δια βίου μάθησης
στην Αττική

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-20
εκπαίδευση, την κατάρτιση
και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-20
εκπαίδευση την κατάρτιση,
και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση με την ανάπτυξη
υποδομών κατάρτισης και
εκπαίδευσης
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ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
Β.Α.Α. (€)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (%)

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε.3 - ΑΝΑΛΥΣΗ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Να εξειδικευθούν στον ακόλουθο Πίνακα οι Άξονες Στρατηγικής – Ειδικοί στόχοι με την ανάλυση των παρεμβάσεων του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης. Η εξειδίκευση αυτή θα
πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με τα Αναλυτικά Δελτία Παρεμβάσεων που θα συνυποβληθούν.
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της
Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.1. Ενίσχυση της έρευνας αιχμής στην καινοτομία σε κρίσιμους τομείς της ΠΣΕΕ που αξιοποιούν και αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Πειραιά, με αξιοποίηση Εταιρικών Σχέσεων και
Συνεργασιών μεταξύ Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Ερευνητικό και
επιστημονικό δυναμικό,
ΜΜΕ, πρωτοβουλίες και
μηχανισμοί Start-ups,
πρωτοβουλίες νεανικής
επιχειρηματικότητας.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος Επενδ. Πεδίο
– τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.

Τ3211 - 0,07%

1b

ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

CO26 – 34 επιχειρήσεις

61,62

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Εθν. Στρατ. RIS
ΠΣΕΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΕΤΠΑ

2.090.000

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Υψηλή

56.000 €

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:
Π-1: Αξιοποίηση
Συγκριτικών
Πλεονεκτημάτων της
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενδεικτικές δράσεις :
Οικονομίας και Κοινωνίας
του Πειραιά: Δημιουργία
 Δράσεις Πρόκλησης επίδειξης και αριστείας που ενισχύουν, καθοδηγούν και διαχέουν τη διάδοση, αποδοχή και τον έλεγχο καινοτομιών σε πραγματικό περιβάλλον
και Στήριξη «Κοινοτήτων
(Living labs, Testbeds και Field Labs) στους Τομείς της ΠΣΕΕ. Οι δράσεις αυτές «προκαλούν», ενισχύουν και διαχέουν στην τοπική οικονομία καινοτομικές ιδέες. Συνήθως
Γνώσης και Καινοτομίας»
αξιοποιούνται εργαστήρια ή υποδομές Πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων και φορέων με εξειδικευμένη δραστηριότητα ή ιδιωτικών εργαστηρίων για την προσαρμογή και δοκιμασία
(Knowledge Innovation
μιας «ιδέας» σε πραγματικό προϊόν.
Communities - KICs) με
έμφαση στην ΠΣΕΕ
 Αξιοποίηση Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας και Κοινωνίας του Πειραιά: Δημιουργία και Στήριξη «Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας» (Knowledge
Innovation Communities - KICs) με έμφαση στην ΠΣΕΕ. Πρόκειται για δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν την καινοτομία στον Πειραιά. Κάθε “Κοινότητα Καινοτομίας”
συνιστά μια δυναμική κοινοπραξία, κάτω από συγκεκριμένη θεματική προτεραιότητα, ανάμεσα σε οντότητες που καλύπτουν και τις τρεις συνιστώσες του τριγώνου της γνώσης
(πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, βιομηχανία, εκκολαπτήρια κλπ ). Το Έργο στοχεύει στη διαμόρφωση προστιθέμενης αξίας και νέων ιδεών ως «εισροή» σε ώριμες
ομοειδείς παρεμβάσεις που προωθούνται στο πλαίσιο της Ο.Χ.Ε.
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της
Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.2. Βελτίωση των όρων και επιδόσεων εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Πειραιά μέσω της αξιοποίησης και χρήσης συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

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

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – Επενδ. Πεδίο
τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.

ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

CO01 - 60 επιχειρήσεις
Τ3221 – 15,0%

2b

82

CO08 – 10,8 ισοδύναμα
πλήρους απασχόλησης

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Εθν. Στρατ. RIS
ΠΣΕΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΕΤΠΑ

2.166.000

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Υψηλή

56.000 €

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Η παρέμβαση έχει στόχο την άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων του Πειραιά ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα ΤΠΕ, καθώς και σε
προϊόντα και υπηρεσίες που προώθουν την καινοτομία. Ενδεικτικές δράσεις:

Π-2: Υποστήριξη της
 Υποστήριξη της προσαρμογής επιχειρησιακών μοντέλων και βελτίωση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Πειραιά μέσω της αξιοποίησης και χρήσης
Εισαγωγής Προηγμένων
συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ.
Τεχνολογιών και
Εφαρμογών ΤΠΕ στις
Επιχειρήσεις του Πειραιά Πρόκειται για δράσεις ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Πόλη του Πειραιά (vouchers ή επιχορηγήσεις) για την αγορά τεχνολογικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών που
συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας παραγωγής και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών


Ανάπτυξη ικανοτήτων και καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων των ΜΜΕ, με έμφαση στις «περιοχές εστίασης» της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
της Αττικής.Πρόκειται για δράσεις ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις (vouchers ή επιχορηγήσεις) για την αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών που ενισχύουν την καινοτομία και
βελτιώνουν τις λειτουργίες τους με στόχο την παραγωγή νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων/υπηρεσιών.
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της
Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.3. Εισαγωγή «ευφυών» υπηρεσιών στην καθημερινότητα Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά - Τόνωση και Διάδοση της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και της Λογοδοσίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – Επενδ. Πεδίο
τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.

ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Επιχειρήσεις ΤΠΕ, πολίτες,
επισκέπτες, επιχειρηματίες,
Π-3: Ανάπτυξη «ευφυών»
νέοι επιχειρηματίες,
Εθν. Στρατ. RIS
υπηρεσιών που
Ευπαθείς Ομάδες (και οι
Τ3222 – 5,0%
2c
48
Τ3225 – 1 εφαρμογή
ΕΤΠΑ
1.621.000
Υψηλή
56.000 €
αναβαθμίζουν την
ΠΣΕΕ
οικογένειές τους), Στελέχη
ποιότητα ζωής Πολιτών και Κοινωνικής Φροντίδας
Επισκεπτών της Πόλης
κ.λπ.
του Πειραιά και ενισχύουν
τις Ηλεκτρονικές
Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Η παρέμβαση έχει στόχο την ανάπτυξη ηλεκτρονικών πλατφορμών και ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή έξυπνων υπηρεσιών στους κατοίκους και τους
Υπηρεσίες, την
επισκέπτες, καθώς και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών από τον Δήμο μέσω της αξιοποίησης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης. Περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:
Ηλεκτρονική Δημοκρατία,
τη Λογοδοσία και
 Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων - Βιώσιμη Κινητικότητα και Έξυπνη Διαχείριση Αστικών, Εμπορικών και Τουριστικών
υποστηρίζουν τις Εταιρικές
Κυκλοφοριακών Ροών - Έξυπνη Διαβίωση και Ποιότητα Ζωής.
Σχέσεις και τον
«Μηχανισμό
Διακυβέρνησης» της ΟΧΕ
 Ευφυής Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δήμου Πειραιά για την Έξυπνη και Φιλική Διακυβέρνηση, την καθοδήγηση της Έξυπνης Πόλης, τη Διαβούλευση και Λογοδοσία των
Τοπικών Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών (Piraeus e-City Smart Platform & Forum)
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Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της
Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.4. Υποστήριξη της Εκκόλαψης και ίδρυσης Νεοφυών Επιχειρήσεων και Ενίσχυση των Επιχειρηματικών Συνεργασιών σε κρίσιμους τομείς της ΠΣΕΕ που αξιοποιούν και αναδεικνύουν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του Πειραιά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΜΜΕ (Υφιστάμενες και
Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες,
Καταναλωτές, Επισκέπτες
κ.λπ
Π-4: Υποστήριξη της
εκκόλαψης και ίδρυσης
νεοφυών επιχειρήσεων και
δικτύων, με έμφαση στις
εφαρμογές των Έξυπνων
Πόλεων, στις Πολιτιστικές
και Δημιουργικές
Δραστηριότητες, στον
Τουρισμό, στην Γαλάζια
Οικονομία και στην
Κοινωνική Καινοτομία.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – Επενδ. Πεδίο
τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.

Τ3231 – 300 επιχειρήσεις

3a

63, 66,
67

ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

CO04 – 135 επιχειρήσεις

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Εθν. Στρατ. RIS
ΠΣΕΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΕΤΠΑ

7.000.000

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Υψηλή

84.000,00 €

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Η παρέμβαση έχει σκοπό την ανάπτυξη δομών και μηχανισμών προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργειών και
ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ιδεών.Περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:


Πιλοτικό Δίκτυο Στρατηγικού Νεωτερισμού και Επιχειρηματικών Σχηματισμών Οριζόντιων / Κάθετων Συνεργασιών, ιδίως στους Τομείς τη Γαλάζιας Οικονομίας.

Η Δράση αφορά στη διαμόρφωση ενός «ανοιχτού δικτύου συνεργασίας» (OpenBusinessClustering) μεταξύ υφιστάμενων και νεοφυών επιχειρήσεων για την προαγωγή νέων ιδεών και τη
δημιουργία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο «συνεργαζόμενων αλυσίδων αξίας» (KNOW-WHY-HUB).


Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων, μεταφορά τεχνογνωσίας, πρόσβαση σε κοινά εργαλεία και δικτύωσή τους για τη διαμόρφωση και
προώθηση συλλογικών καινοτομιών με έμφαση στις εφαρμογές των «έξυπνων πόλεων» (Living labs, Testbeds και Field Labs) σε τεχνολογίες έξυπνης και πράσινης
πόλης, γαλάζιας οικονομίας, Πολιτιστικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Cultural and Creative Activities – CCAs), Τουρισμού, καθώς και Κοινωνικής Καινοτομίας

Οι δράσεις αφορούν σε έμμεσες υπηρεσίες υποστήριξης νέων επιχειρηματιών μέσω δικτύου συμβουλών (mentoring) ή/και πρόσβαση σε «εργαλεία» ή τεχνολογίες,ή σε «εικονικά εργαστήρια»
(Livinglabs, Testbeds και FieldLabs) προκειμένου μία «ιδέα» να μετουσιωθεί σε «προϊόν».
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Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της
Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.5. Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης και της Τοπικής Οικονομίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΜΜΕ (Υφιστάμενες και
Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες,
Φορείς «start-ups»,
Πανεπιστήμια,
Επιμελητήρια

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – Επενδ. Πεδίο
τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.

Τ3332 – 810.000 άτομα

3c

01

ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

CO01 – 55 επιχειρήσεις

Εθν. Στρατ. RIS

CO04 – 115 επιχειρήσεις

ΠΣΕΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΕΤΠΑ

5.400.000

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Υψηλή

42.000,00 €

Π-5: Υποστήριξη της
Προετοιμασίας και
Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Η παρέμβαση έχει σκοπό την ανάπτυξη οριζόντιων χρηματοδοτικών μηχανισμών ή την άμεση ενίσχυση επιχειρήσεων για την προώθηση καινοτομικών και
Εφαρμογής
εξωστρεφών επιχειρηματικών σχεδίων. Περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις, ως εξής :
Επιχειρηματικών και
Συλλογικών Εξωστρεφών
 Δημιουργία και Στήριξη «Venture Labs» για την προσέλκυση, διασπορά και υποστήριξη μικροχρηματοδοτήσεων με στόχο την προώθηση και χρηματοδότηση
Στρατηγικών Σχεδίων και
καινοτομιών ιδίως σε τομείς της γαλάζιας οικονομίας, των ΤΠΕ, της καινοτομίας, πολιτισμού (CCAs) και τουρισμού, καθώς και τη διασφάλιση (σε επόμενα στάδια) της
αξιοποίησης
προώθησης στην αγορά αντίστοιχων προϊόντων, τεχνολογιών, υπηρεσιών κ.λπ.Δράσεις παροχής οριζόντιων υπηρεσιών χρηματοδότησης καινοτομιών και προώθησης
Χρηματοδοτικών
προϊόντων/υπηρεσιών.
Εργαλείων από τις
Επιχειρήσεις του Πειραιά.


Πιλοτικές Δράσεις υποστήριξης της εδραίωσης νέων επιχειρήσεων στην αγορά με παροχή ολοκληρωμένων εργαλείων και υπηρεσιών για την κάλυψη του εύρους των
αναγκών προετοιμασίας και ίδρυσης τους και τη στήριξη εξωστρεφών Στρατηγικών Σχεδίων.Δράσεις ενίσχυσης προς νέες επιχειρήσεις (vouchers ή επιχορηγήσεις) για την
υποστήριξη της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.
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Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της
Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.6. Βελτίωση των Ικανοτήτων και ενίσχυση της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων του Πειραιά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – Επενδ. Πεδίο
τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.

ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΕΤΠΑ

6.800.000

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Υψηλή

56.000,00 €

CO4– 119 επιχειρήσεις
ΜΜΕ (Υφιστάμενες και
Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες

Π-6: Ενίσχυση
Παραγωγικών και
Συναφών Δραστηριοτήτων
υψηλής προστιθέμενης
αξίας υφιστάμενων ή
νεοϊδρυόμενων
Επιχειρήσεων για την
εδραίωσή τους σε νέες
αγορές του εξωτερικού,
κατά προτεραιότητα στους
τομείς της ΠΣΕΕ.

Τ3233 - 10.768.590 ευρώ,
τρέχουσες τιμές

3d

66,75,
76

COO6 – 3.500.000 ευρώ Εθν. Στρατ. RIS
CO8 – 21 ισοδύναμα
πλήρους απασχόλησης

ΠΣΕΕ

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Η δράση έχει σκοπό την ανάπτυξη οριζόντιων δομών και μηχανισμών, καθώς και την άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων για την τόνωση της εξωστρέφειας είτε
μέσω της στήριξης σχετικών επιχειρηματικών σχεδίων είτε μέσω της διευκόλυνσης πρόσβασης σε υπηρεσίες και προϊόντα marketing. Περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις, ως εξής :
 Βελτίωση της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας του
Τουρισμού και του Πολιτισμού.Πρόκειται για δράσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της πρόσβασης των υφιστάμενων ΜΜΕ του Πειραιά σε υπηρεσίες που ενισχύουν την
εξωστρέφεια ώστε να είναι σε θέση να επεκταθούν ή/και να διευρύνουν τη θέση τους σε νέες αγορές του εξωτερικού.


Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Στήριξης Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά (PiraeusBusinessSupportCenter – PBSC). Η Δράση αφορά στη δημιουργία ενός Κέντρου Στήριξης
της τοπικής επιχειρηματικότητας, με παροχή οριζόντιων υπηρεσιών, ενημέρωσης για χρηματοδοτήσεις, δικτύωσης με επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, υποστήριξη με
προτυποποιημένα εργαλεία για τη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και δράσεων εξωστρέφειας, υποστήριξη στη συναλλαγή της επιχείρησης με τον Δήμο σε θέματα που αφορούν
την επιχειρηματικότητα κλπ.



Ενίσχυση Παραγωγικών και Συναφών Δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας μεμονωμένων ή συστάδων επιχειρήσεων για την αναζήτηση ευκαιριών σε νέες
αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα στους τομείς της ΠΣΕΕ.Δράσεις ενίσχυσης (μέσω vouchers ή επιχορηγήσεις) προς υφιστάμενες επιχειρήσεις ή συστάδες
επιχειρήσεων (clusters) για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλουν στην επέκτασή τους σε νέες αγορές, στο πλαίσιο «Στρατηγικών Σχεδίων Εξωστρέφειας».



Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά. Η Δράση αφορά στη
διαμόρφωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν στην προσέλκυση, προγραμματισμό και βιώσιμη διαχείριση των Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά.
Θα δοθούν κίνητρα (κυρίως «άϋλα») για την ανάπτυξη, χρήση και αξιοποίηση τέτοιων εφαρμογών από Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Ιδρύματα κ.λπ., οι οποίες θα «συντίθενται» στην
«πλατφόρμα» DMS που θα αναπτυχθεί στην Π-13. Επειδή οι δράσεις στην ουσία αφορούν τοποθέτηση και προβολή του Πειριαά με συμμετοχική διαδικασία, θα εξετασθεί η δημιουργία
σχετικού Φορέα (DMO).



Μηχανισμοί και Εργαλεία Ενίσχυσης των Ικανοτήτων Εξωστρέφειας και Υποστήριξης των Ευκαιριών Τοποθέτησης των Επιχειρήσεων του Πειραιά σε Νέες Αγορές.Η
Δράση αφορά στην ανάπτυξη οριζόντιων εργαλείων, προτύπων και τη στήριξη της εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων μέσω μηχανισμών πρόσβασης σε αγορές του εξωτερικού, έτσι ώστε
να «εξυπηρετηθεί» μεγαλύτερο όγκος επιχειρήσεων από εκείνες που θα λάβουν ενισχύσεις.
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Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της
Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.7. Προώθηση της Απασχόλησης μέσω ίδρυσης Επιχειρήσεων, με έμφαση στους Τομείς της ΠΣΕΕ που αξιοποιούν και αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Πειραιά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Νέοι Επιχειρηματίες (άνω
των 30 ετών),
νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ
ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – Επενδ. Πεδίο
τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.

Τ3281 – 6 επιχειρήσεις

Τ3288 – 72 επιχειρ. σχέδια

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Εθν. Στρατ. RIS

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

ΕΚΤ
1.811.000
Υψηλή
28.000,00 €
ΠΣΕΕ
Π-7: Ίδρυση νέων
επιχειρήσεων σε εταιρικό ή
ατομικό επίπεδο, ιδίως
Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Η παρέμβαση έχει σκοπό την ανάπτυξη του επιχειρηματικού συστήματος με έμφαση στην παροχή κινήτρων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους τομείς με
στους τομείς της ΠΣΕΕ
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η εν λόγω δράση αφορά στην Ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε εταιρικό ή ατομικό επίπεδο, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής. Δράσεις δημιουργίας νέων
Αττικής
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω δράσεις αποσκοπούν στην παροχή «μίγματος κινήτρων» για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ. Οι παρεχόμενες ενισχύσεις εντάσσονται
σε ένα BusinessPlan και μπορεί να αφορούν αρχικό κεφάλαιο κίνησης, αγορά εξοπλισμού, έξοδα εγκατάστασης, έξοδα απόκτησης λογισμικού και πρόσβαση ή αγορά τεχνογνωσίας κ.ο.κ
8iii

104
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Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της
Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.8. Βελτίωση των όρων και επιδόσεων εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Πειραιά μέσω εφαρμογής σχεδίων αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της προσαρμογής επιχειρήσεων και
εργαζομένων στις αλλαγές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

Π-8: Στήριξη της
προσαρμοστικότητας των
επιχειρήσεων του Πειραιά
και των εργαζομένων σε
αυτές στο πλαίσιο Ειδικών
Στρατηγικών Βελτίωσης /
Ανάδειξης Βιώσιμων
ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων, ιδίως
στους Τομείς της ΠΣΕΕ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΜΜΕ της Περιφέρειας
(Υφιστάμενες),
Εργαζόμενοι,
Επιχειρηματίες

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – Επενδ. Πεδίο
τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.

Τ3282 – 33 επιχειρήσεις

8v

ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

CO23 – 39 επιχειρήσεις

106

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Εθν. Στρατ. RIS
ΠΣΕΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΕΚΤ

1.319.000

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Υψηλή

28.000,00 €

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Η παρέμβαση έχει στόχο την υποβοήθηση για την ανάπτυξη σχεδίων αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ώστε να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους κατά τρόπο
που συνάδει με το νέο διεθνοποιημένο και μεταβλητό οικονομικό περιβάλλον. Οι εν λόγω δράσεις αφορούν σε υφιστάμενες επιχειρήσειςμε σκοπό τη λειτουργική και στρατηγική αναδιάρθρωσή
τους και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους. Οι εν λόγω δράσεις δύνανται να αφορούν: α) στη βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής
ευέλικτου σχεδίου αναδιάρθρωσης για την προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες, και β)στην αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
των επιχειρήσεων, σε αντικείμενα που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου αναδιάρθρωσης. Κριτήριο επιλογής των προς ενίσχυση επιχειρήσεων θα είναι η εκπόνηση
ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης (διάγνωση αναγκών, συγκεκριμένα μέτρα ανάκαμψης). Οι επιχειρήσεις, των οποίων το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα λάβει έγκριση, θα κληθούν να υλοποιήσουν την
εφαρμογή των μέτρων ανάκαμψης που περιγράφονται σε αυτό.
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Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της Πόλης του Πειραιά ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού – Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών
και πολιτιστικών ροών στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές λειτουργίες
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1. Προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Εμβληματικά Δημόσια Κτίρια της Πόλης του Πειραιά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Πολίτες, Νοικοκυριά
Π-9: Εξοικονόμηση
τελικής ενέργειας από την
ενεργειακή αναβάθμιση
Δημόσιων κτιρίων με τη
χρήση καινοτόμων
μεθόδων και τεχνολογιών

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – Επενδ. Πεδίο
τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.
Τ3242 - 6.935.434 σε χιλιάδες
KWh

4c

ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

CO31 - 115 νοικοκυριά

Εθν. Στρατ. RIS

CO32 - 6.000 kWh/έτος

ΠΣΕΕ

13, 14

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΕΤΠΑ

1.000.000

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Υψηλή

28.000,00 €

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Η παρέμβαση έχει σκοπό την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών ώστε να μειωθεί η καταναλώμενη ενέργεια σε δημόσια κτίρια. Ενδεικτική δράση: Αναβάθμιση
της Ενεργειακής Αποδοτικότητας Δημοτικών και άλλων Εμβληματικών Κτιρίων Υψηλής Επισκεψιμότητας στην Πόλη του Πειραιά.Η Δράση αφορά σε ενεργειακές αναβαθμίσεις
Δημόσιων Κτιρίων του Πειραιά τα οποία έχουν χαμηλή ενεργειακή κλάση αλλά μεγάλη ιστορική σημασία για την πόλη του Πειραιά (πχ Πινακοθήκη). Οι αναβαθμίσεις θα αφορούν επεμβάσεις
ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας επί του κελύφους όπως προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής
απόδοσης, νέα φωτιστικά ενεργειακής κατανάλωσης, συστήματα ελέγχου θέρμανσης και παρεμβάσεις/αλλαγή της εγκατάστασης θέρμανσης (καυστήρα / λέβητα / σωληνώσεων) με σύστημα που
επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα κλπ.
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Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της Πόλης του Πειραιά ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού – Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών
και πολιτιστικών ροών στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές λειτουργίες
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.2. Aξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων για την στοχευμένη ενημέρωση του Κοινού ως προς τις επιπτώσεις στην κλιματική Αλλαγή στο Αστικό Περιβάλλον

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

Π-10 Πιλοτικός
Μηχανισμός Ενημέρωσης,
Πρόληψης, Διαχείρισης και
ευαισθητοποίησης
κλιματικών κινδύνων στο
Αστικό περιβάλλον του
Πειραιά

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Πολίτες και Επιχειρήσεις

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – Επενδ. Πεδίο
τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.
Τ3251 - 95%

5a

ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

85, 87

CO20 - 163.688 φυσικά
πρόσωπα

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Εθν. Στρατ. RIS
ΠΣΕΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΕΤΠΑ

300.000

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Μέση

14.000,00 €

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Η παρέμβαση έχει σκοπό την ανάπτυξη του απαραίτητου μηχανισμού για την πολύπλευρη διαχείριση των αποτελεσμάτων της κλιματικής και τον σχεδιασμό
ενεργειών για την άμβλυνση των επιπτώσεων αυτής. Δράση:Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης κλιματικών κινδύνων στο Αστικό
περιβάλλον του Πειραιά. Πρόκειται για μια δράση που αποσκοπεί στη δημιουργία γραφείου για την κλιματική αλλαγή με σκοπό: α) την παρακολούθηση και καταγραφή των δεδομένων που
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, β) την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, γ) την προώθηση σχεδίων δράσης για την πρόληψη των εν λόγω
κινδύνων, δ) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής με απώτερο στόχο την κινητοποίησή τους ώστε να αντιμετωπιστούν σε τοπικό
επίπεδο οι αιτίες που την επιδεινώνουν.
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Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της Πόλης του Πειραιά ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού – Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών
και πολιτιστικών ροών στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές λειτουργίες
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.3. Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από Καθημερινές Δραστηριότητες στην Πόλη του Πειραιά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

(κωδ. δείκτη
αποτελέσματος – τιμή
στόχος)

Επενδ. Πεδίο
Προτερ. Παρέμβ.

Πολίτες – κάτοικοι Δήμου
Πειραιά, κάτοικοι περιοχών
που δεν διαθέτουν συστήματα
διαχείρισης ΑΣΑ

Π-11 Στοχευμένη
Πρόληψη της δημιουργίας
αποβλήτων με έμφαση
στην Οικιστική
Κομποστοποίηση και στην
πρόληψη της δημιουργίας
αποβλήτων τροφών

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

Τ3261 - 97%

6a

17

ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

C019 - 65.000 ισοδύναμα Εθν. Στρατ. RIS
πληθυσμού
ΠΣΕΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΕΤΠΑ

968.000

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Μέση

28.000,00 €

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Η παρέμβαση έχει σκοπό την ανάπτυξη δράσεων για τη μείωση της παραγωγής αππορριμμάτων καθώς και την προώθηση σύγχρονων τεχνολογιών για τη
διαχείριση βιοαποβλήτων στην πηγή. Δράσεις:
Στρατηγική Μείωσης και Μέτρα πρόληψης της Παραγωγής Απορριμμάτων στο Δήμο Πειραιάκαι Δράσεις Ενημέρωσης και ευαιαθητοποίησης της Στρατηγικής πρόληψης της
Παραγωγής Απορριμμάτων στο Δήμο Πειραιά. Η ευρεία υιοθέτηση μέτρων πρόληψης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση παραγωγής των αποβλήτων και τη μείωση των πιέσεων στους τομείς
των υδατικών και ενεργειακών πόρων, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη βιωσιμότητα των παραγωγικών και καταναλωτικών τομέων. Δεν
περιορίζεται όμως στην ελαχιστοποίηση της απώλειας των φυσικών πόρων εντός του ίδιου του προϊόντος, αλλά συμβάλει επίσης στην μείωση των απωλειών ενέργειας και φυσικών πόρων που
χρησιμοποιούνται σε όλο τον κύκλο παραγωγής των προϊόντων.
Ολοκληρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων κουζίνας από μεγάλους παραγωγούς (καφέ κάδοι και μηχανικοί κομποστοποιητές)
Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη δυο μεγάλων Νοσοκομειακών Μονάδων (Μεταξά, Τζάνειο) στο Δήμο Πειραιά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων
κουζίνας από την εστίαση. Προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση 3 μηχανικών κοσμποστοποιητών που θα τοποθετηθούν πλησίον των
Στόχος της βιολογικής επεξεργασίας είναι η παραγωγή ενός σταθεροποιημένου και εξυγιασμένου υλικού, το οποίο δεν φέρει οσμές. Η μείωση του βάρους των απορριμμάτων από την
επεξεργασία εντός των κόμποστ κοντέινερ, εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη του 30%.
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Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της Πόλης του Πειραιά ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού – Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών
και πολιτιστικών ροών στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές λειτουργίες
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.4. Ανάπτυξη και ανάδειξη Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων Μητροπολιτικής Εμβέλειας και προώθηση της Πολιτιστικής και Τουριστικής ταυτότητας του Πειραιά ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου
Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού Προορισμού

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΕΚΡΟΕΣ
ΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ (δείκτης – τιμή στόχος)
ΣΤΟΧΟΙ
(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – Επενδ. Πεδίο
τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.
Πολίτες,
Επισκέπτες,
Επιχειρήσεις

Τ3263 - 4.876.812 εισιτήρια

6c

92, 94

CO09 - 20.000
επισκέψεις/έτος

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Εθν. Στρατ. RIS
ΠΣΕΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΕΤΠΑ

5.883.000

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Υψηλή

98.000,00 €

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Η παρέμβαση έχει σκοπό την ανάπτυξη δράσεων για την αναβάθμιση της πολιτιστικής δραστηριότητας και την τουριστική της αξιοποίηση.
Π-12 Ανάπτυξη, ανάδειξη και
διασύνδεση Πολιτιστικών και
Τουριστικών Πόρων της Πόλης του
Πειραιά

Αξιοποίηση και Ψηφιακή - Διαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό,
Δημιουργικό και Εκπαιδευτικό Προϊόν.
Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας Δήμου Πειραιά: Στόχος τη δράσης είναι η χρηματοδότηση των Ημερών θάλασσας για 5 έτη ώστε να κατοχυρωθεί ο ήδη
διαμορφωμένος χαρακτήρας τους ως θεσμού της πόλης και ο εμπλουτισμός του θεσμού με νέα δρώμενα (όπως PiraeusRegatta).
Διαμόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας. Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο.Πρόκειται
για παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς που θα αλλάξουν συνολικά την εικόνα της πόλης βελτιώνοντας κατά πολύ την ποιότητα ζωής για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους, ενώ
ταυτόχρονα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ενός ξεχωριστού προορισμού για τους επισκέπτες. Ο στόχος του έργου είναι να διαμορφωθούν οι βασικές διαδρομές που θα
αποτελέσουν την «πύλη» στον αστικό ιστό του Πειραιά, να αναδιαμορφωθεί συνολικά η εικόνα της πόλης που προσλαμβάνει όποιος επισκέπτεται την περιοχή από τη θάλασσα. Στο
δίκτυο των δρόμων που προτείνεται ανάπλαση βρίσκονται οι σημαντικότεροι δημόσιοι χώροι, σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οι κεντρικές συγκοινωνιακές υποδομές και το
Αρχαιολογικό Μουσείο.

Π-13 «Προορισμός Πειραιάς»
(Destination Piraeus): Ολοκληρωμένη
Διαχείριση και Τοποθέτηση /
Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως
Διεθνούς Εμβέλειας Τουριστικού,
Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού
Προορισμού (Piraeus Place Branding
& Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη,
Προσέλκυση, Προγραμματισμός και
Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών
Τουριστικών Ροών

Πολίτες,
Επισκέπτες,
Επιχειρήσεις

Τ3263 - 4.876.812 εισιτήρια

6c

92, 94

CO09 - 20.000
επισκέψεις/έτος

Εθν. Στρατ. RIS
ΠΣΕΕ

ΕΤΠΑ

1.370.000

Υψηλή

42.000,00 €

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών τουρισμού και στην ολοκληρωμένη και έξυπνη διαχείριση και τοποθέτηση / προώθηση της
Πόλης του Πειραιά (PiraeusDestinationManagementSystem - DMS) ως Διεθνούς Εμβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού Προορισμού
(PiraeusPlaceBranding&Management). Παράλληλα, προωθείται η συγκρότηση ενιαίου φορέα «Τοποθέτησης» και «Προώθησης» του Πειραιά στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον
του αστικού τουρισμού με τη συμμετοχή των τοπικών επαγγελματικών και Κοινωνικών Εταίρων (PiraeusDestination ΜanagementOrganization). Πρακτικά, το Έργο αποτελείται από
πολλαπλά «κύτταρα» δράσεων, συνεργασιών και εφαρμογών, ενώ προβλέπει δράσεις ηλεκτρονικής και φυσικής προβολής της Πόλης του Πειραιά.
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Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της Πόλης του Πειραιά ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού – Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών
και πολιτιστικών ροών στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές λειτουργίες
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.5.Ανάδειξη και Διασύνδεση Αστικών Τοπόσημων που βελτιώνουν την Ποιότητα Ζωής και ενισχύουν την επισκεψιμότητα της Πόλης του Πειραιά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – Επενδ. Πεδίο
τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.

Πολίτες, Επισκέπτες,
Επιχειρήσεις

Π-14 Στοχευμένες
παρεμβάσεις αστικής
αναβάθμισης και
αναζωογόνησης για τη
βελτίωση της
καθημερινότητας και της
κινητικότητας των Πολιτών
και τη διάχυση των ροών
επισκεψιμότητας στην
Πόλη του Πειραιά

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

Τ.3265 - 228.247 άτομα

6e

ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

CO37 - 163.688 φυσικά
πρόσωπα

Εθν. Στρατ. RIS

89, 90,
94

CO38 - 12,55 στρεμ.

ΠΣΕΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΕΤΠΑ

15.000.000

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Υψηλή

518.000,00 €

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Η παρέμβαση έχει σκοπό την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, την τόνωση της επισκεψιμότητας στην πόλη του Πειραιά και την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων μέσα από αστικές και βιοκλιματικές παρεμβάσεις, την ανάπτυξη ήπιων μέσων μαζικής μεταφοράς και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την αναζωογόνηση του
δημόσιου χώρου. Ενδεικτικές δράσεις:
Ανάπλαση πλ. Καρπάθου.
Ανάπλαση ακτής Δηλαβέρη
Λειτουργική Διασύνδεση Παρεμβάσεων Αστικής Αναζωογόνησης, Προαγωγή της Αστικής Κινητικότητας, της Ποιότητας της Επισκεψιμότητας και των συνθηκών στάθμευσης στο
κέντρο της Πόλης με δρομολόγηση "Πρασινων" Λεωφορείων
Έξυπνες Γειτονιές στον Πειραιά (Τεχνολογικές μικρο-υποδομές και εφαρμογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική μικροκλίμακα)
Βιοκλιματική ανάπλαση της κεντρικής υπαίθριας αγοράς Δ. Πειραιά και αναζωογόνηση του ζωτικού χώρου της.
Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Ακτής Θεμιστοκλέους
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Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3.1. Βελτίωση των Κοινωνικών Υποδομών που Προάγουν την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Καινοτομία

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – Επενδ. Πεδίο
τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.

ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

Ωφελούμενοι των
επιμέρους κατηγοριών
των Ευπαθών Ομάδων

Π-15 Αξιοποίηση πρώην
Στρατοπέδου
Παπαδογιώργη ως
«Διευρυμένου Κόμβου
Υπηρεσιών Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και
Κοινωνικής Ένταξης»
(Piraeus Social Inclusion
Hub) και ανακαίνιση
Παιδικών /
Βρεφονηπιακών σταθμών
Δήμου Πειραιά

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

Τ3301 - 790 φυσικά πρόσωπα

9a

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

CO36 – 13.046 φυσικά
πρόσωπα

55

Τ3305 - 719 φυσικά
πρόσωπα

ΠΕΣΚΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΕΤΠΑ

7.420.000

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Υψηλή

112.000,00 €

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:
Αξιοποίηση πρώην Στρατοπέδου Παπαδογιώργη ως «Διευρυμένου Κόμβου Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης» (Piraeus Social Inclusion Hub)Συνολική
Έκταση: 11996,65 τ.μ., εμβαδόν κτιρίων 1953,22τ.μ.Κύριος στόχος του προτεινόμενου Προγράμματος είναι η δημιουργία ενός Πρότυπου, Δυναμικού, Καινοτόμου Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Προσφοράς, τον «Κόμβο Αλληλεγγύης», για την υποστήριξη και ανακούφιση των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, στοχεύοντας αρχικά σε μια περιοχή που βιώνει ιδιαίτερα έντονα
τον αντίκτυπο της κρίσης, τα Καμίνια και στη συνέχεια στο σύνολο του Δήμου του Πειραιά. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση και την αναγέννηση μιας περιοχής με
έντονα σημάδια υποβάθμισης με ενδογενή τρόπο, αναβαθμίζοντας και αξιοποιώντας το κτιριακό απόθεμα που βρίσκεται εντός των γεωγραφικών της ορίων και «ανοίγοντας» στους κατοίκους το
πρώην στρατόπεδο Παπαδογιωργή.
Ο «Κόμβος» προτείνεται να εκμεταλλευθεί το πρώην στρατόπεδο Παπαδογιωργή, το οποίο διαθέτει επαρκή αριθμό μικρών και μεγαλύτερων κτισμάτων.
Εργασίες ανακαίνισης και επισκευών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά. Ενδεικτικά και με σειρά προτεραιότητας καταρχάς στους:
•

18ος Βρεφονηπιακός σταθμός: Ερμουπόλεως και Παξών (Δ’ Κοινότητα)

•

9ος και 10ος Βρεφονηπιακός σταθμός: Ζωσιμάδων 35 (Β’ Κοινότητα)

•

5ος Βρεφονηπιακός σταθμός: Μπουμπουλίνας 39 και Κουντουριώτου (Β’ Κοινότητα)

20ος Βρεφονηπιακός σταθμός: Παπαστράτου και Υπαπαντής (Ε’ Κοινότητα)
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Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3.2. Ενίσχυση της πρόσβασης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα των Ευπαθών Ομάδων μέσω Νέων Μηχανισμών και Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

Π-16 Δημιουργία –
Λειτουργία Δικτύου
Πιλοτικών «Γραφείων
Προώθησης στην
Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα»

Π-17: Ολοκληρωμένες
Παρεμβάσεις Προώθησης
στην Απασχόληση
Ευπαθών Ομάδων με
ανάπτυξη Δομών
Προώθησης στην
Απασχόληση και
εφαρμογή πλέγματος
δράσεων συμβουλευτικής,
mentoring, κατάρτισης των
Ανέργων (που οδηγεί σε
πιστοποίηση), πρακτικής
εξάσκησης, προώθησης

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Άνεργοι, μακροχρόνια
άνεργοι, οικονομικά μηενεργά άτομα και ευάλωτες
ομάδες, με έμφαση στους
δικαιούχους του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – Επενδ. Πεδίο
τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.

Τ3294 - 160 φυσικά πρόσωπα

9i

ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

CO01 - 533 φυσικά
πρόσωπα

109

CO17 - 285 φυσικά
πρόσωπα

ΠΕΣΚΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΕΚΤ

700.000

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Υψηλή

21.000,00 €

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Η Δράση αφορά στην ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης μέσω της πιλοτικής ανάπτυξης «Γραφείων Προώθησης στην Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα». Θα δημιουργηθούν δύο διακριτές Δομές Γραφείων Απασχόλησης, ενώ μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης των Στελεχών Διαμεσολάβησης των Κέντρων Κοινότητας, θα
παρέχονται υπηρεσίες εξατομικευμένης προσέγγισης τους ανέργους και τους νέους ΝΕΕΤs (νέοι στο «περιθώριο», δηλαδή εκτός αγοράς εργασίας, κατάρτισης και εκπαίδευσης) του Πειραιά.
Άνεργοι, μακροχρόνια
άνεργοι, οικονομικά μηενεργά άτομα και ευάλωτες
ομάδες, με έμφαση στους
δικαιούχους του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος

Τ3294 - 160 φυσικά πρόσωπα

9i

CO01 - 533 φυσικά
πρόσωπα

109

CO17 - 285 φυσικά
πρόσωπα

ΠΕΣΚΕ

ΕΚΤ

2.000.000

Υψηλή

21.000,00 €

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:
Η Δράση αφορά σε «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση» προετοιμασίας και βελτίωσης των δεξιοτήτων των ανέργων και όσων εκ των Ευπαθών Ομάδων βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία αλλά εκτός
αγοράς εργασίας, προκειμένου να προωθηθούν σε θέσεις εργασίας. Θα αξιοποιηθούν εργαλεία συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης (που οδηγεί σε πιστοποίηση), πρακτικής εξάσκησης,
προώθησης στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα κ.λπ.Οι άνεργοι θα προέλθουν κυρίως από τα αποτελέσματα της εξατομικευμένης προσέγγισης των «Γραφείων Προώθησης στην
Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα», οπότε θα τους χορηγείται VOUCHER αξιοποίησης των παραπάνω εργαλείων ανάλογα με τις ανάγκες τους.
143
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

στην απασχόληση και στην
επιχειρηματικότητα κ.λπ.

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3.3. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – Επενδ. Πεδίο
τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.

ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

Ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού και, ιδίως
άτομα με αναπηρίες,
εξαρτημένα ή
απεξαρτημένα από ουσίες
άτομα, οροθετικοί κ.λπ.
Π-18: Δίκτυο Δομών
Διημέρευσης και
Υπηρεσίες
Κοινωνικοποίησης
Ευάλωτων Ομάδων (με
έμφαση στο περιβάλλον
της Οικογένειας και στα
Παιδιά

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

Τ3296 - 8.800 φυσικά πρόσωπα

9iii

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

CO17 - 285 φυσικά
πρόσωπα

111

CO16 - 245 φυσικά
πρόσωπα

ΠΕΣΚΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΕΚΤ

2.100.000

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Υψηλή

21.000,00 €

Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:
Δράσεις Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων (με έμφαση στο περιβάλλον της Οικογένειας και στα Παιδιά). Προβλέπονται δράσεις «κοινωνικοποίησης» των Ευάλωτων Ομάδων με
έμφαση στο περιβάλλον της Οικογένειας και στα Παιδιά, άρα σε εξατομικευμένο επίπεδο. Πρόκειται για «εξωστρεφή υπηρεσία» κοινωνικής διαμεσολάβησης, η οποία συμπληρώνει τις Δράσεις
των Κέντρων Κοινότητας στο πεδίο. Δίκτυο Προετοιμασίας Υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης ΑΜΕΑ στο Δήμο Πειραιά. Προβλέπονται στοχευμένες δράσεις προετοιμασίας και
υποστήριξης της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των ΑΜΕΑ με κατάλληλα εργαλεία και εκπαιδευμένο προσωπικό. Δίκτυο Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με
Αναπηρία.
Η δράση αφορά στην ενίσχυση δικτύου Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται ως «λειτουργικά».
144
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Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Δράση θα χρηματοδοτήσει επιπρόσθετες Δομές από εκείνες που θα προκηρύξει η Περιφέρεια, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:3.4. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων με Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και Δράσεις κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ., σε συνδυασμό με την εισαγωγή
εργαλείων Κοινωνικής Καινοτομίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – Επενδ. Πεδίο
τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.

ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

Ανασφάλιστοι, ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού
με έμφαση στους
δικαιούχους του
ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος
Π-19: Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης των
Ευπαθών Ομάδων με
Ολοκληρωμένες Δομές,
Δίκτυα και Δράσεις
κοινωνικοποίησης,
δημιουργικής
απασχόλησης κ.λπ.

Αιτούντες άσυλο,
αιτούντες διεθνούς
προστασίας &
ασυνόδευτα τέκνα,
μετανάστες υπήκοοι 3ων
χωρών & απάτριδες.

Τ3297 - 12%

9iv

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Τ3293 – 8.231 φυσικά
πρόσωπα

112

CO17 - 5.696 φυσικά
πρόσωπα

ΠΕΣΚΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΕΚΤ

11.820.000

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Υψηλή

21.000,00 €

Στελέχη Δομών / πεδίου
Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:
Κοινωνικός Πολυχώρος Δομών και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης, Προώθησης στην Απασχόληση και (Piraeus Social Inclusion Hub).Η Δράση αφορά στην
λειτουργική αξιοποίηση των υποδομών του Στρατοπέδου Παπαδογιώργη ως «Κοινωνικού Πολυχώρου» Δομών, Υπηρεσιών δράσεων υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης, προώθησης στην
Απασχόληση (Piraeus Social Inclusion Hub).
Υπηρεσίες για την Αντιμετώπιση και Πρόληψη των Εξαρτήσεων στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πειραιά
145
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πιλοτικό Δίκτυο Δια-Πολιτιστικής Διαμεσολάβησης σε Κοινωνικές Δομές, Υγειονομικές Υπηρεσίες και Νοσοκομεία του Πειραιά. Προβλέπεται η κατάρτιση ειδικών διαμεσολαβητών και η
τοποθέτησή τους σε Κοινωνικές Δομές, Υγειονομικές Υπηρεσίες και Νοσοκομεία του Πειραιά για ενίσχυση της δια-πολιτιστικής διαμεσολάβησης με περιθωριοποιημένες ομάδες, μετανάστες και
πρόσφυγες.
Λειτουργική Ενοποίηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά σε ένα Ενιαίο Δίκτυο
Δίκτυο και Υπηρεσίες Κοινωνικής Καινοτομίας για την συνολική προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης, της Υγείας και της Ψυχικής Υγείας στο Δήμο Πειραιά.
Ανάπτυξη Τοπικού Δικτύου Προληπτικής Ιατρικής
Δίκτυο «Ανταποκριτών Διαμεσολάβησης» στις Κοινωνικές Δομές της Πόλης του Πειραιά
Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας (Εναρμόνιση για την «απελευθέρωση Ατόμων που βρίσκονται σε Εργασιακή ηλικία, στήριξη οικογενειών με
ηλικιωμένα ή μονήρη μέλη).
Δράσεις Υποστήριξης ατόμων με αλτσχάϊμερ και σχετικές νευροψυχιατρικές παθήσεις στο Δήμο Πειραιά
Δράσεις Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο Πειραιά
Δράσεις Κατ’ Οίκον Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας στον Πειραιά
Εκπαίδευση Φροντιστών Κατ’οικον Νοσηλείας κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής υγείας
Ενιαίο Σύστημα «Αποθετηρίου Μη-Χρηματικών Παροχών» στο Δήμο Πειραιά – Τράπεζα Αξιοποίησης Δωρεών Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ
Στέκια Νεολαίας για την Κοινωνικοποίηση και Κοινωνική Ένταξη των Νέων
Δημιουργική Ψυχοκοινωνική Στήριξη Ευπαθών Ομάδων μέσω Πολιτιστικών και Δημιουργικών Δράσεων και Εκδηλώσεων

Π-20: Ανάπτυξη
εργαλείων Κοινωνικής
Καινοτομίας και βελτίωση
των ικανοτήτων των
Στελεχών των Κοινωνικών
Δομών και των
Κοινωνικών Φορέων του
Πειραιά

Ανασφάλιστοι, ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού
με έμφαση στους
δικαιούχους του
ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος

Τ3297 - 12%

9iv

Τ3293 – 8.231 φυσικά
πρόσωπα

112

CO17 - 5.696 φυσικά
πρόσωπα

Αιτούντες άσυλο,
αιτούντες διεθνούς
προστασίας &
ασυνόδευτα τέκνα,
μετανάστες υπήκοοι 3ων
146

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΕΣΚΕ

ΕΚΤ

493.000

Υψηλή

28.000,00 €

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

χωρών & απάτριδες.
Στελέχη δομών / πεδίου
Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο: Πληροφοριακό Σύστημα Ταυτοποίησης Ωφελουμένων και Εργαλεία Υποστήριξης της «διαδρομής» της Κοινωνικής Ένταξης, και της Προώθησης στην
Απασχόληση. Το Πληροφοριακό Σύστημα Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες παρέχει ενιαίο περιβάλλον ταυτοποίησης και παρακολούθησης της προώθησης
στην κοινωνική ένταξη και απασχόληση. Προβλέπονται επίσης Εργαλεία Υποστήριξης της «διαδρομής» της Κοινωνικής Ένταξης, και της Προώθησης στην Απασχόληση. Σε όλες τις Δομές όλων
των Φορέων θα υπάρξει υποχρέωση για καταχώρηση κοινωνικού ιστορικού ωφελουμένου και παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης.
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:3.5. Ενίσχυση των Εκπαιδευτικών Υποδομών που Συμβάλλουν στη Δια Βίου Μάθηση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Τίτλος)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

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

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ

(κωδ. δείκτη αποτελέσματος – Επενδ. Πεδίο
τιμή στόχος)
Προτερ. Παρέμβ.

Τ3311 - 98,0%

10a

ΕΚΡΟΕΣ
(δείκτης – τιμή στόχος)

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

CO35 - 431 φυσικά
πρόσωπα

ΠΕΣΚΕ

50

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή

Εκτίμηση Π/Υ
Δ.Δ. (€)

ΕΤΠΑ

2.804.000

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
(χαμηλή,
μέση, υψηλή)

Αιτούμενοι
πόροι για
κάλυψη
δαπανών
ωρίμανσης*
(€)

Υψηλή

42.000,00 €

Οικογένειες με παιδιά,
κάτοικοι της Περιφέρειας
Π-21 Ανάπτυξη Υποδομών Συνοπτικό Φυσικό Αντικείμενο:
Προαγωγής της Δια Βίου
Εκπαιδευτικές υποδομές για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων
Μάθησης στον Πειραιά
Η δράση αφορά στην δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και συνδυάζεται με τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση, την αύξηση της
συμμετοχής του ενήλικου πληθυσμού σε προγράμματα ΔΒΜ και την παροχή «δεύτερης ευκαιρίας» εκπαίδευσης, κυρίως σε άτομα με χαμηλά προσόντα.
Συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Πειραιά για προγράμματα δια βίου μάθησης και μεταπτυχιακής ειδίκευσης σε υποδομές του Δήμου Πειραιά.
Μέσω της Δράσης θα γίνει Αποκατάσταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών του αναγκαίου εξοπλισμού (ενδεικτικά κτήρια: Ράλλείος Σχολή, Δημοτικό Κτήριο Ηρώων Πολυτεχνείου
91 και Κανθάρου, δημοτικό κτήριο στην οδό Ιωνιδών 68, Κτήριο κινηματογράφου "Καλιφόρνια" ύστερα από σύμβαση παραχώρησης), με σκοπό την στέγαση προγραμμάτων Δια βίου μάθησης ή
/ και μεταπτυχιακών στον Πειραιά.
Η Δράση θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Πειραιά.

* Οι αιτούμενοι πόροι για κάλυψη δαπανών ωρίμανσης οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον Συνολικό Προϋπολογισμό Δ.Δ.
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε.4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Να τεκμηριωθεί η ετοιμότητα υλοποίησης των προτεινόμενων Παρεμβάσεων σε σχέση με τις προτεραιότητες που έχουν δοθεί στην παράγραφο «Χρηματοδοτική συνέπεια
στρατηγικής» του Κεφ. Δ καθώς και να παρουσιαστεί το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα.

Άξονας Στρατηγικής

Ειδικός Στόχος της
Στρατηγικής

Παρέμβαση (Τίτλος)

Προϋπολογισμός
(€)

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Προτεραιοποίηση
(Υψηλή,
μέση,
χαμηλή)

2017
1ο

Α.Πρ. 1: Βελτίωση της
Ελκυστικότητας και
της
Ανταγωνιστικότητας
της Πόλης του Πειραιά
– Αξιοποίηση
συγκριτικών
πλεονεκτημάτων και
ανάδειξη νέων
επιχειρηματικών
ευκαιριών - Στήριξη
της
Προσαρμοστικότητας
υφιστάμενων και της
δημιουργίας νέων και
καινοτόμων
Επιχειρήσεων

1.1. Ενίσχυση της έρευνας
αιχμής στην καινοτομία σε
κρίσιμους τομείς της ΠΣΕΕ
που αξιοποιούν και
αναδεικνύουν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του
Πειραιά, με αξιοποίηση
Εταιρικών Σχέσεων και
Συνεργασιών μεταξύ
Ερευνητικών Ιδρυμάτων
και Επιχειρήσεων

Π-1: Αξιοποίηση Συγκριτικών
Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας
και Κοινωνίας του Πειραιά:
Δημιουργία και Στήριξη
«Κοινοτήτων Γνώσης και
Καινοτομίας»
(KnowledgeInnovationCommunitie
s - KICs) που εντάσσονται στην
RIS και στην ΠΣΕΕ και αφορούν
ιδίως στην Γαλάζια Οικονομία, τη
Δημιουργική και Πολιτιστική
Βιομηχανία και τις Έξυπνες Πόλεις

2.090.000

Υψηλή

1.2. Βελτίωση των όρων
και επιδόσεων
εξωστρέφειας και
ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ του Πειραιά μέσω της
αξιοποίησης και χρήσης
συστημάτων και
εφαρμογών ΤΠΕ

Π-2: Υποστήριξη της Εισαγωγής
Προηγμένων Τεχνολογιών και
Εφαρμογών ΤΠΕ στις
Επιχειρήσεις του Πειραιά

2.166.000

Υψηλή

1.3. Εισαγωγή «ευφυών»
υπηρεσιών στην
καθημερινότητα Πολιτών

Π-3: Ανάπτυξη «ευφυών»
υπηρεσιών που αναβαθμίζουν την
ποιότητα ζωής Πολιτών και

1.621.000

Υψηλή
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2ο
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2ο
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άξονας Στρατηγικής

Ειδικός Στόχος της
Στρατηγικής

και Επισκεπτών της Πόλης
του Πειραιά - Τόνωση και
Διάδοση της Ηλεκτρονικής
Δημοκρατίας και της
Λογοδοσίας

Παρέμβαση (Τίτλος)

Προϋπολογισμός
(€)

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Προτεραιοποίηση
(Υψηλή,
μέση,
χαμηλή)

2017
1ο

Επισκεπτών της Πόλης του
Πειραιά και ενισχύουν τις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την
Ηλεκτρονική Δημοκρατία, τη
Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις
Εταιρικές Σχέσεις και τον
«Μηχανισμό Διακυβέρνησης» της
ΟΧΕ

1.4. Υποστήριξη της
Εκκόλαψης και ίδρυσης
Νεοφυών Επιχειρήσεων
και Ενίσχυση των
Επιχειρηματικών
Συνεργασιών σε κρίσιμους
τομείς της ΠΣΕΕ που
αξιοποιούν και
αναδεικνύουν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του Πειραιά

Π-4: Υποστήριξη της εκκόλαψης
και ίδρυσης νεοφυών
επιχειρήσεων και δικτύων, με
έμφαση στις εφαρμογές των
Έξυπνων Πόλεων, στις
Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Δραστηριότητες, στον Τουρισμό,
στην Γαλάζια Οικονομία και στην
Κοινωνική Καινοτομία

7.000.000

Υψηλή

1.5. Ενίσχυση της
Παραγωγικής Βάσης και
της Τοπικής Οικονομίας

Π-5: Υποστήριξη της
Προετοιμασίας και Εφαρμογής
Επιχειρηματικών και Συλλογικών
Εξωστρεφών Στρατηγικών
Σχεδίων και αξιοποίησης
Χρηματοδοτικών Εργαλείων από
τις Επιχειρήσεις του Πειραιά

5.400.000

Υψηλή
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άξονας Στρατηγικής

Ειδικός Στόχος της
Στρατηγικής

Παρέμβαση (Τίτλος)

Προϋπολογισμός
(€)

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Προτεραιοποίηση
(Υψηλή,
μέση,
χαμηλή)

2017
1ο

Α.Πρ. 2: Αστική
Αναβάθμιση και

1.6. Βελτίωση των
Ικανοτήτων και ενίσχυση
της Εξωστρέφειας των
Επιχειρήσεων του Πειραιά

Π-6: Ενίσχυση Παραγωγικών και
Συναφών Δραστηριοτήτων
υψηλής προστιθέμενης αξίας
υφιστάμενων ή νεοϊδρυόμενων
Επιχειρήσεων για την εδραίωσή
τους σε νέες αγορές του
εξωτερικού, κατά προτεραιότητα
στους τομείς της ΠΣΕΕ

6.800.000

Υψηλή

1.7. Προώθηση της
Απασχόλησης μέσω
ίδρυσης Επιχειρήσεων, με
έμφαση στους Τομείς της
ΠΣΕΕ που αξιοποιούν και
αναδεικνύουν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του Πειραιά

Π-7: Ίδρυση νέων επιχειρήσεων
σε εταιρικό ή ατομικό επίπεδο,
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ
Αττικής

1.811.000

Υψηλή

1.8. Βελτίωση των όρων
και επιδόσεων
εξωστρέφειας και
ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ του Πειραιά μέσω
εφαρμογής σχεδίων
αναδιάρθρωσης και
ενίσχυσης της
προσαρμογής
επιχειρήσεων και
εργαζομένων στις αλλαγές

Π-8: Στήριξη της
προσαρμοστικότητας των
επιχειρήσεων του Πειραιά και των
εργαζομένων σε αυτές στο
πλαίσιο Ειδικών Στρατηγικών
Βελτίωσης / Ανάδειξης Βιώσιμων
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων,
ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ

1.319.000

Υψηλή

2.1. Προώθηση της
Ενεργειακής

Π-9: Εξοικονόμηση τελικής
ενέργειας από την ενεργειακή

1.000.000

Υψηλή
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άξονας Στρατηγικής

Αναζωογόνηση–
Ανάδειξη της Πόλης
του Πειραιά ως
αναγνωρίσιμου
διεθνώς τουριστικού
και πολιτιστικού
προορισμού –
Διαχείριση και
διάχυση των
τουριστικών και
πολιτιστικών ροών
στην Πόλη μέσω
παρεμβάσεων
Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας και
εφαρμογής
«έξυπνων» λύσεων
στις αστικές και
κοινωνικές λειτουργίες

Ειδικός Στόχος της
Στρατηγικής

Αποδοτικότητας σε
Εμβληματικά Δημόσια
Κτίρια της Πόλης του
Πειραιά

Παρέμβαση (Τίτλος)

Προϋπολογισμός
(€)

(Υψηλή,
μέση,
χαμηλή)

2017
1ο

αναβάθμιση Δημόσιων κτιρίων με
τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και
τεχνολογιών

2.2. Aξιοποίηση
σύγχρονων συστημάτων
και μεθόδων για την
στοχευμένη ενημέρωση του
Κοινού ως προς τις
επιπτώσεις στην κλιματική
Αλλαγή στο Αστικό
Περιβάλλον

Π-10: Πιλοτικός Μηχανισμός
Ενημέρωσης, Πρόληψης,
Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης
κλιματικών κινδύνων στο Αστικό
περιβάλλον του Πειραιά

300.000

Μέση

2.3. Πρόληψη της
δημιουργίας αποβλήτων
από Καθημερινές
Δραστηριότητες στην Πόλη
του Πειραιά

Π-11: Πρόληψη της δημιουργίας
αποβλήτων με έμφαση στην
Οικιστική Κομποστοποίηση και
στην πρόληψη της δημιουργίας
αποβλήτων τροφών

968.000

Μέση

Π-12: Ανάπτυξη, ανάδειξη και
διασύνδεση Πολιτιστικών και
Τουριστικών Πόρων της Πόλης
του Πειραιά

5.883.000

Υψηλή

Π-13: «Προορισμός Πειραιάς»
(DestinationPiraeus):
Ολοκληρωμένη Διαχείριση και
Τοποθέτηση / Προώθηση της
Πόλης του Πειραιά ως Διεθνούς
Εμβέλειας Τουριστικού,
Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού
Προορισμού
(PiraeusPlaceBranding&Manage
ment) - Έξυπνη Πρόβλεψη,

1.370.000

Υψηλή

2.4. Ανάπτυξη και ανάδειξη
Πολιτιστικών και
Τουριστικών Πόρων
Μητροπολιτικής Εμβέλειας
και προώθηση της
Πολιτιστικής και
Τουριστικής ταυτότητας του
Πειραιά ως Διεθνώς
Αναγνωρίσιμου
Τουριστικού, Πολιτιστικού
και Επιχειρηματικού
Προορισμού

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Προτεραιοποίηση
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άξονας Στρατηγικής

Ειδικός Στόχος της
Στρατηγικής

Παρέμβαση (Τίτλος)

Προϋπολογισμός
(€)

(Υψηλή,
μέση,
χαμηλή)

2.5.Ανάδειξη και
Διασύνδεση Αστικών
Τοπόσημων που
βελτιώνουν την Ποιότητα
Ζωής και ενισχύουν την
επισκεψιμότητα της Πόλης
του Πειραιά

Π-14: Στοχευμένες παρεμβάσεις
αστικής αναβάθμισης και
αναζωογόνησης για τη βελτίωση
της καθημερινότητας και της
κινητικότητας των Πολιτών και τη
διάχυση των ροών
επισκεψιμότητας στην Πόλη του
Πειραιά

15.000.000

Υψηλή

3.1. Βελτίωση των
Κοινωνικών Υποδομών
που Προάγουν την
Κοινωνική Ένταξη και την
Κοινωνική Καινοτομία

Π-15: Αξιοποίηση πρώην
Στρατοπέδου Παπαδογιώργη ως
«Διευρυμένου Κόμβου Υπηρεσιών
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Κοινωνικής Ένταξης»
(PiraeusSocialInclusionHub) και
ανακαίνιση Παιδικών /
Βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου
Πειραιά)

7.420.000

Υψηλή

Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία
Δικτύου Πιλοτικών «Γραφείων
Προώθησης στην Απασχόληση
και στην Επιχειρηματικότητα»

700.000

Υψηλή

Π-17: Ολοκληρωμένες
Παρεμβάσεις Προώθησης στην
Απασχόληση Ευπαθών Ομάδων
με ανάπτυξη Δομών Προώθησης
στην Απασχόληση και εφαρμογή
πλέγματος δράσεων
συμβουλευτικής, mentoring,

2.000.000

Υψηλή

3.2. Ενίσχυση της
πρόσβασης στην
Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα των
Ευπαθών Ομάδων μέσω
Νέων Μηχανισμών και
Ολοκληρωμένων
Παρεμβάσεων

2017
1ο

Προσέλκυση, Προγραμματισμός
και Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών
Τουριστικών Ροών

Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της
Κοινωνικής Συνοχής
και της Πρόσβασης
των Δημοτών σε
Ποιοτικές Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ένταξης
και Προώθησης στην
Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Προτεραιοποίηση
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άξονας Στρατηγικής

Ειδικός Στόχος της
Στρατηγικής

Παρέμβαση (Τίτλος)

Προϋπολογισμός
(€)

(Υψηλή,
μέση,
χαμηλή)

3.4. Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης των
Ευπαθών Ομάδων με
Ολοκληρωμένες Δομές,
Δίκτυα και Δράσεις
κοινωνικοποίησης,
δημιουργικής
απασχόλησης κ.λπ., σε
συνδυασμό με την
εισαγωγή εργαλείων
Κοινωνικής Καινοτομίας
3.5. Ενίσχυση των
Εκπαιδευτικών Υποδομών
που Συμβάλλουν στη Δια
Βίου Μάθηση

Π-18: Δίκτυο Δομών Διημέρευσης
και Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης
Ευάλωτων Ομάδων (με έμφαση
στο περιβάλλον της Οικογένειας
και στα Παιδιά)

2.100.000

Υψηλή

Π-19: Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων
με Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα
και Δράσεις κοινωνικοποίησης,
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.

11.820.000

Υψηλή

Π-20: Ανάπτυξη εργαλείων
Κοινωνικής Καινοτομίας και
βελτίωση των ικανοτήτων των
Στελεχών των Κοινωνικών Δομών
και των Κοινωνικών Φορέων του
Πειραιά

493.000

Υψηλή

Π -21: Ανάπτυξη Υποδομών
Προαγωγής της Δια Βίου
Μάθησης στον Πειραιά

2.804.000

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

2017
1ο

κατάρτισης των Ανέργων (που
οδηγεί σε πιστοποίηση),
πρακτικής εξάσκησης,
προώθησης στην απασχόληση
και στην επιχειρηματικότητα κ.λπ.
3.3. Βελτίωση της
Ποιότητας Ζωής και
Ενίσχυση της
Κοινωνικοποίησης
Ευάλωτων Ομάδων του
Τοπικού Πληθυσμού

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Προτεραιοποίηση

80.065.000
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2ο

2018
1ο

2ο

2019
1ο

2ο

2020
1ο

2ο

2021
1ο

2ο

2022
1ο

2ο

2023
1ο

2ο

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε.5 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Να συμπληρωθεί ο Χρηματοδοτικός Πίνακας έτσι ώστε να είναι συμβατός με τον Χρηματοδοτικό Πίνακα του Ε.Π. Αττική 2014-20 στο οποίο εντάσσεται η Στρατηγική.
Άξονας

Α.Πρ. 1: Βελτίωση της
Ελκυστικότητας και
της
Ανταγωνιστικότητας
της Πόλης του Πειραιά
– Αξιοποίηση
συγκριτικών
πλεονεκτημάτων και
ανάδειξη
νέων επιχειρηματικών
ευκαιριών - Στήριξη
της
Προσαρμοστικότητας
υφιστάμενων και της
δημιουργίας νέων και
καινοτόμων
Επιχειρήσεων

Ειδικός
Στόχος

Παρέμβαση

1.1.

ΟΔ/Π-1: Αξιοποίηση Συγκριτικών
Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας και Κοινωνίας
του Πειραιά: Δημιουργία και Στήριξη
«Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας»
(Knowledge Innovation Communities - KICs) με
έμφαση στην ΠΣΕΕ

1.2.

ΟΔ/Π-2: Υποστήριξη της Εισαγωγής
Προηγμένων Τεχνολογιών και Εφαρμογών ΤΠΕ
στις Επιχειρήσεις του Πειραιά

1.3

ΟΔ/Π-3: Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών που
αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής Πολιτών και
Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και
ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την
Ηλεκτρονική Δημοκρατία, τη Λογοδοσία και
υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον
«Μηχανισμό Διακυβέρνησης» της ΟΧΕ

1.4

ΟΔ/Π-4: Υποστήριξη της εκκόλαψης και
ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων και δικτύων, με
έμφαση στις εφαρμογές των Έξυπνων Πόλεων,
στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Δραστηριότητες, στον Τουρισμό, στην Γαλάζια
Οικονομία και στην Κοινωνική Καινοτομία

1.5

1.6

ΟΔ/Π-5: Υποστήριξη της Προετοιμασίας και
Εφαρμογής Επιχειρηματικών και Συλλογικών
Εξωστρεφών Στρατηγικών Σχεδίων και
αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Εργαλείων από
τις Επιχειρήσεις του Πειραιά
ΟΔ/Π-6: Ενίσχυση Παραγωγικών και Συναφών
Δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας
υφιστάμενων ή νεοϊδρυόμενων Επιχειρήσεων
για την εδραίωσή τους σε νέες αγορές του
εξωτερικού, κατά προτεραιότητα στους τομείς
της ΠΣΕΕ

Επενδυτική
Προτεραιότητα ΠΕΠ
1b -Προαγωγή
επιχειρηματικών επενδύσεων
στην Ε&Κ …. στήριξη της
τεχνολογικής και
εφαρμοσμένης έρευνας …
διάδοση των τεχνολογιών
γενικής εφαρμογής
2b -Ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών ΤΠΕ και του
ηλεκτρονικού εμπορίου και
της ενίσχυσης της ζήτησης
για ΤΠΕ
2c -Ενίσχυση των εφαρμογών
ΤΠΕ για ηλεκτρονική
κυβέρνηση, ηλεκτρονική
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη,
ηλεκτρονικό πολιτισμό και
ηλεκτρονική υγεία
3a - Προαγωγή της
επιχειρηματικότητας, ιδίως με
τη διευκόλυνση της
οικονομικής αξιοποίησης
νέων ιδεών και ενίσχυσης της
δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων
και μέσω θερμοκοιτίδων
επιχειρήσεων
3c - Στήριξη της δημιουργίας
και της επέκτασης
προηγμένων ικανοτήτων για
την ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών
3d - Στήριξη της ικανότητας
των ΜΜΕ να αναπτύσσονται
σε περιφερειακές, εθνικές και
διεθνείς αγορές, και να
συμμετέχουν σε διαδικασίες
καινοτομίας

Πεδίο
Παρέμβασης

Εκτιμώμενο
Συνολικό
Κόστος (€)

Χρηματοδότηση
ΠΕΠ Δ.Δ. (€)

ΕΔΕΤ

61

1.400.000

1.400.000

ΕΤΠΑ

62

690.000

690.000

ΕΤΠΑ

82

2.166.000

2.166.000

ΕΤΠΑ

48

1.621.000

1.621.000

ΕΤΠΑ

63

2.000.000

2.000.000

ΕΤΠΑ

66

5.000.000

5.000.000

ΕΤΠΑ

01

5.400.000

5.400.000

ΕΤΠΑ

66

3.500.000

3.500.000

ΕΤΠΑ

75

2.300.000

2.300.000

ΕΤΠΑ

76

1.000.000

1.000.000

ΕΤΠΑ
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Άξονας

Ειδικός
Στόχος

1.7

1.8

Α.Πρ. 2: Αστική
Αναβάθμιση και
Αναζωογόνηση–
Ανάδειξη της Πόλης
του Πειραιά ως
αναγνωρίσιμου
διεθνώς τουριστικού
και πολιτιστικού
προορισμού –
Διαχείριση και
διάχυση των
τουριστικών και
πολιτιστικών ροών
στην Πόλη μέσω
παρεμβάσεων
Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας και
εφαρμογής
«έξυπνων» λύσεων
στις αστικές και
κοινωνικές λειτουργίες

Παρέμβαση

Επενδυτική
Προτεραιότητα ΠΕΠ

Πεδίο
Παρέμβασης

Εκτιμώμενο
Συνολικό
Κόστος (€)

Χρηματοδότηση
ΠΕΠ Δ.Δ. (€)

ΕΔΕΤ

ΟΔ/Π-7: Ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε εταιρικό
ή ατομικό επίπεδο, ιδίως στους τομείς της
ΠΣΕΕ Αττικής

8iii - Προώθηση της
αυτοαπασχόλησης, της
επιχειρηματικότητας και της
δημιουργίας επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων
καινοτόμων πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

104

1.811.000

1.811.000

EKT

8v - Προσαρμογή των
εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στις αλλαγές

106

1.319.000

1.319.000

EKT

28.207.000

28.207.000

13

1.000.000

1.000.000

ΕΤΠΑ

87

300.000

300.000

ΕΤΠΑ

17

968.000

968.000

ΕΤΠΑ

92

4.933.000

4.933.000

ΕΤΠΑ

94

950.000

950.000

ΕΤΠΑ

ΟΔ/Π-8: Στήριξη της προσαρμοστικότητας των
επιχειρήσεων του Πειραιά και των εργαζομένων
σε αυτές στο πλαίσιο Ειδικών Στρατηγικών
Βελτίωσης / Ανάδειξης Βιώσιμων
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, ιδίως στους
Τομείς της ΠΣΕΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1:

2.1.

ΟΔ/Π-9: Εξοικονόμηση τελικής ενέργειας από
την ενεργειακή αναβάθμιση Δημόσιων κτιρίων
με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και
τεχνολογιών

2.2.

ΟΔ/Π-10: Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης,
Πρόληψης, Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης
κλιματικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον
του Πειραιά

2.3

2.4

ΟΔ/Π-11: Πρόληψη της δημιουργίας
αποβλήτων με έμφαση στην Οικιστική
Κομποστοποίηση και στην πρόληψη της
δημιουργίας αποβλήτων τροφών

ΟΔ/Π-12: Ανάπτυξη, ανάδειξη και διασύνδεση
Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων της Πόλης
του Πειραιά

4c - Στήριξη της ενεργειακής
απόδοσης, της έξυπνης
διαχείρισης της ενέργειας και
της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στις
δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των
δημόσιων κτηρίων και στον
τομέα της στέγασης
5a - Στήριξη των επενδύσεων
για προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή καθώς και
των τεχνικών που βασίζονται
στο οικοσύστημα
6a - Επενδύσεις στον τομέα
των αποβλήτων, ώστε να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις
του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και
να αντιμετωπιστούν οι
ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη
μέλη για επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω
απαιτήσεις
6c - Διατήρηση, προστασία,
προαγωγή και ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς
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Άξονας

Ειδικός
Στόχος

2.5

Παρέμβαση

Επενδυτική
Προτεραιότητα ΠΕΠ

Πεδίο
Παρέμβασης

Εκτιμώμενο
Συνολικό
Κόστος (€)

Χρηματοδότηση
ΠΕΠ Δ.Δ. (€)

ΕΔΕΤ

ΟΔ/Π-13: «Προορισμός Πειραιάς» (Destination
Piraeus): Ολοκληρωμένη Διαχείριση και
Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του
Πειραιά ως Διεθνούς Εμβέλειας Τουριστικού,
Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού Προορισμού
(Piraeus Place Branding & Management) Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση,
Προγραμματισμός και Βιώσιμη Διαχείριση
Αστικών Τουριστικών Ροών

6c - Διατήρηση, προστασία,
προαγωγή και ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς

94

1.370.000

1.370.000

ΕΤΠΑ

6e - Ανάληψη δράσης για τη
βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, για την
ανάπλαση των πόλεων, τη
μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και την προώθηση
μέτρων για τον περιορισμό
του θορύβου

94

15.000.000

15.000.000

ΕΤΠΑ

24.521.000

24.521.000

55

7.420.000

7.420.000

ΕΤΠΑ

109

700.000

700.000

EKT

109

2.000.000

2.000.000

EKT

ΟΔ/Π-14: Στοχευμένες παρεμβάσεις
αστικής αναβάθμισης και αναζωογόνησης για
τη βελτίωση της καθημερινότητας και της
κινητικότητας των Πολιτών και τη διάχυση των
ροών επισκεψιμότητας στην Πόλη του Πειραιά
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2:

3.1.
.Πρ. 3: Ενίσχυση της
Κοινωνικής Συνοχής
και της Πρόσβασης
των Δημοτών σε
Ποιοτικές Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ένταξης
και Προώθησης στην
Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα

ΟΔ/Π-15: Αξιοποίηση πρώην Στρατοπέδου
Παπαδογιώργη ως «Διευρυμένου Κόμβου
Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Κοινωνικής Ένταξης» (Piraeus Social Inclusion
Hub) και ανακαίνιση Παιδικών / Βρεφονηπιακών
σταθμών Δήμου Πειραιά

ΟΔ/Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία Δικτύου
Πιλοτικών «Γραφείων Προώθησης στην
Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα»
3.2.

ΟΔ/Π-17: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις
Προώθησης στην Απασχόληση Ευπαθών
Ομάδων με ανάπτυξη Δομών Προώθησης στην
Απασχόληση και εφαρμογή πλέγματος
δράσεων συμβουλευτικής, mentoring,
κατάρτισης των Ανέργων (που οδηγεί σε
πιστοποίηση), πρακτικής εξάσκησης,

9α - Επενδύσεις στις
υποδομές υγείας και στις
κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη, στη μείωση των
ανισοτήτων και στην
προώθηση της κοινωνικής
ένταξης με τη βελτίωση της
πρόσβασης σε υπηρεσίες
κοινωνικού, πολιτιστικού και
ψυχαγωγικού χαρακτήρα
9i -Ενεργός ένταξη, με σκοπό,
μεταξύ άλλων, την προώθηση
της ισότητας των ευκαιριών,
και της ενεργού συμμετοχής
και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας
9i -Ενεργός ένταξη, με σκοπό,
μεταξύ άλλων, την προώθηση
της ισότητας των ευκαιριών,
και της ενεργού συμμετοχής
και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας
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Άξονας

Ειδικός
Στόχος

3.3

Παρέμβαση
προώθησης στην απασχόληση και στην
επιχειρηματικότητα κ.λπ.
ΟΔ/ Π-18: Δίκτυο Δομών Διημέρευσης και
Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων
Ομάδων (με έμφαση στο περιβάλλον της
Οικογένειας και στα Παιδιά)
ΟΔ/Π-19: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
των Ευπαθών Ομάδων με Ολοκληρωμένες
Δομές, Δίκτυα και Δράσεις κοινωνικοποίησης,
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.

3.4
ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη εργαλείων Κοινωνικής
Καινοτομίας και βελτίωση των ικανοτήτων των
Στελεχών των Κοινωνικών Δομών και των
Κοινωνικών Φορέων του Πειραιά

3.5

ΟΔ/Π -21: Ανάπτυξη Υποδομών Προαγωγής
της Δια Βίου Μάθησης στον Πειραιά

Επενδυτική
Προτεραιότητα ΠΕΠ

Πεδίο
Παρέμβασης

Εκτιμώμενο
Συνολικό
Κόστος (€)

Χρηματοδότηση
ΠΕΠ Δ.Δ. (€)

ΕΔΕΤ

9iii - Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών

111

2.100.000

2.100.000

EKT

9iv - Βελτίωση της
πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος

112

11.820.000

11.820.000

EKT

112

493.000

493.000

EKT

50

2.804.000

2.804.000

ETΠΑ

27.337.000

27.337.000

9iv - Βελτίωση της
πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος
10a: Επενδύσεις στην
εκπαίδευση την κατάρτιση,
και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση με την ανάπτυξη
υποδομών κατάρτισης και
εκπαίδευσης

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3:

Σύνολο ανά Επενδυτική Προτεραιότητα:

ΣΥΝΟΛΟ Β.Α.Α.:

80.065.000

Σύνολο Χρηματοδότησης ΠΕΠ Δ.Δ.:

80.065.000

Σύνολο ΕΤΠΑ:

59.822.000

Σύνολο ΕΚΤ:

20.243.000

1b
2b
2c
3a

2.090.000
2.166.000
1.621.000
7.000.000
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Άξονας

Ειδικός
Στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα ΠΕΠ

Παρέμβαση

Πεδίο
Παρέμβασης

3c

5.400.000

3d
4c
5a
6a
6c
6e
8iii
8v
9a
9i
9iii
9iv
10a

6.800.000
1.000.000
300.000
968.000
7.253.000
15.000.000
1.811.000
1.319.000
7.420.000
2.700.000
2.100.000
12.313.000
2.804.000
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Ε.6 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
Σε περίπτωση που η προτεινόμενη Στρατηγική προτείνει παρεμβάσεις που εν μέρει ή στο σύνολό τους
δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Αττικής 2014-20 ή είναι επιθυμητή η μόχλευση ιδιωτικών
πόρων, να υπάρξει σχετική τεκμηρίωση.
(Ε.6.1)
α) Τεκμηρίωση της ανάγκης για συμπληρωματική χρηματοδότηση με αναφορά σε συγκεκριμένες
Παρεμβάσεις, Θεματικούς Στόχους, Πηγές Χρηματοδότησης, Ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί ή
απαιτούνται να πραγματοποιηθούν κλπ.).
Ανάπλαση περιοχής Αγίου Διονυσίου: Ο Δήμος Πειραιά ανέλαβε πρωτοβουλία για τη δρομολόγηση
των απαραίτητων ενεργειών ώστε να λάβει χώρα η ανάπλαση του Αγίου Διονυσίου. Η Περιφέρεια
Αττικής ενέταξε την ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Διονυσίου στον προϋπολογισμό και το
πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της ( 6-4-2017, απόφαση ΠΕΕ 123/2017, απόφαση προϋπολογισμού
124/2017). Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους
πόρους της Περιφέρειας. Πρόκειται για μια ώριμη και ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση βιώσιμης
ανάπτυξης της περιοχής του Αγίου Διονυσίου, η οποία έχει σχεδιαστεί σε συνάφεια με τη στρατηγική της
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Πειραιά.
Στόχος των προγραμματιζόμενων έργων είναι η πολεοδομική ανάταξη της περιοχής μέσα από την άρση
της πολεοδομικής και αισθητικής υποβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος που καταγράφεται
σήμερα εξαιτίας της έλλειψης ενιαίου πολεοδομικού σχεδιασμού χρήσεων γης, της περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης, της έλλειψης κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, και του υποβαθμισμένου
κτιριακού αποθέματος. Επιδιώκεται η αστική αναζωογόνηση και πολεοδομική αναμόρφωση της
περιοχής μέσα από τη λειτουργική ενοποίηση των επιμέρους χωρικών ενοτήτων, την ανάδειξη του
αξιόλογου κτιριακού αποθέματος (εγκαταλελειμμένου αλλά και ενεργού) αλλά και την ενεργοποίηση
ανενεργών σήμερα θυλάκων εντός της. Σε αυτό το πλαίσιο ο σχεδιασμός των αστικών παρεμβάσεων
στην περιοχή Αγ. Διονυσίου υπηρετεί ένα πλαίσιο στόχων για την ανάδειξη και αστική αναζωογόνηση
που περιλαμβάνει:
- βελτίωση της προσβασιμότητας και της περπατησιμότητας της συνοικίας,
- διαμόρφωση σημείων ενδιαφέροντος και διασύνδεση αυτών
- ενίσχυση του πρασίνου και βελτίωση του μικροκλίματος
- ενεργειακή αναβάθμιση
- σχεδιασμό νέου αστικού εξοπλισμού
Οι αστικές αυτές παρεμβάσεις ταυτόχρονα με τη βελτίωση των συνθηκών θα αναδείξουν την περιοχή,
ενισχύοντας τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, συμβάλλοντας στρατηγικά στους ευρύτερους στόχους
για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης αλλά και αναβάθμισης του τουριστικού
προϊόντος στον Πειραιά.
Εκσυγχρονισμός της ενεργειακής απόδοσης του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού (ΣΔΙΤ): Ο
Δήμος Πειραιά, προκειμένου να διασφαλίσει χρηματοδότηση για την τεχνικοοικονομική μελέτη καθώς και
υποστήριξη για τη δημοπράτηση έργου ΣΔΙΤ που θα αφορά τον εκσυγχρονισμό της ενεργειακής
απόδοσης του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού, ήλθε από πολλών μηνών σε επαφή με την EBRD.
Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους της EBRD αρμόδιους για έργα
υποδομής στην Ελλάδα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα ΣΔΙΤ. Κατά τη συνάντηση αυτή προκρίθηκε
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να αποτελέσει το ως άνω έργο αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της EBRD.
Η EBRD γνωστοποίησε στον Δήμο Πειραιά την απόφασή της να αναθέσει και να χρηματοδοτήσει τρεις
μελέτες ηλεκτροφωτισμού στην Ελλάδα, μία εκ των οποίων θα αφορούσε το έργο του Δήμου Πειραιά, με
σκοπό την προετοιμασία της δημοπράτησης του έργου και της επιλογης αναδόχου που θα υλοποιήσει
και λειτουργήσει το έργο με μορφή ΣΔΙΤ. Απέστειλε μάλιστα στον Δήμο το σχέδιο της σχετικής
Προκήρυξης, για τυχόν παρατηρήσεις του.
Ο διαγωνισμός για τη μελέτη ήδη προκηρύχθηκε από την EBRD και η επιλογή του αναδόχου της
αναμένεται τον Μάιο του 2017.
Συνεπώς, ο Δήμος Πειραιά έχει διασφαλίσει τη χρηματοδότηση της μελέτης για τον εκσυγχρονισμό της
ενεργειακής απόδοσης του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού με ΣΔΙΤ. Το έργο αυτό εναρμονίζεται με τις
προτεραιότητες της στρατηγικής της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα με τις παρεμβάσεις
ενεργειακής εξοικονόμησης στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης οικονομίας των αναγκών.
Ωστόσο, λόγω του μεγέθους του έργου δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της ΟΧΕ. Γι’
αυτό τον λόγο ο Δήμος Πειραιά προέβη στις απαραίτητες πρόδρομες ενέργειες για την εκτέλεση της εν
λογω ΣΔΙΤ και τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων ύψους 6 ως 10 εκατομμύρια ευρώ.
Κόμβος καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία: Ο Δήμος Πειραιά ανέλαβε πρωτοβουλία για τη
δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών ώστε να δημιουργηθεί ένας Κόμβος καινοτομίας για τη
Γαλάζια Οικονομία στην πόλη του Πειραιά. Πρόκειται για έργο συμπληρωματικό ανάλογων
παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στην ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά (Π1,Π4, Π5, Π6), οι οποίες
προωθούν την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και την ενσωμάτωσή τους στο τοπικό επιχειρηματικό
κύκλωμα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.
Το έργο συνίσταται στη δημιουργία ενός κόμβου καινοτομίας για τη γαλάζια οικονομία, με αντικείμενο
την παροχή υπηρεσιών και μέσων για την εκκόλαψη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Ο
προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα € 1.800.000,00 και περιλαμβάνει κόστη παροχής υπηρεσιών
για τρία (3) έτη ως ακολούθως:
-

Παροχή υποδομών και μέσων για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών

-

Παροχή συμβουλευτικής σε εξειδικευμένα,
παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών

-

Διάχυση αποτελεσμάτων ΕΤΑΚ στη γαλάζια οικονομία, παρουσίαση νέων καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών.

καινοτόμα πεδία αξιοποίησης μέσων

Η Περιφέρεια Αττικής ενέταξε τη δημιουργία του Κόμβου καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία στον
προϋπολογισμό και το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της (6-4-2017, απόφαση ΠΕΕ 123/2017,
απόφαση προϋπολογισμού 124/2017).
Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων στον Δήμο Πειραιά: Ο Δήμος
Πειραιά παράγει μια σημαντική ποσότητα αποβλήτων καθημερινά, η οποία καταλήγει στο ΧΥΤΑ Φυλής,
γεγονός που προκαλεί περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση. Στόχος του Δήμου Πειραιά είναι να
σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν αποτελεσματικά δράσεις για τη μεταμόρφωση της διαχείρισης
στερεών αποβλήτων στο Δήμο Πειραιά εντός των επόμενων ετών, προς την κατεύθυνση της αειφορίας,
όπως αυτή περιγράφεται στην Ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική: πρόληψη, εκτεταμένη ανακύκλωση
πολλών ρευμάτων αποβλήτων – συμπεριλαμβανομένης της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων –
και ελαχιστοποίηση της ποσότητας που οδηγείται σε ταφή.
Ο Δήμος Πειραιά δίνει έμφαση σ’ένα σημαντικό ρεύμα αποβλήτων αυτό των βιοαποβλήτων οικιών και
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εστίασης, και σχεδιάζει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα χωριστής συλλογής λόγω της αναγκαιότητας (α)
μείωσης της ποσότητας των βιοαποβλήτων του Δήμου που διατίθενται στο ΧΥΤΑ, ώστε να επιτευχθούν
οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 99/31/ΕΚ που αποτυπώνονται στο ΤΣΔΑ και (β) εισαγωγής της
χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων, σύμφωνα με το Ν.4042/2012, αλλά και τους πολύ πιο απαιτητικούς
στόχους του υπό διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
Ως εκ τούτου ο Δήμος Πειραιά έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για τη χρηματοδότηση πράξης με
τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ» και συνολική δημόσια δαπάνη 2.024.028,00 ευρώ από το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (Α.Π. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)) υποβάλλοντας
πρόταση σε σχετική πρόσκληση
(Στοιχεία πρόσκλησης: αρ. πρωτ. 8165 / 12/07/2016 Πρόσκλησης, με Κωδικό 14.6i.26-27.1 του
φορέα 1090224-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)),
που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, του Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-20 (κωδ. 2)).
Ανάλογη παρέμβαση (Π11) αλλά μικρότερου κόστους περιλαμβάνεται στην ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά στο
πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης οικονομίας των αναγκών.
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πειραιά: Ο Δήμος Πειραιά υπέβαλε φόρμα
ωριμότητας στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Συγκεκριμένα, με το αριθμ. πρωτ. 5377/27-10-2016 έγγραφο – πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου
απεστάλη προς 168 Δήμους φόρμα ωριμότητας την οποία καλούνταν να συμπληρώσουν και να
αποστείλουν, στην επεξεργασία της οποίας θα εφαρμοζόταν μία μεθοδολογία που στηρίζεται σε
συγκεκριμένα κριτήρια, που θα πρέπει να πληρούνται κατά το μέγιστο δυνατόν από τις περιοχές που θα
δικαιούνται χρηματοδότησης. Με την υπ΄ αρ. 114.6/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
εγκρίθηκε η ένταξη 150 Δήμων ως δικαιούχων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 8.991.000
€, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», που έχει εγκριθεί με την 3352/13-7-2016
απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και έως του ποσού που αναγράφεται για έκαστο Δήμο. Η εν λόγω απόφαση προβλέπει ποσό
ύψους 155.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου
Πειραιά.

Δημιουργία και καθιέρωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά του Φεστιβάλ «Η Δυναμική του
Ελληνικού Λόγου στο Θέατρο»: Ο Δήμος Πειραιά έχει καταθέσει αίτηση για χρηματοδότηση της εν
λόγω δράσης σε πρόσκληση του ΠΕΠ της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Ανάπτυξη και Προβολή
δημόσιων τουριστικών και πολιτιστικών κεφαλαίων μέσω δράσεων σύγχρονου πολιτισμού»
(κωδ:ΑΤΤ038). Δικαιούχος θα είναι ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πειραιά
(ΟΠΑΝ) και ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 744.340 ευρώ (πρωτ./αίτηση δικαιούχου 530,
20/03/2017).

Μελέτη της υφιστάμενης κοινωνικής κατάστασης και Σχέδιο δράσης κοινωνικής πολιτικής: Ο
Δήμος Πειραιά προγραμματίζει σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την εκπόνηση μελέτης και
αξιολόγησης της υφιστάμενης κοινωνικής κατάστασης στον Δήμο Πειραιά και την κατάρτιση ενός
Σχεδίου εφαρμογής ολοκληρωμένων, στοχευόμενων και αποτελεσματικών τοπικών κοινωνικών
πολιτικών.
Στόχος της μελέτης είναι η εκτίμηση των κοινωνικών δράσεων που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση
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των κοινωνικών προβλημάτων στον Δήμο Πειραιά, καθώς και η διαμόρφωση ενός Σχεδίου εφαρμογής
παρεμβάσεων κοινωνικόυ χαρακτήρα που προτίθεται να χρηματοδοτήσει το ΙΣΝ. Η μελέτη θα
χρηματοδοτηθεί από ΙΣΝ με το ποσό των 40.000,00 ευρώ.

(Ε.6.2)
β) Τεκμηρίωση της ανάγκης και της δυνατότητας για μόχλευση ιδιωτικών πόρων, με αναφορά σε
συγκεκριμένες Παρεμβάσεις, εκτιμώμενα ύψος μόχλευσης ιδιωτικών πόρων κλπ.
Λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της προτεινόμενης επένδυσης στο πλαίσιο της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά
(μέση εκτίμηση 90 εκατομμύρια ευρώ), καθώς και το ύψος των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων
πλην ιδιωτικών πόρων (Ε.6.1. μέση εκτίμηση 19 εκατομμύρια ευρώ ) για έργα που εναρμονίζονται με τη
στρατηγική της ΟΧΕ, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το ύψος της επένδυσης στον Δήμο Πειραιά
πλην ιδιωτικών πόρων ανέρχεται στο ύψος των 109 εκατομμυρίων ευρώ.
Η αντίστοιχη μόχλευση ιδιωτικών πόρων θα προέλθει από τις κάτωθι παρεμβάσεις που εντάσσονται στο
πλαίσιο της ΟΧΕ και κάποιες άλλες οι οποίες δεν εντάσσονται αλλά εναρμονίζονται με τη στρατηγική
της:
Παρεμβάσεις της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά που δύνανται να μοχλεύσουν ιδιωτικούς πόρους: Στο
πλαίσιο των παρεμβάσεων της ΟΧΕ που σχετίζονται με την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας,
καθώς και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας έχουν προβλεφθεί δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων και
ανθρώπων που θέλουν να επιχειρήσουν ή έχουν καινοτόμες ιδέες. Οι εν λόγω δράσεις περιλαμβάνονται
στις παρεμβάσεις 1, 2, 5, 6, 7 και 8 της ΟΧΕ και ανέρχονται στο ύψος των 11 εκατομμυρίων ευρώ.
Αναμένεται λοιπόν μόχλευση ιδιωτικών πόρων ύψους ως και 16 εκατομμυρίων ευρώ.
Ιδιωτική επένδυση για την αξιοποίηση του πρώην καπνεργοστασίου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ:
Η σχεδιαζόμενη από τον Δήμο Πειραιά (σε συνάφεια με την ΟΧΕ του Δήμου) και χρηματοδοτούμενη
από την Περιφέρεια Αττικής (βλ Ε.6.1.) ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Διονυσίου αναμένεται να
συμβάλει στη μόχλευση ιδιωτικών πόρων για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.
Ο Δήμος Πειραιά έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας (Β.1.2.π4) με την εταιρεία DIMAND Α.Ε.
για την αξιοποίηση του πρώην καπνεργοστασίου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ το οποίο βρίσκεται στην
περιοχή του Αγίου Διονυσίου. Η Επένδυση υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ και ήδη έχει
δομολογηθεί.
Στο μνημόνιο συνεργασίας αναφέρεται μεταξύ άλλων η εναρμόνιση της ιδιωτικής επένδυσης με τις
προτεραιότητες της στρατηγικής του Δήμου Πειραιά όπως αυτές περιγράφονται στην Ολοκληρωμένη
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου και αποτυπώνονται στην ΟΧΕ. Προτεραιότητες
που υπηρετεί και το σχέδιο της ανάπλασης της περιοχής του Αγίου Διονυσίου.
Η εταιρεία απέκτησε τον Ιούνιο 2016, την κυριότητα των Ο.Τ. 128, 129 και 139 στη Βιομηχανική Περιοχή
Αγίου Διονυσίου του Δήμου Πειραιά, στα οποία στεγάζονταν μέχρι το 2009 τα βιομηχανικά, εμπορικά,
επαγγελματικά και αποθηκευτικά κτίρια του ιστορικού για την περιοχή πρώην καπνεργοστασίου της
ΠΑΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ. Τα εν λόγω κτίρια
είναι έκτοτε κενά και μη χρησιμοποιούμενα,
αναδεικνύοντας έντονα την ανάγκη αναβίωσης, εκσυγχρονισμού και εμπλουτισμού τους με νέες
σύγχρονες χρήσεις και λειτουργίες τοπικού, υπερτοπικού και μητροπολιτικού χαρακτήρα. Η εταιρεία
προτίθεται να αξιοποιήσει τα εν λόγω ακίνητα, τα οποία λόγω της ιστορικότητας, της θέσης και του
μεγέθους αποτελούν σημείο αναφοράς για την περιοχή.
Εκσυγχρονισμός της ενεργειακής απόδοσης του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού (ΣΔΙΤ): Ο
Δήμος Πειραιά έχει διασφαλίσει τη χρηματοδότηση από την EBRD της μελέτης για τον εκσυγχρονισμό
της ενεργειακής απόδοσης του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού με ΣΔΙΤ. Το έργο αυτό εναρμονίζεται με
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τις προτεραιότητες της στρατηγικής της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα με τις παρεμβάσεις
ενεργειακής εξοικονόμησης στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης οικονομίας των αναγκών.
Ωστόσο, λόγω του μεγέθους του έργου δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της ΟΧΕ. Γι’
αυτό τον λόγο ο Δήμος Πειραιά προέβη στις απαραίτητες πρόδρομες ενέργειες για την εκτέλεση της εν
λόγω ΣΔΙΤ και τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων ύψους 6 ως 10 εκατομμύρια ευρώ.
Αξιοποίηση του Πύργου του Πειραιά: Στο πλαίσιο της παρέμβασης Π-14 της ΟΧΕ, η οποία σχετίζεται
με στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης και αναζωογόνησης
για τη βελτίωση της
καθημερινότητας και της κινητικότητας των Πολιτών και τη διάχυση των ροών επισκεψιμότητας στην
Πόλη του Πειραιά, έχει προβλεφθεί η βιοκλιματική ανάπλαση της κεντρικής υπαίθριας αγοράς Δήμου
Πειραιά και η αναζωογόνηση του ζωτικού χώρου της. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο
ύψος των 3.5 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την περιοχή γύρω από τον
Πύργο. Η εν λόγω επένδυση θα συμβάλει στη διαμόρφωση ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος, το οποίο
είναι προϋπόθεση για την εξεύρεση ιδιωτικών πόρων και την υλοποίηση έργου ΣΔΙΤ αξιοποίησης του
Πύργου. Το εκτιμώμενο ύψος της ιδιωτικής επένδυσης ανέρχεται στα 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το συνολικό ύψος της εκτιμώμενης μόχλευσης ιδιωτικών πόρων
ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Η εν λόγω μόχλευση αντιστοιχεί σε επένδυση 109 εκατομμυρίων
ευρώ στον Πειραιά από άλλους πόρους πλην ιδιωτικών στο πλαίσιο της ΟΧΕ ή σε εναρμόνιση με τη
στρατηγική της.
Πίνακας συνολικών επενδύσεων στον Δήμο του Πειραιά - στο πλαίσιο της ΟΧΕ ή σε συνάφεια με τη
στρατηγική της - από πόρους πλην ιδιωτικών και σχετικής μόχλευσης ιδιωτικών πόρων
Εκτιμώμενο ύψος
επένδυσης από πόρους
πλην ιδιωτικών

Εκτιμώμενο ύψος μόχλευσης
ιδιωτικών πόρων

ΟΧΕ

80.065.000

16.000.000

Ανάπλαση περιοχής Αγίου
Διονυσίου – Ιδιωτική
επένδυση στην ΠΑΠΣΤΡΑΤΟΣ
ΑΒΕΣ

15.000.000

100.000.000

Εκσυγχρονισμός της
ενεργειακής απόδοσης του
δημοτικού δικτύου
οδοφωτισμού (ΣΔΙΤ)

8.000.000

Κόμβος καινοτομίας για τη
Γαλάζια Οικονομία

1.800.000

Δράσεις για την
ολοκληρωμένη διαχείριση
αστικών αποβλήτων στον
Δήμο Πειραιά

2.000.000

Ανάπλαση Δημοτικής Αγοράς
- Αξιοποίηση του Πύργου του
Πειραιά

3.500.000
(μέρος των 90 εκατ. της ΟΧΕ)

27.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

98.865.000

151.000.000
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Ε.7 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Ε.7.1 - Κίνδυνοι για το Σύστημα Διακυβέρνησης
Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας αναφορικά με τα προβλήματα / κινδύνους που είναι πιθανό να
υπάρξουν κατά τη διακυβέρνηση και την υλοποίηση της Στρατηγικής. Ακολούθως να τεκμηριωθούν οι
σχεδιαζόμενοι τρόποι για τον περιορισμό ή/και την εξάλειψη των εν λόγω κινδύνων.

Επηρεαζόμενη
Διαδικασία

Περιγραφή Κινδύνου

2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Πιθανές επιπτώσεις

ΧΑΜΗΛΟΣ

Αμφισβήτηση της αρχής της
συμμετοχικότητας, της
αντιπροσωπευτικότητας των
Εταίρων της καθολικότητας, της
διαφάνειας στη διαβούλευση.
Προστριβές στην υλοποίηση
παρεμβάσεων / δράσεων στο
πλαίσιο του προγράμματος της
ΟΧΕ.

1.2. ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΧΕ ΒΑΑ

ΥΨΗΛΟΣ

Πιθανές καθυστερήσεις στην
υλοποίηση πράξεων, πιθανή
αστοχία στην επίτευξη των
δεικτών του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ και
κατά συνέπεια στο ίδιο το ΠΕΠ

1.3. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΣΑΙΟΣ

Πιθανές καθυστερήσεις στη
πορεία του υλοποίησης
προγράμματος

1.4. ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΡΟΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕΣΑΙΟΣ

Πιθανές Καθυστερήσεις στην
υλοποίηση του προγράμματος,
των Πράξεων που το αποτελούν

2.1. Η ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑΙΟΣ

Μη έγκαιρη και πλημμελής
υλοποίηση καθηκόντων του ΕΦΔ
και προβλήματα στην ομαλή
υλοποίηση του προγράμματος

2.2. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΧΑΜΗΛΟΣ

Καθυστέρηση στην έκδοση
Προσκλήσεων και κατ’ επέκταση
ενεργοποίηση και υλοποίηση
προγράμματος

2.3. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΔΕ ΣΤΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΦΔ

ΜΕΣΑΙΟΣ

Μη ομαλή υλοποίηση τους
προγράμματος

2.4. ΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΣ

Πιθανές καθυστερήσεις στην
υλοποίηση πράξεων, πιθανή
αστοχία στην επίτευξη των
δεικτών του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ και
κατά συνέπεια στο ίδιο το ΠΕΠ

2.5. ΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΤΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΣ

Πιθανά προβλήματα στην
υλοποίηση του προγράμματος

3.1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΧΑΜΗΛΟΣ

Προβλήματα στη νομιμότητα των
ενεργειών που έχουν ή θα
λάβουν χώρα

3.2. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΑ

ΧΑΜΗΛΟΣ

Καθυστερήσεις στην
ενεργοποίηση/ υλοποίηση του
προγράμματος / Πράξεων

3.3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΣΑΙΟΣ

Δυσκολίες στην ανάληψη /
εκτέλεση έργων

1.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
1. ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΧΕ
/ΒΑΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Βαθμός Κίνδυνου
(Χαμηλός, Μεσαίος,
Υψηλός)
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4.1. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΗ
ΤΗΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

4.2. ΜΗ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

4.3. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΙΑΚΙΟΥΧΟ

ΧΑΜΗΛΟΣ

Προβλήματα στη νομιμότητα των
ενεργειών

ΜΕΣΙΑΟΣ

Η υλοποίηση του έργου με
διαφορετικό τρόπο από αυτόν
που έχει εγκριθεί με την απόφαση
ένταξης, ανάληψη νομικής
δέσμευσης καθώς και το
νομοθετικό πλαίσιο ενδέχεται να
δημιουργήσει μη επιλέξιμες
δαπάνες και απώλεια πόρων

ΥΨΗΛΟΣ

Αρνητική επίπτωση στους
οικονομικούς δείκτες και τους
δείκτες φυσικού αντικειμένου της
Πράξης

Τρόποι αντιμετώπισης κινδύνων του Συστήματος Διακυβέρνησης (ανά συγκεκριμένο κίνδυνο):
Περιγράφονται στη συνέχεια οι τρόποι αντιμετώπισης των κινδύνων στο σύστημα Διακυβέρνησης
1.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Στο
πλαίσιο διακυβέρνησης της ΟΧΕ /ΒΑΑ Πειραιά, θα δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη «Επιτροπή
Καθοδήγησης» (Steering Committee) η οποία θα αξιοποιεί το φόρουμ διαβούλευσης και θα λαμβάνει
υπόψη της τις απόψεις, θέσεις και προτάσεις που ανταλλάσσονται και) υποβάλλονται από
ενδιαφερόμενους εταίρους, φορείς (stakeholders), πολίτες. Η Επιτροπή Καθοδήγησης αναλαμβάνει να
διασφαλίσει τη διαφάνεια και την εξωστρέφεια του «Συστήματος Διακυβέρνησης». Τα μέλη της
επιτροπής θα είναι εκπρόσωποι τοπικών φορέων της πόλης, κοινωνικών εταίρων, του επιχειρηματικού
κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών. Οι Κοινωνικοί Εταίροι που θα συμμετάσχουν θα διακρίνονται
από τη διαχρονική ενεργητική παρουσία τους και δραστηριοποίηση τόσο στην πόλη του Πειραιά, αλλά
και στους όμορους Δήμους.
1.2. ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΧΕ
ΒΑΑ: Ορισμός Υπευθύνου και Συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων, Εφαρμογή Διαδικασίας
ΔVIII_4: Διαχείριση Κινδύνων του ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-202. Σκοπός την εν λόγω διαδικασίας είναι η
εκτίμηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση και την
επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας προβλέπεται ο Ορισμός
ενός Υπεύθυνου για θέματα Διαχείρισης Κινδύνων και Συγκρότηση μιας Ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων,
έργο της τελευταίας η εφαρμογή των ενεργειών εντοπισμού, αξιολόγησης και αντιμετώπισης κινδύνων
στο πλαίσιο του προγράμματος.
Δεδομένου ότι σημαντική διεργασία της διαχείρισης κινδύνων αποτελεί η Εκτίμηση κινδύνων (Risk
assessment), η οποία στοχεύει στον προσδιορισμό των κινδύνων για τους οποίους κρίνεται ότι δεν
έχουν γίνει ακόμη αρκετές ενέργειες για να περιοριστεί η πιθανότητα εκδήλωσης ή και η επίπτωσή τους
σε ένα αποδεκτό/ ανεκτό επίπεδο, η Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνων προβαίνει στα εξής διαδικαστικά
βήματα:
Εντοπισμός κινδύνων (Risk identification): διαδικασία για την εξεύρεση, την αναγνώριση, την περιγραφή
και κατηγοριοποίηση των κινδύνων.
Ανάλυση κινδύνων (Risk analysis, ποιοτική και ποσοτική): διαδικασία για τον καθορισμό του επιπέδου
έκθεσης στον κίνδυνο λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα εμφάνισής του και την επίπτωση που θα
επιφέρει η πιθανή εμφάνισή του καθώς και την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων ελέγχων.
Αξιολόγηση κινδύνων (Risk evaluation): εξέταση για να διαπιστωθεί αν το επίπεδο κινδύνου είναι
αποδεκτό ή αν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. Στην περίπτωση που το επίπεδο κινδύνου είναι
αποδεκτό η συναφής δραστηριότητα συνεχίζεται χωρίς να απαιτείται η λήψη περαιτέρω μέτρων ή και
συγκεκριμένων ενεργειών, ενώ προσδιορίζεται η κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση των κινδύνων.
Με την ολοκλήρωση του σταδίου της εκτίμησης των κινδύνων και την προτεραιότητα αντιμετώπισης των
κινδύνων για τους οποίους εκτιμάται ότι η πιθανότητα εκδήλωσης ή και η επίπτωσή τους δεν
ανταποκρίνονται σε ένα αποδεκτό/ ανεκτό επίπεδο, η διεργασία της διαχείρισης κινδύνων μεταπίπτει
στη φάση της Αντιμετώπισης – Θεραπείας των κινδύνων (Risk treatment).
Παρακολούθηση και Επικοινωνία (Monitoring and review) αφορά στην επιβεβαίωση της
αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης κινδύνου συνολικά, αλλά και κάθε επί
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μέρους δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Σκοπός της παρακολούθησης είναι να εξασφαλιστεί
ότι:
o

Όλοι οι κίνδυνοι έχουν αναγνωριστεί

o

Τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπισή τους είναι αποτελεσματικά

o

Το σύνολο των δραστηριοτήτων παραμένει μέσα στο προκαθορισμένο όριο ανοχής κινδύνου

o

Εντοπίζονται τυχόν αναγκαίες αλλαγές στα μέτρα ή/και στην προτεραιότητα αντιμετώπισης των
κινδύνων

o

Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών (όπως η
εμφάνιση ενός κινδύνου που δεν είχε προβλεφθεί)

Συνεπώς το παραγόμενο της παρακολούθησης ενδέχεται να οδηγήσει στον εμπλουτισμό του καταλόγου
των αναγνωρισμένων κινδύνων ή/και σε προτάσεις αναθεώρησης (προσθήκης, τροποποίησης ή
απάλειψης) των προκαθορισμένων μέτρων ελέγχου που προτείνονται για κάθε κίνδυνο.
1.3. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Επικοινωνία με
Διαχειριστική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς από τους οποίους εξαρτάται η έγκριση του
προσράμματος και η έναρξη υλοποίησης ώστε να επιλυθούν τα όποια προβλήματα και να επιταχυνθεί η
διαδικασία.
1.4. ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επικοινωνία με τη διαχειριστική Αρχή και τα
εμπλεκόμενα άτομα ή/και φορείς ώστε σε περίπτωση καθυστέρησης να υπάρξει συντονισμός των
υπευθύνων και επίσπευση της διαδικασίας, σε περίπτωση προβλήματος, άμεση προσπάθεια επίλυσης
του προβλήματος.
2.1. Η ΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Άμεση εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη σύσταση του αυτοτελούς τμήματος διαχείριση ΟΧΕ /ΒΑΑ
στο Δήμο Πειραιά.
Σαφής Προσδιορισμός της διάθρωσης, του αριθμού των θέσεων, των
περιγραμμάτων των θέσεων εργασίας (τα οποία περιγράφουν τα καθήκοντα του προσωπικού ανά
θέση), του νομοθετικού πλαισίου, της διαδικασίας και των κριτηρίων επιλογής του προσωπικού,
2.2. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: Άμεση έγκριση κριτήριων και
έκδοση προσκλήσεων.
2.3. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΔΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΦΔ: Εφαρμογή Διαδικασιών ΣΔΕ και
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που περιγράφουν αναλυτικά τις προθεσμίες εκτέλεσης διαδικασιών
(σημείο έναρξης και διάρκεια κάθε διαδικασίας). Χρήση της επιλογής έκδοσης αναφορών του ΟΠΣ, που
να καταγράφεται ο μέσος χρόνος απόκρισης μεταξύ των διαφόρων διαδικασιών.
2.4. ΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ: Εφαρμογή Διαδικασιών Λειτουργικής
Περιοχής ΛΠΙΙ_ Παρακολούθηση και Επαλήθευση Πράξεων όπου περιλαμβάνονται οι παρακάτω
διαδικασίες :
•

ΔΙΙ_1: Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης Πράξεων

•

ΔΙΙ_2: Έγκριση διακήρυξης

•

ΔΙΙ_3: Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης

•

ΔΙΙ_4: Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης

•

ΔΙΙ_5: Διοικητική επαλήθευση δαπάνης

•

ΔΙΙ_6: Προγραμματισμός επιτόπιων επαληθεύσεων

•

ΔΙΙ_7: Επιτόπια επαλήθευση

•

ΔΙΙ_8: Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε συστάσεις

•

ΔΙΙ_9: Τροποποίηση απόφασης ένταξης

•

ΔΙΙ_10: Ολοκλήρωση πράξης

•

ΔΙΙ_11: Επαλήθευση μακροχρόνιων υποχρεώσεων
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2.5. ΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΤΗΣ: Για τη συστηματική πρόληψη,
ανίχνευση και απόκριση σε θέματα απάτης εφαρμόζονται οι παρακάτω Διαδικασίες :
•

ΔVIII_1: Αξιολόγηση κινδύνων απάτης

•

ΔVIII_2: Εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών απάτης

•

ΔVIII_3: Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών

•

ΔVIII_4: Διαχείριση κινδύνων

3.1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ : άμεση Ενημέρωση Δικαιούχων, Οργάνωση και εκπαίδευση
Προσωπικού, εκπόνηση σχετικών εργαλείων
3.2. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΑ : Εντοπισμός των σημείων που προκαλούν τη
καθυστέρηση και απαιτείται παρέμβαση. Ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και συνεργασία ώστε να
καθοριστεί άμεσα ο τρόπος αντιμετώπισης του κωλύματος.
3.3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
Ενημέρωση των πολιτικών προϊσταμένων για τις ανάγκες και τα προβλήματα στα έργα αρμοδιότητας
του ΕΦΔ. Αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων. Χρήση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού που
δημιουργήθηκε και ο οποίος σκοπεύει να εξασφαλίζει, αποκλειστικά στους δικαιούχους προγραμμάτων
ΕΣΠΑ, πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται. Το ποσό αποδεσμεύεται σταδιακά
για την αποπληρωμή των τιμολογίων των προμηθευτών τους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή
εγγυητικής επιστολής. Χάρη σε αυτό τον νέο μηχανισμό, δεν θα απαιτείται πλέον από τους επενδυτές να
προχρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου.
4.1. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: οι διαδικασίες των εγκρίσεων
διακήρυξης, ανάληψης και τροποποίησης της νομικής δέσμευσης συνοδεύονται από τυποποιημένες
διαδικασίες (ΔΙΙ_2: Έκκριση Διακήρυξης, ΔΙΙ_3 Έγκριση ανάληψης νομικής Δέσμευσης, ΔΙΙ_4:
Προέγκριση τροποποίηση νομικής δέσμευσης). Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο κίνδυνος καθώς
παραλαβαίνονται τυχόν αστοχίες αναφορικά με τη συμμόρφωση των δικαιούχων με τους κανόνες
δημοπράτησης, ανάθεση και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων.
4.2. ΜΗ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: Εφαρμόζονται οι παρακάτω
τυποποιημένες διαδικασίες.
•

Με τη διαδικασία
ΔΙ_2: Επιλογή και έγκριση Πράξης: Αξιολογείται η διοικητική και
Επιχειρησιακή και χρηματοποικονομική Ικανότητα του Δικαιούχου να εκτελέσει τη Πράξη, ώστε
να περιοριστεί ο κίνδυνος να εγκριθούν για χρηματοδότησης πράξεις, των οποίων οι δικαιούχοι
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

•

Με τη διαδικασία ΔΙΙ_1: Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης Πράξεων (πράξεις πλην ΚΕ) ο
ΕΦΔ αποκτά εμπειρία και γνώση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση μιας
πράξης, με σκοπό να αναληφθούν άμεσα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

•

•Κατά την διαδικασία της παρακολούθησης λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέσματα των
διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων (ΔΙΙ_5: Διοικητική επαλήθευση δαπάνης (πράξεις
πλην ΚΕ) και ΔΙΙ_7: Επιτόπια επαλήθευση (πράξεις πλην ΚΕ)

4.3. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΚΙΟΥΧΟ: Στο πλαίσιο της διαδικασίας ΔΙΙ_1:
Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης Πράξεων (πράξεις πλην ΚΕ) υφίστανται εργαλεία που ο ΕΦΔ
δύναται να διαπιστώσει απόκλισης από τους όρους της απόφασης ένταξης, μη αιτιολογημένες
καθυστερήσεις στη πορεία υλοποίησης που δύνανται να οδηγήσουν ως την απένταξη της Πράξης
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Ε.7.2 - Κίνδυνοι για την υλοποίηση Παρεμβάσεων
Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας αναφορικά με τα προβλήματα / κινδύνους που είναι πιθανό να
απειλήσουν την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Ακολούθως να τεκμηριωθούν οι
σχεδιαζόμενοι τρόποι για τον περιορισμό ή/και την εξάλειψη των εν λόγω κινδύνων. Σημειώνεται ότι η
κατηγοριοποίηση σε Χαμηλό, Μεσαίο και Υψηλό κίνδυνο θα πρέπει να γίνεται πλήρως κατανοητή με τον
επακριβή καθορισμό της κάθε κατηγορίας κινδύνου.

Ειδ.
Άξονας
Στόχος

Παρέμβαση

Εκτιμώμενο
Κόστος (€)

Βαθμός
Κίνδυνου
(Χαμηλός,
Μεσαίος,
Υψηλός)

Πιθανές επιπτώσεις

Προβλήματα στο Σχεδιασμό και
Υλοποίηση παρόμοιων
παρεμβάσεων λόγω τη
υιοθέτησης σύγχρονων και
καινοτόμων εργαλείων

1.1

Π-1: Αξιοποίηση Συγκριτικών
Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας
και Κοινωνίας του Πειραιά:
Δημιουργία και Στήριξη
«Κοινοτήτων Γνώσης και
Καινοτομίας» (Knowledge
Innovation Communities - KICs)
με έμφαση στην ΠΣΕΕ

Δυσκολίες εξεύρεσης
συνεργατών με εξειδικευμένη
δραστηριότητα
2.090.000,00€ ΜΕΣΑΙΟΣ

Δυσκολίες στην εξειδίκευση
Δράσεων και Καθορισμό
κριτηρίων επιλογής
Ωφελουμένων
Δυσκολίες στη Διαχείριση και
συντονισμό εμπλεκομένων
λόγω πολυπλοκότητας
παρέμβασης
Καθυστερήσεις κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία λόγω
προσφυγών

1.

1.2

Π-2: Υποστήριξη της Εισαγωγής
Προηγμένων Τεχνολογιών και
2.166.000,00€ ΜΕΣΑΙΟΣ
Εφαρμογών ΤΠΕ στις
Επιχειρήσεις του Πειραιά

Προβλήματα στο Σχεδιασμό και
Υλοποίηση παρόμοιων
παρεμβάσεων λόγω έλλειψης
σχετικής εμπειρίας (ενισχύσεις
προς τις επιχειρήσεις)
Δυσκολίες στην Ανάλυση και
Καθορισμό Κριτηρίων επιλογής
Μη ορθολογική διαχείριση κατά
την υλοποίηση της
παρέμβασης

1.3

1.4

Π-3: Ανάπτυξη «ευφυών»
υπηρεσιών που αναβαθμίζουν την
ποιότητα ζωής Πολιτών και
Επισκεπτών της Πόλης του
Πειραιά και ενισχύουν τις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την
1.621.000,00€ ΜΕΣΑΙΟΣ
Ηλεκτρονική Δημοκρατία, τη
Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις
Εταιρικές Σχέσεις και τον
«Μηχανισμό Διακυβέρνησης» της
ΟΧΕ

Δυσκολίες λόγω τεχνολογικών
προκλήσεων

Π-4: Υποστήριξη της εκκόλαψης
και ίδρυσης νεοφυών
επιχειρήσεων και δικτύων, με
έμφαση στις εφαρμογές των
Έξυπνων Πόλεων, στις
Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Δραστηριότητες, στον Τουρισμό,

Δυσκολίες στην εξεύρεση και
διαμόρφωση κατάλληλων
Δομών και την Στελέχωσή τους
με εξειδικευμένο προσωπικό

7.000.000,00€ ΜΕΣΑΙΟΣ

Δύσχρηστες και μη
Λειτουργικές υπηρεσίες
Ελλιπής καθορισμός
απαιτήσεων παρέμβασης
Καθυστερήσεις κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία λόγω
προσφυγών και πλήθους
ενδιαφερομένων

Προβλήματα στο Σχεδιασμό,
Υλοποίηση και Διαχείριση
παρόμοιων παρεμβάσεων
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Ειδ.
Άξονας
Στόχος

Παρέμβαση

Εκτιμώμενο
Κόστος (€)

Βαθμός
Κίνδυνου
(Χαμηλός,
Μεσαίος,
Υψηλός)

στην Γαλάζια Οικονομία και στην
Κοινωνική Καινοτομία.

Πιθανές επιπτώσεις

λόγω έλλειψης εμπειρίας σε
σύγχρονα και καινοτόμα
εργαλεία
Δυσκολίες εξεύρεσης
συνεργατών με εξειδικευμένη
δραστηριότητα
Καθυστερήσεις κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία
Δυσκολίες στην εξεύρεση και
διαμόρφωση κατάλληλων
Δομών και την Στελέχωσή τους
με εξειδικευμένο προσωπικό

1.5

Π-5: Υποστήριξη της
Προετοιμασίας και Εφαρμογής
Επιχειρηματικών και Συλλογικών
Εξωστρεφών Στρατηγικών
5.400.000,00€ ΜΕΣΑΙΟΣ
Σχεδίων και αξιοποίησης
Χρηματοδοτικών Εργαλείων από
τις Επιχειρήσεις του Πειραιά.

Προβλήματα στο Σχεδιασμό,
Υλοποίηση και Διαχείριση
παρόμοιων παρεμβάσεων
λόγω έλλειψης εμπειρίας σε
σύγχρονα και καινοτόμα
εργαλεία
Δυσκολίες στην Ανάλυση και
Καθορισμό Κριτηρίων επιλογής
συμμετεχόντων σε δράσεις
ενίσχυσης επιχειρήσεων
Δυσκολίες εξεύρεσης
συνεργατών με εξειδικευμένη
δραστηριότητα
Καθυστερήσεις κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία
Δυσκολίες στην εξεύρεση και
διαμόρφωση κατάλληλων
Δομών και την Στελέχωσή τους
με εξειδικευμένο προσωπικό

1.6

Π-6: Ενίσχυση Παραγωγικών και
Συναφών Δραστηριοτήτων
υψηλής προστιθέμενης αξίας
υφιστάμενων ή νεοϊδρυόμενων
6.800.000,00€ ΜΕΣΑΙΟΣ
Επιχειρήσεων για την εδραίωσή
τους σε νέες αγορές του
εξωτερικού, κατά προτεραιότητα
στους τομείς της ΠΣΕΕ.

Προβλήματα στο Σχεδιασμό,
Υλοποίηση και Διαχείριση
παρόμοιων παρεμβάσεων
λόγω έλλειψης εμπειρίας σε
σύγχρονα και καινοτόμα
εργαλεία
Δυσκολίες στην Ανάλυση και
Καθορισμό Κριτηρίων επιλογής
συμμετεχόντων σε δράσεις
ενίσχυσης επιχειρήσεων
Δυσκολίες εξεύρεσης
συνεργατών με εξειδικευμένη
δραστηριότητα
Δυσκολίες στη Διαχείριση και
συντονισμό εμπλεκομένων
λόγω πρωτοτυπίας και
πολυπλοκότητας της
παρέμβασης
Καθυστερήσεις κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία

1.7

Π-7: Ίδρυση νέων επιχειρήσεων
σε εταιρικό ή ατομικό επίπεδο,
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ
Αττικής

1.811.000,00€ ΜΕΣΑΙΟΣ

Προβλήματα στο Σχεδιασμό και
Υλοποίηση παρόμοιων
παρεμβάσεων λόγω έλλειψης
σχετικής εμπειρίας (ενισχύσεις
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Ειδ.
Άξονας
Στόχος

Παρέμβαση

Εκτιμώμενο
Κόστος (€)

Βαθμός
Κίνδυνου
(Χαμηλός,
Μεσαίος,
Υψηλός)

Πιθανές επιπτώσεις

προς τις επιχειρήσεις)
Δυσκολίες στην Ανάλυση και
Καθορισμό Κριτηρίων επιλογής
Μη ορθολογική διαχείριση κατά
την υλοποίηση της
παρέμβασης

1.8

Π-8: Στήριξη της
προσαρμοστικότητας των
επιχειρήσεων του Πειραιά και των
εργαζομένων σε αυτές στο
1.319.000,00€ ΜΕΣΑΙΟΣ
πλαίσιο Ειδικών Στρατηγικών
Βελτίωσης / Ανάδειξης Βιώσιμων
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων,
ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ

Προβλήματα στο Σχεδιασμό και
Υλοποίηση παρόμοιων
παρεμβάσεων λόγω έλλειψης
σχετικής εμπειρίας (ενισχύσεις
προς τις επιχειρήσεις)
Δυσκολίες στην Ανάλυση και
Καθορισμό Κριτηρίων επιλογής
Μη ορθολογική διαχείριση κατά
την υλοποίηση της
παρέμβασης
Πλημμελής σχεδιασμός
παρέμβασης, Ανεπαρκή
σχέδια και προδιαγραφές

2.1

Π-9: Εξοικονόμηση τελικής
ενέργειας από την ενεργειακή
αναβάθμιση Δημόσιων κτιρίων με 1.000.000,00€ ΧΑΜΗΛΟΣ
τη χρήση καινοτόμων μεθόδων
και τεχνολογιών

Ασάφεια στις απαιτήσεις της
παρέμβασης
Καθυστερήσεις στη προμήθεια
υλικών και εξοπλισμού ή κακή
ποιότητα αυτών
Δυσκολίες στην επικοινωνία με
Ανάδοχο
Καθυστερήσεις κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία

2.

2.2

Π-10 Πιλοτικός Μηχανισμός
Ενημέρωσης, Πρόληψης,
Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης 300.000,00€
κλιματικών κινδύνων στο Αστικό
περιβάλλον του Πειραιά

Προβλήματα στο Σχεδιασμό και
Υλοποίηση παρόμοιων
παρεμβάσεων λόγω έλλειψης
σχετικής εμπειρίας
ΧΑΜΗΛΟΣ

Ασάφεια στις απαιτήσεις της
παρέμβασης
Δυσκολίες στην εξεύρεση και
διαμόρφωση κατάλληλης
δομής και την Στελέχωσή της
με εξειδικευμένο προσωπικό
Καθυστερήσεις κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία

2.3

2.4

Π-11 Στοχευμένη Πρόληψη της
δημιουργίας αποβλήτων με
έμφαση στην Οικιστική
Κομποστοποίηση και στην
πρόληψη της δημιουργίας
αποβλήτων τροφών

968.000,00€

Π-12 Ανάπτυξη, ανάδειξη και
διασύνδεση Πολιτιστικών και
Τουριστικών Πόρων της Πόλης

5.883.000,00€ ΜΕΣΑΙΟΣ

ΧΑΜΗΛΟΣ

Προβλήματα στο Σχεδιασμό και
Υλοποίηση παρόμοιων
παρεμβάσεων λόγω έλλειψης
σχετικής εμπειρίας
Ασάφεια στις απαιτήσεις της
παρέμβασης
Καθυστερήσεις κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία
Ασάφεια στη περιγραφή, τις
προδιαγραφές και τις
απαιτήσεις της παρέμβασης

170
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
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Ειδ.
Άξονας
Στόχος

Παρέμβαση

Εκτιμώμενο
Κόστος (€)

Βαθμός
Κίνδυνου
(Χαμηλός,
Μεσαίος,
Υψηλός)

του Πειραιά

Πιθανές επιπτώσεις

Δυσκολία - καθυστέρηση στη
λήψη αδειών
Μη ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα
έργου
Αλλαγές στον αρχικό
σχεδιασμό λόγω εξωτερικών
παραγόντων
Λανθασμένη εκτίμηση
προϋπολογισμού έργου
Καθυστέρηση Πληρωμών
Χρηματοοικονομική Αποτυχία
Αναδόχου, προβλήματα
ρευστότητας
Καθυστερήσεις λόγω
αρχαιολογικών ευρημάτων
Απρόβλεπτες καταστάσεις
Ανεπαρκής επικοινωνία με
Ανάδοχο
Αναταραχή στις δημόσιες
δραστηριότητες
Καθυστερήσεις κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία λόγω
υψηλού ανταγωνισμού ή/και
προσφυγών

2.4

Π-13 «Προορισμός Πειραιάς»
(Destination Piraeus):
Ολοκληρωμένη Διαχείριση και
Τοποθέτηση / Προώθηση της
Πόλης του Πειραιά ως Διεθνούς
Εμβέλειας Τουριστικού,
Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού 1.370.000,00€ ΧΑΜΗΛΟΣ
Προορισμού (Piraeus Place
Branding & Management) Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση,
Προγραμματισμός και Βιώσιμη
Διαχείριση Αστικών Τουριστικών
Ροών

Δυσκολίες λόγω τεχνολογικών
προκλήσεων
Δύσχρηστες και μη
Λειτουργικές υπηρεσίες
Ελλιπής καθορισμός
απαιτήσεων παρέμβασης
Καθυστερήσεις κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία λόγω
προσφυγών και πλήθους
ενδιαφερομένων
Ασάφεια στη περιγραφή, τις
προδιαγραφές και τις
απαιτήσεις της παρέμβασης

2.5

Π-14 Στοχευμένες παρεμβάσεις
αστικής αναβάθμισης και
αναζωογόνησης για τη βελτίωση
της καθημερινότητας και της
15.000.000,00€ ΜΕΣΑΙΟΣ
κινητικότητας των Πολιτών και τη
διάχυση των ροών
επισκεψιμότητας στην Πόλη του
Πειραιά

Δυσκολία - καθυστέρηση στη
λήψη αδειών
Μη ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα
έργου
Αλλαγές στον αρχικό
σχεδιασμό λόγω εξωτερικών
παραγόντων
Λανθασμένη εκτίμηση
προϋπολογισμού έργου
Καθυστέρηση Πληρωμών
Χρηματοοικονομική Αποτυχία
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Ειδ.
Άξονας
Στόχος

Παρέμβαση

Εκτιμώμενο
Κόστος (€)

Βαθμός
Κίνδυνου
(Χαμηλός,
Μεσαίος,
Υψηλός)

Πιθανές επιπτώσεις

Αναδόχου, προβλήματα
ρευστότητας
Καθυστερήσεις λόγω
αρχαιολογικών ευρημάτων
Απρόβλεπτες καταστάσεις
Ανεπαρκής επικοινωνία με
Ανάδοχο
Αναταραχή στις δημόσιες
δραστηριότητες
Καθυστερήσεις κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία λόγω
υψηλού ανταγωνισμού ή/και
προσφυγών

3.1

Π-15 Αξιοποίηση πρώην
Στρατοπέδου Παπαδογιώργη ως
«Διευρυμένου Κόμβου
Υπηρεσιών Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Κοινωνικής
Ένταξης» (Piraeus Social
Inclusion Hub) και ανακαίνιση
Παιδικών / Βρεφονηπιακών
σταθμών Δήμου Πειραιά

Ασάφεια στη περιγραφή, τις
προδιαγραφές και τις
απαιτήσεις της παρέμβασης

7.420.000,00€ ΥΨΗΛΟΣ

Δυσκολία - καθυστέρηση στη
λήψη αδειών
Ανεπαρκής επικοινωνία με
Ανάδοχο
Καθυστερήσεις κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία λόγω
υψηλού ανταγωνισμού ή/και
προσφυγών
Δυσκολίες στην εξεύρεση και
διαμόρφωση κατάλληλων
Δομών και την Στελέχωσή τους
με εξειδικευμένο προσωπικό

3.
3.2

Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία
Δικτύου Πιλοτικών «Γραφείων
Προώθησης στην Απασχόληση
και στην Επιχειρηματικότητα»

Προβλήματα στο Σχεδιασμό,
Υλοποίηση και Διαχείριση
παρόμοιων παρεμβάσεων
λόγω έλλειψης εμπειρίας σε
νέους μηχανισμούς
700.000,00€

ΧΑΜΗΛΟΣ

Δυσκολίες στην Ανάλυση και
Καθορισμό Κριτηρίων επιλογής
ωφελουμένων
Δυσκολίες εξεύρεσης
συνεργατών με εξειδικευμένη
δραστηριότητα
Δυσκολίες στη Διαχείριση και
συντονισμό εμπλεκομένων
λόγω του χαρακτήρα της
παρέμβασης
Καθυστερήσεις κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία

3.2

Π-17: Ολοκληρωμένες
Παρεμβάσεις Προώθησης στην
Απασχόληση Ευπαθών Ομάδων
με ανάπτυξη Δομών Προώθησης
στην Απασχόληση και εφαρμογή 2.000.000,00€ ΜΕΣΑΙΟΣ
πλέγματος δράσεων
συμβουλευτικής, mentoring,
κατάρτισης των Ανέργων (που
οδηγεί σε πιστοποίηση),

Δυσκολίες στην Ανάλυση και
Καθορισμό Κριτηρίων επιλογής
Ωφελουμένων
Μη ορθολογική διαχείριση κατά
την υλοποίηση της
παρέμβασης
Δυσκολίες στη Διαχείριση και
συντονισμό εμπλεκομένων
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ειδ.
Άξονας
Στόχος

Παρέμβαση

Εκτιμώμενο
Κόστος (€)

Βαθμός
Κίνδυνου
(Χαμηλός,
Μεσαίος,
Υψηλός)

Πιθανές επιπτώσεις

πρακτικής εξάσκησης,
προώθησης στην απασχόληση
και στην επιχειρηματικότητα κ.λπ.

3.3

Π-18: Δίκτυο Δομών Διημέρευσης
και Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης
Ευάλωτων Ομάδων (με έμφαση 2.100.000,00€ ΧΑΜΗΛΟΣ
στο περιβάλλον της Οικογένειας
και στα Παιδιά

Προβλήματα στο Σχεδιασμό και
Υλοποίηση παρόμοιων
παρεμβάσεων λόγω της
υιοθέτησης σύγχρονων και
καινοτόμων εργαλείων και
μηχανισμών
Δυσκολίες στη Διαχείριση και
συντονισμό εμπλεκομένων
Προβλήματα στο Σχεδιασμό και
Υλοποίηση παρόμοιων
παρεμβάσεων λόγω τη
υιοθέτησης σύγχρονων και
καινοτόμων εργαλείων και
μηχανισμών

3.4

Π-19: Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων
με Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα 11.820.000,00€ ΜΕΣΑΙΟΣ
και Δράσεις κοινωνικοποίησης,
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.

Δυσκολίες εξεύρεσης
συνεργατών με εξειδικευμένη
δραστηριότητα
Δυσκολίες στην εξειδίκευση
Δράσεων και Καθορισμό
κριτηρίων επιλογής
Ωφελουμένων
Δυσκολίες στη Διαχείριση και
συντονισμό εμπλεκομένων
λόγω ειδικού χαρακτήρα
παρέμβασης
Καθυστερήσεις κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία λόγω
προσφυγών
Δυσκολίες λόγω τεχνολογικών
προκλήσεων

3.4

Π-20: Ανάπτυξη εργαλείων
Κοινωνικής Καινοτομίας και
βελτίωση των ικανοτήτων των
493.000,00€
Στελεχών των Κοινωνικών Δομών
και των Κοινωνικών Φορέων του
Πειραιά

Δύσχρηστες και μη
Λειτουργικές υπηρεσίες
ΧΑΜΗΛΟΣ

Ελλιπής καθορισμός
απαιτήσεων παρέμβασης
Καθυστερήσεις κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία λόγω
προσφυγών και πλήθους
ενδιαφερομένων
Ασάφεια στη περιγραφή, τις
προδιαγραφές και τις
απαιτήσεις της παρέμβασης

3.5

Π-21 Ανάπτυξη Υποδομών
Προαγωγής της Δια Βίου
Μάθησης στον Πειραιά

Δυσκολία - καθυστέρηση στη
λήψη αδειών
2.804.000,00€ ΜΕΣΑΙΟΣ

Μη ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα
έργου
Αλλαγές στον αρχικό
σχεδιασμό λόγω εξωτερικών
παραγόντων
Λανθασμένη εκτίμηση
προϋπολογισμού έργου
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Ειδ.
Άξονας
Στόχος

Παρέμβαση

Εκτιμώμενο
Κόστος (€)

Βαθμός
Κίνδυνου
(Χαμηλός,
Μεσαίος,
Υψηλός)

Πιθανές επιπτώσεις

Καθυστέρηση Πληρωμών
Χρηματοοικονομική Αποτυχία
Αναδόχου, προβλήματα
ρευστότητας
Ανεπαρκής επικοινωνία με
Ανάδοχο
Καθυστερήσεις κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία λόγω
υψηλού ανταγωνισμού ή/και
προσφυγών
Σύνολο Χαμηλού Κινδύνου: 6.931.000,00€
Σύνολο Μεσαίου Κινδύνου: 65.714.000,00€
Σύνολο Υψηλού Κινδύνου: 7.420.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ

80.065.000,00€

Τρόποι αντιμετώπισης κινδύνων για την υλοποίηση Παρεμβάσεων (ανά συγκεκριμένη παρέμβαση):
Π1: Χρήση ειδικού εμπειρογνώμονα ή ομάδα εμπειρογνωμόνων συμβούλων για το σαφή και λεπτομερή
προσδιορισμό των απαιτήσεων της παρέμβασης. Επαρκής Επικοινωνία και Στενή Συνεργασία όλων
των εμπλεκομένων. Προβολή και Διάχυση Καλών Πρακτικών από τη Διεθνή εμπειρία.
Π2, Π7, Π8: Χρήση ειδικού εμπειρογνώμονα ή ομάδα εμπειρογνωμόνων συμβούλων για το σαφή και
λεπτομερή προσδιορισμό των απαιτήσεων της παρέμβασης και τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής
ωφελουμένων. Κατάλληλη επιλογή συνεργατών που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (γνώσεις,
εμπειρία, ικανότητες) για τη διαχείριση ανάλογων έργων.
Π3, Π13, Π20: Σαφής και λεπτομερής προσδιορισμός απαιτήσεων παρέμβασης και στόχων των
σχετικών δράσεων. Κατανόηση των αναγκών του έργου. Η παρέμβαση θα πρέπει να προσδιορίζει,
αποδοτικά και αποτελεσματικά, τις ανάγκες αυτών που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες. Δημιουργία
συστήματος αξιολόγησης συνεργατών λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν προηγούμενες συνεργασίες και
εμπειρία σε ανάλογα έργα. Σχεδιασμός υπηρεσιών φιλικών προς το χρήση και λειτουργικών. Εφαρμογή
συστήματος ποιοτικού ελέγχου.
Π4, Π5, Π6, Π10,Π16: Χρήση ειδικού εμπειρογνώμονα ή ομάδα εμπειρογνωμόνων συμβούλων για το
σαφή και λεπτομερή προσδιορισμό των απαιτήσεων της παρέμβασης και τον καθορισμό των κριτηρίων
επιλογής ωφελουμένων. Κατάλληλη επιλογή συνεργατών που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα
(γνώσεις, εμπειρία, ικανότητες) για τη διαχείριση ανάλογων έργων, τη στελέχωση της Δομής.
Προσδιορισμός απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών κτιριακής υποδομής για τη φιλοξενία της
Δομής.
Π9: Σαφής και λεπτομερής προσδιορισμός απαιτήσεων παρέμβασης, περιγραφή και τεχνικές
προδιαγραφές δράσεων.
Δημιουργία συστήματος αξιολόγησης προμηθευτών λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν προηγούμενες
συνεργασίες. Η ποιότητα των δράσεων μπορεί να διασφαλιστεί με τη σωστή διοίκηση του έργου, την
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τήρηση των διαδικασιών, την χρήση εγκεκριμένων υλικών και την απασχόληση έμπειρου και
εξειδικευμένου προσωπικού. Επιπλέον η διοίκηση θα πρέπει να έχει την εποπτεία του έργου και των
ποιοτικών ελέγχων και να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες αν διαπιστωθούν μη αποδεκτές ποιοτικές
αποκλίσεις.
Π11: Χρήση ειδικού εμπειρογνώμονα ή ομάδα εμπειρογνωμόνων συμβούλων για το σαφή και
λεπτομερή προσδιορισμό των απαιτήσεων της παρέμβασης.
Π12, Π14: Σαφής και λεπτομερής προσδιορισμός των απαιτήσεων της παρέμβασης και έλεγχος
εφικτότητας του έργου βάσει των περιορισμών και των συνθηκών που επιβάλλει η τοποθεσία του έργου,
ο οικονομικός προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Ανάπτυξη ενός κατάλληλου και σαφή
σχεδίου για τη διαχείριση και τον έλεγχο των πληρωμών. Αξιολόγηση Διαχειριστικής Επιχειρησιακής και
Χρηματοοικονομικής Ικανότητας Αναδόχου. Εκπόνηση αναλυτικής και εμπεριστατωμένης μελέτης
εφαρμογής. Διεξαγωγή εμπεριστατωμένης διερεύνησης-μελέτης του υπεδάφους από έμπειρους και
ικανούς μελετητές. Για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης θα πρέπει να εκπονηθεί
μελέτη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος πριν την έναρξη του έργου, όπου θα καθοριστούν οι πιθανοί
παράγοντες όχλησης και τα μέτρα αντιμετώπισής τους. Έγκαιρη ενημέρωση για το χρονικό διάστημα
κατά το οποίο θα υπάρξει πιθανή παρεμπόδιση κυκλοφορίας. Τοποθέτηση ειδικής. Δημιουργία
συστήματος αξιολόγησης υπεργολάβων λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν προηγούμενες συνεργασίες.
Για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αντιδράσεων θα πρέπει να ληφθούν τόσο προληπτικά όσο και
διορθωτικά μέτρα. Θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου για την περίπτωση προβλήματος λόγω κακού σχεδιασμού ή αστάθμητων παραγόντων, με
σκοπό την άμεση απόκριση του αναδόχου για την αποκατάσταση του προβλήματος, λαμβάνοντας
πάντα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.
Π15, 21: Σαφής και λεπτομερής προσδιορισμός των απαιτήσεων της παρέμβασης. Παρακολούθηση και
επίσπευση απαιτούμενων πολεοδομικών και αδειοδοτικών θεμάτων. Εκπόνηση αναλυτικής και
Αξιολόγηση
Διαχειριστικής
Επιχειρησιακής
και
εμπεριστατωμένης
μελέτης
εφαρμογής.
Χρηματοοικονομικής Ικανότητας Αναδόχου.
Π17, Π18, Π19: Χρήση ομάδας εμπειρογνωμόνων συμβούλων για το σαφή και λεπτομερή
προσδιορισμό των απαιτήσεων της παρέμβασης και τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής
ωφελουμένων.
Π1-Π21: Σε όσες παρεμβάσεις θα διενεργηθούν διαγωνισμοί τότε θα πρέπει να ισχύουν : Σαφής
περιγραφή των χαρακτηριστικών των Παρεμβάσεων και Διατύπωση των απαιτήσεων αυτών,
καθορισμός σαφών και στοχευμένων ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαγωνιστική
διαδικασία. Εφαρμογή Διαδικασιών Αξιολόγησης της Ικανότητας των πιθανών Αναδόχων. Έμπειρη
ομάδα διενέργειας και αξιολόγηση διαγωνισμών. Επιπλέον, πριν την έναρξη των σχετικών δράσεων,
έργων θα πρέπει να διερευνηθεί το νομικό πλαίσιο και να σχεδιαστεί η εκτέλεση του έργου με τέτοιο
τρόπο ώστε να μην υπάρξουν παραβάσεις και οχλήσεις. Εάν προκύψει νομικό θέμα κατά την εκτέλεση
του έργου οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν είναι περιορισμένες. Θα πρέπει να υπάρξει άμεση
αντίδραση από το νομικό τμήμα της εταιρείας και να γίνουν διορθωτικές ενέργειες για τις τυχόν
παραβάσεις.
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Ε.8 - ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος Πίνακας προκειμένου να τεκμηριωθούν οι ανάγκες σε Τεχνική Βοήθεια, το
συγκεκριμένο είδος της με ακριβή αιτιολόγηση, καθώς και το εκτιμώμενο κόστος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. xiv του Κεφ. 2.2.1 του Οδηγού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

Υποστήριξη του ΕΦΔ με
μελέτες – έρευνες εμπειρογνωμοσύνες στην
εξειδίκευση δράσεων του
προγράμματος, κυρίως σε
ότι αφορά σε δράσεις
επιχειρηματικότητας καθώς
και σε θέματα τεκμηρίωσης
και δεδομένων
κοινωνικοοικονομιών
συνθηκών (π.χ. αγορά
εργασίας, περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, αναλύσεις
κόστους οφέλους κλπ)

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
(€)

Β.2. Εκπόνηση μελετών εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών
Κατά την διαδικασία εξειδίκευσης του
προγράμματος ο ΕΦΔ απαιτείται να έχει
εξειδικευμένη υποστήριξη και τεκμηρίωση σε ότι
αφορά στην περιγραφή των σχεδιαζόμενων
δράσεων και των υπό έκδοση προσκλήσεων.
Προκειμένου οι υπό έκδοση προσκλήσεις να
έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και
στόχευση διαπιστώνεται η ανάγκη, λόγω
έλλειψης κατάλληλων και επίκαιρων δεδομένων
(κοινωνικά, οικονομικά, αγορά εργασίας, κόστος
επενδύσεων κλπ) για θεματικές έρευνες ή
εμπειρογνωμοσύνες που θα τεκμηριώνουν την
στόχευση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων.

75.000,00€

Β.3.1 Σύμβουλοι

Υποστήριξη του ΕΦΔ και
των εμπλεκόμενων
υπηρεσιών της Αστικής
Αρχής σε θέματα λογιστικής
παρακολούθησης και
νομικής τεκμηρίωσης

Υποστήριξη του ΕΦΔ για
την δημοσιότητα του
προγράμματος και των
ωφελειών των
παρεμβάσεων των ΕΔΕΤ
στην περιοχή παρέμβασης

Η εφαρμογή του προγράμματος από την Αστική
Αρχή και η διαχείριση του από τον ΕΦΔ
δημιουργεί την ανάγκη καταρχάς υποστήριξης σε
εξειδικευμένα θέματα που άπτονται της
διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Παράλληλα η επιβάρυνση των οικονομικών
υπηρεσιών με την επιπλέον δραστηριότητα της
παρακολούθησης της εφαρμογής του
προγράμματος απαιτεί την υποστήριξη σε θέματα
λογιστικής παρακολούθησης και συντονισμού
οικονομικών δραστηριοτήτων

45.000,00€

Β.4. Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση
Επικοινωνία και πληροφόρηση για το πρόγραμμα
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τα οικεία θεσμικά κείμενα και τις
κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΕΠ Αττικής
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
(€)

Β.5. Αξιολόγηση
Υποστήριξη του ΕΦΔ στην
αξιολόγηση των
παρεμβάσεων του
προγράμματος σύμφωνα με
τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ
ΕΠ Αττικής. Παράλληλα ο
ΕΦΔ θα αξιοποιήσει
αντίστοιχα μητρώα
αξιολογητών κρατικών
ενισχύσεων για σχετικές
δράσεις τις οποίες
ενδέχεται να διαχειριστεί
εξολοκλήρου

Οι ΟΧΕ ως διακριτό «υποπρόγραμμα» στο
πλαίσιο του ΕΠ Αττικής οφείλουν να
αξιολογούνται και διακριτά σε ότι αφορά στην
επίτευξη των επιμέρους αναπτυξιακών στόχων
που έχουν θέσει αλλά και σε ότι αφορά στην
συνεισφορά τους στην αναπτυξιακή προοπτική
του ΠΕΠ πάντα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της
ΕΥΔ. Παράλληλα σε ότι αφορά στην
εξολοκλήρου διαχείριση κάποιων δράσεων
κρατικών ενισχύσεων, κυρίως σε νομικές
οντότητες με πολύ εξειδικευμένα και με εξόχως
τοπικά χαρακτηριστικά, θα απαιτηθεί η συνδρομή
εξειδικευμένων αξιολογητών μέσα από τα
αντίστοιχα μητρώα αξιολογητών.

62.000,00€

Β.6. Έλεγχοι
Υποστήριξη του ΕΦΔ στις
διαδικασίες των
προβλεπόμενων από το
ΣΔΕ ελέγχων

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος είναι
απαραίτητη η ad hoc υποστήριξη σε περιπτώσεις
ελέγχων έργων και η υποστήριξη του ΕΦΔ στην
προετοιμασία των αντιστοίχων Εκθέσεων
Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ

27.000,00€

Γ.1. Οργάνωση εκδηλώσεων -συνεδριάσεων
– συσκέψεων
Οργάνωση εκδηλώσεων
που αφορούν στην εξέλιξη
του προγράμματος καθώς
και υποστήριξη των
συνεδριάσεων της
Επιτροπής Καθοδήγησης
της ΟΧΕ

Δαπάνες για την συμμετοχή
του προσωπικού του ΕΦΔ
σε συνέδρια και
εκπαιδευτικές ημερίδες
(πέραν των
προγραμματισμένων από
την ΜΟΔ ΑΕ)

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΟΧΕ
προβλέπεται η συνεχής αλληλεπίδραση και
συζήτηση των φορέων της πόλης στην
παρακολούθηση της υλοποίησης της αλλά και η
δυνατότητα να συνεισφέρουν με ιδέες και
προτάσεις στην βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και της στόχευσης των
παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται
και προετοιμάζονται οι συνεδριάσεις-συσκέψεις
της Επιτροπής Καθοδήγησης της ΟΧΕ

66.000,00€

Γ.5. Εκπαίδευση του Προσωπικού και
Συμμετοχή σε
Ημερίδες Συνέδρια ή Fora
18.000,00€
Συμμετοχή των στελεχών του ΕΦΔ σε συνέδρια
και ημερίδες σχετικές με την εφαρμογή
ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής
ανάπτυξης (π.χ. UDN)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
(€)

Γ.6. Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού –
εξωτερικού
Δαπάνες μετακίνησης
στελεχών ΕΦΔ

Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής στελεχών του
ΕΦΔ για συμμετοχή σε προγραμματισμένες
εκδηλώσεις/ημερίδες/ συνέδρια ή για την
συμμετοχή σε εξειδικευμένα για την εφαρμογή
της ΟΧΕ fora και ημερίδες

Δαπάνες δημοσίευσης
διαγωνισμών και
διακηρύξεων του ΕΦΔ στο
πλαίσιο της εφαρμογής της
ΟΧΕ

Γ.7. Έξοδα δημοσιεύσεων – ανακοινώσεων
Κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών δημοσίευσης
προσκλήσεων/προκηρύξεων/διαγωνισμών όπως
προβλέπεται από το οικείο θεσμικό πλαίσιο
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ΣΤ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Για κάθε προτεινόμενη Παρέμβαση συμπληρώνεται το ακόλουθο Πρότυπο Δελτίο Παρεμβάσεων το
οποίο και επισυνάπτεται σε σχετικό Παράρτημα του Εντύπου Υποβολής.
Τα στοιχεία του Πίνακα συμπληρώνονται στο βαθμό που είναι διαθέσιμα. Εν τούτοις η διαθεσιμότητά
τους ή μη αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγηση του βαθμού ωριμότητας μιας παρέμβασης.
Η συμπλήρωση των δεικτών αποτελεσμάτων και εκροών, με βάση τους δείκτες που περιλαμβάνονται στο
ΕΠ είναι ανελαστική υποχρέωση των Αστικών Αρχών, όπως άλλωστε προβλέπεται από το ίδιο το ΕΠ
Αττικής 2014-20.
Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται αποτελούν στοιχείο για την αξιολόγηση της Στρατηγικής, ενώ με βάση
την εξέλιξη τους πραγματοποιείται η παρακολούθηση της υλοποίησής της.

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της
Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και
ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της
Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και
καινοτόμων Επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

1.1. Ενίσχυση της έρευνας αιχμής στην καινοτομία σε κρίσιμους τομείς της
ΠΣΕΕ που αξιοποιούν και αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του
Πειραιά, με αξιοποίηση Εταιρικών Σχέσεων και Συνεργασιών μεταξύ
Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-1: Αξιοποίηση Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας και
Κοινωνίας του Πειραιά: Δημιουργία και Στήριξη «Κοινοτήτων Γνώσης και
Καινοτομίας» (Knowledge Innovation Communities - KICs) με έμφαση
στην ΠΣΕΕ
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενδεικτικές δράσεις :
 Δράσεις Πρόκλησης επίδειξης και αριστείας που ενισχύουν,
καθοδηγούν και διαχέουν τη διάδοση, αποδοχή και τον έλεγχο
καινοτομιών σε πραγματικό περιβάλλον (Livinglabs, Testbeds και
Field Labs) στους Τομείς της ΠΣΕΕ
Οι δράσεις αυτές «προκαλούν», ενισχύουν και διαχέουν στην τοπική οικονομία
καινοτομικές ιδέες. Συνήθως αξιοποιούνται εργαστήρια ή υποδομές
Πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων και φορέων με εξειδικευμένη
δραστηριότητα ή ιδιωτικών εργαστηρίων για την προσαρμογή και δοκιμασία μιας
«ιδέας» σε πραγματικό προϊόν.
Η Δράση ενεργοποιείται με μία «ανοιχτή πρόσκληση» προς την επιστημονική
και επιχειρηματική κοινότητα της Πόλης ή/και σε φοιτητές ή αποφοίτους
πανεπιστημίων.

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

Οι «ιδέες» κατατίθενται είτε μεμονωμένα (από τον «γεννήτορα» της ιδέας) είτε
με τη μορφή «συμπράξεων» με τελικό σκοπό τη δημιουργία νέων και
καινοτόμων προϊόντων. Το αποτέλεσμα αυτής της Δράσης θα αξιοποιηθεί είτε
με την υποστήριξη χρηματοδότησης (ανάλογα με την «ωριμότητα» και
«βιωσιμότητα» της διαδικασίας μετουσίωσης της ιδέας σε προϊόν έτοιμο να μπει
σε διαδικασία παραγωγής κ.ο.κ.), είτε με την υποστήριξη περαιτέρω
συνεργασιών για να μπει σε διαδικασία παραγωγής.
Η Πρόσκληση θα είναι «ανοιχτή» σε ιδέες από όλο το φάσμα των οικονομικών,
πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, αλλά θα δίδεται
έμφαση σε τομείς που σχετίζονται:
o

με τη γαλάζια οικονομία

o

με τη «διάχυτη νοημοσύνη» στην πόλη και τη διασκέδαση (εφαρμογές
που αξιοποιούν τεχνολογίες GPS),

o

με έξυπνες εφαρμογές mobileapps στον τουρισμό («τύπου» SOLOMO
: Social, LΟcal, MΟbile)

o

με ευφυή κτίρια, έξυπνες, συμμετοχικές και δημιουργικές γειτονιές
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
κ.λπ.
o

με την αξιοποίηση και την αστική (συμμετοχική / ανταποδοτική)
διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων,

o

την e-προσπέλαση, με Ψηφιακές πλατφόρμες συμμετοχικού
σχεδιασμού, κ.ο.κ.

 Αξιοποίηση Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας και
Κοινωνίας του Πειραιά: Δημιουργία και Στήριξη «Κοινοτήτων Γνώσης
και Καινοτομίας» (Knowledge Innovation Communities - KICs) με
έμφαση στην ΠΣΕΕ
Πρόκειται για δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν την καινοτομία στον
Πειραιά.
Κάθε “Κοινότητα Καινοτομίας” συνιστά μια δυναμική κοινοπραξία, κάτω από
συγκεκριμένη θεματική προτεραιότητα, ανάμεσα σε οντότητες που καλύπτουν
και τις τρεις συνιστώσες του τριγώνου της γνώσης (πανεπιστήμια, ερευνητικά
κέντρα, επιχειρήσεις, βιομηχανία, εκκολαπτήρια κλπ ).
Οι βασικές οργανικές μονάδες μιας τέτοιας κοινότητας καινοτομίας, συνήθως 46 σε αριθμό, είναι τα λεγόμενα κέντρα συστέγασης (co-locationcenters) τα οποία
αναδεικνύονται σε «περιφερειακούς πυρήνες καινοτόμων δραστηριοτήτων».
Στον Πειραιά και στο πλαίσιο της ΟΧΕ επιδιώκεται η δημιουργία “Κοινοτήτων
Καινοτομίας” ενδεικτικά από νέους επιστήμονες και υφιστάμενες επιχειρήσεις
σε συνεργασία με Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια και άλλους τοπικούς φορείς
στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας (π.χ. εφαρμογές ΤΠΕ στη ναυτιλία, στην
κρουαζιέρα, στον θαλάσσιο τουρισμό, στον ναυταθλητισμό κ.λπ.), της
Δημιουργικής και Πολιτιστικής Οικονομίας (λ.χ. στην αξιοποίηση και ανάδειξη
ιστορικών αρχείων, όπως π.χ. διαχρονικό εικονικό μουσείο της ιστορίας του
Πειραιά, στη διάδοση του θεάτρου κ.λπ.) και του Τουρισμού (λ.χ. αξιοποίηση
των social media και των mobile apps στη «χάραξη», ανάδειξη και συνεχή
αυτοτροφοδοτούμενο εμπλουτισμό διαδρομών βιωματικών εμπειριών στην
Πόλη του Πειραιά).
Το Έργο στοχεύει στη διαμόρφωση προστιθέμενης αξίας και νέων ιδεών ως
«εισροή» σε ώριμες ομοειδείς παρεμβάσεις που προωθούνται στο πλαίσιο της
Ο.Χ.Ε.
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

1b -Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ …. στήριξη της
τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας … διάδοση των τεχνολογιών γενικής
εφαρμογής

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

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

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης
Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
ΕΠ Αττικής 2014-2020)

Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής

1

61. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα
συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων.
62. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’
εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ
Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της οικονομίας και κοινωνίας του
Πειραιά που αφορούν κυρίως, στη Γαλάζια Οικονομία, τη Δημιουργική και
Πολιτιστική Βιομηχανία και τις Έξυπνες Πόλεις.
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

CO26. Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με
ερευνητικά ινστιτούτα

34 επιχειρήσεις 1

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

Τ3211. Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως ποσοστό του

0,07% 2

Υπολογισμός με βάση μοναδ κόστος δεικτών πλαισίου επίδοσης ΕΠ Αττικής, ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση, Παράρτημα, Πίνακας 2.3
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΕΠ

2014-2020)

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

o Ανοιχτή Πρόσκληση (ύστερα από τοπική διαβούλευση) για τη Αξιοποίηση
Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας και Κοινωνίας του Πειραιά
μέσω της δημιουργίας συνεργατικών μηχανισμών με τη συμμετοχή ΑΕΙ,
Επιχειρήσεων κλπ στους τομείς της γαλάζια; οικονομίας, της δημιουργικής
και πολιτιστικής βιομηχανίας και των έξυπνων πόλεων.
o Ανοιχτή Πρόσκληση (ύστερα από τοπική διαβούλευση) για τη δημιουργία
Μηχανισμών επίδειξης και αριστείας που ενισχύουν, καθοδηγούν και
διαχέουν τη διάδοση, αποδοχή και τον έλεγχο καινοτομιών σε πραγματικό
περιβάλλον (Livinglabs, Testbeds και FieldLabs) στους τομείς της γαλάζια;
οικονομίας, της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας και των
έξυπνων πόλεων, κυρίως μέσω συστημάτων παροχής κουπονιών σε
ΜΜΕ, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών κοινωνικής καινοτομίας κ.λπ.
Ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό, ΜΜΕ, πρωτοβουλίες και μηχανισμοί
Start-ups, πρωτοβουλίες νεανικής επιχειρηματικότητας
Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

Π-2: Υποστήριξη της Εισαγωγής
Προηγμένων Τεχνολογιών και
Εφαρμογών ΤΠΕ στις Επιχειρήσεις
του Πειραιά

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των
όρων και προϋποθέσεων αξιοποίησης
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους
τομείς της γαλάζιας οικονομίας, της
δημιουργικής και πολιτιστικής
βιομηχανίας και των έξυπνων πόλεων,
μέσω της αξιοποίησης και χρήσης
συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ

Π-3: Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών
που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής
Αξιοποίηση των συνεργιών που
Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης
δημιουργούνται από την ενίσχυση
του Πειραιά και ενισχύουν τις
έξυπνων εφαρμογών με χρήση ΤΠΕ. Τα
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την
έξυπνα δίκτυα σε διαφορετικές αστικές
Ηλεκτρονική Δημοκρατία, τη
κλίμακες αναβαθμίζουν την ποιότητα
Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις
ζωής.
Εταιρικές Σχέσεις και τον «Μηχανισμό
Διακυβέρνησης» της ΟΧΕ
Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας
Π-4: Υποστήριξη της εκκόλαψης και των ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των
όρων και προϋποθέσεων αξιοποίησης
ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων και
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους
δικτύων, με έμφαση στις εφαρμογές
τομείς της γαλάζια; οικονομίας, της
των Έξυπνων Πόλεων, στις
δημιουργικής και πολιτιστικής
Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Δραστηριότητες, στον Τουρισμό, στην βιομηχανίας και των έξυπνων πόλεων,
μέσω της εκκόλαψης και ίδρυσης
Γαλάζια Οικονομία και στην Κοινωνική
Νεοφυών Επιχειρήσεων και της
Καινοτομία
ενίσχυσης των Επιχειρηματικών
Συνεργασιών
Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας
Π-5: Υποστήριξη της Προετοιμασίας
και Εφαρμογής Επιχειρηματικών και των ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των
όρων και προϋποθέσεων αξιοποίησης
Συλλογικών Εξωστρεφών
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους
Στρατηγικών Σχεδίων και αξιοποίησης
τομείς της γαλάζια; οικονομίας, της
Χρηματοδοτικών Εργαλείων από τις
δημιουργικής και πολιτιστικής
Επιχειρήσεις του Πειραιά
βιομηχανίας και των έξυπνων πόλεων,
μέσω της ενίσχυσης άμεσα της

2

Υπολογισμός με βάση παραδοχέςΕΠΑΝΕΚ, Παράρτημα 1 ΕΧ ΑΝΤΕ ΕΠ Αττικής, Πίνακας 4.2 (2,09 εκ € έναντι 29,82 Μ€ Δ.Δ.)
181
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παραγωγικής Βάσης και έμμεσα της
Τοπικής Οικονομίας
Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των
Π-6: Ενίσχυση Παραγωγικών και
όρων και προϋποθέσεων αξιοποίησης
Συναφών Δραστηριοτήτων υψηλής
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους
προστιθέμενης αξίας υφιστάμενων ή
τομείς της γαλάζια; οικονομίας, της
νεοϊδρυόμενων Επιχειρήσεων για την
δημιουργικής και πολιτιστικής
εδραίωσή τους σε νέες αγορές του
βιομηχανίας και των έξυπνων πόλεων,
εξωτερικού, κατά προτεραιότητα
μέσω της βελτίωσης των Ικανοτήτων και
στους τομείς της ΠΣΕΕ
ενίσχυση της Εξωστρέφειας των
Επιχειρήσεων του Πειραιά

Π-7: Ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε
εταιρικό ή ατομικό επίπεδο, ιδίως
στους τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των
όρων και προϋποθέσεων αξιοποίησης
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους
τομείς της γαλάζια; οικονομίας, της
δημιουργικής και πολιτιστικής
βιομηχανίας και των έξυπνων πόλεων,
μέσω ίδρυσης νέων και νεοφυών
επιχειρήσεων και ενίσχυσης της
Απασχόλησης, ιδίως των νέων

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των
Π-8: Στήριξη της
όρων και προϋποθέσεων αξιοποίησης
προσαρμοστικότητας των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους
επιχειρήσεων του Πειραιά και των
τομείς της γαλάζια; οικονομίας, της
εργαζομένων σε αυτές στο πλαίσιο
δημιουργικής και πολιτιστικής
Ειδικών Στρατηγικών Βελτίωσης /
βιομηχανίας και των έξυπνων πόλεων,
Ανάδειξης Βιώσιμων ανταγωνιστικών
μέσω εφαρμογής σχεδίων
πλεονεκτημάτων, ιδίως στους Τομείς
αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της
της ΠΣΕΕ
προσαρμογής υφιστάμενων
επιχειρήσεων και εργαζομένων στις
αλλαγές

Π-13: «Προορισμός Πειραιάς»
(DestinationPiraeus): Ολοκληρωμένη
Διαχείριση και Τοποθέτηση /
Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως
Διεθνούς Εμβέλειας Τουριστικού,
Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού
Προορισμού
(PiraeusPlaceBranding&Management)
- Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση,
Προγραμματισμός και Βιώσιμη
Διαχείριση Αστικών Τουριστικών
Ροών

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των
όρων και προϋποθέσεων αξιοποίησης
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους
τομείς της γαλάζια; οικονομίας, της
δημιουργικής και πολιτιστικής
βιομηχανίας και των έξυπνων πόλεων,
μέσω της «έξυπνης» πρόβλεψης,
προσέλκυσης, προγραμματισμού και
διαχείριση; Τουριστικών Ροών και της
διασφάλισης της χωρικής σύνδεσης και
της συνέχειας των περιοχών
παρέμβασης και των πολιτιστικών
διαδρομών

Σύνδεση των Δράσεων επίδειξης και
αριστείας στο πλαίσιο της ΠΣΕΕ και των
«Κοινοτήτων καινοτομίας» με τις
Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία Δικτύου
ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας
Πιλοτικών «Γραφείων Προώθησης
και σχεδιασμό στοχευμένων
στην Απασχόληση και στην
προγραμμάτων υποστήριξης ανέργων
Επιχειρηματικότητα»
και κατάρτισης για τη δημιουργία
αξιόπιστων νέων θέσεων απασχόλησης

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2020
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑ

Προϋπολογισμός
(€)

Δράσεις πρόκλησης επίδειξης και αριστείας που ενισχύουν,
καθοδηγούν και διαχέουν τη διάδοση, αποδοχή και τον
έλεγχο καινοτομιών σε πραγματικό περιβάλλον
€
(Livinglabs, Testbeds και FieldLabs) στους Τομείς της
Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής ΠΣΕΕ
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)

Αξιοποίηση Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας
και Κοινωνίας του Πειραιά: Δημιουργία και Στήριξη
«Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας»
€
(KnowledgeInnovationCommunities - KICs) με έμφαση στην
ΠΣΕΕ

ΕΔΕΤ

690.000

1.400.000

ΣΥΝΟΛΟ

€

2.090.000

ΕΤΠΑ

€

2.090.000

Ε.Π.:
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:
Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση
Η Δράση συνδέεται με τις «προκλήσεις» της ΠΣΕΕ που
αφορούν:
•

στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΑ&Κ εντός των
επιχειρήσεων, συνεργασίας με φορείς έρευνας και
συγκρότησης καινοτομικών συνεργατικών σχηματισμών
(clusters) με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και
ερευνητικών φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην
ανάπτυξη των Μμε μέσω της ΕΑ&Κ

•

στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης,
δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίες θα
"εμπλουτίσουν το οικοσύστημα" με καινοτομική
δραστηριότητα και ικανότητα αφομοίωσης των
τεχνολογικών εξελίξεων

ΠΣΕΕ

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

Συγκεκριμένα, η Δράση θα εστιάσει στους Τομείς της ΠΣΕΕ
στους οποίους ο Πειραιάς έχει συγκριτικό πλεονέκτημα (λ.χ.
γαλάζια οικονομία, έξυπνες εφαρμογές mobileapps στον
τουρισμό «τύπου» SOLOMO, την e-προσπέλαση, με
Ψηφιακές πλατφόρμες συμμετοχικού σχεδιασμού κ.λπ.)
Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά στη στήριξη
και ανάπτυξη δομών και μηχανισμών που αντιστοιχούν στα
αντίστοιχα σκέλη της ΠΣΕΕ.
RIS

Περιλαμβάνεται η στήριξη των δομών Ε&Α και ενίσχυση της
καινοτομικής και δημιουργικής κουλτούρας, εκκολαπτήρια,
θερμοκοιτίδες
επιταχυντές
κοκ,
«επιχειρηματικές
υποτροφίες» για την ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων
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επιχειρήσεων, κουπόνια καινοτομίας που αφορούν στα
στάδια από την εκκόλαψη μέχρι την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων και των συνεργατικών σχηματισμών και την
αναδιοργάνωση επιχειρήσεων με την ενίσχυση της
καινοτομικής δραστηριότητάς τους και τέλος δομές στήριξης
της εξωστρέφειας της περιφέρειας.
Σχέδιο

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά και
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα:
•

η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού
χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας και
ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς,

•

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και
οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΡΣΑ

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

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά στη
δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην
ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων
στον αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων
γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος,
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη
μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και αγαθών
φιλικών προς το περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη
της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Πόλης του
Πειραιά.

ΣΟΑΠ

Δικαιούχος της παρέμβασης:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Χαμηλή

Μέση

Μελέτη σκοπιμότητας

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Υψηλή

Χ

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που εφαρμόζεται με ίδια
μέσα).

* εφόσον προβλέπεται υποστήριξη της συγκεκριμένης παρέμβασης, με τεχνική/ες μελέτη/ες ωρίμανσης, τότε θα πρέπει να
συμπληρώνεται απαραιτήτως αντίστοιχο υποέργο με προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. xiv του Κεφ. 2.2.1 του
Οδηγού.
** Στις ενέργειες αυτές θα γίνεται περιγραφή των συγκεκριμένων ενεργειών που απαιτούνται μέχρι την έναρξη υλοποίησης της
παρέμβασης. Εφόσον στις περαιτέρω ανάγκες ωρίμανσης προβλέπεται τεχνική/ες μελέτη/ες ωρίμανσης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. xiv του Κεφ. 2.2.1 του Οδηγού, τότε θα πρέπει να σημειωθεί στο πεδίο αυτό το είδος και στάδιο της μελέτης
που θα ανατεθεί, το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, η διάρκεια εκπόνησης κ.ο.κ. και γενικότερα κάθε άλλη πληροφορία η οποία
αποσαφηνίζει τη σημασία της υποστήριξης.
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της
Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και
ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της
Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και
καινοτόμων Επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

1.2. Βελτίωση των όρων και επιδόσεων εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ του Πειραιά μέσω της αξιοποίησης και χρήσης συστημάτων και
εφαρμογών ΤΠΕ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-2: Υποστήριξη της Εισαγωγής Προηγμένων Τεχνολογιών και
Εφαρμογών ΤΠΕ στις Επιχειρήσεις του Πειραιά
Η παρέμβαση έχει στόχο την άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων του Πειραιά
ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα ΤΠΕ, καθώς και σε
προϊόντα και υπηρεσίες που προώθουν την καινοτομία.
Ενδεικτικές δράσεις:


Υποστήριξη της προσαρμογής επιχειρησιακών μοντέλων και
βελτίωση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του
Πειραιά μέσω της αξιοποίησης και χρήσης συστημάτων και
εφαρμογών ΤΠΕ.

Πρόκειται για δράσεις ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες
στην Πόλη του Πειραιά (vouchers ή επιχορηγήσεις) για την αγορά τεχνολογικών
προϊόντων ή/και υπηρεσιών που συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό
της
διαδικασίας παραγωγής και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών. Οι εν λόγω
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου: δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν επιχορήγηση για την απόκτηση ή ανάπτυξη
ψηφιακών εφαρμογών για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτιστοποίηση
των διαδικασιών και τη συντόμευση του χρόνου παραγωγής, αυξάνοντας την
(ενδεχομένως και Υποέργων,
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Επίσης, μπορεί να αφορούν την απόκτηση
αναλόγως της ωριμότητας)
ψηφιακών εργαλείων ή/και την πρόσβαση σε υπηρεσίες placemarketing για την
ενίσχυση της θέσης των επιχειρήσεων στην αγορά, αλλά και την επέκτασή τους
σε νέες αγορές.


Ανάπτυξη ικανοτήτων και καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων
των ΜΜΕ, με έμφαση στις «περιοχές εστίασης» της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Αττικής.

Πρόκειται για δράσεις ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις (vouchers ή
επιχορηγήσεις) για την αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών που ενισχύουν την
καινοτομία και βελτιώνουν τις λειτουργίες τους με στόχο την παραγωγή νέων ή
διαφοροποιημένων προϊόντων/υπηρεσιών.
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις του Πειραιά που δραστηριοποιούνται ή
πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στους δυναμικούς κλάδους που αναδεικνύει η
ΠΣΕΕ Αττικής.
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

2b -Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και
της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
2.β.1 - Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ
Αττικής:
Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ
Αττικής:

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

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ του Πειραιά μέσω της αξιοποίησης και χρήσης συστημάτων και εφαρμογών
ΤΠΕ (Ε.Σ. 1.2)

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών

Δείκτης
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του ΕΠ Αττικής 2014-2020)

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

CO01. Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται

60 επιχειρήσεις 3

CO08. Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που
ενισχύονται

10,8 ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης
Τιμή στόχος
2023

Δείκτης
Τ3221. Ποσοστό ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται μέσω
ηλεκτρονικού εμπορίου

15,0%

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Ανοιχτή Πρόσκληση (ύστερα από τοπική διαβούλευση). Υποβολή Προτάσεων με
βάση «Οδηγό». Αξιολόγηση από Αστική Αρχή.

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

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

Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

Π-1: Αξιοποίηση Συγκριτικών
Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας και
Κοινωνίας του Πειραιά: Δημιουργία
Πρόκληση ζήτησης για ΤΠΕ, ιδίως σε
και Στήριξη «Κοινοτήτων Γνώσης και
υφιστάμενες Επιχειρήσεις που
Καινοτομίας»
δραστηριοποιούνται σε τομείς της RIS και
(KnowledgeInnovationCommunities της ΠΣΕΕ και αφορούν ιδίως στη Γαλάζια
KICs) που εντάσσονται στην RIS και
Οικονομία, τη Δημιουργική και Πολιτιστική
στην ΠΣΕΕ και αφορούν ιδίως στην
Βιομηχανία και τις Έξυπνες Πόλεις
Γαλάζια Οικονομία, τη Δημιουργική
και Πολιτιστική Βιομηχανία και τις
Έξυπνες Πόλεις

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Π-3: Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών Πρόκληση ζήτησης και ευαισθητοποίηση
της χρήσης ΤΠΕ στα επιχειρηματικά
που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής
μοντέλαγια ΤΠΕ, ιδίως σε Ανάπτυξη
Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης
«ευφυών» υπηρεσιών που αναβαθμίζουν
του Πειραιά και ενισχύουν τις
την ποιότητα ζωής Πολιτών και
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την
Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και
Ηλεκτρονική Δημοκρατία, τη
ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες,
Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις
την Ηλεκτρονική Δημοκρατία, τη
Εταιρικές Σχέσεις και τον «Μηχανισμό
Λογοδοσία
Διακυβέρνησης» της ΟΧΕ
Π-4: Υποστήριξη της εκκόλαψης και
Εκκόλαψη και ίδρυση νεοφυών
ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων με αξιοποίηση εφαρμογών
δικτύων, με έμφαση στις εφαρμογές
ΤΠΕ ιδίως στους τομείς των Έξυπνων
των Έξυπνων Πόλεων, στις
Πόλεων, στις Πολιτιστικές και
Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Δημιουργικές Δραστηριότητες, στον
Δραστηριότητες, στον Τουρισμό, στην
Τουρισμό, στην Γαλάζια Οικονομία και
Γαλάζια Οικονομία και στην Κοινωνική
στην Κοινωνική Καινοτομία
Καινοτομία
Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
Π-5: Υποστήριξη της Προετοιμασίας εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των
και Εφαρμογής Επιχειρηματικών και ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των όρων
και προϋποθέσεων αξιοποίησης
Συλλογικών Εξωστρεφών
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους
Στρατηγικών Σχεδίων και αξιοποίησης
τομείς της γαλάζια; οικονομίας, της
Χρηματοδοτικών Εργαλείων από τις
δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας
Επιχειρήσεις του Πειραιά
και των έξυπνων πόλεων, μέσω της
ενίσχυσης άμεσα της Παραγωγικής Βάσης

3

Υπολογισμός με βάση μοναδ κόστος δεικτών εκροών ΕΠ Αττικής, ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση, Πίνακας 2.1 (36.000 € / επιχ/ση)
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και έμμεσα της Τοπικής Οικονομίας

Π-7: Ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε
εταιρικό ή ατομικό επίπεδο, ιδίως
στους τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής

ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων με
αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ ιδίως στους
τομείς των Έξυπνων Πόλεων, στις
Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Δραστηριότητες, στον Τουρισμό, στην
Γαλάζια Οικονομία και στην Κοινωνική
Καινοτομία

Π-8: Στήριξη της προσαρμοστικότητας
των επιχειρήσεων του Πειραιά και των
εργαζομένων σε αυτές στο πλαίσιο
Ενσωμάτωση ΤΠΕ σε νέα επιχειρηματικά
Ειδικών Στρατηγικών Βελτίωσης /
μοντέλα υφιστάμενων επιχειρήσεων
Ανάδειξης Βιώσιμων ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων, ιδίως στους Τομείς
της ΠΣΕΕ
Αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ ιδίως στους
Π-12: Ανάπτυξη, ανάδειξη και
τομείς Πολιτιστικών και Τουριστικών
διασύνδεση Πολιτιστικών και
Τουριστικών Πόρων της Πόλης του Πόρων της Πόλης του Πειραιά, μεταξύ
άλλων, με εφαρμογές Έξυπνων Πόλεων
Πειραιά
Π-13: «Προορισμός Πειραιάς»
(DestinationPiraeus): Ολοκληρωμένη
Διαχείριση και Τοποθέτηση /
Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως
Διεθνούς Εμβέλειας Τουριστικού,
Αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ ιδίως στους
Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού
τομείς Πολιτιστικών και Τουριστικών
Προορισμού
Πόρων της Πόλης του Πειραιά, μεταξύ
(PiraeusPlaceBranding&Management) άλλων, με εφαρμογές Έξυπνων Πόλεων
- Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση,
Προγραμματισμός και Βιώσιμη
Διαχείριση Αστικών Τουριστικών
Ροών
Σύνδεση των Δράσεων προσαρμογής
επιχειρησιακών μοντέλων και εισαγωγής
Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία Δικτύου καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων με
τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας
Πιλοτικών «Γραφείων Προώθησης
και σχεδιασμό στοχευμένων
στην Απασχόληση και στην
προγραμμάτων υποστήριξης ανέργων και
Επιχειρηματικότητα»
κατάρτισης για τη δημιουργία βιώσιμων
νέων θέσεων απασχόλησης

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

ΕΡΓΑ

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

Υποστήριξη της προσαρμογής επιχειρησιακών μοντέλων και
βελτίωση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
€
του Πειραιά μέσω της αξιοποίησης και χρήσης συστημάτων και
εφαρμογών ΤΠΕ.

766.000

Ανάπτυξη ικανοτήτων και καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων
των ΜΜΕ, με έμφαση στις «περιοχές εστίασης» της
€
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Αττικής.

1.400.000

ΕΔΕΤ
Συμπληρωματικές πηγές

Προϋπολογισμός
(€)

ΣΥΝΟΛΟ

€

2.166.000

ΕΤΠΑ

€

2.166.000

Ε.Π.:

€
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χρηματοδότησης:

Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:

(εάν υπάρχουν)

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση
Η Δράση συνδέεται με τις «προκλήσεις» της ΠΣΕΕ που
αφορούν:

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

ΠΣΕΕ

•

στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΑ&Κ εντός των
επιχειρήσεων, συνεργασίας με φορείς έρευνας και
συγκρότησης
καινοτομικών
συνεργατικών
σχηματισμών
(clusters)
με
τη
συμμετοχή
επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, με ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάπτυξη των Μμε μέσω της ΕΑ&Κ

•

στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων έντασης
γνώσης, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίες
θα "εμπλουτίσουν το οικοσύστημα" με καινοτομική
δραστηριότητα και ικανότητα αφομοίωσης των
τεχνολογικών εξελίξεων

Η Δράση αξιοποιεί τον σαφή στόχο της ΠΣΕΕ να
ενθαρρυνθεί η οργάνωση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας έντασης γνώσης και δημιουργικότητας
με βάση αυτό τη νέα μορφή ανάπτυξης του επιχειρείν,
μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης της χρήσης των ΤΠΕ.

RIS

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά στη
στήριξη και ανάπτυξη δομών και μηχανισμών που
αντιστοιχούν στα αντίστοιχα σκέλη της ΠΣΕΕ.

Σχέδιο

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά και
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα:
•

η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού
χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας
και ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς,

•

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής
και οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ιδίως με την
αύξηση και διάδοση των ΤΠΕ.

ΡΣΑ

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

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά
στη δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης,
στην ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών
ομάδων στον αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του
κοινωνικού διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση
των χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού
οικοσυστήματος,
στην
αξιοποίηση
των
νέων
τεχνολογιών, στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το
περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη της αστικής
πολιτιστικής κληρονομιάς της Πόλης του Πειραιά.

ΣΟΑΠ
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Δικαιούχος της παρέμβασης:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, Επιμελητήρια, ΕΦ Ενισχύσεων
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Υψηλή

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Μέση

Χ

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που εφαρμόζεται με ίδια
μέσα).
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της
Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη
νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας
υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

1.3. Εισαγωγή «ευφυών» υπηρεσιών στην καθημερινότητα Πολιτών και
Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά - Τόνωση και Διάδοση της Ηλεκτρονικής
Δημοκρατίας και της Λογοδοσίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-3: Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής
Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν τις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την Ηλεκτρονική Δημοκρατία, τη Λογοδοσία και
υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον «Μηχανισμό Διακυβέρνησης»
της ΟΧΕ
Η παρέμβαση έχει στόχο την ανάπτυξη ηλεκτρονικών πλατφορμών και ψηφιακών
εφαρμογών για την παροχή έξυπνων υπηρεσιών στους κατοίκους και τους
επισκέπτες, καθώς και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών από τον Δήμο μέσω της
αξιοποίησης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης.
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις, ως εξής :


Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και
Ενεργειακών Πόρων -Βιώσιμη Κινητικότητα και Έξυπνη
Διαχείριση Αστικών, Εμπορικών και Τουριστικών Κυκλοφοριακών
Ροών - Έξυπνη Διαβίωση και Ποιότητα Ζωής.

Πρόκειται για ποικίλες δράσεις που εντάσσονται στον συνολικότερο σχεδιασμό του
Δήμου Πειραιά για την εδραίωση του ως Έξυπνης Ευρωπαϊκής Πόλης και
αποτελούν συνιστώσα (component) μίας ευρύτερης δέσμης δράσεων «Smart
City» για την Πόλη του Πειραιά. ΕνδεικτικέςΔράσεις αυτήςτης κατηγορίας είναι
ενδεικτικά οι ακόλουθες:
•

Υπηρεσίες έξυπνης στάθμευσης: σκοπός της Δράσης έργου είναι η μείωση
των περιττών μετακινήσεων για την εξεύρεση χώρων στάθμευσης, με άμεση
συνέπεια την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο κέντρο της
Πόλης και την ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων για τους
δημότες του Πειραιά. Το έργο αφορά στην υλοποίηση ενός έξυπνου
συστήματος για την διαχείριση της ελεγχόμενης στάθμευσης στον Δήμο του
Πειραιά. Το σύστημα θα αξιοποιήσει το ασύρματο δίκτυο δεδομένων (Smart
City Network) που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου “Street Lighting” με
σκοπό την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο (realtime) για τις διαθέσιμες
θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Πόλης του Πειραιά. Επιπλέον
μέσω mobile apps θα είναι η δυνατή η αγορά ηλεκτρονικής κάρτας
στάθμευσης, διευκολύνοντας την συναλλαγή του πολίτη με τον Δήμο και το
ελεγκτικό έργο της Δημοτικής Αστυνομίας.

•

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής παρακολούθησης κυκλοφοριακού φόρτου: Σκοπός
της Δράσης είναι η βελτιστοποίηση των μετακινήσεων εντός του κέντρου της
πόλης και η εξυπηρέτηση των πολιτών και επισκεπτών μέσω της αποφυγής
διαδρομών με υψηλή κυκλοφοριακή ένταση. Ταυτόχρονα μέσω της
βελτιστοποίησης των μετακινήσεων εξασφαλίζεται η μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο κέντρο της Πόλης και η εξοικονόμηση
ενεργειακών πόρων για τους δημότες του Πειραιά. Τα δεδομένα μέσω του
ασύρματου δικτύου δεδομένων θα ενημερώνουν το κεντρικό σύστημα
παρακολούθησης κυκλοφορίας και την Πλατφόρμα Ανάλυσης δεδομένων
(Data Analytics Platform) του Δήμου Πειραιά (e-City Governance), μέσω του
οποίου θα είναι δυνατή η επεξεργασία και γραφική τους απεικόνιση σε
γεωγραφικό υπόβαθρο (Googlemaps).

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

Ταυτόχρονα μέσω των πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (διαδίκτυο, mobileapp,
IVR) της πλατφόρμας e-CityGovernance (Omni-channel δυνατότητες) θα είναι
δυνατή η πληροφόρηση των ενδιαφερομένων (δημότες, επαγγελματίες και
επισκέπτες) για την κυκλοφοριακές συνθήκες αλλά και τον εκτιμώμενο χρόνο
μετακίνησης προς επιλεγμένα σημεία εντός της πόλης, προτείνοντας εναλλακτικές
διαδρομές για την μείωση του χρόνου των μετακινήσεων.


Ευφυής Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δήμου Πειραιά για την Έξυπνη
και Φιλική Διακυβέρνηση, την καθοδήγηση της Έξυπνης Πόλης, τη
Διαβούλευση και Λογοδοσία των Τοπικών Αναπτυξιακών και
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Κοινωνικών Πολιτικών (Piraeus e-City Smart Platform & Forum)
Ανάπτυξη ενοποιημένης ψηφιακής πλατφόρμας του Δήμου Πειραιά, στην οποία
θα ενσωματωθούν οι υφιστάμενες «νησίδες» εφαρμογών του Δήμου Πειραιά και
αναπτυχθούν νέες, οι οποίες θα αφορούν κυρίως παροχή υπηρεσιών προς τους
Πολίτες και τις Επιχειρήσεις.
Η «πλατφόρμα» e-City Gateway συμβάλλει στη διαχείριση, ενσωμάτωση και
συμπλήρωση με αποτελεσματικό τρόπο των υφιστάμενων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο για την παροχή αυτών των
υπηρεσιών με εύληπτο και εύχρηστο τρόπο (innovative User Interface Paradigm,
mobility, etc).
Η πλατφόρμα θα αποτελεί τόσο το fοrum πολιτών, επιχειρήσεων, φορέων κ.λπ.
για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Εταιρικής Σχέσης της ΟΧΕ, όσο το κόμβο
εξωστρέφειας του Δήμου, ενσωματώνοντας σύγχρονες υπηρεσίες τύπου «CRM»
για
την
αναβάθμιση
της
εξατομικευμένης
επικοινωνίας
με
τους
πολίτες/επιχειρήσεις, αξιοποιώντας μέσω Omni-channel τεχνολογίας όλα τα
διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας (διαδίκτυο, mobileapps, sms, τηλεφωνικό κέντρο,
IVR, κλπ). Ταυτόχρονα θα υποστηρίξει κρίσιμες επιχειρησιακές διαδικασίες του
Δήμου που συνδέονται με την εξυπηρέτηση του πολίτη και αφορούν την
πληροφόρηση του για τα δρώμενα της πόλης (π.χ. LifeEvents) αλλά και την
βελτίωση της καθημερινότητας του (π.χ. διαχείριση αιτημάτων/καταγγελιών,
ηλεκτρονικές πληρωμές, έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, κλπ).
Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη βελτίωση της συνολικής “εμπειρίας”
των πολιτών και επιχειρήσεων στην αλληλεπίδραση (ενημέρωση / επικοινωνία /
συναλλαγή) τους με τον Δήμο Πειραιά, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία
επικοινωνίας (Omni-channel capabilities), η ενίσχυση της συμμετοχής (π.χ.
διαβούλευση, εθελοντισμός) των πολιτών στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα
της πόλης και η ανάπτυξη ευφυούς «ηλεκτρονικής δημοκρατίας».
Παράλληλα, οι εν λόγω δράσεις θα αναπτύξουν το κατάλληλο πλαίσιο και την
κεντρική υποδομή για την ενσωμάτωση του συνόλου των
“έξυπνων”
παρεμβάσεων για την ανάδειξη του Πειραιά ως «Έξυπνής Πόλης» Smart City.
Πρόκειται για δράσεις που αφορούν στην υλοποίηση του Πλαισίου Συνολικής
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Πόλης του Πειραιά, διαχείρισης των τοπικών
αστικών πόρων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις.
Το νέο πλαίσιο θα παρέχει ενοποιημένα τις υφιστάμενες και νέες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες προς τους πολίτες/επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας ένα λειτουργικό και
εξατομικευμένο περιβάλλον εξυπηρέτησης. Οι πληροφοριακές πλατφόρμες και
εφαρμογές θα διαστασιολογηθούν λεπτομερώς μέσω σχετικής μελέτης
ωρίμανσης.
Μέσω της αξιοποίησης του νέου πλαισίου θα είναι δυνατή η πρόσβαση στα
“Ανοιχτά Δεδομένα” και στις “Ανοιχτές Διαδικασίες” του Δήμου, ενισχύοντας την
διαφάνεια και την συμμετοχή των πολιτών, επιχειρήσεων και κοινωνικών εταίρων.
Άλλες δράσεις αφορούν σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενημέρωσης και συντονισμού
του κοινωνικού έργου που παρέχουν οι δομές του Δήμου στις κοινωνικά ευπαθείς
ομάδες.
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

2c -Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 2.γ.1 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς των μεταφορών, του πολιτισμού και της
κοινωνικής ενσωμάτωσης
Αττικής:
Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ
Αττικής:

48 ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ/υπολογιστές μεγάλης κλίμακας/εξοπλισμός
(συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υποδομών, κέντρων δεδομένων και
αισθητήρων· επίσης, ενσωματωμένες σε άλλες υποδομές, όπως ερευνητικές
εγκαταστάσεις, περιβαλλοντικές και κοινωνικές υποδομές).

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε Εισαγωγή «ευφυών» υπηρεσιών στην καθημερινότητα Πολιτών και Επισκεπτών
της Πόλης του Πειραιά - Τόνωση και Διάδοση της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και
σχέση με τη λογική της
της Λογοδοσίας (Ε.Σ. 1.3)
παρέμβασης
Δείκτης

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

2023
Τ3225. Εφαρμογές ΤΠΕ (στις αστικές μεταφορές) 4

Τιμή στόχος
2023

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

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Τ3222. Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από ηλεκτρονικές
εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών

ενοποιημένης ψηφιακής

Επιχειρήσεις ΤΠΕ, πολίτες, επισκέπτες, επιχειρηματίες, νέοι επιχειρηματίες,
Ευπαθείς Ομάδες (και οι οικογένειές τους), Στελέχη Κοινωνικής Φροντίδας κ.λπ.
Παρέμβαση
Π-1: Αξιοποίηση Συγκριτικών
Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας και
Κοινωνίας του Πειραιά: Δημιουργία και
Στήριξη «Κοινοτήτων Γνώσης και
Καινοτομίας» (Knowledge Innovation
Communities - KICs) που εντάσσονται
στην RIS και στην ΠΣΕΕ και αφορούν
ιδίως στην Γαλάζια Οικονομία, τη
Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία
και τις Έξυπνες Πόλεις

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

5,0%

Η έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών
Πόρων -Βιώσιμη Κινητικότητα και Έξυπνη Διαχείριση Αστικών, Εμπορικών και
Τουριστικών Κυκλοφοριακών Ροών - Έξυπνη Διαβίωση και Ποιότητα Ζωής αφορά
επιμέρους Πράξεις και Υποέργα που υλοποιούνται είτε μέσω αυτεπιστασίας, είτε
μέσω του Ν. 4412/2016.
Η ανάπτυξη, πιλοτική και παραγωγική λειτουργία
πλατφόρμας μέσω του Ν. 4412/2016.

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

1 εφαρμογή

Π-2: Υποστήριξη της Εισαγωγής
Προηγμένων Τεχνολογιών και
Εφαρμογών ΤΠΕ στις Επιχειρήσεις του
Πειραιά

Αιτιολόγηση

Εφαρμογές που προάγουν τον
Πειραιά ως «έξυπνη πόλη» Έξυπνη
και Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών
Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών
Πόρων - Βιώσιμη Κινητικότητα και
Έξυπνη Διαχείριση Αστικών,
Εμπορικών και Τουριστικών
Κυκλοφοριακών Ροών - Έξυπνη
Διαβίωση και Ποιότητα Ζωής

Εφαρμογές που προάγουν τον
Πειραιά ως «έξυπνη πόλη», ως
«ανοιχτή πόλη» (έξυπνη και φιλική
διακυβέρνηση και συμμετοχικότητα),
και ως «αξιοβίωτη πόλη» που
ενδιαφέρεται για τους πολίτες
(λογοδοσία, ηλεκτρονική δημοκρατία)

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση
των όρων και προϋποθέσεων
Π-4: Υποστήριξη της εκκόλαψης και
αξιοποίησης συγκριτικών
ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων και
πλεονεκτημάτων στους τομείς της
δικτύων, με έμφαση στις εφαρμογές των
γαλάζια; οικονομίας, της
Έξυπνων Πόλεων, στις Πολιτιστικές και
δημιουργικής και πολιτιστικής
Δημιουργικές Δραστηριότητες, στον
βιομηχανίας και των έξυπνων
Τουρισμό, στην Γαλάζια Οικονομία και στην
πόλεων, μέσω της εκκόλαψης και
Κοινωνική Καινοτομία
ίδρυσης Νεοφυών Επιχειρήσεων και
της ενίσχυσης των Επιχειρηματικών
Συνεργασιών
Π-5: Υποστήριξη της Προετοιμασίας και
Εφαρμογής Επιχειρηματικών και
Συλλογικών Εξωστρεφών Στρατηγικών
4

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση

Ονομασία Δείκτη όπως αναφέρεται στο ΠΕΠ Αττικής
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Σχεδίων και αξιοποίησης Χρηματοδοτικών
Εργαλείων από τις Επιχειρήσεις του
Πειραιά

των όρων και προϋποθέσεων
αξιοποίησης συγκριτικών
πλεονεκτημάτων στους τομείς της
γαλάζια; οικονομίας, της
δημιουργικής και πολιτιστικής
βιομηχανίας και των έξυπνων
πόλεων, μέσω της ενίσχυσης άμεσα
της Παραγωγικής Βάσης και έμμεσα
της Τοπικής Οικονομίας

Π-8: Στήριξη της προσαρμοστικότητας των
επιχειρήσεων του Πειραιά και των
Ενσωμάτωση ΤΠΕ σε νέα
εργαζομένων σε αυτές στο πλαίσιο Ειδικών
επιχειρηματικά μοντέλα υφιστάμενων
Στρατηγικών Βελτίωσης / Ανάδειξης
επιχειρήσεων
Βιώσιμων ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων, ιδίως στους Τομείς της
ΠΣΕΕ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

1ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2023
Προϋπολογισμός
(€)

ΕΡΓΑ

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

Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και
Ενεργειακών Πόρων - Βιώσιμη Κινητικότητα και Έξυπνη
Διαχείριση Αστικών, Εμπορικών και Τουριστικών
Κυκλοφοριακών Ροών - Έξυπνη Διαβίωση και Ποιότητα Ζωής

€

Ευφυής Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δήμου Πειραιά για την Έξυπνη
και Φιλική Διακυβέρνηση, την καθοδήγηση της Έξυπνης Πόλης,
€
τη Διαβούλευση και Λογοδοσία των Τοπικών Αναπτυξιακών και
Κοινωνικών Πολιτικών (Piraeus e-City Smart Platform & Forum)

€

1.621.000

ΕΤΠΑ

€

1.621.000

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

1.000.000

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

621.000

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση
Η Δράση συνδέεται με τις «προκλήσεις» της ΠΣΕΕ
που αφορούν:

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

•

στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΑ&Κ εντός των
επιχειρήσεων, συνεργασίας με φορείς έρευνας και
συγκρότησης
καινοτομικών
συνεργατικών
σχηματισμών (clusters) με τη συμμετοχή
επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, με ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάπτυξη των Μμε μέσω της ΕΑ&Κ
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•

στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων έντασης
γνώσης, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι
οποίες θα "εμπλουτίσουν το οικοσύστημα" με
καινοτομική
δραστηριότητα
και
ικανότητα
αφομοίωσης των τεχνολογικών εξελίξεων

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά στη
στήριξη και ανάπτυξη δομών και μηχανισμών που
αντιστοιχούν στα αντίστοιχα σκέλη της ΠΣΕΕ.
Οι συνέργειες αφορούν ενδεικτικά στη στήριξη της
καινοτομικής
και
δημιουργικής
κουλτούρας,
εκκολαπτήρια, σ την ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων
επιχειρήσεων, κουπόνια καινοτομίας που αφορούν στα
στάδια από την εκκόλαψη μέχρι την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων και των συνεργατικών σχηματισμών και
στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων με την ενίσχυση
της καινοτομικής δραστηριότητάς τους και τέλος δομές
στήριξης της εξωστρέφειας της περιφέρειας.

RIS

Σχέδιο

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά και
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και,
ειδικότερα:
•

η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού
χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας
και ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς,

•

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής
και οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΡΣΑ

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

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά
στη δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης,
στην ενσωμάτωση των λειτουργιών και των
κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό και στην
καταπολέμηση του κοινωνικού διαχωρισμού, στην η
αρμονική διάρθρωση των χρήσεων γης, στη συνετή
διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος, στην
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη
μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και
αγαθών φιλικών προς το περιβάλλον και στη
διατήρηση και ανάδειξη της αστικής πολιτιστικής
κληρονομιάς της Πόλης του Πειραιά.

ΣΟΑΠ

Δικαιούχος της παρέμβασης:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Χαμηλή
Μελέτη σκοπιμότητας

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Υψηλή

Χ

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες

Μέση

Χ

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που εφαρμόζεται με ίδια
194

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ωρίμανσης**:

μέσα). Για το τμήμα των Υποέργων που υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις, θα
προετοιμασθούν τα κατάλληλα Τεύχη Δημοπράτησης.

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της
Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και
ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της
Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και
καινοτόμων Επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

1.4. Υποστήριξη της Εκκόλαψης και ίδρυσης Νεοφυών Επιχειρήσεων και
Ενίσχυση των Επιχειρηματικών Συνεργασιών σε κρίσιμους τομείς της ΠΣΕΕ που
αξιοποιούν και αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Πειραιά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-4: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων και
δικτύων, με έμφαση στις εφαρμογές των Έξυπνων Πόλεων, στις
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Δραστηριότητες, στον Τουρισμό, στην
Γαλάζια Οικονομία και στην Κοινωνική Καινοτομία.
Η παρέμβαση έχει σκοπό την ανάπτυξη δομών και μηχανισμών προώθησης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργειών και
ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ιδεών.

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις, ως εξής :


Πιλοτικό Δίκτυο Στρατηγικού Νεωτερισμού και Επιχειρηματικών
Σχηματισμών Οριζόντιων / Κάθετων Συνεργασιών, ιδίως στους
Τομείς τη Γαλάζιας Οικονομίας.

Η Δράση αφορά στη διαμόρφωση ενός «ανοιχτού δικτύου συνεργασίας»
(OpenBusinessClustering) μεταξύ υφιστάμενων και νεοφυών επιχειρήσεων για
την προαγωγή νέων ιδεών και τη δημιουργία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε
επίπεδο «συνεργαζόμενων αλυσίδων αξίας» (KNOW-WHY-HUB).
H Δράση είναι καινοτόμος
επιχειρηματικών συνεργασιών
«Προσκλήσεων».

και διαφοροποιείται από τη δημιουργία
μέσω clusters στο πλαίσιο αντίστοιχων

Η Δράση θα ενεργοποιηθεί μέσω ανοιχτής Πρόσκλησης «ενεργών δικτυώσεων»
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου: μέσω της ωρίμανσης των οποίων θα υποστηριχθεί σε επόμενη φάση η
δημιουργία «ανοιχτών δικτύων συνεργασίας».
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)



Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων,
μεταφορά τεχνογνωσίας, πρόσβαση σε κοινά εργαλεία και
δικτύωσή τους για τη διαμόρφωση και προώθηση συλλογικών
καινοτομιών με έμφαση στις εφαρμογές των «έξυπνων πόλεων»
(Livinglabs, Testbeds και FieldLabs) σε τεχνολογίες έξυπνης και
πράσινης πόλης, γαλάζιας οικονομίας, Πολιτιστικών και
Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Cultural and CreativeActivities –
CCAs), Τουρισμού, καθώς και Κοινωνικής Καινοτομίας

Οι δράσεις αφορούν σε έμμεσες υπηρεσίες υποστήριξης νέων επιχειρηματιών
μέσω δικτύου συμβουλών (mentoring) ή/και πρόσβαση σε «εργαλεία» ή
τεχνολογίες,ή σε «εικονικά εργαστήρια» (Livinglabs, Testbeds και FieldLabs)
προκειμένου μία «ιδέα» να μετουσιωθεί σε «προϊόν».
Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί από τον Δήμο Πειραιά σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Πειραιά, λοιπά ΑΕΙ ή/και άλλους φορείς που σχετίζονται με την
επιχειρηματικότητα.
Μετά τη διαδικασία της «εκκόλαψης» στο πλαίσιο της θερμοκοιτίδας, οι ώριμες
και βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες «κατευθύνονται» στην παρούσα Δράση
προκειμένου να μετουσιωθούν σε νεοφυείς «επιχειρήσεις»
Η Δράση σχετίζεται με τη Δράση της Ε.Π. 3d και αξιοποιεί τις «ιδέες» που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτής (PiraeusBusinessSupportCenter - PBSC).
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Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

3a - Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων,
μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 3.α.1. Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης
αξίας (Στρατηγική RIS)
Αττικής:
63 Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων
κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ.
Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ
Αττικής:

66 Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)
67 Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των
φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς
(spinoffs) και παράγωγες εταιρείες (spinouts))

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

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

Υποστήριξη της Εκκόλαψης και ίδρυσης Νεοφυών Επιχειρήσεων και Ενίσχυση
των Επιχειρηματικών Συνεργασιών σε κρίσιμους τομείς της ΠΣΕΕ που
αξιοποιούν και αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Πειραιά (Ε.Σ. 1.4.)
Τιμή στόχος
2023

Δείκτης
CO04. Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

135
επιχειρήσεις 5
Τιμή στόχος
2023

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

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

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

Το Δίκτυο Στρατηγικού Νεωτερισμού και Επιχειρηματικών Σχηματισμών
Οριζόντιων / Κάθετων Συνεργασιών, ιδίως στους Τομείς τη Γαλάζιας Οικονομίας
κ.λπ. διαρθρώνεται σε επιμέρους Πράξεις και Υποέργα που υλοποιούνται είτε
μέσω αυτεπιστασίας, είτε μέσω του Ν. 4412/2016.
Ομοίως, η ανάπτυξη και λειτουργία της Θερμοκοιτίδας διαρθρώνεται σε
επιμέρους Πράξεις και Υποέργα που υλοποιούνται είτε μέσω αυτεπιστασίας, είτε
μέσω του Ν. 4412/2016.
ΜΜΕ (Υφιστάμενες και Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες, Καταναλωτές, Επισκέπτες
κ.λπ
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

300 επιχειρήσεις

Αιτιολόγηση

Π-1: Αξιοποίηση Συγκριτικών
Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας και
Κοινωνίας του Πειραιά: Δημιουργία
Πρόκληση ζήτησης για ΤΠΕ, ιδίως σε
και Στήριξη «Κοινοτήτων Γνώσης και
υφιστάμενες Επιχειρήσεις που
Καινοτομίας»
δραστηριοποιούνται σε τομείς της RIS και
(KnowledgeInnovationCommunities της ΠΣΕΕ και αφορούν ιδίως στη Γαλάζια
KICs) που εντάσσονται στην RIS και
Οικονομία, τη Δημιουργική και Πολιτιστική
στην ΠΣΕΕ και αφορούν ιδίως στην
Βιομηχανία και τις Έξυπνες Πόλεις
Γαλάζια Οικονομία, τη Δημιουργική
και Πολιτιστική Βιομηχανία και τις
Έξυπνες Πόλεις

5

Υπολογισμός με βάση μοναδ κόστος δεικτών εκροών ΕΠ Αττικής, ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση, Πλαίσιο Επίδοσης, Πίνακας 2.3
(29.500 € / επιχ/ση). Αφορά στη Δράση υποστήριξης της εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων, μεταφορά
τεχνογνωσίας, πρόσβαση σε κοινά εργαλεία και δικτύωσή τους για τη διαμόρφωση και προώθηση συλλογικών καινοτομιών.
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Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των όρων
και προϋποθέσεων αξιοποίησης
Π-2: Υποστήριξη της Εισαγωγής
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους τομείς
Προηγμένων Τεχνολογιών και
Εφαρμογών ΤΠΕ στις Επιχειρήσεις της γαλάζια; οικονομίας, της δημιουργικής
και πολιτιστικής βιομηχανίας και των
του Πειραιά
έξυπνων πόλεων, μέσω της αξιοποίησης
και χρήσης συστημάτων και εφαρμογών
ΤΠΕ
Π-3: Ανάπτυξη «ευφυών»
υπηρεσιών που αναβαθμίζουν την
ποιότητα ζωής Πολιτών και
Αξιοποίηση των συνεργιών που
Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά
δημιουργούνται από την ενίσχυση έξυπνων
και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές
εφαρμογών με χρήση ΤΠΕ. Τα έξυπνα
Υπηρεσίες, την Ηλεκτρονική
δίκτυα σε διαφορετικές αστικές κλίμακες
Δημοκρατία, τη Λογοδοσία και
αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις
και τον «Μηχανισμό
Διακυβέρνησης» της ΟΧΕ
Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των
Π-5: Υποστήριξη της Προετοιμασίας
ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των όρων
και Εφαρμογής Επιχειρηματικών και
και προϋποθέσεων αξιοποίησης
Συλλογικών Εξωστρεφών
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους τομείς
Στρατηγικών Σχεδίων και
της γαλάζια; οικονομίας, της δημιουργικής
αξιοποίησης Χρηματοδοτικών
και πολιτιστικής βιομηχανίας και των
Εργαλείων από τις Επιχειρήσεις του
έξυπνων πόλεων, μέσω της ενίσχυσης
Πειραιά
άμεσα της Παραγωγικής Βάσης και έμμεσα
της Τοπικής Οικονομίας
Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των
Π-8: Στήριξη της
ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των όρων
προσαρμοστικότητας των
και προϋποθέσεων αξιοποίησης
επιχειρήσεων του Πειραιά και των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους τομείς
εργαζομένων σε αυτές στο πλαίσιο
της γαλάζια; οικονομίας, της δημιουργικής
Ειδικών Στρατηγικών Βελτίωσης /
και πολιτιστικής βιομηχανίας και των
Ανάδειξης Βιώσιμων
έξυπνων πόλεων, μέσω εφαρμογής
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων,
σχεδίων αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της
ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ
προσαρμογής υφιστάμενων επιχειρήσεων
και εργαζομένων στις αλλαγές

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

1ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2021

ΕΡΓΑ
Πιλοτικό Δίκτυο Στρατηγικού Νεωτερισμού και
Επιχειρηματικών Σχηματισμών Οριζόντιων / Κάθετων
Συνεργασιών, ιδίως στους Τομείς τη Γαλάζιας Οικονομίας.
Προϋπολογισμός για το ΕΠ
Αττικής σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)

Προϋπολογισμός
(€)

€

3.000.000

Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών
επιχειρήσεων, μεταφορά τεχνογνωσίας, πρόσβαση σε κοινά
εργαλεία και δικτύωσή τους για τη διαμόρφωση και προώθηση
συλλογικών καινοτομιών με έμφαση στις εφαρμογές των
«έξυπνων πόλεων» (Livinglabs, Testbeds και FieldLabs) σε
€
τεχνολογίες έξυπνης και πράσινης πόλης, γαλάζιας οικονομίας,
Πολιτιστικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Cultural and
CreativeActivities – CCAs), Τουρισμού, καθώς και Κοινωνικής
Καινοτομίας

4.000.000

ΕΔΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ

€

7.000.000

ΕΤΠΑ

€

7.000.000
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Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση
Η Δράση συνδέεται με τις «προκλήσεις» της ΠΣΕΕ
που αφορούν:
•

στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΑ&Κ εντός των
επιχειρήσεων, συνεργασίας με φορείς έρευνας και
συγκρότησης
καινοτομικών
συνεργατικών
σχηματισμών (clusters) με τη
συμμετοχή
επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, με ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάπτυξη των Μμε μέσω της ΕΑ&Κ

•

στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων έντασης
γνώσης, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι
οποίες θα "εμπλουτίσουν το οικοσύστημα" με
καινοτομική
δραστηριότητα
και
ικανότητα
αφομοίωσης των τεχνολογικών εξελίξεων

ΠΣΕΕ

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

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά στη
στήριξη και ανάπτυξη δομών και μηχανισμών που
αντιστοιχούν στα αντίστοιχα σκέλη της ΠΣΕΕ.
Οι συνέργειες αφορούν ενδεικτικά στη στήριξη της
καινοτομικής
και
δημιουργικής
κουλτούρας,
εκκολαπτήρια, σ την ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων
επιχειρήσεων, κουπόνια καινοτομίας που αφορούν στα
στάδια από την εκκόλαψη μέχρι την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων και των συνεργατικών σχηματισμών και
στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων με την ενίσχυση
της καινοτομικής δραστηριότητάς τους και τέλος δομές
στήριξης της εξωστρέφειας της περιφέρειας.

RIS

Σχέδιο

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά και
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και,
ειδικότερα:

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

•

η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού
χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας
και ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς,

•

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής
και οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΡΣΑ

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά
στη δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης,
στην ενσωμάτωση των λειτουργιών και των

ΣΟΑΠ
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κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό και στην
καταπολέμηση του κοινωνικού διαχωρισμού, στην η
αρμονική διάρθρωση των χρήσεων γης, στη συνετή
διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος, στην
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη
μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και
αγαθών φιλικών προς το περιβάλλον και στη
διατήρηση και ανάδειξη της αστικής πολιτιστικής
κληρονομιάς της Πόλης του Πειραιά.
Δικαιούχος της παρέμβασης:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Χαμηλή
Μελέτη σκοπιμότητας

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Υψηλή

χ

Θεσμικό πλαίσιο

χ

Χωροθέτηση

χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

χ

Άδειες

χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Μέση

χ

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που εφαρμόζεται με ίδια
μέσα). Για το τμήμα των Υποέργων που υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις,
θα προετοιμασθούν τα κατάλληλα Τεύχη Δημοπράτησης.
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της
Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη
νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας
υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

1.5. Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης και της Τοπικής Οικονομίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-5: Υποστήριξη της Προετοιμασίας και Εφαρμογής Επιχειρηματικών και
Συλλογικών Εξωστρεφών Στρατηγικών Σχεδίων και αξιοποίησης
Χρηματοδοτικών Εργαλείων από τις Επιχειρήσεις του Πειραιά.
Η παρέμβαση έχει σκοπό την ανάπτυξη οριζόντιων χρηματοδοτικών μηχανισμών ή
την άμεση ενίσχυση επιχειρήσεων για την προώθηση καινοτομικών και
εξωστρεφών επιχειρηματικών σχεδίων
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:


Δημιουργία και Στήριξη «Venture Labs» για την προσέλκυση,
διασπορά και υποστήριξη μικροχρηματοδοτήσεων με στόχο την
προώθηση και χρηματοδότηση καινοτομιών ιδίως σε τομείς της
γαλάζιας οικονομίας, των ΤΠΕ, της καινοτομίας, πολιτισμού
(CCAs) και τουρισμού, καθώς και τη διασφάλιση (σε επόμενα
στάδια) της προώθησης στην αγορά αντίστοιχων προϊόντων,
τεχνολογιών, υπηρεσιών κ.λπ.

Δράσεις παροχής οριζόντιων υπηρεσιών χρηματοδότησης καινοτομιών και
προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών.
Οι εν λόγω δράσεις δύνανται να υλοποιηθούν από τον Δήμο Πειραιά σε
συνεργασία με άλλους Φορείς που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα,
προωθούν τις καινοτόμες ιδέες μέσω διαφόρων μεθόδων και τις αναδεικνύουν
μέσω «αριστείας».
Πρόκειται για δράσεις που δημιουργούν ή/και αξιοποιούν χρηματοδοτικούς
μηχανισμούς με τη μορφή «start-ups»
που εστιάζουν στη διασύνδεση
επιχειρήσεων με χρηματοδότες (venturecapital ή start-upsmicrofunds), καθώς και
τη δημιουργία ευέλικτων εργαλείων μικροχρηματοδότησης για την προώθηση
εξειδικευμένων επενδύσεων σε καινοτομία.

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

Ο Δήμος Πειραιά ύστερα από σχετική διαβούλευση θα προβεί στη δημοσιοποίηση
Πρόσκλησης για τη συνεργασία με start-upsmicrofunds. Έτσι, μέσω της Δράσης θα
μοχλευθούν περαιτέρω πόροι για ενίσχυση επιχειρηματικών ιδεών στα πρώτα
τους στάδια, με διαφορετικά «κανάλια» από τα συνήθη.
Οι εν λόγω δράσεις θα συμβάλουν και στο στάδιο της προώθησης προϊόντων και
υπηρεσιών μέσα από την εγκαθίδρυση δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις και
τα συστήματα διανομής και διάθεσης, καθώς και την ανάπτυξη εργαλείων και
διαδικασιών προβολής και διάχυσης. Η εν λόγω δράση μπορεί να λειτουργήσει
συμπληρωματικά με τη δράση υποστήριξης εκκόλαψης επιχειρήσεων για τη
στήριξη νέων επιχειρήσεων.


Πιλοτικές Δράσεις υποστήριξης της εδραίωσης νέων επιχειρήσεων
στην αγορά με παροχή ολοκληρωμένων εργαλείων και υπηρεσιών
για την κάλυψη του εύρους των αναγκών προετοιμασίας και
ίδρυσης τους και τη στήριξη εξωστρεφών Στρατηγικών Σχεδίων.

Δράσεις ενίσχυσης προς νέες επιχειρήσεις (vouchers ή επιχορηγήσεις) για
την υποστήριξη της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.
Αντικείμενο της δράσης είναι η υποστήριξη νέων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων με καινοτομικό προσανατολισμό σε τομείς της ΠΣΕΕ και η
ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. Οι
ενδιαφερόμενοι, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης θα καταθέσουν αιτήσεις που
θα συνοδεύονται από επιχειρηματικό σχέδιο και η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική.
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
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Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του
ΕΠ Αττικής:

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

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ
Αττικής:

O1 Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης και της Τοπικής Οικονομίας (Ε.Σ. 1.5.)
παρέμβασης
Τιμή στόχος
2023

Δείκτης
CO01. Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

55επιχειρήσεις 6

CO04. Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

115
επιχειρήσεις 7
Τιμή στόχος
2023

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

Τ3332. Απασχόληση στις ΜΜΕ της Περιφέρειας (Β’γενή και
Γ’γενή τομέα

810.000άτομα 8

Η δημιουργία και στήριξη «Venture Labs» για την προσέλκυση, διασπορά και
υποστήριξη μικροχρηματοδοτήσεων με στόχο την προώθηση και χρηματοδότηση
καινοτομιών κ.λπ. αφορά επιμέρους Πράξεις και Υποέργα που υλοποιούνται είτε
μέσω αυτεπιστασίας, είτε μέσω του Ν. 4412/2016.
Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Οι δράσεις ενίσχυσης προς νέες επιχειρήσεις (vouchers ή επιχορηγήσεις) για την
υποστήριξη της καινοτομίας και της εξωστρέφειας αφορούν ενισχύσεις deminimis
και υλοποιούνται μέσω Ανοιχτής Πρόσκλησης και υποβολής «Σχεδίων
Εξωστρέφειας» με βάση «Οδηγό». Η αξιολόγηση γίνεται από την Αστική Αρχή και
η παρακολούθηση από Ε.Φ. που θα ορίσει η Δ.Α. του Ε.Π. «Αττική».

ΜΜΕ (Υφιστάμενες και Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες, Φορείς «start-ups»,
Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Π-1: Αξιοποίηση Συγκριτικών
Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας και
Κοινωνίας του Πειραιά: Δημιουργία και
Πρόκληση ζήτησης για ΤΠΕ, ιδίως σε
Στήριξη «Κοινοτήτων Γνώσης και
υφιστάμενες Επιχειρήσεις που
Καινοτομίας»
δραστηριοποιούνται σε τομείς της RIS και
(KnowledgeInnovationCommunities της ΠΣΕΕ και αφορούν ιδίως στη Γαλάζια
KICs) που εντάσσονται στην RIS και
Οικονομία, τη Δημιουργική και Πολιτιστική
στην ΠΣΕΕ και αφορούν ιδίως στην
Βιομηχανία και τις Έξυπνες Πόλεις
Γαλάζια Οικονομία, τη Δημιουργική και
Πολιτιστική Βιομηχανία και τις
Έξυπνες Πόλεις
Π-2: Υποστήριξη της Εισαγωγής
Προηγμένων Τεχνολογιών και
Εφαρμογών ΤΠΕ στις Επιχειρήσεις

6

Αιτιολόγηση

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των όρων

Υπολογισμός με βάση μοναδ κόστος δεικτών εκροών ΕΠ Αττικής, ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση, Πίνακας 2.1 (36.000 € / επιχ/ση)

7

Υπολογισμός με βάση μοναδ κόστος δεικτών εκροών ΕΠ Αττικής, ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση, Πλαίσιο Επίδοσης, Πίνακας 2.3
(29.500 € / επιχ/ση). Αφορά στη Δράσηπαροχής οριζόντιων υπηρεσιών χρηματοδότησης καινοτομιών και προώθησης
προϊόντων/υπηρεσιών.
8

Ο Δ.Α. παραμένει ο ίδιος (με βάση ορισμό Ενιαίου Συστήματος Δεικτών. Δεν βρέθηκαν στοιχεία υπολογισμού του.
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του Πειραιά

και προϋποθέσεων αξιοποίησης
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους τομείς
της γαλάζια; οικονομίας, της δημιουργικής
και πολιτιστικής βιομηχανίας και των
έξυπνων πόλεων, μέσω της αξιοποίησης
και χρήσης συστημάτων και εφαρμογών
ΤΠΕ

Π-3: Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών
που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής
Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης
του Πειραιά και ενισχύουν τις
Αξιοποίηση των συνεργιών που
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την
δημιουργούνται από την ενίσχυση έξυπνων
Ηλεκτρονική Δημοκρατία, τη
εφαρμογών με χρήση ΤΠΕ. Τα έξυπνα
Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις
δίκτυα σε διαφορετικές αστικές κλίμακες
Εταιρικές Σχέσεις και τον «Μηχανισμό
αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
Διακυβέρνησης» της ΟΧΕ

Π-4: Υποστήριξη της εκκόλαψης και
ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων και
δικτύων, με έμφαση στις εφαρμογές
των Έξυπνων Πόλεων, στις
Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Δραστηριότητες, στον Τουρισμό, στην
Γαλάζια Οικονομία και στην Κοινωνική
Καινοτομία

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των όρων
και προϋποθέσεων αξιοποίησης
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους τομείς
της γαλάζια; οικονομίας, της δημιουργικής
και πολιτιστικής βιομηχανίας και των
έξυπνων πόλεων, μέσω της εκκόλαψης και
ίδρυσης Νεοφυών Επιχειρήσεων και της
ενίσχυσης των Επιχειρηματικών
Συνεργασιών

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
Π-6: Ενίσχυση Παραγωγικών και
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των
Συναφών Δραστηριοτήτων υψηλής
προστιθέμενης αξίας υφιστάμενων ή ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των όρων
και προϋποθέσεων αξιοποίησης
νεοϊδρυόμενων Επιχειρήσεων για την
εδραίωσή τους σε νέες αγορές του συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους τομείς
της γαλάζια; οικονομίας, της δημιουργικής
εξωτερικού, κατά προτεραιότητα
και πολιτιστικής βιομηχανίας και των
στους τομείς της ΠΣΕΕ
έξυπνων πόλεων, μέσω της βελτίωσης των
Ικανοτήτων και ενίσχυση της Εξωστρέφειας
των Επιχειρήσεων του Πειραιά

Π-7: Ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε
εταιρικό ή ατομικό επίπεδο, ιδίως
στους τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής

Π-8: Στήριξη της προσαρμοστικότητας
των επιχειρήσεων του Πειραιά και των
εργαζομένων σε αυτές στο πλαίσιο
Ειδικών Στρατηγικών Βελτίωσης /
Ανάδειξης Βιώσιμων ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων, ιδίως στους Τομείς
της ΠΣΕΕ

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των όρων
και προϋποθέσεων αξιοποίησης
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους τομείς
της γαλάζια; οικονομίας, της δημιουργικής
και πολιτιστικής βιομηχανίας και των
έξυπνων πόλεων, μέσω ίδρυσης νέων και
νεοφυών επιχειρήσεων και ενίσχυσης της
Απασχόλησης, ιδίως των νέων
Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των όρων
και προϋποθέσεων αξιοποίησης
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους τομείς
της γαλάζια; οικονομίας, της δημιουργικής
και πολιτιστικής βιομηχανίας και των
έξυπνων πόλεων, μέσω εφαρμογής
σχεδίων αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της
προσαρμογής υφιστάμενων επιχειρήσεων
και εργαζομένων στις αλλαγές

Π-13: «Προορισμός Πειραιάς»
Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
(DestinationPiraeus): Ολοκληρωμένη εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των
Διαχείριση και Τοποθέτηση /
ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των όρων
Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως
και προϋποθέσεων αξιοποίησης
Διεθνούς Εμβέλειας Τουριστικού,
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους τομείς
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Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού
της γαλάζια; οικονομίας, της δημιουργικής
Προορισμού
και πολιτιστικής βιομηχανίας και των
(PiraeusPlaceBranding&Management) έξυπνων πόλεων, μέσω της «έξυπνης»
πρόβλεψης, προσέλκυσης,
- Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση,
προγραμματισμού και διαχείριση;
Προγραμματισμός και Βιώσιμη
Τουριστικών Ροών και της διασφάλισης της
Διαχείριση Αστικών Τουριστικών
Ροών
χωρικής σύνδεσης και της συνέχειας των
περιοχών παρέμβασης και των
πολιτιστικών διαδρομών
Σύνδεση των Δράσεων επίδειξης και
αριστείας στο πλαίσιο της ΠΣΕΕ και των
Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία Δικτύου «Κοινοτήτων καινοτομίας» με τις ανάγκες
της τοπικής αγοράς εργασίας και
Πιλοτικών «Γραφείων Προώθησης
σχεδιασμό στοχευμένων προγραμμάτων
στην Απασχόληση και στην
υποστήριξης ανέργων και κατάρτισης για
Επιχειρηματικότητα
τη δημιουργία αξιόπιστων νέων θέσεων
απασχόλησης

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

1ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2021
Προϋπολογισμός
(€)

ΕΡΓΑ

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

Δημιουργία και Στήριξη «VentureLabs» για την προσέλκυση,
διασπορά και υποστήριξη μικροχρηματοδοτήσεων με στόχο την
προώθηση και χρηματοδότηση καινοτομιών ιδίως σε τομείς της
€
γαλάζιας οικονομίας, των ΤΠΕ, της καινοτομίας, πολιτισμού
(CCAs) και τουρισμού, καθώς και τη διασφάλιση (σε επόμενα
στάδια) της προώθησης στην αγορά αντίστοιχων προϊόντων,
τεχνολογιών, υπηρεσιών κ.λπ.

3.400.000

Πιλοτικές Δράσεις υποστήριξης της εδραίωσης νέων
επιχειρήσεων στην αγορά με παροχή ολοκληρωμένων
εργαλείων και υπηρεσιών για την κάλυψη του εύρους των
αναγκών προετοιμασίας και ίδρυσης τους και τη στήριξη
εξωστρεφών Στρατηγικών Σχεδίων.

€

2.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

€

5.400.000

ΕΤΠΑ

€

5.400.000

ΕΔΕΤ
Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

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

Η Δράση συνδέεται με τις «προκλήσεις» της
ΠΣΕΕ που αφορούν:
•

στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΑ&Κ εντός
των επιχειρήσεων, συνεργασίας με φορείς
έρευνας και συγκρότησης καινοτομικών
συνεργατικών σχηματισμών (clusters) με τη
συμμετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών
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φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη
των Μμε μέσω της ΕΑ&Κ
•

στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων
έντασης γνώσης, δημιουργικότητας και
καινοτομίας οι οποίες θα "εμπλουτίσουν το
οικοσύστημα" με καινοτομική δραστηριότητα
και ικανότητα αφομοίωσης των τεχνολογικών
εξελίξεων

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά
στη στήριξη και ανάπτυξη δομών και μηχανισμών
που αντιστοιχούν στα αντίστοιχα σκέλη της
ΠΣΕΕ.
Οι συνέργειες αφορούν ενδεικτικά στη στήριξη
της καινοτομικής και δημιουργικής κουλτούρας,
εκκολαπτήρια, σ την ενθάρρυνση εκκόλαψης
νέων επιχειρήσεων, κουπόνια καινοτομίας που
αφορούν στα στάδια από την εκκόλαψη μέχρι την
ανάπτυξη
των
επιχειρήσεων
και
των
συνεργατικών
σχηματισμών
και
στην
αναδιοργάνωση επιχειρήσεων με την ενίσχυση
της καινοτομικής δραστηριότητάς τους και τέλος
δομές
στήριξης
της
εξωστρέφειας
της
περιφέρειας.

RIS

Σχέδιο

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά
και διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και,
ειδικότερα:
•

η
ισχυροποίησή
του
ως
κέντρου
πολυλειτουργικού χαρακτήρα, με ταυτόχρονη
διατήρηση της κατοικίας και ανάδειξη της
πολιτιστικής του κληρονομιάς,

•

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της
παραγωγικής και οικονομικής βάσης, σε
κατεύθυνση σύγχρονων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.

ΡΣΑ

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

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ
αφορά στη δημιουργία επαρκών ευκαιριών
απασχόλησης,
στην
ενσωμάτωση
των
λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον
αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του
κοινωνικού διαχωρισμού, στην η αρμονική
διάρθρωση
των χρήσεων γης, στη συνετή
διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος, στην
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην
ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και διακίνησης
ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το
περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη της
αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Πόλης του
Πειραιά.

ΣΟΑΠ

Δικαιούχος της παρέμβασης:
Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Χαμηλή
Μελέτη σκοπιμότητας
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Θεσμικό πλαίσιο

χ

Χωροθέτηση

χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

χ

Άδειες

χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

χ

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που εφαρμόζεται με ίδια
μέσα). Για το τμήμα των Υποέργων που υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις, θα
προετοιμασθούν τα κατάλληλα Τεύχη Δημοπράτησης.
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της
Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη
νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας
υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

1.6. Βελτίωση των Ικανοτήτων και ενίσχυση της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων
του Πειραιά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-6: Ενίσχυση Παραγωγικών και Συναφών Δραστηριοτήτων υψηλής
προστιθέμενης αξίας υφιστάμενων ή νεοϊδρυόμενων Επιχειρήσεων για την
εδραίωσή τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα στους τομείς
της ΠΣΕΕ
Η δράση έχει σκοπό την ανάπτυξη οριζόντιων δομών και μηχανισμών, καθώς και
την άμεση ενίσχυση επιχειρήσεων για την τοποθέτηση σε νέες αγορές ή/και
τόνωση της εξωστρέφειάς τους, είτε μέσω της στήριξης σχετικών επιχειρηματικών
σχεδίων είτε μέσω της διευκόλυνσης πρόσβασης σε υπηρεσίες και προϊόντα
marketing.
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις :
 Βελτίωση της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε νέες αγορές
του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς της
Γαλάζιας Οικονομίας του Τουρισμού και του Πολιτισμού.
Πρόκειται για δράσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της πρόσβασης των
υφιστάμενων ΜΜΕ του Πειραιά σε υπηρεσίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια
ώστε να είναι σε θέση να επεκταθούν ή/και να διευρύνουν τη θέση τους σε νέες
αγορές του εξωτερικού.
Τέτοιες υπηρεσίες είναι ενδεικτικά η διερεύνηση νέων αγορών, η δημιουργία
ικανοτήτων, η αγορά τεχνογνωσίας , το εξειδικευμένο marketing σε συγκεκριμένες
αγορές του εξωτερικού, η συμμετοχή σε εκθέσεις, ανάπτυξη δικτύων
συνεργασίας, κ.λπ.
Οι δράσεις ενεργοποιούνται με την έκδοση προσκλήσεων για επιχορηγήσεις
προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, με έμφαση σε τομείς που σχετίζονται:

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:

o

με τη γαλάζια οικονομία

(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

o

με τη «διάχυτη νοημοσύνη» στην πόλη και τη διασκέδαση (εφαρμογές
που αξιοποιούν τεχνολογίες GPS),

o

με έξυπνες εφαρμογές mobileapps στον τουρισμό)

o

με ευφυή κτίρια, έξυπνες, συμμετοχικές και δημιουργικές γειτονιές κ.λπ.

o

με την αξιοποίηση και την αστική (συμμετοχική / ανταποδοτική)
διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων,

o

την e-προσπέλαση,

o

με Ψηφιακές πλατφόρμες συμμετοχικού σχεδιασμού

 Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Στήριξης Επιχειρήσεων Δήμου
Πειραιά (Piraeus Business Support Center – PBSC)
Η Δράση αφορά στη δημιουργία ενός Κέντρου Στήριξης της τοπικής
επιχειρηματικότητας, με παροχή οριζόντιων υπηρεσιών, ενημέρωσης για
χρηματοδοτήσεις, δικτύωσης με επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού,
υποστήριξη με προτυποποιημένα εργαλεία για τη διαμόρφωση επιχειρηματικών
σχεδίων και δράσεων εξωστρέφειας, υποστήριξη στη συναλλαγή της επιχείρησης
με τον Δήμο σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα κλπ.
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προστιθέμενης αξίας μεμονωμένων ή συστάδων επιχειρήσεων για
την αναζήτηση ευκαιριών σε νέες αγορές του εξωτερικού, κατά
προτεραιότητα στους τομείς της ΠΣΕΕ.
Δράσεις ενίσχυσης (μέσω vouchers ή επιχορηγήσεις) προς υφιστάμενες
επιχειρήσεις ή συστάδες επιχειρήσεων (clusters) για την αγορά προϊόντων
και υπηρεσιών που συμβάλουν στην επέκτασή τους σε νέες αγορές, στο πλαίσιο
«Στρατηγικών Σχεδίων Εξωστρέφειας».
Οι εν λόγω δράσεις δύνανται να συμβάλουν στην ανάπτυξη προϊόντων
προσαρμοσμένων στις νέες αγορές, καθώς και στο στοχευμένο marketing και
στην προώθηση (π.χ. συμμετοχή σε εκθέσεις) στις νέες αγορές, νέα προϊόντα και
υπηρεσίες κ.ο.κ..
 Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη
διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του
Πειραιά.
Η Δράση αφορά στη διαμόρφωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν
στην προσέλκυση, προγραμματισμό και βιώσιμη διαχείριση των Τουριστικών και
Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά. Θα δοθούν κίνητρα (κυρίως «άϋλα»)
για την ανάπτυξη, χρήση και αξιοποίηση τέτοιων εφαρμογών από Επιχειρήσεις,
Ερευνητικά Ιδρύματα κ.λπ., οι οποίες θα «συντίθενται» στην «πλατφόρμα» DMS
που θα αναπτυχθεί στην Π-13. Επειδή οι δράσεις στην ουσία αφορούν
τοποθέτηση και προβολή του Πειριαά με συμμετοχική διαδικασία, θα εξετασθεί η
δημιουργία σχετικού Φορέα (DMO).
 Μηχανισμοί και Εργαλεία Ενίσχυσης των Ικανοτήτων Εξωστρέφειας και
Υποστήριξης των Ευκαιριών Τοποθέτησης των Επιχειρήσεων του
Πειραιά σε Νέες Αγορές.
Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη οριζόντιων εργαλείων, προτύπων και τη
στήριξη της εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων μέσω μηχανισμών πρόσβασης σε
αγορές του εξωτερικού, έτσι ώστε να
«εξυπηρετηθεί» μεγαλύτερο όγκος
επιχειρήσεων από εκείνες που θα λάβουν ενισχύσεις.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών της ΟΧΕ θα δημιουργηθεί «μηχανισμός
υποστήριξης» με τη συνεργασία Επιμελητηρίων, του Πανεπιστημίου του Πειραιά
κ.λπ.
Ειδικότερα μέσω του μηχανισμού υποστήριξης θα παρέχονται στις επιχειρήσεις
του Πειραιά οριζόντια εργαλεία διαμόρφωσης στρατηγικής, marketing, πρόσβαση
σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, μελέτες, έρευνες αγοράς κλπ, προκειμένου να
διευκολύνει τη διείσδυση των επιχειρήσεων αυτών σε νέες αγορές.
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές,
εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
3.d.1 - Βελτίωση της εξωστρέφειας της Περιφερειακής οικονομίας
Αττικής:
66 Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)
Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ
Αττικής:

75 Ανάπτυξη και προβολή των τουριστικών υπηρεσιών στις ΜΜΕ ή για τις ΜΜΕ
76 Ανάπτυξη και προβολή των πολιτιστικών και δημιουργικών στοιχείων
ενεργητικού στις ΜΜΕ

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

Βελτίωση των Ικανοτήτων και ενίσχυση της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων του
Πειραιά (Ε.Σ. 1.6.)

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών

Δείκτης
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του ΕΠ Αττικής 2014-2020)

CO4. Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

119
επιχειρήσεις 9

COO6. Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια
στήριξη επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)

3.500.000 EUR

CO8. Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που
ενισχύονται

21 ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης
Τιμή στόχος
2023

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

Τ3233. Μεταβολή της αξία των εξαγωγών προϊόντων και
υπηρεσιών

10.768,59 εκατ.
€, τρέχουσες
τιμές

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Ανοιχτή Πρόσκληση (ύστερα από τοπική διαβούλευση). Υποβολή Προτάσεων με
βάση «Οδηγό». Αξιολόγηση από Αστική Αρχή.

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

ΜΜΕ (Υφιστάμενες και Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

Π-1: Αξιοποίηση Συγκριτικών
Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας και
Κοινωνίας του Πειραιά: Δημιουργία
και Στήριξη «Κοινοτήτων Γνώσης και
Καινοτομίας» (Knowledge Innovation
Communities - KICs) που
εντάσσονται στην RIS και στην
ΠΣΕΕ και αφορούν ιδίως στην
Γαλάζια Οικονομία, τη Δημιουργική
και Πολιτιστική Βιομηχανία και τις
Έξυπνες Πόλεις

Πρόκληση ζήτησης για ΤΠΕ, ιδίως σε
υφιστάμενες Επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε τομείς της RIS και
της ΠΣΕΕ και αφορούν ιδίως στη Γαλάζια
Οικονομία, τη Δημιουργική και Πολιτιστική
Βιομηχανία και τις Έξυπνες Πόλεις

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των
Π-5: Υποστήριξη της Προετοιμασίας
ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των όρων
και Εφαρμογής Επιχειρηματικών και
και προϋποθέσεων αξιοποίησης
Συλλογικών Εξωστρεφών
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους τομείς
Στρατηγικών Σχεδίων και
της γαλάζια; οικονομίας, της δημιουργικής
αξιοποίησης Χρηματοδοτικών
και πολιτιστικής βιομηχανίας και των
Εργαλείων από τις Επιχειρήσεις του
έξυπνων πόλεων, μέσω της ενίσχυσης
Πειραιά
άμεσα της Παραγωγικής Βάσης και έμμεσα
της Τοπικής Οικονομίας
Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των
Π-6: Ενίσχυση Παραγωγικών και
ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των όρων
Συναφών Δραστηριοτήτων υψηλής
και προϋποθέσεων αξιοποίησης
προστιθέμενης αξίας υφιστάμενων ή
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους τομείς
νεοϊδρυόμενων Επιχειρήσεων για
της γαλάζια; οικονομίας, της δημιουργικής
την εδραίωσή τους σε νέες αγορές
και πολιτιστικής βιομηχανίας και των
του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα
έξυπνων πόλεων, μέσω της βελτίωσης των
στους τομείς της ΠΣΕΕ
Ικανοτήτων και ενίσχυση της Εξωστρέφειας
των Επιχειρήσεων του Πειραιά

9

Υπολογισμός με βάση μοναδ κόστος δεικτών εκροών ΕΠ Αττικής, ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση, Πλαίσιο Επίδοσης, Πίνακας 2.3
(29.500 € / επιχ/ση). Αφορά στις Δράσεις βελτίωσης της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε νέες αγορές του
εξωτερικού, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας του Τουρισμού και του Πολιτισμού και
πρόσβασης στις «οριζόντιες υπηρεσίες’του. Κέντρου Στήριξης Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά.
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Π-13 «Προορισμός Πειραιάς»
(Destination Piraeus):
Ολοκληρωμένη Διαχείριση και
Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης
Μέσω της δράσης για έξυπνη πρόβλεψη,
του Πειραιά ως Διεθνούς Εμβέλειας
προσέλκυση, προγραμματισμό και βιώσιμη
Τουριστικού, Πολιτιστικού και
διαχείριση Αστικών Τουριστικών και
Επιχειρηματικού Προορισμού
Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά.
(Piraeus Place Branding &
Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη,
Προσέλκυση, Προγραμματισμός και
Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών
Τουριστικών Ροών

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

1ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2021
Προϋπολογισμός
(€)

ΕΡΓΑ

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

Βελτίωση της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε νέες
αγορές του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα στους
στρατηγικούς τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας του Τουρισμού
και του Πολιτισμού.

€

2.000.000

Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Στήριξης Επιχειρήσεων
Δήμου Πειραιά (Piraeus Business Support Center – PBSC)

€

1.500.000

Ενίσχυση Παραγωγικών και Συναφών Δραστηριοτήτων υψηλής
προστιθέμενης αξίας μεμονωμένων ή συστάδων επιχειρήσεων
€
για την αναζήτηση ευκαιριών σε νέες αγορές του εξωτερικού,
κατά προτεραιότητα στους τομείς της ΠΣΕΕ.

1.000.000

Μηχανισμοί και Εργαλεία Ενίσχυσης των Ικανοτήτων
Εξωστρέφειας και Υποστήριξης των Ευκαιριών Τοποθέτησης
των Επιχειρήσεων του Πειραιά σε Νέες Αγορές.

€

1.200.000

Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και
βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών €
στην Πόλη του Πειραιά.

1.100.000

ΕΔΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ

€

6.800.000

ΕΤΠΑ

€

6.800.000

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

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

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση
Η Δράση συνδέεται με τις «προκλήσεις» της ΠΣΕΕ
που αφορούν:

ΠΣΕΕ

•

στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΑ&Κ εντός των
επιχειρήσεων, συνεργασίας με φορείς έρευνας

209
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
και συγκρότησης καινοτομικών συνεργατικών
σχηματισμών (clusters) με τη συμμετοχή
επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, με
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των Μμε μέσω
της ΕΑ&Κ
•

στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων έντασης
γνώσης, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι
οποίες θα "εμπλουτίσουν το οικοσύστημα" με
καινοτομική δραστηριότητα και ικανότητα
αφομοίωσης των τεχνολογικών εξελίξεων

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά στη
στήριξη και ανάπτυξη δομών και μηχανισμών που
αντιστοιχούν στα αντίστοιχα σκέλη της ΠΣΕΕ.
Οι συνέργειες αφορούν ενδεικτικά στη στήριξη της
καινοτομικής
και
δημιουργικής
κουλτούρας,
εκκολαπτήρια, σ την ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων
επιχειρήσεων, κουπόνια καινοτομίας που αφορούν
στα στάδια από την εκκόλαψη μέχρι την ανάπτυξη
των
επιχειρήσεων
και
των
συνεργατικών
σχηματισμών
και
στην
αναδιοργάνωση
επιχειρήσεων με την ενίσχυση της καινοτομικής
δραστηριότητάς τους και τέλος δομές στήριξης της
εξωστρέφειας της περιφέρειας.

RIS

Σχέδιο

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά και
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και,
ειδικότερα:
•

η
ισχυροποίησή
του
ως
κέντρου
πολυλειτουργικού χαρακτήρα, με ταυτόχρονη
διατήρηση της κατοικίας και ανάδειξη της
πολιτιστικής του κληρονομιάς,

•

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής
και οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση
σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΡΣΑ

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

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά
στη δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης,
στην ενσωμάτωση των λειτουργιών και των
κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό και στην
καταπολέμηση του κοινωνικού διαχωρισμού, στην η
αρμονική διάρθρωση των χρήσεων γης, στη συνετή
διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος, στην
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη
μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και
αγαθών φιλικών προς το περιβάλλον και στη
διατήρηση και ανάδειξη της αστικής πολιτιστικής
κληρονομιάς της Πόλης του Πειραιά.

ΣΟΑΠ

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Δήμος Πειραιά, Επιμελητήρια
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Μελέτη σκοπιμότητας

Μέση

Υψηλή

χ

Θεσμικό πλαίσιο

χ

Χωροθέτηση

χ
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Εγκρίσεις προ κατασκευής

χ

Άδειες

χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

χ

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης.
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της
Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και
ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της
Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και
καινοτόμων Επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

1.7. Προώθηση της Απασχόλησης μέσω ίδρυσης Επιχειρήσεων, με έμφαση
στους Τομείς της ΠΣΕΕ που αξιοποιούν και αναδεικνύουν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του Πειραιά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-7: Ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε εταιρικό ή ατομικό επίπεδο, ιδίως
στους τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής
Η παρέμβαση έχει σκοπό την ανάπτυξη του επιχειρηματικού συστήματος με
έμφαση στην παροχή κινήτρων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους
τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

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

Η εν λόγω δράση αφορά στην Ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε εταιρικό ή ατομικό
επίπεδο, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής
Δράσεις δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Οι εν λόγω δράσεις αποσκοπούν
στην παροχή «μίγματος κινήτρων» για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ιδίως
στους τομείς της ΠΣΕΕ.
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις εντάσσονται σε ένα BusinessPlan και μπορεί να
αφορούν αρχικό κεφάλαιο κίνησης, αγορά εξοπλισμού, έξοδα εγκατάστασης,
έξοδα απόκτησης λογισμικού και πρόσβαση ή αγορά τεχνογνωσίας κ.ο.κ.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

8iii - Προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της
δημιουργίας επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

8.iii.1 Βελτίωση της απασχόλησης, μέσω της ίδρυσης Επιχειρήσεων, ιδίως
στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

104 Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων,
Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής: συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων
Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

Προώθηση της Απασχόλησης μέσω ίδρυσης Επιχειρήσεων, με έμφαση στους
Τομείς της ΠΣΕΕ που αξιοποιούν και αναδεικνύουν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του Πειραιά (Ε.Σ. 1.7.)
Δείκτης

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
Τ3288. Υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων για την
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
ίδρυση νέων επιχειρήσεων στους τομείς της ΠΣΕΕ
ΕΠ Αττικής 2014-2020)

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023
72 επιχειρ.
σχέδια 10

Τιμή στόχος 2023

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

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

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Ανοιχτή Πρόσκληση (ύστερα από τοπική διαβούλευση). Υποβολή Προτάσεων
με βάση «Οδηγό». Αξιολόγηση και Παρακολούθηση από την Αστική Αρχή.

10

6 επιχειρήσεις 11

Υπολογισμός με βάση μοναδ κόστος δεικτών πλαισίου επίδοσης ΕΠ Αττικής, ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση, Παράρτημα, Πίνακας 2.3
Υπολογισμός με βάση αναλογία διαθέσιμων πόρων Π.Π. 104 ΠΕΠ Αττικής και δεδομένα Πίνακα 2.2 ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγησης ΕΠ
Αττικής (μ.κ. 200.000 επιχ/ση, βιωσιμότητα 65%)
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Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Νέοι Επιχειρηματίες (άνω των 30 ετών), νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ

Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

Π-2: Υποστήριξη της
Εισαγωγής Προηγμένων
Τεχνολογιών και Εφαρμογών
ΤΠΕ στις Επιχειρήσεις του
Πειραιά

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων εξωστρέφειας
και ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Πειραιά και
βελτίωση των όρων και προϋποθέσεων
αξιοποίησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους
τομείς της γαλάζια; οικονομίας, της δημιουργικής
και πολιτιστικής βιομηχανίας και των έξυπνων
πόλεων, μέσω της αξιοποίησης και χρήσης
συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων εξωστρέφειας
Π-5: Υποστήριξη της
και ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Πειραιά και
Προετοιμασίας και
βελτίωση των όρων και προϋποθέσεων
Εφαρμογής Επιχειρηματικών
αξιοποίησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους
και Συλλογικών Εξωστρεφών
τομείς της γαλάζια; οικονομίας, της δημιουργικής
Στρατηγικών Σχεδίων και
και πολιτιστικής βιομηχανίας και των έξυπνων
αξιοποίησης Χρηματοδοτικών
πόλεων, μέσω της ενίσχυσης άμεσα της
Εργαλείων από τις
Παραγωγικής Βάσης και έμμεσα της Τοπικής
Επιχειρήσεις του Πειραιά
Οικονομίας
Π-6: Ενίσχυση Παραγωγικών
και Συναφών
Δραστηριοτήτων υψηλής
προστιθέμενης αξίας
υφιστάμενων ή
νεοϊδρυόμενων Επιχειρήσεων
για την εδραίωσή τους σε
νέες αγορές του εξωτερικού,
κατά προτεραιότητα στους
τομείς της ΠΣΕΕ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

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

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων εξωστρέφειας
και ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Πειραιά και
βελτίωση των όρων και προϋποθέσεων
αξιοποίησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους
τομείς της γαλάζια; οικονομίας, της δημιουργικής
και πολιτιστικής βιομηχανίας και των έξυπνων
πόλεων, μέσω της βελτίωσης των Ικανοτήτων και
ενίσχυση της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων
του Πειραιά

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

1ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2021

ΕΡΓΑ
Ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε εταιρικό ή ατομικό επίπεδο,
ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής

ΕΔΕΤ

€

1.811.000

ΣΥΝΟΛΟ

€

1.811.000

ΕΚΤ

€

1.811.000

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

Προϋπολογισμός
(€)

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
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Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση
Η Δράση συνδέεται με τις «προκλήσεις» της ΠΣΕΕ που
αφορούν:
•

στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΑ&Κ εντός των
επιχειρήσεων, συνεργασίας με φορείς έρευνας και
συγκρότησης καινοτομικών συνεργατικών σχηματισμών
(clusters) με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών
φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των Μμε
μέσω της ΕΑ&Κ

•

στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης,
δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίες θα
"εμπλουτίσουν το οικοσύστημα" με καινοτομική
δραστηριότητα και ικανότητα αφομοίωσης των
τεχνολογικών εξελίξεων

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

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά στη στήριξη
και ανάπτυξη δομών και μηχανισμών που αντιστοιχούν στα
αντίστοιχα σκέλη της ΠΣΕΕ.

RIS

Σχέδιο

Οι συνέργειες αφορούν ενδεικτικά στη στήριξη της
καινοτομικής και δημιουργικής κουλτούρας, εκκολαπτήρια, σ
την ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων, κουπόνια
καινοτομίας που αφορούν στα στάδια από την εκκόλαψη
μέχρι την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των συνεργατικών
σχηματισμών και στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων με την
ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητάς τους και τέλος
δομές στήριξης της εξωστρέφειας της περιφέρειας.
Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα:
•

η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού
χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας και
ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς,

•

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και
οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΡΣΑ

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

ΣΟΑΠ

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά στη
δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην
ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων
στον αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων
γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος,
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη
μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και αγαθών
φιλικών προς το περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη
της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Πόλης του
Πειραιά.

Δήμος Πειραιά, Επιμελητήρια
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

και

Μέση

Μελέτη σκοπιμότητας
Θεσμικό πλαίσιο

Υψηλή

χ
χ
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Χωροθέτηση

χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

χ

Άδειες

χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

χ

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της
Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη
νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας
υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

1.8. Βελτίωση των όρων και επιδόσεων εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ του Πειραιά μέσω εφαρμογής σχεδίων αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της
προσαρμογής επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-8: Στήριξη της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων του Πειραιά και
των εργαζομένων σε αυτές στο πλαίσιο Ειδικών Στρατηγικών Βελτίωσης /
Ανάδειξης Βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, ιδίως στους Τομείς
της ΠΣΕΕ
Η παρέμβαση έχει στόχο την υποβοήθηση για την ανάπτυξη σχεδίων
αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ώστε να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους
κατά τρόπο που συνάδει με το νέο διεθνοποιημένο και μεταβλητό οικονομικό
περιβάλλον.
Οι εν λόγω δράσεις αφορούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις με σκοπό τη
λειτουργική και στρατηγική αναδιάρθρωσή τους και την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού τους. Οι εν λόγω δράσεις δύνανται να αφορούν:

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:

o

στη βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων
μέσω της εφαρμογής ευέλικτου σχεδίου αναδιάρθρωσης για την
προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες, και

o

στην αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού των επιχειρήσεων, σε αντικείμενα που προκύπτουν από τους
στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου αναδιάρθρωσης.

(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Κριτήριο επιλογής των προς ενίσχυση επιχειρήσεων θα είναι η εκπόνηση ενός
σχεδίου αναδιάρθρωσης (διάγνωση αναγκών, συγκεκριμένα μέτρα ανάκαμψης).
Οι επιχειρήσεις, των οποίων το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα λάβει έγκριση, θα
κληθούν να υλοποιήσουν την εφαρμογή των μέτρων ανάκαμψης που
περιγράφονται σε αυτό.
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών
στις αλλαγές

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ 8.v.1 Εφαρμογή σχεδίων αναδιάρθρωσης σε επιχειρησιακό και συλλογικό επίπεδο
και προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές
Αττικής:
Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ
Αττικής:

106 Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών
στις αλλαγές

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ του Πειραιά μέσω εφαρμογής σχεδίων αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της
προσαρμογής επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές (Ε.Σ. 1.8.)
Δείκτης

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

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

Τιμή στόχος
2023

CO23. Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 39 επιχειρήσεις 12
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τους κοινωνικής οικονομίας)

Δείκτης
Τ3282. Επιχειρήσεις που βελτίωσαν την επιχειρησιακής τους

12

Τιμή στόχος
2023
33 επιχειρήσεις

Υπολογισμός με βάση μοναδ κόστος δεικτών εκροών ΕΠ Αττικής, ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση, Πίνακας 2.1 (34.000 / € επιχ/ση)
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λειτουργία ένα έτος μετά την ενίσχυσή τους

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Ανοιχτή Πρόσκληση (ύστερα από τοπική διαβούλευση). Υποβολή Προτάσεων με
βάση «Οδηγό». Αξιολόγηση και Παρακολούθηση από την Αστική Αρχή.

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

ΜΜΕ της Περιφέρειας (Υφιστάμενες), Εργαζόμενοι, Επιχειρηματίες
Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

Π-1: Αξιοποίηση Συγκριτικών
Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας και
Κοινωνίας του Πειραιά: Δημιουργία και
Στήριξη «Κοινοτήτων Γνώσης και
Καινοτομίας» (Knowledge Innovation
Communities - KICs) που εντάσσονται
στην RIS και στην ΠΣΕΕ και αφορούν
ιδίως στην Γαλάζια Οικονομία, τη
Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία
και τις Έξυπνες Πόλεις

Πρόκληση ζήτησης για ΤΠΕ, ιδίως σε
υφιστάμενες Επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε τομείς της RIS
και της ΠΣΕΕ και αφορούν ιδίως στη
Γαλάζια Οικονομία, τη Δημιουργική και
Πολιτιστική Βιομηχανία και τις Έξυπνες
Πόλεις

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των
Π-2: Υποστήριξη της Εισαγωγής
όρων και προϋποθέσεων αξιοποίησης
Προηγμένων Τεχνολογιών και
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους
Εφαρμογών ΤΠΕ στις Επιχειρήσεις του
τομείς της γαλάζια; οικονομίας, της
Πειραιά
δημιουργικής και πολιτιστικής
βιομηχανίας και των έξυπνων πόλεων,
μέσω της αξιοποίησης και χρήσης
συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Π-3: Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών
που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής
Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του
Πειραιά και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες, την Ηλεκτρονική Δημοκρατία,
τη Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις
Εταιρικές Σχέσεις και τον «Μηχανισμό
Διακυβέρνησης» της ΟΧΕ

Αξιοποίηση των συνεργιών που
δημιουργούνται από την ενίσχυση
έξυπνων εφαρμογών με χρήση ΤΠΕ.
Τα έξυπνα δίκτυα σε διαφορετικές
αστικές κλίμακες αναβαθμίζουν την
ποιότητα ζωής.

Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των
Π-4: Υποστήριξη της εκκόλαψης και
όρων και προϋποθέσεων αξιοποίησης
ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων και
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους
δικτύων, με έμφαση στις εφαρμογές των
τομείς της γαλάζια; οικονομίας, της
Έξυπνων Πόλεων, στις Πολιτιστικές και
δημιουργικής και πολιτιστικής
Δημιουργικές Δραστηριότητες, στον
βιομηχανίας και των έξυπνων πόλεων,
Τουρισμό, στην Γαλάζια Οικονομία και
μέσω της εκκόλαψης και ίδρυσης
στην Κοινωνική Καινοτομία
Νεοφυών Επιχειρήσεων και της
ενίσχυσης των Επιχειρηματικών
Συνεργασιών
Βελτίωση των όρων και επιδόσεων
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ του Πειραιά και βελτίωση των
Π-5: Υποστήριξη της Προετοιμασίας και
όρων και προϋποθέσεων αξιοποίησης
Εφαρμογής Επιχειρηματικών και
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους
Συλλογικών Εξωστρεφών Στρατηγικών
τομείς της γαλάζια; οικονομίας, της
Σχεδίων και αξιοποίησης
δημιουργικής και πολιτιστικής
Χρηματοδοτικών Εργαλείων από τις
βιομηχανίας και των έξυπνων πόλεων,
Επιχειρήσεις του Πειραιά
μέσω της ενίσχυσης άμεσα της
Παραγωγικής Βάσης και έμμεσα της
Τοπικής Οικονομίας
Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία Δικτύου
Πιλοτικών «Γραφείων Προώθησης στην

Σύνδεση των Δράσεων με τις ανάγκες
της τοπικής αγοράς εργασίας και
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Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα»

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

σχεδιασμό στοχευμένων
προγραμμάτων βελτίωσης των
δεξιοτήτων των εργαζομένων

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

1ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2021
Προϋπολογισμός
(€)

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

Στήριξη της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων του Πειραιά
και των εργαζομένων σε αυτές στο πλαίσιο Ειδικών
€
Στρατηγικών Βελτίωσης / Ανάδειξης Βιώσιμων ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ

ΕΔΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ

€

1.319.000

ΕΚΤ

€

1.319.000

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

1.319.000

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση
Η Δράση συνδέεται με τις «προκλήσεις» της ΠΣΕΕ που
αφορούν:
•

στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΑ&Κ εντός των
επιχειρήσεων, συνεργασίας με φορείς έρευνας και
συγκρότησης
καινοτομικών
συνεργατικών
σχηματισμών
(clusters)
με
τη
συμμετοχή
επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, με ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάπτυξη των Μμε μέσω της ΕΑ&Κ

•

στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων έντασης
γνώσης, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίες
θα "εμπλουτίσουν το οικοσύστημα" με καινοτομική
δραστηριότητα και ικανότητα αφομοίωσης των
τεχνολογικών εξελίξεων

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

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά στη
στήριξη και ανάπτυξη δομών και μηχανισμών που
αντιστοιχούν στα αντίστοιχα σκέλη της ΠΣΕΕ.
Οι συνέργειες αφορούν ενδεικτικά στη στήριξη της
καινοτομικής
και
δημιουργικής
κουλτούρας,
εκκολαπτήρια, σ την ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων
επιχειρήσεων, κουπόνια καινοτομίας που αφορούν στα
στάδια από την εκκόλαψη μέχρι την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων και των συνεργατικών σχηματισμών και
στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων με την ενίσχυση της

RIS
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καινοτομικής δραστηριότητάς τους και τέλος δομές
στήριξης της εξωστρέφειας της περιφέρειας.
Σχέδιο

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά και
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα:
•

η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού
χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας
και ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς,

•

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και
οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΡΣΑ

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

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά
στη δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην
ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών
ομάδων στον αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του
κοινωνικού διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση
των χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού
οικοσυστήματος,
στην
αξιοποίηση
των
νέων
τεχνολογιών, στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το
περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη της αστικής
πολιτιστικής κληρονομιάς της Πόλης του Πειραιά.

ΣΟΑΠ

Δικαιούχος της παρέμβασης:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Χαμηλή
Μελέτη σκοπιμότητας

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Υψηλή

χ

Θεσμικό πλαίσιο

χ

Χωροθέτηση

χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

χ

Άδειες

χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Μέση

χ

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της Πόλης του
Πειραιά ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού
προορισμού – Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών και πολιτιστικών
ροών στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
και εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές λειτουργίες

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

2.1. Προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Εμβληματικά Δημόσια
Κτίρια της Πόλης του Πειραιά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-9: Εξοικονόμηση τελικής ενέργειας από την ενεργειακή αναβάθμιση
Δημόσιων κτιρίων με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών
Η παρέμβαση έχει σκοπό την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών ώστε να
μειωθεί η καταναλώμενη ενέργεια σε δημόσια κτίρια.
Αναβάθμιση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας Δημοτικών και άλλων
Εμβληματικών Κτιρίων Υψηλής Επισκεψιμότητας στην Πόλη του Πειραιά.

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

Η Δράση αφορά σε ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων του Πειραιά τα
οποία έχουν χαμηλή ενεργειακή κλάση αλλά μεγάλη ιστορική σημασία για την
πόλη του Πειραιά (πχ Πινακοθήκη, Δημαρχείο, Δημοτικό Θέατρο). Οι
αναβαθμίσεις θα αφορούν επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και
εξοικονόμησης ενέργειας επί του κελύφους όπως προσθήκη μόνωσης,
αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής
ενεργειακής απόδοσης, νέα φωτιστικά ενεργειακής κατανάλωσης, συστήματα
ελέγχου θέρμανσης και παρεμβάσεις/αλλαγή της εγκατάστασης θέρμανσης
(καυστήρα / λέβητα / σωληνώσεων) με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ,
αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα
κλπ.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

4.γ.1 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

13 Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης
και υποστηρικτικά μέτρα
14 Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος,
έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα
Προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Εμβληματικά Δημόσια Κτίρια
της Πόλης του Πειραιά (Ε.Σ. 2.1.)
Δείκτης

CO31. Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία
ενεργειακής κατανάλωσης
Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
CO32. Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας των δημόσιων κτηρίων

Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023
115 νοικοκυριά 13

6.000 kWh/έτος 14

Τιμή στόχος 2023

Τ3242. Κατανάλωσης ενέργειας στον οικιστικό και δημόσιο 6.935.434σε

13

Υπολογισμός με βάση μοναδ κόστος δεικτών εκροών ΕΠ Αττικής, ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση, Πίνακας 2.1 (8.669€/ αναβαθμ.
Κατοικία)
14
Αναλογικός υπολογισμός με βάση μοναδ κόστος δεικτών εκροών ΕΠ Αττικής, ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση, Πίνακας 2.1 (παρέμβαση
σε 3 από τα 220 κτίρια του Προγράμματος)
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
τομέα

2014-2020)

χιλιάδες KWh
(υπερκαλύπτεται)

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Η Δράση αφορά επιμέρους Πράξεις και Υποέργα που υλοποιούνται ως
Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016.

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Πολίτες, Νοικοκυριά
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Αιτιολόγηση

Π-12: Ανάπτυξη, ανάδειξη και
διασύνδεση Πολιτιστικών και
Τουριστικών Πόρων της Πόλης του
Πειραιά

Σύνδεση της αύξησης της απασχόλησης
με ανάγκες που απορρέουν από την
ανάπτυξη, ανάδειξη και διασύνδεση
Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων
της Πόλης του Πειραιά

Π-14: Στοχευμένες παρεμβάσεις
αστικής αναβάθμισης και
αναζωογόνησης για τη βελτίωση
της καθημερινότητας και της
κινητικότητας των Πολιτών και τη
διάχυση των ροών
επισκεψιμότητας στην Πόλη του
Πειραιά

Σύνδεση της αύξησης της απασχόλησης
με ανάγκες που απορρέουν από την
ανάπτυξη, ανάδειξη και διασύνδεση
Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων
της Πόλης του Πειραιά και τη διάχυση
των ροών επισκεψιμότητας στην Πόλη
του Πειραιά

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

2ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2020
ΕΡΓΑ

Προϋπολογισμός
(€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
Αναβάθμιση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας Δημοτικών
σε Δημόσια Δαπάνη:
και άλλων Εμβληματικών Κτιρίων Υψηλής Επισκεψιμότητας €
στην Πόλη του Πειραιά
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)

ΕΔΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ

€

1.000.000

ΕΤΠΑ

€

1.000.000

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

1.000.000

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

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

Αιτιολόγηση
Η Δράση συνδέεται με τις «προκλήσεις» της ΠΣΕΕ που
αφορούν σε δράσεις και εργαλεία μείωσης του ενεργειακού
αποτυπώματος στο αστικό περιβάλλον.:
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
κλπ)
RIS

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά στη στήριξη
και ανάπτυξη δομών, μηχανισμών και αξιοποίησης
εργαλείων / εφαρμογών, που αντιστοιχούν στους
αντίστοιχους τομείςτης ΠΣΕΕ.

Σχέδιο

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά και
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα:
•

η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού
χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας και
ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς,

•

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και
οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΡΣΑ

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

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά στη
δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην
ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων
στον αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων
γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος,
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη
μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και αγαθών
φιλικών προς το περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη
της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Πόλης του
Πειραιά.

ΣΟΑΠ

Δικαιούχος της παρέμβασης:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Χαμηλή

Μέση

Μελέτη σκοπιμότητας

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Υψηλή

Χ

Προβλέπεται υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης και
Εμπειρογνωμοσύνης Ωφέλειας/Κόστους

222
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της Πόλης του
Πειραιά ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού
προορισμού – Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών και πολιτιστικών
ροών στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
και εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές λειτουργίες

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

2.2. Aξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων για την στοχευμένη
ενημέρωση του Κοινού ως προς τις επιπτώσεις στην κλιματική Αλλαγή στο
Αστικό Περιβάλλον

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-10 Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και
ευαισθητοποίησης κλιματικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον του
Πειραιά
Η παρέμβαση έχει σκοπό την ανάπτυξη του απαραίτητου μηχανισμού για την
πολύπλευρη διαχείριση των αποτελεσμάτων της κλιματικής και τον σχεδιασμό
ενεργειών για την άμβλυνση των επιπτώσεων αυτής.

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:

Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και
ευαισθητοποίησης κλιματικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον του
Πειραιά

(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Πρόκειται για μια δράση που αποσκοπεί στη δημιουργία γραφείου για την
κλιματική αλλαγή με σκοπό: α) την παρακολούθηση και καταγραφή των
δεδομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, β) την εκπόνηση σχεδίων
διαχείρισης κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, γ) την
προώθηση σχεδίων δράσης για την πρόληψη των εν λόγω κινδύνων, δ) την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το ζήτημα της
κλιματικής αλλαγής με απώτερο στόχο την κινητοποίησή τους ώστε να
αντιμετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο οι αιτίες που την επιδεινώνουν.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς
και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

5.α.1. Μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρικώνφαινομένων από τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον
85 Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και
πράσινη υποδομή

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής: 87 Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες,
καταιγίδες
και
ξηρασία,
συμπεριλαμβανομένης
της
αύξησης
της
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών
διαχείρισης καταστροφών
Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

Aξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων για την στοχευμένη
ενημέρωση του Κοινού ως προς τις επιπτώσεις στην κλιματική Αλλαγή στο
Αστικό Περιβάλλον (Ε.Σ. 2.2.)
Δείκτης

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
CO20. Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
μέτρα
ΕΠ Αττικής 2014-2020)

Δείκτες αποτελεσμάτων της
παρέμβασης (Συμβολή στα
αποτελέσματα του ΕΠ Αττικής

Δείκτης
Τ3251. Ποσοστό πληθυσμού που προστατεύεται από

15

Τιμή στόχος 2023
163.688 φυσικά
πρόσωπα 15

Τιμή στόχος 2023
95%

Υπολογισμός με βάση μοναδ κόστος δεικτών εκροών ΕΠ Αττικής, ΕΧ ΑΝΤΕ Αξιολόγηση, Πίνακας 2.1 με υπόθεση εργασίας
πρόσβασης στις υπηρεσίες του Παρατηρητηρίου του συνόλου του πληθυσμού του Δήμου Πειραιά
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2014-2020)

μέτρα διαχείρισης κινδύνων

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Ανοιχτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016)

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

(υπερκαλύπτεται)

Πολίτες και Επιχειρήσεις
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Αιτιολόγηση

Σύνδεση της αύξησης της απασχόλησης
Π-12: Ανάπτυξη, ανάδειξη και
με ανάγκες που απορρέουν από την
διασύνδεση Πολιτιστικών και
ανάπτυξη, ανάδειξη και διασύνδεση
Τουριστικών Πόρων της Πόλης του
Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων της
Πειραιά
Πόλης του Πειραιά
Π-14: Στοχευμένες παρεμβάσεις
αστικής αναβάθμισης και
αναζωογόνησης για τη βελτίωση
της καθημερινότητας και της
κινητικότητας των Πολιτών και τη
διάχυση των ροών επισκεψιμότητας
στην Πόλη του Πειραιά

Σύνδεση της αύξησης της απασχόλησης
με ανάγκες που απορρέουν από την
ανάπτυξη, ανάδειξη και διασύνδεση
Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων της
Πόλης του Πειραιά και τη διάχυση των
ροών επισκεψιμότητας στην Πόλη του
Πειραιά

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

2ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2023

ΕΡΓΑ

Προϋπολογισμός
(€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης,
σε Δημόσια Δαπάνη:
Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης κλιματικών κινδύνων στο €
Αστικό περιβάλλον του Πειραιά
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)

ΕΔΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ

€

300.000

ΕΤΠΑ

€

300.000

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

300.000

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

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

Αιτιολόγηση
Η Δράση συνδέεται με τις «προκλήσεις» της ΠΣΕΕ που
αφορούν:
•

στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΑ&Κ εντός των
επιχειρήσεων, συνεργασίας με φορείς έρευνας και
συγκρότησης καινοτομικών συνεργατικών σχηματισμών
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(clusters) με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών
φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των Μμε
μέσω της ΕΑ&Κ
•

στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης,
δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίες θα
"εμπλουτίσουν το οικοσύστημα" με καινοτομική
δραστηριότητα και ικανότητα αφομοίωσης των
τεχνολογικών εξελίξεων

RIS

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά στη στήριξη
και ανάπτυξη δομών, μηχανισμών και αξιοποίησης
εργαλείων / εφαρμογών, που αντιστοιχούν στους
αντίστοιχους τομείςτης ΠΣΕΕ.

Σχέδιο

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα:
•

η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού
χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας και
ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς,

•

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και
οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΡΣΑ

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

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά στη
δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην
ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων
στον αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων
γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος,
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη
μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και αγαθών
φιλικών προς το περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη
της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Πόλης του
Πειραιά.

ΣΟΑΠ

Δικαιούχος της παρέμβασης:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Χαμηλή

Μέση

Μελέτη σκοπιμότητας

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Υψηλή

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

και

Χ

Προβλέπεται υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης και
Εμπειρογνωμοσύνης Ωφέλειας/Κόστους
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της Πόλης του
Πειραιά ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού
προορισμού – Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών και πολιτιστικών
ροών στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
και εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές λειτουργίες

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

2.3. Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από Καθημερινές Δραστηριότητες
στην Πόλη του Πειραιά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-11 Στοχευμένη Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων με έμφαση στην
Οικιστική Κομποστοποίηση και στην πρόληψη της δημιουργίας
αποβλήτων τροφών
Η παρέμβαση έχει σκοπό την ανάπτυξη δράσεων για τη μείωση της παραγωγής
αππορριμμάτων καθώς και την προώθηση σύγχρονων τεχνολογιών για τη
διαχείριση βιοαποβλήτων στην πηγή.
Στρατηγική Μείωσης και Μέτρα πρόληψης της Παραγωγής Απορριμμάτων
στο Δήμο Πειραιάκαι Δράσεις Ενημέρωσης και ευαιαθητοποίησης της
Στρατηγικής πρόληψης της Παραγωγής Απορριμμάτων στο Δήμο Πειραιά.
Η ευρεία υιοθέτηση μέτρων πρόληψης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
παραγωγής των αποβλήτων και τη μείωση των πιέσεων στους τομείς των
υδατικών και ενεργειακών πόρων, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη βιωσιμότητα των παραγωγικών
και καταναλωτικών τομέων. Δεν περιορίζεται όμως στην ελαχιστοποίηση της
απώλειας των φυσικών πόρων εντός του ίδιου του προϊόντος, αλλά συμβάλει
επίσης στην μείωση των απωλειών ενέργειας και φυσικών πόρων που
χρησιμοποιούνται σε όλο τον κύκλο παραγωγής των προϊόντων.
Ενδεικτικές δράσεις μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων
ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ : Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί μια
σύγχρονη και αποτελεσματική πρακτική για τη μείωση των απορριμμάτων και
μια καλή επιλογή επεξεργασίας στην πηγή.

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

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ: Η
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφών περιλαμβάνει ένα σύνολο
ενεργειών που έχουν ως στόχο να αυξήσουν τη συνειδητοποίηση της ανάγκης
για μείωση των αποβλήτων τροφίμων μέσω κάποιων εύκολων και πρακτικών
καθημερινών κινήσεων στο σπίτι και κατά την προμήθεια των τροφίμων,
ωφελώντας το περιβάλλον και μειώνοντας το κόστος κατανάλωσης.
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Παρά την
είσοδο νέων τεχνολογιών στα γραφεία, όπως το διαδίκτυο και η ηλεκτρονική
αλληλογραφία, υπάρχουν μεγάλες ποσότητες χαρτιού που χρησιμοποιούνται
ακόμα για όλες τις δραστηριότητες λειτουργίας των γραφείων. Η δράση αυτή
επικεντρώνεται στη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, ενέργειας και
οικονομικών πόρων μέσω βελτιστοποίησης της χρήσης του συνόλου του
εξοπλισμού ενός γραφείου.
Ολοκληρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων κουζίνας από
παραγωγούς (καφέ κάδοι και μηχανικοί κομποστοποιητές)

μεγάλους

Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη δυο μεγάλων Νοσοκομειακών Μονάδων
(Μεταξά, Τζάνειο) στο Δήμο Πειραιά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την
παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων κουζίνας από την εστίαση.
Προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση 3 μηχανικών κοσμποστοποιητών που
θα τοποθετηθούν πλησίον των
Στόχος της βιολογικής επεξεργασίας είναι η παραγωγή ενός σταθεροποιημένου
και εξυγιασμένου υλικού, το οποίο δεν φέρει οσμές. Η μείωση του βάρους των
απορριμμάτων από την επεξεργασία εντός των κόμποστ κοντέινερ, εκτιμάται ότι
θα είναι μεγαλύτερη του 30%.
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για
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επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

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

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

17 Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της
ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από Καθημερινές Δραστηριότητες στην
Πόλη του Πειραιά (Ε.Σ. 2.3.)
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
C019. Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
ΕΠ Αττικής 2014-2020)

Δείκτης

65.000 ισοδύναμα
πληθυσμού
(υπερκαλύπτεται)

Τιμή στόχος 2023

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

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

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Η Δράση αφορά επιμέρους Πράξεις και Υποέργα που υλοποιούνται είτε μέσω
αυτεπιστασίας, είτε μέσω του Ν. 4412/2016.

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

(υπερκαλύπτεται)

• Πολίτες – κάτοικοι Δήμου Πειραιά, κάτοικοι περιοχών που δεν διαθέτουν
συστήματα διαχείρισης ΑΣΑ
• Κάτοικοι - επισκέπτες νησιών, κάτοικοι αστικών περιοχών χωρίς δίκτυο
αποχέτευσης, κάτοικοι σε οικισμούς Γ’ Κατηγορίας
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

97%

Αιτιολόγηση

Σύνδεση της πρόληψης δημιουργίας
αποβλήτων με έμφαση στην Οικιστική
κομποστοποίηση και στην πρόληψη της
Π-14: Στοχευμένες παρεμβάσεις
δημιουργίας αποβλήτων τροφών, με τις
αστικής αναβάθμισης και
ανάγκες που απορρέουν από την
αναζωογόνησης για τη βελτίωση
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
της καθημερινότητας και της
επισιτισμού, ως αποτέλεσμα της
κινητικότητας των Πολιτών και τη
ανάπτυξης των Πολιτιστικών και
διάχυση των ροών επισκεψιμότητας
Τουριστικών Πόρων της Πόλης του
στην Πόλη του Πειραιά
Πειραιά και τηςαυξημένης διάχυσης των
ροών επισκεψιμότητας στην Πόλη του
Πειραιά
Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

2ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2023

ΕΡΓΑ

Προϋπολογισμός
(€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
Στρατηγική Μείωσης και Μέτρα πρόληψης της Παραγωγής
σε Δημόσια Δαπάνη:
Απορριμμάτων στο Δήμο Πειραιά και Δράσεις Ενημέρωσης
€
και ευαισθητοποίησης της Στρατηγικής πρόληψης της
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
Παραγωγής
Απορριμμάτων
στο
Δήμο
Πειραιά
είναι εφικτό)
Ολοκληρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων κουζίνας από
μεγάλους παραγωγούς (καφέ κάδοι και μηχανικοί
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€

368.000
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
κομποστοποιητές)

ΕΔΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ

€

968.000

ΕΤΠΑ

€

968.000

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση
Η Δράση συνδέεται με τις «προκλήσεις» της ΠΣΕΕ που
αφορούν:
•

στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΑ&Κ εντός των
επιχειρήσεων, συνεργασίας με φορείς έρευνας και
συγκρότησης καινοτομικών συνεργατικών σχηματισμών
(clusters) με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών
φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των Μμε
μέσω της ΕΑ&Κ

•

στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης,
δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίες θα
"εμπλουτίσουν το οικοσύστημα" με καινοτομική
δραστηριότητα και ικανότητα αφομοίωσης των
τεχνολογικών εξελίξεων

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

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά στη στήριξη
και ανάπτυξη δομών και μηχανισμών που αντιστοιχούν στα
αντίστοιχα σκέλη της ΠΣΕΕ.

RIS

Σχέδιο

Οι συνέργειες αφορούν ενδεικτικά στη στήριξη της
καινοτομικής και δημιουργικής κουλτούρας, εκκολαπτήρια, σ
την ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων, κουπόνια
καινοτομίας που αφορούν στα στάδια από την εκκόλαψη
μέχρι την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των συνεργατικών
σχηματισμών και στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων με την
ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητάς τους και τέλος
δομές στήριξης της εξωστρέφειας της περιφέρειας.
Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα:

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

και

•

η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού
χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας και
ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς,

•

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και
οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΡΣΑ
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ΣΟΑΠ

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά στη
δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην
ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων
στον αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων
γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος,
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη
μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και αγαθών
φιλικών προς το περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη
της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Πόλης του
Πειραιά.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Χαμηλή

Μέση

Μελέτη σκοπιμότητας

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Υψηλή

Χ

Προβλέπεται υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης και
Εμπειρογνωμοσύνης Ωφέλειας/Κόστους
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της Πόλης του
Πειραιά ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού
προορισμού – Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών και πολιτιστικών
ροών στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
και εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές λειτουργίες

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

2.4. Ανάπτυξη και ανάδειξη Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων
Μητροπολιτικής Εμβέλειας και προώθηση της Πολιτιστικής και Τουριστικής
ταυτότητας του Πειραιά ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Τουριστικού, Πολιτιστικού
και Επιχειρηματικού Προορισμού

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-12 Ανάπτυξη, ανάδειξη και διασύνδεση Πολιτιστικών και Τουριστικών
Πόρων της Πόλης του Πειραιά
Η παρέμβαση έχει σκοπό την ανάπτυξη δράσεων για την αναβάθμιση της
πολιτιστικής δραστηριότητας και την τουριστική της αξιοποίηση.
Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας Δήμου Πειραιά
Στόχος τη δράσης είναι η χρηματοδότηση των Ημερών θάλασσας για 5 έτη ώστε
να κατοχυρωθεί ο ήδη διαμορφωμένος χαρακτήρας τους ως θεσμού της πόλης
και ο εμπλουτισμός του θεσμού με νέα δρώμενα (όπως Piraeus Regatta). Οι
Ημέρες Θάλασσας διάρκειας ορισμένων ημερών (περίπου 5) στοχεύουν στην
ανάδειξη της ομορφιάς και των αξιοθέατων του Πειραιά με άξονα τη θάλασσα
και τον πολιτισμό του, μέσα από ένα πανόραμα εκδηλώσεων όπως ξεναγήσεις,
πάρτι, πολιτιστικά, αθλητικά και κοινωνικά δρώμενα, συναυλίες, παραστάσεις
κ.α.

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

Ενδεικτικά έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιό τους αγώνες κολύμβησης και
κωπηλασίας, ξεναγήσεις στο πλωτό μουσείο “LIBERTY”, στο Ινστιτούτο
Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, στην Τριήρη του Πολεμικού Ναυτικού και στο
Δημοτικό Θέατρο, εκθέσεις ζωγραφικής σπουδαίων καλλιτεχνών αλλά και
μαθητών σχολείων του Δήμου Πειραιά που στεγάστηκαν στην Πινακοθήκη και
στο Δημοτικό Θέατρο, συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Βεάκειο Θέατρο
με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών, αλλά και χοροί που διοργάνωσαν οι
πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου Πειραιά.
Διαμόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της
κρουαζιέρας. Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με
παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο.
Πρόκειται για παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς που θα αλλάξουν συνολικά την
εικόνα της πόλης βελτιώνοντας κατά πολύ την ποιότητα ζωής για τους
κατοίκους και τους εργαζόμενους, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρουν στη
διαμόρφωση ενός ξεχωριστού προορισμού για τους επισκέπτες. Ο στόχος του
έργου είναι να διαμορφωθούν οι βασικές διαδρομές που θα αποτελέσουν την
«πύλη» στον αστικό ιστό του Πειραιά, να αναδιαμορφωθεί συνολικά η εικόνα της
πόλης που προσλαμβάνει όποιος επισκέπτεται την περιοχή από τη θάλασσα.
Στο δίκτυο των δρόμων που προτείνεται ανάπλαση βρίσκονται οι
σημαντικότεροι δημόσιοι χώροι, σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οι κεντρικές
συγκοινωνιακές υποδομές και το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

6c - Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

6.γ.1 Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού - τουρισμού μητροπολιτικής εμβέλειας
92 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

94 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής
κληρονομιάς
Ανάπτυξη και ανάδειξη Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων Μητροπολιτικής
Εμβέλειας και προώθηση της Πολιτιστικής και Τουριστικής ταυτότητας του
Πειραιά ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Τουριστικού, Πολιτιστικού και
Επιχειρηματικού Προορισμού (Ε.Σ. 2.4.)
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Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
ΕΠ Αττικής 2014-2020)

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

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

CO09. Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου
αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης
τουριστών

20.000
επισκέψεις/έτος 16

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

Τ3263. Αριθμός εισιτηρίων πολιτιστικών χώρων της
Περιφέρειας

4.876.812 εισιτήρια
(υπερκαλύπτεται)

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Η Δράση αφορά επιμέρους Πράξεις και Υποέργα που υλοποιούνται είτε μέσω
αυτεπιστασίας, είτε μέσω του Ν. 4412/2016.

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Πολίτες, Επισκέπτες, Επιχειρήσεις
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Αιτιολόγηση

Π-2: Υποστήριξη της Εισαγωγής
Προηγμένων Τεχνολογιών και
Εφαρμογών ΤΠΕ στις Επιχειρήσεις
του Πειραιά

Αύξηση των αναγκών απασχόλησης σε
νέους με εξειδικευμένες ψηφιακές
δεξιότητες

Π-5: Υποστήριξη της
Προετοιμασίας και Εφαρμογής
Επιχειρηματικών και Συλλογικών
Εξωστρεφών Στρατηγικών Σχεδίων
και αξιοποίησης Χρηματοδοτικών
Εργαλείων από τις Επιχειρήσεις
του Πειραιά

Μέσω της εφαρμογής Επιχειρηματικών
και Συλλογικών Εξωστρεφών
Στρατηγικών Σχεδίων αναμένεται η
αύξηση των αναγκών των Επιχειρήσεων
για την απασχόληση νέων εργαζομένων
με αυξημένες δεξιότητες

Π-9: Εξοικονόμηση τελικής
ενέργειας από την ενεργειακή
αναβάθμιση Δημόσιων κτιρίων με
τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και
τεχνολογιών

Μείωση του Ενεργειακού Αποτυπώματος
στο Αστικό Περιβάλλον

Π-10: Πιλοτικός Μηχανισμός
Ενημέρωσης, Πρόληψης,
Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης
κλιματικών κινδύνων στο Αστικό
περιβάλλον του Πειραιά

Ευαισθητοποίηση Πολιτών και
Επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις
κλιματικών κινδύνων στο Αστικό
περιβάλλον του Πειραιά

Π-14: Στοχευμένες παρεμβάσεις
αστικής αναβάθμισης και
αναζωογόνησης για τη βελτίωση
της καθημερινότητας και της
κινητικότητας των Πολιτών και τη
διάχυση των ροών
επισκεψιμότητας στην Πόλη του
Πειραιά

Σύνδεση της αύξησης της απασχόλησης
με ανάγκες που απορρέουν από την
ανάπτυξη, ανάδειξη και διασύνδεση
Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων της
Πόλης του Πειραιά και τη διάχυση των
ροών επισκεψιμότητας στην Πόλη του
Πειραιά

Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία
Δικτύου Πιλοτικών «Γραφείων
Προώθησης στην Απασχόληση και

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
Δράσεων προώθησης στην απασχόληση
καιι διασύνδεση με τις ανάγκες της

16

Αφορά στην εκτιμώμενη επισκεψιμότητα του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά (16,7% της συνολικά προβλεπόμενης
επισκεψιμότητας στην Αττική με βάση τα δεδομένα υπολογισμού του Δείκτη).
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στην Επιχειρηματικότητα»

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

τοπικής αγοράς εργασίας, μέσα από τον
σχεδιασμό στοχευμένων προγραμμάτων
υποστήριξης ανέργων και κατάρτισης για
τη βελτίωση των δεξιοτήτων των
ανέργων και τη δημιουργία αξιόπιστων
και βιώσιμων νέων θέσεων
απασχόλησης

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

1ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2023
ΕΡΓΑ

Αξιοποίηση και Ψηφιακή - Διαδραστική Ανάδειξη των
Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης
Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό,
σε Δημόσια Δαπάνη:
Δημιουργικό και Εκπαιδευτικό Προϊόν
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)

Προϋπολογισμός
(€)

€

650.000

Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας Δήμου
Πειραιά

€

300.000

Διαμόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες
της κρουαζιέρας. Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής
διαδρομής με παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο

€

4.933.000

ΣΥΝΟΛΟ

€

5.883.000

ΕΤΠΑ

€

5.883.000

ΕΔΕΤ
Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση
Η Δράση συνδέεται με τις «προκλήσεις» της ΠΣΕΕ που
αφορούν:

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

RIS

•

στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΑ&Κ εντός των
επιχειρήσεων, συνεργασίας με φορείς έρευνας και
συγκρότησης καινοτομικών συνεργατικών σχηματισμών
(clusters) με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών
φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των Μμε
μέσω της ΕΑ&Κ

•

στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης,
δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίες θα
"εμπλουτίσουν το οικοσύστημα" με καινοτομική
δραστηριότητα και ικανότητα αφομοίωσης των
τεχνολογικών εξελίξεων

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά στη στήριξη
και ανάπτυξη δομών και μηχανισμών που αντιστοιχούν στα
αντίστοιχα σκέλη της ΠΣΕΕ.
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Οι συνέργειες αφορούν ενδεικτικά στη στήριξη της
καινοτομικής και δημιουργικής κουλτούρας, εκκολαπτήρια, σ
την ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων, κουπόνια
καινοτομίας που αφορούν στα στάδια από την εκκόλαψη
μέχρι την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των συνεργατικών
σχηματισμών και στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων με την
ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητάς τους και τέλος
δομές στήριξης της εξωστρέφειας της περιφέρειας.
Σχέδιο

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα:
•

η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού
χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας και
ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς,

•

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και
οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΡΣΑ

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

ΣΟΑΠ

Δικαιούχος της παρέμβασης:

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά στη
δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην
ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων
στον αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων
γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος,
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη
μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και αγαθών
φιλικών προς το περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη
της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Πόλης του
Πειραιά.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, Εποπτευόμενοι Φορείς
Χαμηλή

Μέση

Μελέτη σκοπιμότητας

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Υψηλή

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

και

Χ

Προβλέπεται υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης και
Εμπειρογνωμοσύνης Ωφέλειας/Κόστους
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της Πόλης του
Πειραιά ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού
προορισμού – Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών και πολιτιστικών
ροών στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και
εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές λειτουργίες

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

2.4. Ανάπτυξη και ανάδειξη Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων Μητροπολιτικής
Εμβέλειας και προώθηση της Πολιτιστικής και Τουριστικής ταυτότητας του
Πειραιά ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Τουριστικού, Πολιτιστικού και
Επιχειρηματικού Προορισμού

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-13 «Προορισμός Πειραιάς» (Destination Piraeus): Ολοκληρωμένη
Διαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως
Διεθνούς Εμβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού
Προορισμού (Piraeus Place Branding & Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη,
Προσέλκυση, Προγραμματισμός και Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών
Τουριστικών Ροών
«Προορισμός Πειραιάς» (DestinationPiraeus): Ολοκληρωμένη Διαχείριση
και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως Διεθνούς Εμβέλειας
Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού Προορισμού (Piraeus Place
Branding & Management) Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση,
Προγραμματισμός και Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών.
Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών τουρισμού και στην
ολοκληρωμένη και έξυπνη διαχείριση και τοποθέτηση / προώθηση της Πόλης του
Πειραιά (Piraeus Destination Management System - DMS) ως Διεθνούς
Εμβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού Προορισμού (Piraeus
Place Branding & Management).

Παράλληλα, προωθείται η συγκρότηση ενιαίου φορέα «Τοποθέτησης» και
«Προώθησης» του Πειραιά στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον του αστικού
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
τουρισμού με τη συμμετοχή των τοπικών επαγγελματικών και Κοινωνικών
Εταίρων (Piraeus Destination Μanagement Organization). Η συμβολή
(ενδεχομένως και Υποέργων,
επιχειρήσεων ή/και άλλων σχημάτων συμπληρώνεται μέσω της Π-6.
αναλόγως της ωριμότητας)
Στόχος είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού και συνεπακόλουθα και του τουριστικού
προϊόντος του Δήμου Πειραιά μέσω της ενεργής συμμετοχής των επιχειρήσεων
στη δημιουργία πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου και της στοχευμένης
κατεύθυνσης των τουριστικών ροών προς τους καταγεγραμμένους πολιτιστικούς
πόρους και τα σημεία ενδιαφέροντος της Πόλης.
Το πολιτιστικό περιεχόμενο μπορεί να αφορά αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες ξενάγησης στους χώρους αυτούς ή/και on-line τουριστικές υπηρεσίες
που σκοπό έχουν την ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος του Δήμου Πειραιά.
Πρακτικά, το Έργο αποτελείται από πολλαπλά «κύτταρα» δράσεων,
συνεργασιών και εφαρμογών, ενώ προβλέπει δράσεις ηλεκτρονικής και φυσικής
προβολής της Πόλης του Πειραιά.
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

6c - Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
6.γ.1 Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού - τουρισμού μητροπολιτικής εμβέλειας
Αττικής:

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ
Αττικής:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

92 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων
94 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής
κληρονομιάς
Ανάπτυξη και ανάδειξη Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων Μητροπολιτικής
Εμβέλειας και προώθηση της Πολιτιστικής και Τουριστικής ταυτότητας του
Πειραιά ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Τουριστικού, Πολιτιστικού και
Επιχειρηματικού Προορισμού (Ε.Σ. 2.4.)

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών

Δείκτης
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
του ΕΠ Αττικής 2014-2020)

CO09. Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου
20.000
αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής
επισκέψεις/έτος 17
και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης τουριστών

Τιμή στόχος
2023

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

Τ3263. Αριθμός εισιτηρίων πολιτιστικών χώρων της
Περιφέρειας

4.876.812
εισιτήρια
(υπερκαλύπτεται)

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Η Δράση αφορά επιμέρους Πράξεις και Υποέργα που υλοποιούνται είτε μέσω
αυτεπιστασίας, είτε μέσω του Ν. 4412/2016.

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Πολίτες, Επισκέπτες, Επιχειρήσεις
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις

Αιτιολόγηση

Π-1: Αξιοποίηση Συγκριτικών
Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας και
Κοινωνίας του Πειραιά: Δημιουργία και
Στήριξη «Κοινοτήτων Γνώσης και
Καινοτομίας»
(KnowledgeInnovationCommunities KICs) που εντάσσονται στην RIS και
στην ΠΣΕΕ και αφορούν ιδίως στην
Γαλάζια Οικονομία, τη Δημιουργική και
Πολιτιστική Βιομηχανία και τις Έξυπνες
Πόλεις

Στόχευση σε προώθηση των
ανέργων και σε διεξόδους
επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο
στοχευμένων και ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων

Π-2: Υποστήριξη της Εισαγωγής
Προηγμένων Τεχνολογιών και
Εφαρμογών ΤΠΕ στις Επιχειρήσεις του
Πειραιά

Αύξηση των αναγκών
απασχόλησης σε νέους με
εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες

Π-5: Υποστήριξη της Προετοιμασίας και
Εφαρμογής Επιχειρηματικών και
Συλλογικών Εξωστρεφών Στρατηγικών
Σχεδίων και αξιοποίησης
Χρηματοδοτικών Εργαλείων από τις
Επιχειρήσεις του Πειραιά

Μέσω της εφαρμογής
Επιχειρηματικών και Συλλογικών
Εξωστρεφών Στρατηγικών Σχεδίων
αναμένεται η αύξηση των αναγκών
των Επιχειρήσεων για την
απασχόληση νέων εργαζομένων με
αυξημένες δεξιότητες

Μέσω της δράσης της Π-6 για
Π-6: Ενίσχυση Παραγωγικών και Συναφών
έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση,
Δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης
προγραμματισμό και βιώσιμη
αξίας υφιστάμενων ή νεοϊδρυόμενων
διαχείριση Αστικών Τουριστικών και
Επιχειρήσεων για την εδραίωσή τους σε
Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του
νέες αγορές του εξωτερικού, κατά
Πειραιά.
προτεραιότητα στους τομείς της ΠΣΕΕ
Βελτίωση τηςαποτελεσματικότητας
των Δράσεων προώθησης στην
Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία Δικτύου απασχόληση καιι διασύνδεση με τις
Πιλοτικών «Γραφείων Προώθησης στην ανάγκες της τοπικής αγοράς
Απασχόληση και στην
εργασίας, μέσα από τον σχεδιασμό
Επιχειρηματικότητα»
στοχευμένωνπρογραμμάτων
υποστήριξης ανέργων και κατάρτισης
για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των

17

Αφορά στην εκτίμηση του ελάχιστου αριθμού νέων ροών επισκεψιμότητας στον Πειραιά (16,6% των συνολικά
προβλεπόμενων στην Αττική με βάση τα δεδομένα υπολογισμού του Δείκτη).
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ανέργων και τη δημιουργία
αξιόπιστων και βιώσιμων νέων
θέσεων απασχόλησης

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

1ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2023
Προϋπολογισμός
(€)

ΕΡΓΑ

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

«Προορισμός Πειραιάς» (DestinationPiraeus): Ολοκληρωμένη
Διαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά
ως Διεθνούς Εμβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και
Επιχειρηματικού Προορισμού
€
(PiraeusPlaceBranding&Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη,
Προσέλκυση, Προγραμματισμός και Βιώσιμη Διαχείριση
Αστικών Τουριστικών Ροών

ΣΥΝΟΛΟ

€

1.370.000

ΕΤΠΑ

€

1.370.000

ΕΔΕΤ
Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

1.370.000

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση
Η Δράση συνδέεται με τις «προκλήσεις» της ΠΣΕΕ
που αφορούν:

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

•

στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΑ&Κ εντός των
επιχειρήσεων, συνεργασίας με φορείς έρευνας και
συγκρότησης
καινοτομικών
συνεργατικών
σχηματισμών (clusters)
με τη
συμμετοχή
επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, με ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάπτυξη των Μμε μέσω της ΕΑ&Κ

•

στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων έντασης
γνώσης, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι
οποίες θα "εμπλουτίσουν το οικοσύστημα" με
καινοτομική
δραστηριότητα
και
ικανότητα
αφομοίωσης των τεχνολογικών εξελίξεων

ΠΣΕΕ

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά στη
στήριξη και ανάπτυξη δομών και μηχανισμών που
αντιστοιχούν στα αντίστοιχα σκέλη της ΠΣΕΕ.
RIS

Οι συνέργειες αφορούν ενδεικτικά στη στήριξη της
καινοτομικής
και
δημιουργικής
κουλτούρας,
εκκολαπτήρια, σ την ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων
επιχειρήσεων, κουπόνια καινοτομίας που αφορούν στα
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στάδια από την εκκόλαψη μέχρι την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων και των συνεργατικών σχηματισμών και
στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων με την ενίσχυση
της καινοτομικής δραστηριότητάς τους και τέλος δομές
στήριξης της εξωστρέφειας της περιφέρειας.
Σχέδιο

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά και
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και,
ειδικότερα:

ΡΣΑ

•

η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού
χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας
και ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς,

•

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής
και οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

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

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά
στη δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης,
στην ενσωμάτωση των λειτουργιών και των
κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό και στην
καταπολέμηση του κοινωνικού διαχωρισμού, στην η
αρμονική διάρθρωση των χρήσεων γης, στη συνετή
διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος, στην
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη
μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και
αγαθών φιλικών προς το περιβάλλον και στη
διατήρηση και ανάδειξη της αστικής πολιτιστικής
κληρονομιάς της Πόλης του Πειραιά.

ΣΟΑΠ

Δικαιούχος της παρέμβασης:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Χαμηλή
Μελέτη σκοπιμότητας

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Υψηλή

Χ

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Μέση

Χ

Προβλέπεται υποστήριξη για την προετοιμασία Προδιαγραφών,
Δημοπράτησης και Εμπειρογνωμοσύνης Ωφέλειας/Κόστους
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της Πόλης του
Πειραιά ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού
προορισμού – Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών και πολιτιστικών
ροών στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
και εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές λειτουργίες

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

2.5.Ανάδειξη και Διασύνδεση Αστικών Τοπόσημων που βελτιώνουν την
Ποιότητα Ζωής και ενισχύουν την επισκεψιμότητα της Πόλης του Πειραιά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-14 Στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης και αναζωογόνησης
για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της κινητικότητας των Πολιτών
και τη διάχυση των ροών επισκεψιμότητας στην Πόλη του Πειραιά
Η παρέμβαση έχει σκοπό την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, την
τόνωση της επισκεψιμότητας στην πόλη του Πειραιά και την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από αστικές και βιοκλιματικές παρεμβάσεις,
την ανάπτυξη ήπιων μέσων μαζικής μεταφοράς και την αξιοποίηση της
ψηφιακής τεχνολογίας για την αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου.
Ανάπλαση πλ. Καρπάθου.
Η πρώτη δημοτική κοινότητα του Πειραιά είναι ένας σημαντικός προορισμός για
κατοίκους και επισκέπτες της πόλης και οι στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής
ανασυγκρότησης θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η περιοχή σήμερα.
To έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση της πλατείας Καρπάθου, η οποία σε
μελλοντικό χρόνο μπορεί να συμπληρωθεί με αναπλάσεις παράπλευρων σε
αυτήν οδών που θα συμπληρώσουν τη συνολική στρατηγική για ένα δίκτυο
οδών ήπιας κινητικότητας.
Ανάπλαση ακτής Δηλαβέρη

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

Η ακτή Δηλαβέρη, σε άμεση γειτνίαση με το Πάρκο του ΣΕΦ είναι χώρος
περιπάτου και αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής του Πειραιά καθώς
και της ευρύτερης Αθήνας. Η περιοχή έχει σε σημαντικό βαθμό απολέσει την
υπερτοπική ακτινοβολία της. Η υποβάθμιση του χώρου και η έλλειψη
σχεδιασμού έχουν ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή συνέχεια του παραλιακού
μετώπου από το Φάληρο έως το Μικρολίμανο και την Πειραϊκή, η
αποκατάσταση της οποίας μπορεί να ευνοήσει σημαντικά τις προϋποθέσεις της
αστικής αναζωογόνησης για τη δημιουργία νέων χώρων / πόλων τουριστικής και
οικονομικής ανάπτυξης.
Ο σχεδιασμός των αστικών παρεμβάσεων στην περιοχή υπηρετεί ένα πλαίσιο
στόχων για την ανάδειξη και αστική αναζωογόνηση που περιλαμβάνει
ταυτόχρονα:
•

βελτίωση της προσβασιμότητας και της περπατησιμότητας,

•

διαμόρφωση σημείων ενδιαφέροντος και διασύνδεση αυτών,

•

ενίσχυση του πρασίνου και βελτίωση του μικροκλίματος

•

ενεργειακή αναβάθμιση,

•

σχεδιασμό νέου αστικού εξοπλισμού

Το προτεινόμενο έργο ορίζεται από τον Ναυτικό Αθλητικό Σύνδεσμο έως την
οδό Ματρόζου, με μήκος περίπου 600 μ. και επιφάνεια 15.000 τ.μ.
Στόχος του έργου αυτού είναι η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, η
διαπλάτυνση των πεζοδρομίων,
η αντικατάσταση της υπάρχουσας
πεζογέφυρας, η οργάνωση των χώρων στάθμευσης καθώς και η δημιουργία
οργανωμένου χώρου στάθμευσης με υποστηρικτικό χαρακτήρα για τα άλλα δύο
έργα στην περιοχή (Μικρολίμανο και Πάρκο ΣΕΦ). Χώροι για την στάθμευση
προτείνονται ο προαύλιος χώρος της βίλας Ζαχαρίου και ο χώρος εκατέρωθεν
του δρόμου ο οποίος ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ.
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Λειτουργική Διασύνδεση Παρεμβάσεων Αστικής Αναζωογόνησης,
Προαγωγή της Αστικής Κινητικότητας, της Ποιότητας της Επισκεψιμότητας
και των συνθηκών στάθμευσης στο κέντρο της Πόλης με δρομολόγηση
"Πρασινων" Λεωφορείων
Πρόκειται για δράση ανάπτυξης δημοτικού δικτύου μέσου μαζικής μεταφοράς με
τη χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων επαναφόρτισης από ΑΠΕ (σταθμός φόρτισης
με φωτοβολταϊκές διατάξεις). Το δίκτυο θα συνδέει το κέντρο της πόλης με
αποκεντρωμένους σταθμούς στάθμευσης συμβάλλοντας στη βιώσιμη
κινητικότητα, την κυκλοφοοριακή αποσυμφόρηση και στην αναβάθμιση της
επισκεψιμότητας της πόλης. Επίσης, το δίκτυο δύναται να διασυνδέει σημεία της
πόλης με σημαντικές λειτουργίες για την καθημερινότητα των πολιτών
(δημαρχείο, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία κοκ) βελτιώνοντας αισθητά την
ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Έξυπνες Γειτονιές στον Πειραιά (Τεχνολογικές μικρο-υποδομές και
εφαρμογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική μικροκλίμακα)
Η δράση περιλαμβάνει την πιλοτική τοποθέτηση έξυπνων συσκευών και την
εγκατάσταση τοπικών δικτύων σε γειτονιές, τα οποία θα υποστηρίζουν ψηφιακές
εφαρμογές και εργαλεία (πχ πλατφόρμες) για την εξοικονονόμηση πόρων και
την ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο για σειρά τοπικών
λειτουργιών. Επίσης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων σε συνδυασμό με τη
διαμόρφωση φυσικών χώρων συνεύρεσης των κατοίκων της γειτονιάς θα
ενδυναμώσει το τοπικό κοινωνικό δίκτυο, την κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών
ομάδων, καθώς και την πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα των κατοίκων.
Βιοκλιματική ανάπλαση της κεντρικής υπαίθριας αγοράς Δ. Πειραιά και
αναζωογόνηση του ζωτικού χώρου της.
Έκταση: 2.000 τ.μ. εμβαδόν στεγάστρου 582τ.μ.
Στη σκιά του "πύργου" που ανεγέρθηκε στη θέση της προϋπάρχουσας
Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς του Πειραιά και στην καρδιά της περιοχής δίπλα
στο λιμάνι λειτουργεί η σημερινή άτυπη "Αγορά του Πειραιά". Στις οδούς
Λυκούργου, Δημοσθένους, Τσαμαδού και στην αρχή της λεωφόρου Δημητρίου
Γούναρη απλώνονται καταστήματα που ακολουθώντας τα ιστορικά ίχνη και το
ύφος της συνοικίας της αγοράς προσφέρουν παραδοσιακά προϊόντα και είδη
διατροφής και λιανικού εμπορίου.
Η πρόταση ανάπλασης έχει ως στόχο την αναβάθμιση του εμπορικού τριγώνου
του Πειραιά προκειμένου να ενισχυθούν οι εμπορικές επιχειρήσεις με την
ταυτόχρονη βελτίωση της αισθητικής της πόλης και των συνθηκών υγιεινής. Η
σύγχρονη Αγορά στο εμπορικό τρίγωνο του λιμανιού θα λειτουργεί ως πόλος
έλξης και για τους τουρίστες του Πειραιά, με έμφαση στο λιανικό εμπόριο και στα
παραδοσιακά προϊόντα. Δεν θα απευθύνεται, όμως, μόνο στους επισκέπτες
αλλά θα μπορεί να εξυπηρετεί όλους τους Πειραιώτες, κατοίκους και
επαγγελματίες, δίνοντας πνοή στην εμπορική κίνηση της πόλης, ενώ
παράλληλα θα διευκολύνει την τροφοδοσία του λιμανιού και κυρίως των
ακτοπλοϊκών γραμμών και των πλοίων κρουαζιέρας.
Ειδικότερα, το νέο στέγαστρο που προβλέπεται σε συνδυασμό με την ήπια
ανάπλαση της οδού Δημοσθένους και των γύρω δρόμων έχουν σκοπό να
δημιουργήσουν έναν πόλο έλξης για τους δημότες του Πειραιά αλλά και για τους
επισκέπτες της πόλης. Το στέγαστρο αυτό ακολουθώντας την κορυφογραμμή
των κτιρίων δεν αλλοιώνει τις προσόψεις αυτών και ταυτόχρονα δίνει την εικόνα
μιας σύγχρονης αγοράς. Η κατασκευή θα διασφαλίζει συνθήκες επαρκούς
αερισμού και φωτισμού.
Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Ακτής Θεμιστοκλέους
Η περιοχή της νοτιοδυτικής παραλίας της βραχώδους Πειραϊκής χερσονήσου
είναι ένα τοπίο με ιδιαίτερο χαρακτήρα και φυσικό κάλλος. Η ανάπλαση της
Ακτής Θεμιστοκλέους, με μήκος περίπου 3.500 μ. και έκταση περίπου
35.000τ.μ. έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη των δυνατοτήτων
της περιοχής, ώστε ο επιβλητικός περίπατος από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
έως τη Φρεαττύδα να γίνει πιο ευχάριστος και εύχρηστος. Ο σχεδιασμός των
αστικών παρεμβάσεων στην περιοχή υπηρετεί ένα πλαίσιο στόχων για την
ανάδειξη και αστική αναζωογόνηση που περιλαμβάνει ταυτόχρονα:
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•

βελτίωση της προσβασιμότητας και της περπατησιμότητας,

•

διαμόρφωση σημείων ενδιαφέροντος και διασύνδεση αυτών,

•

ενίσχυση του πρασίνου και βελτίωση του μικροκλίματος

•

ενεργειακή αναβάθμιση,

•

σχεδιασμό νέου αστικού εξοπλισμού

Σκοπός του έργου αυτού είναι η ανάδειξη του Κονώνειου τείχους και η
αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου σε υπερτοπικό πόλο έλξης αναψυχής.
Προτείνεται ο περιορισμός πλάτους οδοστρώματος στην ελάχιστη απαραίτητη
διάσταση της τάξης των 5.5μ., χωρίς μείωση του αριθμού των χώρων
στάθμευσης κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Κρίνεται απαραίτητη η
οργάνωση των θέσεων στάθμευσης και η διεύρυνση του πεζοδρόμου στην
πλευρά της ακτογραμμής σε βάρος του σημερινού οδοστρώματος.
Κατά περίπτωση και σε συνεννόηση με την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία
προτείνεται η επέκταση του δημόσιου χώρου με ελαφριές κατασκευές επί
προβόλου που να σέβονται και να αναδεικνύουν το Κονώνειο τείχος. Στόχος
είναι να μετατραπεί το πεζοδρόμιο της ακτής σε πεζόδρομο αυξημένης
κινητικότητας με όσο το δυνατό ομοιόμορφα υλικά με όσο το δυνατό λιγότερα
ανισοϋψή επίπεδα, ώστε να καταστεί ικανό να φιλοξενήσει χρήστες με αμαξίδια
κάθε χρήσης. Σε πλατώματα με ικανό μέγεθος προτείνονται χώροι στάσης και
ξεκούρασης με τον απαραίτητο αστικό εξοπλισμό. Κρίσιμος κρίνεται και ο
επαρκής φωτισμός τις νυχτερινές ώρες.
Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την
ανάπλαση των πόλεων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την
προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

6.ε.1 Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ
89 Αποκατάσταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μολυσμένων εκτάσεων

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

90 Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια
94 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής
κληρονομιάς

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

Ανάδειξη και Διασύνδεση Αστικών Τοπόσημων που βελτιώνουν την Ποιότητα
Ζωής και ενισχύουν την επισκεψιμότητα της Πόλης του Πειραιά (Ε.Σ. 2.5.)
Δείκτης

CO37. Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με στρατηγικές
ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης
Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
CO38. Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή
αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές

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

Δείκτης
Τ.3265. Συνολικά ωφελούμενος πληθυσμός από την
εφαρμογή των ΟΧΕ

Τιμή στόχος 2023
163.688 φυσικά
πρόσωπα
12,55 στρεμ. 18

Τιμή στόχος 2023
228.247 άτομα 19

18

Χρησιμοποιείται η μέθοδος υπολογισμού του αντίστοιχου Δείκτη του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπου γίνεται ρητά αναφορά στον Πειραιά

19

Υπολογισμός των εξυπηρετούμενων ροών του Πειραιά ως Διοικητικού – Μητροπολιτικού Κέντρου, ΥΠΕΚΑ, 2014
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Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Η Δράση αφορά επιμέρους Πράξεις και Υποέργα που υλοποιούνται ως
Δημόσιες Συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2016.

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Πολίτες, Επισκέπτες, Επιχειρήσεις
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Αιτιολόγηση

Π-9: Εξοικονόμηση τελικής
ενέργειας από την ενεργειακή
αναβάθμιση Δημόσιων κτιρίων
με τη χρήση καινοτόμων
μεθόδων και τεχνολογιών

Μείωση του Ενεργειακού Αποτυπώματος
στο Αστικό Περιβάλλον

Π-10: Πιλοτικός Μηχανισμός
Ενημέρωσης, Πρόληψης,
Διαχείρισης και
ευαισθητοποίησης κλιματικών
κινδύνων στο Αστικό
περιβάλλον του Πειραιά

Ευαισθητοποίηση Πολιτών και
Επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις
κλιματικών κινδύνων στο Αστικό
περιβάλλον του Πειραιά

Π-11: Πρόληψη της
δημιουργίας αποβλήτων με
έμφαση στην Οικιστική
Κομποστοποίηση και στην
πρόληψη της δημιουργίας
αποβλήτων τροφών

Διαχείριση των επιπτώσεων από την
προσδοκώμενη ανάπτυξη
δραστηριοτήτων επισιτισμού, ως
αποτέλεσμα της ανάπτυξης των
Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων της
Πόλης του Πειραιά και της αυξημένης
διάχυσης των ροών επισκεψιμότητας στην
Πόλη του Πειραιά

Π-12: Ανάπτυξη, ανάδειξη και
διασύνδεση Πολιτιστικών και
Τουριστικών Πόρων της Πόλης
του Πειραιά

Αξιοποίηση της ανάπτυξης, ανάδειξης και
διασύνδεσης των Πολιτιστικών και
Τουριστικών Πόρων της Πόλης του
Πειραιάμε την αντίστοιχη ανάδειξη και
διασύνδεση των Αστικών Τοπόσημων
που βελτιώνουν από κοινού την Ποιότητα
Ζωής και ενισχύουν την επισκεψιμότητα
της Πόλης του Πειραιά

Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία
Δικτύου Πιλοτικών «Γραφείων
Προώθησης στην Απασχόληση
και στην Επιχειρηματικότητα»

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
Δράσεων προώθησης στην απασχόληση και
διασύνδεση με τις ανάγκες της τοπικής
αγοράς εργασίας, μέσα από τον σχεδιασμό
στοχευμένων προγραμμάτων υποστήριξης
ανέργων και κατάρτισης για τη βελτίωση των
δεξιοτήτων των ανέργων και τη δημιουργία
αξιόπιστων και βιώσιμων νέων θέσεων
απασχόλησης

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

1ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2023
ΕΡΓΑ

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

Προϋπολογισμός
(€)

Ανάπλαση πλ. Καρπάθου

€

220.000

Ανάπλαση ακτής Δηλαβέρη

€

2.100.000

Λειτουργική Διασύνδεση Παρεμβάσεων Αστικής
Αναζωογόνησης, Προαγωγή της Αστικής Κινητικότητας, της €
Ποιότητας της Επισκεψιμότητας και των συνθηκών
στάθμευσης στο κέντρο της Πόλης με δρομολόγηση

1.600.000
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"Πράσινων" Λεωφορείων
Έξυπνες Γειτονιές στον Πειραιά (Τεχνολογικές μικρουποδομές και εφαρμογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και
αστική μικροκλίμακα)

€

800.000

Βιοκλιματική ανάπλαση της κεντρικής υπαίθριας αγοράς
Δ. Πειραιά και αναζωογόνηση του ζωτικού χώρου της

€

3.480.000

Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Ακτής Θεμιστοκλέους

€

6.800.000

ΣΥΝΟΛΟ

€

15.000.000

ΕΤΠΑ

€

15.000.000

ΕΔΕΤ
Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση
Η Δράση συνδέεται με τις «προκλήσεις» της ΠΣΕΕ που
αφορούν:
•

στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΑ&Κ εντός των
επιχειρήσεων, συνεργασίας με φορείς έρευνας και
συγκρότησης καινοτομικών συνεργατικών σχηματισμών
(clusters) με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών
φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των Μμε
μέσω της ΕΑ&Κ

•

στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης,
δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίες θα
"εμπλουτίσουν το οικοσύστημα" με καινοτομική
δραστηριότητα και ικανότητα αφομοίωσης των
τεχνολογικών εξελίξεων

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

Η Δράση συνδέεται με τη RIS ιδίως όσον αφορά στη στήριξη
και ανάπτυξη δομών και μηχανισμών που αντιστοιχούν στα
αντίστοιχα σκέλη της ΠΣΕΕ.

RIS

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

Οι συνέργειες αφορούν ενδεικτικά στη στήριξη της
καινοτομικής και δημιουργικής κουλτούρας, εκκολαπτήρια, σ
την ενθάρρυνση εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων, κουπόνια
καινοτομίας που αφορούν στα στάδια από την εκκόλαψη
μέχρι την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των συνεργατικών
σχηματισμών και στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων με την
ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητάς τους και τέλος
δομές στήριξης της εξωστρέφειας της περιφέρειας.

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

ΡΣΑ

Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα:
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ΣΟΑΠ

Δικαιούχος της παρέμβασης:

•

η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού
χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας και
ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς,

•

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και
οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά στη
δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην
ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων
στον αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων
γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος,
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη
μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και αγαθών
φιλικών προς το περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη
της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Πόλης του
Πειραιά.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Χαμηλή

Μέση

Μελέτη σκοπιμότητας

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Υψηλή

Χ

Προβλέπεται υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης και
Εμπειρογνωμοσύνης Ωφέλειας/Κόστους, όπου απαιτηθεί
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των
Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης
στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.1. Βελτίωση των Κοινωνικών Υποδομών που Προάγουν την Κοινωνική
Ένταξη και την Κοινωνική Καινοτομία

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-15 Αξιοποίηση πρώην Στρατοπέδου Παπαδογιώργη ως «Διευρυμένου
Κόμβου Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης»
(Piraeus Social InclusionHub) και ανακαίνιση Παιδικών / Βρεφονηπιακών
σταθμών Δήμου Πειραιά
Αξιοποίηση πρώην Στρατοπέδου Παπαδογιώργη ως «Διευρυμένου
Κόμβου Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης»
(Piraeus Social InclusionHub)
Συνολική Έκταση: 11996,65 τ.μ., εμβαδόν κτιρίων 1953,22τ.μ.
Τα Καμίνια αποτελούν μια από τις πιο γνωστές εργατικές και λαϊκές συνοικίες
του Πειραιά, η οποία εκτείνεται στο πίσω μέρος του καπνεργοστασίου Κεράνη,
από την Πειραιώς μέχρι την περιοχή του Ρετσίνα και δυτικά με την Παλαιά
Κοκκινιά. Η πυκνή δόμηση, η έλλειψη ελευθέρων χώρων και χώρων πράσινου,
οι ελλιπείς υποδομές, το εγκαταλελειμμένο κτιριακό απόθεμα (βιομηχανίες,
στρατόπεδο κλπ) δίνουν στη περιοχή χαρακτηριστικά υποβάθμισης και
ρύπανσης, με σύγχρονες χωρικές και κοινωνικές παθογένειες, υποβιβάζοντας
τη ποιότητα ζωής των κατοίκων της.
Κύριος στόχος του προτεινόμενου Προγράμματος είναι η δημιουργία ενός
Πρότυπου, Δυναμικού, Καινοτόμου Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Προσφοράς, τον «Κόμβο Αλληλεγγύης», για την υποστήριξη και ανακούφιση
των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, στοχεύοντας αρχικά σε μια περιοχή που
βιώνει ιδιαίτερα έντονα τον αντίκτυπο της κρίσης, τα Καμίνια και στη συνέχεια
στο σύνολο του Δήμου του Πειραιά.

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

Παράλληλα, το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση και την
αναγέννηση μιας περιοχής με έντονα σημάδια υποβάθμισης με ενδογενή τρόπο,
αναβαθμίζοντας και αξιοποιώντας το κτιριακό απόθεμα που βρίσκεται εντός των
γεωγραφικών της ορίων και «ανοίγοντας» στους κατοίκους το πρώην
στρατόπεδο Παπαδογιωργή.
Ο «Κόμβος» προτείνεται να εκμεταλλευθεί το πρώην στρατόπεδο
Παπαδογιωργή, το οποίο διαθέτει επαρκή αριθμό μικρών και μεγαλύτερων
κτισμάτων.
Εργασίες ανακαίνισης και επισκευών Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθμών Δήμου Πειραιά
Ενδεικτικά και με σειρά προτεραιότητας καταρχάς στους:
•

18ος Βρεφονηπιακός σταθμός: Ερμουπόλεως και Παξών (Δ’
Κοινότητα)

•

9ος και 10ος Βρεφονηπιακός σταθμός: Ζωσιμάδων 35 (Β’ Κοινότητα)

•

5ος Βρεφονηπιακός σταθμός: Μπουμπουλίνας 39 και Κουντουριώτου
(Β’ Κοινότητα)

20ος Βρεφονηπιακός σταθμός: Παπαστράτου και Υπαπαντής (Ε’ Κοινότητα)

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, στη μείωση των
ανισοτήτων και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της
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πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα
Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

9.α.1 Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της
πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης
των αντίστοιχων Υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

55 Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

Βελτίωση των Κοινωνικών Υποδομών που Προάγουν την Κοινωνική Ένταξη και
την Κοινωνική Καινοτομία (Ε.Σ. 3.1.)
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
CO36. Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του υπηρεσίες υγείας
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
Τ3305. Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών

13.046 φυσικά
πρόσωπα 20
719 φυσικά
πρόσωπα 21

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

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

Τ3301. Πληθυσμός που καλύπτεται από κοινωνικές
υποδομές

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ν. 4412/2016

790 φυσικά
πρόσωπα 22

• Ωφελούμενοι των επιμέρους κατηγοριών των Ευπαθών Ομάδων
Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

• Ειδικές Ομάδες του Πληθυσμού, και ιδίως, Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες και
αιτούντες άσυλο
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:

Π-16 Δημιουργία –
Λειτουργία Δικτύου
Πιλοτικών «Γραφείων
Προώθησης στην
Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα»

Αιτιολόγηση
Σύνδεση των κοινωνικών υποδομών με τις ανάγκες
της τοπικής αγοράς εργασίας και σχεδιασμό
στοχευμένων προγραμμάτων υποστήριξης ανέργων
και κατάρτισης για τη δημιουργία αξιόπιστων νέων
θέσεων απασχόλησης

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

2ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2019

ΕΡΓΑ

Προϋπολογισμός
(€)

20

Υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ωφελουμένων του Δείκτη Τ3293 (115.274 φυσικά πρόσωπα) και το μοναδιαίο κόστος
που προκύπτει με αναγωγή στην τιμή-στόχο του ΕΠ Αττική (CO36=150.000). Οι ωφελούμενοι των σχετικών ενεργειών της
Δράσης αποτελούν το 8,7% του συνόλου των ωφελουμένων της Περιφέρειας Αττικής.
21

Ο Ειδικός Δείκτης Τ3305 του ΕΠ Αττική υπολογίζεται με βάση τον CO35 που αφορά στη δυναμικότητα των υποδομών
παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται με μοναδιαίο κόστος 3.253.267€/ 100 ωφελούμενους. Λόγω της χρήσης
των υποδομών ως πολλαπλών υποδομών κοινωνικής στήριξη,, που κατά τεκμήριο έχει μικρότερο κόστος, γίνεται υπόθεση
εργασίας 3πλάσιων αναλογικά ωφελούμενων.
22

Ο Ειδικός Δείκτης Τ3305 του ΕΠ Αττική υπολογίζεται με βάση την αναλογία του συνολικού πληθυσμού που αναφέρεται
συνολικά στο Δείκτη (9.076 φυσικά πρόσωπα) με την αναλογία του εξυπηρετούμενου πληθυσμούτου δείκτη Τ3293 (8,7%).
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(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)

Αξιοποίηση πρώην Στρατοπέδου Παπαδογιώργη ως
«Διευρυμένου Κόμβου Υπηρεσιών Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης» (Piraeus Social
InclusionHub)

€

4.800.000

Εργασίες ανακαίνισης και επισκευών Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά

€

2.620.000

ΣΥΝΟΛΟ

€

7.420.000

ΕΤΠΑ

€

7.420.000

ΕΔΕΤ
Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

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

Αιτιολόγηση

Σχέδιο

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα:

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

•

η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού
χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας και
ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς,

•

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και
οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΡΣΑ

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά στην
καταπολέμηση του κοινωνικού διαχωρισμού.

ΣΟΑΠ
Δικαιούχος της παρέμβασης:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Χαμηλή

Μέση

Μελέτη σκοπιμότητας
Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

και

Υψηλή

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ
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Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Χ

Προβλέπεται υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης και
Εμπειρογνωμοσύνης Ωφέλειας/Κόστους
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των
Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης
στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.2. Ενίσχυση της πρόσβασης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα
των Ευπαθών Ομάδων μέσω Νέων Μηχανισμών και Ολοκληρωμένων
Παρεμβάσεων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία Δικτύου Πιλοτικών «Γραφείων Προώθησης
στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα»
Δημιουργία – Λειτουργία Δικτύου Πιλοτικών «Γραφείων Προώθησης στην
Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα»
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης μέσω της
πιλοτικής ανάπτυξης «Γραφείων Προώθησης στην Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα».

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

Θα δημιουργηθούν δύο διακριτές Δομές Γραφείων Απασχόλησης, ενώ μέσω
κατάλληλης εκπαίδευσης των Στελεχών Διαμεσολάβησης των Κέντρων
Κοινότητας, θα παρέχονται υπηρεσίες εξατομικευμένης προσέγγισης τους
ανέργους και τους νέους ΝΕΕΤs (νέοι στο «περιθώριο», δηλαδή εκτός αγοράς
εργασίας, κατάρτισης και εκπαίδευσης) του Πειραιά.
Στις παρεχόμενες υπηρεσίες των «Γραφείων Προώθησης στην Απασχόληση
και στην Επιχειρηματικότητα» ενσωματώνεται η «δέσμευση» του ανέργου και
των ευπαθών ομάδων (μειονεκτούντα άτομα) που θα βρίσκονται σε διαδικασία
κοινωνικής επανένταξης σε ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο αναβάθμισης των
δεξιοτήτων του, αλλά και η σύναψη συμφωνιών τοποθέτησης νέων ανέργων
στις επιχειρήσεις με διάφορα μέσα και εργαλεία.
Δικαιούχοι της Δράσης μπορεί να είναι ο Δήμος Πειραιά και η ΚΟΔΕΠ, ενώ θα
επιδιωχθεί η σύναψη «Κοινωνικής Σύμπραξης» με τον ΟΑΕΔ, τα Επιμελητήρια,
την Εκκλησία κ.α. Φορείς.
Ωφελούμενοι της Δράσης θα είναι άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων) και ευπαθείς ομάδες σε εργασιακή ηλικία.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

9i -Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

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

109 Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων
Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής: ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας
Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

Ενίσχυση της πρόσβασης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα των
Ευπαθών Ομάδων μέσω Νέων Μηχανισμών και Ολοκληρωμένων
Παρεμβάσεων (Ε.Σ. 3.2.)

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

23

Υπολογισμοί με βάση μοναδιαίο κόστος ΠΕΠ Αττικής και προτεινόμενο προϋπολογισμό της Παρέμβασης.
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Τιμή στόχος
2023
533 φυσικά
πρόσωπα 23

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

285 φυσικά
πρόσωπα 24

CO17. Άλλα μειονεκτούντα άτομα

Τιμή στόχος
2023

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

Τ3294. Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση
/κατάρτιση που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν θέση
160 φυσικά
απασχόλησης , συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης πρόσωπα 25
εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Η Δράση αφορά επιμέρους Πράξεις και Υποέργα που υλοποιούνται είτε μέσω
αυτεπιστασίας, είτε μέσω του Ν. 4412/2016.

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

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

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Αιτιολόγηση

Π-1: Αξιοποίηση Συγκριτικών
Πλεονεκτημάτων της Οικονομίας και
Κοινωνίας του Πειραιά: Δημιουργία και
Στήριξη «Κοινοτήτων Γνώσης και
Καινοτομίας» (Knowledge Innovation
Communities - KICs) που εντάσσονται
στην RIS και στην ΠΣΕΕ και αφορούν
ιδίως στην Γαλάζια Οικονομία, τη
Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία και
τις Έξυπνες Πόλεις

Στόχευση σε προώθηση των
ανέργων και σε διεξόδους
επιχειρηματικότητας, στο
πλαίσιο στοχευμένων και
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

Π-2: Υποστήριξη της Εισαγωγής
Προηγμένων Τεχνολογιών και Εφαρμογών
ΤΠΕ στις Επιχειρήσεις του Πειραιά

Αύξηση των αναγκών
απασχόλησης σε νέους με
εξειδικευμένες ψηφιακές
δεξιότητες

Π-5: Υποστήριξη της Προετοιμασίας και
Εφαρμογής Επιχειρηματικών και
Συλλογικών Εξωστρεφών Στρατηγικών
Σχεδίων και αξιοποίησης Χρηματοδοτικών
Εργαλείων από τις Επιχειρήσεις του
Πειραιά

Μέσω της εφαρμογής
Επιχειρηματικών και
Συλλογικών Εξωστρεφών
Στρατηγικών Σχεδίων
αναμένεται η αύξηση των
αναγκών των Επιχειρήσεων για
την απασχόληση νέων
εργαζομένων με αυξημένες
δεξιότητες

Π-8: Στήριξη της προσαρμοστικότητας των
επιχειρήσεων του Πειραιά και των
εργαζομένων σε αυτές στο πλαίσιο
Ειδικών Στρατηγικών Βελτίωσης /
Ανάδειξης Βιώσιμων ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων, ιδίως στους Τομείς της
ΠΣΕΕ

Μέσω της αναδιάρθρωσης των
Επιχειρήσεων αναμένεται η
διασφάλιση των υφιστάμενων
θέσεων εργασίας (με
αναβαθμισμένες δεξιότητες),
αλλά και η πρόκληση
δημιουργίας νέων και
εξειδικευμένων απαιτήσεων
θέσεων εργασίας

Π-12: Ανάπτυξη, ανάδειξη και διασύνδεση

Σύνδεση της αύξησης της

24

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

25

Η τιμή στόχος γίνεται με βάση την εκτίμηση του αντίστοιχου Δείκτη του ΕΠ Αττικής, δηλαδή ότι το 30% των ωφελουμένων των
δράσεων θα μετέχουν σε Προγράμματα κατάρτισης η θα κατέχουν θέση απασχόλησης λόγω της καλύτερης στόχευσης των
παρεμβάσεων σε ομάδες στόχου ως αποτέλεσμα της καλύτερης εστίασης σε ομάδες στόχους ως απόρροια της κατάρτισης του
Περιφερειακού χάρτη φτώχειας.
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Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων της
Πόλης του Πειραιά

απασχόλησης με ανάγκες που
απορρέουν από την ανάπτυξη,
ανάδειξη και διασύνδεση
Πολιτιστικών και Τουριστικών
Πόρων της Πόλης του Πειραιά

Π-13: «Προορισμός Πειραιάς»
(Destination Piraeus): Ολοκληρωμένη
Διαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση
της Πόλης του Πειραιά ως Διεθνούς
Εμβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και
Επιχειρηματικού Προορισμού (Piraeus
Place Branding & Management) - Έξυπνη
Πρόβλεψη, Προσέλκυση,
Προγραμματισμός και Βιώσιμη Διαχείριση
Αστικών Τουριστικών Ροών

Σύνδεση της αύξησης της
απασχόλησης με ανάγκες που
απορρέουν από την
πολυεπίπεδη ανάπτυξη και
τοποθέτηση του Πειραιά στο
διεθνή και μεσογειακό
τουριστικό ανταγωνισμό,
γενικών και ειδικών
ενδιαφερόντων

Π-14: Στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής
αναβάθμισης και αναζωογόνησης για τη
βελτίωση της καθημερινότητας και της
κινητικότητας των Πολιτών και τη διάχυση
των ροών επισκεψιμότητας στην Πόλη του
Πειραιά

Σύνδεση της αύξησης της
απασχόλησης με ανάγκες που
απορρέουν από την ανάπτυξη,
ανάδειξη και διασύνδεση
Πολιτιστικών και Τουριστικών
Πόρων της Πόλης του Πειραιά
και τη διάχυση των ροών
επισκεψιμότητας στην Πόλη του
Πειραιά

Π-15: Αξιοποίηση πρώην Στρατοπέδου
Παπαδογιώργη ως «Διευρυμένου Κόμβου
Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Κοινωνικής Ένταξης» (Piraeus Social
InclusionHub) και ανακαίνιση Παιδικών /
Βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Πειραιά

Βελτίωση της πρόσβασης των
Πολιτών και της εξυπηρέτησής
τους από ποιοτικές Κοινωνικές
Δομές και υπηρεσίες

Βελτίωση της
αποτελεσματικότητας
Π-17: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις
Προώθησης στην Απασχόληση Ευπαθών τοποθέτησης ανέργων σε θέσεις
Ομάδων με ανάπτυξη Δομών Προώθησης εργασίας, μέσω ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων συμβουλευτικής,
στην Απασχόληση και εφαρμογή
mentoring, κατάρτισης των
πλέγματος δράσεων συμβουλευτικής,
Ανέργων (που οδηγεί σε
mentoring, κατάρτισης των Ανέργων (που
πιστοποίηση), πρακτικής
οδηγεί σε πιστοποίηση), πρακτικής
εξάσκησης, προώθησης στην απασχόληση εξάσκησης, προώθησης στην
απασχόληση και στην
και στην επιχειρηματικότητα κ.λπ.
επιχειρηματικότητα κ.λπ.
Βελτίωση της
Π-19: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης αποτελεσματικότητας κοινωνικής
των Ευπαθών Ομάδων με Ολοκληρωμένες ένταξης των ευπαθών ομάδων,
ώστε σε επόμενο στάδιο, να
Δομές, Δίκτυα και Δράσεις
εφαρμοσθούν δράσεις
κοινωνικοποίησης, δημιουργικής
τοποθέτησης ανέργων σε θέσεις
απασχόλησης κ.λπ.
εργασίας
Βελτίωση της
αποτελεσματικότητας κοινωνικής
ένταξης και εξατομικευμένης
προσέγγισης για την προώθηση
Π-20: Ανάπτυξη εργαλείων Κοινωνικής
στην απασχόληση μέσω
Καινοτομίας και βελτίωση των ικανοτήτων
ανάπτυξης και χρήσης εργαλείων
των Στελεχών των Κοινωνικών Δομών και
Κοινωνικής Καινοτομίας και
των Κοινωνικών Φορέων του Πειραιά
βελτίωσης των ικανοτήτων των
Στελεχών των Κοινωνικών Δομών
και των Κοινωνικών Φορέων του
Πειραιά
Βελτίωση της
Π -21: Ανάπτυξη Υποδομών Προαγωγής αποτελεσματικότητας κοινωνικής
της Δια Βίου Μάθησης στον Πειραιά
ένταξης Οικογενειών με μέλη που
έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό
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επίπεδο

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

1ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2023
Προϋπολογισμός
(€)

ΕΡΓΑ

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
Δημιουργία – Λειτουργία Δικτύου Πιλοτικών «Γραφείων
σε Δημόσια Δαπάνη:
€
Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα»

700.000

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)

ΕΔΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ

€

700.000

ΕΚΤ

€

700.000

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

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

Αιτιολόγηση
Προώθηση της ενεργητικής ένταξης των ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού, που συνδυάζει την προώθηση
στην απασχόληση και την πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες (Α.Π. 3,Προτεραιότητα 3.1. Ενεργοποίηση των
ανέργων)

ΠΕΣΚΕ

Σχέδιο

Αιτιολόγηση

ΡΣΑ

Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά και
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα,
ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και
οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΣΟΑΠ

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά στη
δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην
ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών
ομάδων στον αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του
κοινωνικού διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση
των χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού
οικοσυστήματος, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών,
στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και διακίνησης
ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το περιβάλλον και
στη διατήρηση και ανάδειξη της αστικής πολιτιστικής
κληρονομιάς της Πόλης του Πειραιά.

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

Δικαιούχος της παρέμβασης:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
251

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέση

Υψηλή

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
προς:

Μελέτη σκοπιμότητας
Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Χ

Χ

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των
Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης
στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.2. Ενίσχυση της πρόσβασης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα
των Ευπαθών Ομάδων μέσω Νέων Μηχανισμών και Ολοκληρωμένων
Παρεμβάσεων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-17: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Προώθησης στην Απασχόληση
Ευπαθών Ομάδων με ανάπτυξη Δομών Προώθησης στην Απασχόληση
και εφαρμογή πλέγματος δράσεων συμβουλευτικής, mentoring,
κατάρτισης των Ανέργων (που οδηγεί σε πιστοποίηση), πρακτικής
εξάσκησης, προώθησης στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα
κ.λπ.
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Προώθησης στην Απασχόληση Ευπαθών
Ομάδων
με
εφαρμογή
πλέγματος
δράσεων
προετοιμασίας
συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης (που οδηγεί σε πιστοποίηση),
πρακτικής εξάσκησης, προώθησης στην απασχόληση και στην
επιχειρηματικότητα κ.λπ..

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

Η Δράση αφορά σε «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση» προετοιμασίας και βελτίωσης
των δεξιοτήτων των ανέργων και όσων εκ των Ευπαθών Ομάδων βρίσκονται σ
εργασιακή ηλικία αλλά εκτός αγοράς εργασίας, προκειμένου να προωθηθούν σε
θέσεις εργασίας
Θα αξιοποιηθούν εργαλεία συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης (που οδηγεί
σε πιστοποίηση), πρακτικής εξάσκησης, προώθησης στην απασχόληση και
στην επιχειρηματικότητα κ.λπ.
Οι άνεργοι θα προέλθουν κυρίως από τα αποτελέσματα της εξατομικευμένης
προσέγγισης των «Γραφείων Προώθησης στην Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα», οπότε θα τους χορηγείται VOUCHER αξιοποίησης των
παραπάνω εργαλείων ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Δικαιούχοι της Δράσης μπορεί να είναι ο Δήμος Πειραιά και η ΚΟΔΕΠ, ενώ θα
επιδιωχθεί συνεργασία με τα Επιμελητήρια και άλλους Κοινωνικούς Φορείς.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

9i -Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

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

109 Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων
Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής: ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας
Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

Ενίσχυση της πρόσβασης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα των
Ευπαθών Ομάδων μέσω Νέων Μηχανισμών και Ολοκληρωμένων
Παρεμβάσεων (Ε.Σ. 3.2.)

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

26

Τιμή στόχος 2023
533 φυσικά
πρόσωπα 26

Υπολογισμοί με βάση μοναδιαίο κόστος ΠΕΠ Αττικής και προτεινόμενο προϋπολογισμό της Παρέμβασης.
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285 φυσικά
πρόσωπα 27

CO17. Άλλα μειονεκτούντα άτομα

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

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

Τ3294. Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση /κατάρτιση που αποκτούν εξειδίκευση που
κατέχουν θέση απασχόλησης , συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Η Δράση αφορά επιμέρους Πράξεις και Υποέργα που υλοποιούνται είτε μέσω
αυτεπιστασίας, είτε μέσω του Ν. 4412/2016.

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

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

Παρέμβαση

160 φυσικά
πρόσωπα 28

Αιτιολόγηση

Στοχευμένη εξατομικευμένη προσέγγιση και
Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία
«δέσμευση» των εξυπηρετούμενων ανέργων
Δικτύου Πιλοτικών «Γραφείων
σε πρόγραμμα προώθησης στην
Προώθησης στην Απασχόληση
απασχόληση, μεταξύ άλλων, και μέσω
και στην Επιχειρηματικότητα»
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Αξιοποίησητου δικτύου Δομών Διημέρευσης
και Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων
Π-18: Δίκτυο Δομών
Ομάδων, με στόχο αφενός, την
Διημέρευσης και Υπηρεσίες
απελευθέρωση ατόμων που έχουν την ευθύνη
Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων
φροντίδας ευάλωτων ατόμων ώστε να
Ομάδων (με έμφαση στο
αναζητήσουν θέση απασχόλησης και,
περιβάλλον της Οικογένειας και
αφετέρου, τη βελτίωση της ποιότητας και
στα Παιδιά)
αποτελεσματικότητας των ενηλίκων μελών
οικογενειών με μέλη ευάλωτες ομάδες.
Π-19: Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης των
Προώθηση της Κοινωνικής ΄Ένταξης μέσω
Ευπαθών Ομάδων με
ισότιμης πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων
Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα με ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και Δράσεις
και Δράσεις κοινωνικοποίησης,
κοινωνικοποίησης, δημιουργικής
δημιουργικής απασχόλησης
απασχόλησης κ.λπ.
κ.λπ.
Π-20: Ανάπτυξη εργαλείων
Κοινωνικής Καινοτομίας και
βελτίωση των ικανοτήτων των
Στελεχών των Κοινωνικών
Δομών και των Κοινωνικών
Φορέων του Πειραιά

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας
κοινωνικής ένταξης και εξατομικευμένης
προσέγγισης για την προώθηση στην
απασχόληση μέσω ανάπτυξης και χρήσης
εργαλείων Κοινωνικής Καινοτομίας και
βελτίωσης των ικανοτήτων των Στελεχών των
Κοινωνικών Δομών και των Κοινωνικών
Φορέων του Πειραιά

27

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

28

Η τιμή στόχος γίνεται με βάση την εκτίμηση του αντίστοιχου Δείκτη του ΕΠ Αττικής, δηλαδή ότι το 30% των ωφελουμένων των
δράσεων θα μετέχουν σε Προγράμματα κατάρτισης η θα κατέχουν θέση απασχόλησης λόγω της καλύτερης στόχευσης των
παρεμβάσεων σε ομάδες στόχου ως αποτέλεσμα της καλύτερης εστίασης σε ομάδες στόχους ως απόρροια της κατάρτισης του
Περιφερειακού χάρτη φτώχειας.
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

1ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2023
Προϋπολογισμός
(€)

ΕΡΓΑ

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Προώθησης στην Απασχόληση
Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
Ευπαθών Ομάδων με εφαρμογή πλέγματος δράσεων
σε Δημόσια Δαπάνη:
προετοιμασίας συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης (που €
οδηγεί σε πιστοποίηση), πρακτικής εξάσκησης, προώθησης
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα κ.λπ.
είναι εφικτό)

ΕΔΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ

€

2.000.000

ΕΚΤ

€

2.000.000

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

2.000.000

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

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

Σχέδιο

Αιτιολόγηση
Προώθηση της ενεργητικής ένταξης των ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού, που συνδυάζει την προώθηση στην
απασχόληση και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες
(Α.Π. 3,Προτεραιότητα 3.1. Ενεργοποίηση των ανέργων)

Αιτιολόγηση

ΡΣΑ

Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά και
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα,
ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και
οικονομικής
βάσης,
σε
κατεύθυνση
σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΣΟΑΠ

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά στη
δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην
ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών
ομάδων στον αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του
κοινωνικού διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση
των χρήσεων γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού
οικοσυστήματος, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών,
στην ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και διακίνησης
ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το περιβάλλον και
στη διατήρηση και ανάδειξη της αστικής πολιτιστικής
κληρονομιάς της Πόλης του Πειραιά.

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

Δικαιούχος της παρέμβασης:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
255

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέση

Υψηλή

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
προς:

Μελέτη σκοπιμότητας
Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Χ

Χ

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που εφαρμόζεται με ίδια
μέσα). H«δημοπράτηση» στην παρούσα Δράση είναι ισοδύναμη με την
Απόφαση Ένταξης.
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των
Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης
στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.3. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης
Ευάλωτων Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-18: Δίκτυο Δομών Διημέρευσης και Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης
Ευάλωτων Ομάδων (με έμφαση στο περιβάλλον της Οικογένειας και στα
Παιδιά
Δράσεις Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων (με έμφαση στο
περιβάλλον της Οικογένειας και στα Παιδιά)
Προβλέπονται δράσεις «κοινωνικοποίησης» των Ευάλωτων Ομάδων με έμφαση
στο περιβάλλον της Οικογένειας και στα Παιδιά, άρα σε εξατομικευμένο
επίπεδο. Πρόκειται για «εξωστρεφή υπηρεσία» κοινωνικής διαμεσολάβησης, η
οποία συμπληρώνει τις Δράσεις των Κέντρων Κοινότητας στο πεδίο
Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω της ΚΟΔΕΠ σε συνεργασία με άλλους
Κοινωνικούς Φορείς.
Δίκτυο Προετοιμασίας Υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης ΑΜΕΑ στο
Δήμο Πειραιά

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

Προβλέπονται στοχευμένες δράσεις προετοιμασίας και υποστήριξης της
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των ΑΜΕΑ με κατάλληλα εργαλεία και
εκπαιδευμένο προσωπικό.
Η Δράση θα υλοποιηθεί από το Δήμο Πειραιά σε συνεργασία με την ΕΣΑΜΕΑ.
Δίκτυο Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με
Αναπηρία
Η δράση αφορά στην ενίσχυση δικτύου Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται ως «λειτουργικά».
Η Δράση θα χρηματοδοτήσει επιπρόσθετες Δομές από εκείνες που θα
προκηρύξει η Περιφέρεια, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης
περιοχής του Πειραιά.
Η Δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία της ΚΟΔΕΠ, των ΝΠΙΔ/ΚΔΗΦ, της
ΕΣΑΜΕΑ, της Εκκλησίας κ.λπ.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

9.ΪΪΪ.1 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων(μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ)
και των Λοιπών Ομάδων του Πληθυσμού της Περιφέρειας

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

111 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων
Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού (Ε.Σ. 3.3.)
Δείκτης

Δείκτες εκροών της παρέμβασης
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
CO17. Άλλα μειονεκτούντα άτομα

285 φυσικά
πρόσωπα 29
245 φυσικά
πρόσωπα 30

CO16. Συμμετέχοντες με Αναπηρία

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

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

Τ3296. Άτομα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με
8.800 φυσικά
πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ένταξης πρόσωπα

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Η Δράση αφορά επιμέρους Πράξεις και Υποέργα που υλοποιούνται είτε μέσω
αυτεπιστασίας, είτε μέσω του Ν. 4412/2016, είτε με συνδυασμό αυτών

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και, ιδίως άτομα με αναπηρίες, εξαρτημένα ή
απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί κ.λπ.
Λοιπές ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας με έμφαση στους
δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ανασφάλιστοι κ.λπ.
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Αιτιολόγηση

Π-17:
Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις
Προώθησης
στην
Απασχόληση
Ευπαθών Ομάδων με ανάπτυξη Δομών
Προώθησης στην Απασχόληση και
εφαρμογή
πλέγματος
δράσεων
συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης
των
Ανέργων
(που
οδηγεί
σε
πιστοποίηση), πρακτικής εξάσκησης,
προώθησης στην απασχόληση και στην
επιχειρηματικότητα κ.λπ.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας
τοποθέτησης ανέργων σε θέσεις
εργασίας, μέσω ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων συμβουλευτικής,
mentoring, κατάρτισης των Ανέργων
(που οδηγεί σε πιστοποίηση),
πρακτικής εξάσκησης, προώθησης
στην απασχόληση και στην
επιχειρηματικότητα κ.λπ.

Π-19: Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων με
Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και
Δράσεις κοινωνικοποίησης,
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας
κοινωνικής ένταξης των ευπαθών
ομάδων, ώστε σε επόμενο στάδιο, να
εφαρμοσθούν δράσεις τοποθέτησης
ανέργων σε θέσεις εργασίας

Π-20: Ανάπτυξη εργαλείων Κοινωνικής
Καινοτομίας και βελτίωση των
ικανοτήτων των Στελεχών των
Κοινωνικών Δομών και των Κοινωνικών
Φορέων του Πειραιά

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας
κοινωνικής ένταξης και
εξατομικευμένης προσέγγισης για την
προώθηση στην απασχόληση μέσω
ανάπτυξης και χρήσης εργαλείων
Κοινωνικής Καινοτομίας και
βελτίωσης των ικανοτήτων των
Στελεχών των Κοινωνικών Δομών και
των Κοινωνικών Φορέων του Πειραιά

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
Π -21: Ανάπτυξη Υποδομών Προαγωγής
Οικογενειών με μέλη που έχουν
της Δια Βίου Μάθησης στον Πειραιά
χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

1ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2023

29

Υπολογίζεται με βάση την ποσόστωση των ευπαθών ομάδων στο σύνολο των ωφελουμένων του ΔείκτηCO01.
Υπολογίζεται με βάση τον υπολογισμό της ΕΧ ΑΝΤΕ του ΕΠ Αττικής και το μοναδιαίο των ωφελουμένων του Δείκτη CO01
(προσαυξημένο κατά 20%).
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑ

Προϋπολογισμός
(€)

Δράσεις Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων (με έμφαση
€
Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής στο περιβάλλον της Οικογένειας και στα Παιδιά)
σε Δημόσια Δαπάνη:
Δίκτυο Προετοιμασίας Υποστήριξης της Κοινωνικής
€
Ένταξης ΑΜΕΑ στο Δήμο Πειραιά
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)
Δίκτυο Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας
€
Ατόμων με Αναπηρία

ΕΔΕΤ

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

1.000.000

€

2.100.000

ΕΚΤ

€

2.100.000

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Ε.Π.:

500.000

ΣΥΝΟΛΟ

Ε.Π.:

Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

600.000

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

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

Σχέδιο

ΡΣΑ

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

ΣΟΑΠ

Αιτιολόγηση
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού, που συνδυάζει την καταπολέμηση της
ακραίας φτώχειας (Α.Π. 1), την πρόληψη και καταπολέμηση
του αποκλεισμού των παιδιών (Α.Π. 2) και την προώθηση
στην απασχόληση και την πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες (Α.Π. 3, Προτεραιότητα 3.1), την πρόσβαση των
ανέργων με σωρευτικά χαρακτηριστικά αποκλεισμού και
άλλων ομάδων σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές
υπηρεσίες (Προτεραιότητα 3.2)

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά και
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα,
ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και
οικονομικής
βάσης,
σε
κατεύθυνση
σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά στη
δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην
ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων
στον αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων
γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος,
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη
μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και αγαθών
φιλικών προς το περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη
της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Πόλης του
Πειραιά.
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Δικαιούχος της παρέμβασης:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΟΔΕΠ, Πιστοποιημένα ΝΠΙΔ/ΚΔΗΦ, ΕΣΑΜΕΑ, Εκκλησία
κ.λπ.
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Μέση

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Υψηλή

Χ

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των
Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης
στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.4. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων με
Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και Δράσεις κοινωνικοποίησης, δημιουργικής
απασχόλησης κ.λπ., σε συνδυασμό με την εισαγωγή εργαλείων Κοινωνικής
Καινοτομίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-19: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων με
Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και Δράσεις κοινωνικοποίησης,
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.
Κοινωνικός Πολυχώρος Δομών και Υπηρεσιών Υποστήριξης της
Κοινωνικής Ένταξης, Προώθησης στην Απασχόληση και (Piraeus Social
InclusionHub).
Η Δράση αφορά στην λειτουργική αξιοποίηση των υποδομών του Στρατοπέδου
Παπαδογιώργη ως «Κοινωνικού Πολυχώρου» Δομών, Υπηρεσιών δράσεων
υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης, προώθησης στην Απασχόληση (Piraeus
Social InclusionHub). Στον Κοινωνικό Πολυχώρο θα φιλοξενηθούν μια σειρά
από κοινωνικές Δομές, ενώ θα προβλεφθούν δράσεις ενεργητικής δημιουργική
απασχόλησης στον πολιτισμό, ως μέσου κοινωνικής ένταξης.
Προβλέπονται επίσης δράσεις υποστηριζόμενης απασχόλησης σε αγροτικές
δραστηριότητες (κοινωνικοί λαχανόκηποι, αμπελώνες κ.λπ.), δράσεις κυκλικής
οικονομίας κ.λπ.
Υπηρεσίες για την Αντιμετώπιση και Πρόληψη των Εξαρτήσεων στο Δίκτυο
Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πειραιά
Προβλέπονται υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων σε
συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά, το Δίκτυο
συνεργασίας ΟΚΑΝΑ-ΜΚΟ, ΚΕΘΥ, εθελοντές κ.λπ.

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

Πιλοτικό Δίκτυο Δια-Πολιτιστικής Διαμεσολάβησης σε Κοινωνικές Δομές,
Υγειονομικές Υπηρεσίες και Νοσοκομεία του Πειραιά
Προβλέπεται η κατάρτιση ειδικών διαμεσολαβητών και η τοποθέτησή τους σε
Κοινωνικές Δομές, Υγειονομικές Υπηρεσίες και Νοσοκομεία του Πειραιά για
ενίσχυση της δια-πολιτιστικής διαμεσολάβησης με περιθωριοποιημένες ομάδες,
μετανάστες και πρόσφυγες.
Η Δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τον Ιατρικό
Σύλλογο Πειραιά, τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, τα ΠΕΔΥ, το ΟΛΠ, την
Εκκλησία και άλλους τοπικούς Φορείς.
Λειτουργική Ενοποίηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά σε ένα Ενιαίο
Δίκτυο
Η Δράση αφορά στην «Λειτουργική Ενοποίηση» των Κοινωνικών Δομών που
είναι εγκατεστημένες στο Δήμο Πειραιά και λειτουργούν από διαφορετικούς
Φορείς σε ένα «Ενιαίο Κοινωνικό Δίκτυο», ώστε να παρέχονται ποιοτικές,
πλήρεις και ομογενοποιημένες κοινωνικές υπηρεσίες στις ευπαθείς ομάδες της
ευρύτερης περιοχής του Δήμου Πειραιά.
Στη Δράση περιλαμβάνεται ανάπτυξη ικανοτήτων των στελεχών των Δομών,
ανάπτυξη και χρήση κοινών μεθοδολογικών και επιστημονικών εργαλείων,
εκπαίδευση και παροχή πρόσβασης σε ενιαία βάση δεδομένων κοινωνικής
ένταξης (που αναπτύσσεται από άλλη Δράση), καθώς και ενίσχυση των
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δικτυώσεων και της ανταλλαγής εμπειριών.
Δίκτυο και Υπηρεσίες Κοινωνικής Καινοτομίας για την συνολική
προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης, της Υγείας και της Ψυχικής Υγείας
στο Δήμο Πειραιά.
Στη Δράση προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύου «Κοινωνικής Καινοτομίας» για την
συνολική προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης, της Υγείας και της Ψυχικής
Υγείας στο Δήμο Πειραιά.
Ειδικότερα, προβλέπεται η δικτύωση των Στελεχών των Κοινωνικών Δομών με
τα Στελέχη των Δομών Υγείας και της Ψυχικής Υγείας στο Δήμο Πειραιά για την
πιλοτική εφαρμογή διαδικασιών «προσωπικής φροντίδας» στις Ευπαθείς
Ομάδες.
Η Δράση θα υλοποιηθεί με συνεργασία του Δήμου Πειραιά και της ΚΟΔΕΠ με
τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά και τους Κοινωνικούς Φορείς της Πόλης.
Ανάπτυξη Τοπικού Δικτύου Προληπτικής Ιατρικής
Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη «Τοπικού Δικτύου Προληπτικής Ιατρικής» για τη
βελτίωση της Δημόσιας Υγείας του Τοπικού Πληθυσμού.
Η Δράση θα υλοποιηθεί με συνεργασία του Δήμου Πειραιά και της ΚΟΔΕΠ με
τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά και τους Κοινωνικούς Φορείς της Πόλης.
Δίκτυο «Ανταποκριτών Διαμεσολάβησης» στις Κοινωνικές Δομές της
Πόλης του Πειραιά
Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη «Δικτύου Ανταποκριτών Διαμεσολάβησης» με
στόχο τη διεύρυνση των υπηρεσιών διαμεσολάβησης του Κέντρου Κοινότητας
σε λοιπές Δομές του Τοπικού Δικτύου (ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες
κοινωνικής αλληλεγγύης, αντιμετώπισης της φτώχιας και προώθησης της
κοινωνικής ένταξης, κλπ) στις Κοινωνικές Δομές της Πόλης του Πειραιά.
Η Δράση θα υλοποιηθεί με συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τη ΚΟΔΕΠ,
Κοινωνικούς Φορείς, ΜΚΟ που λειτουργούν Δομές, Εκκλησία κ.λπ.
Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας
(Εναρμόνιση για την «απελευθέρωση Ατόμων που βρίσκονται σε
Εργασιακή ηλικία, στήριξη οικογενειών με ηλικιωμένα ή μονήρη μέλη).
Η Δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών
κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας με στόχο την
απελευθέρωση Ατόμων που βρίσκονται σε Εργασιακή ηλικία, στήριξη
οικογενειών με ηλικιωμένα ή μονήρη μέλη (εναρμόνιση).
Η Δράση θα υλοποιηθεί με συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τη ΚΟΔΕΠ.
Δράσεις
Υποστήριξης
ατόμων
με
αλτσχάϊμερ
νευροψυχιατρικές παθήσεις στο Δήμο Πειραιά

και

σχετικές

Οι Δράσεις αφορούν στην υποστήριξη ατόμων με αλτσχάιμερ αλλά και
παθήσεων σχετικών με νευροψυχιατρικές παθήσεις στο Δήμο Πειραιά.
Η Δράση θα υλοποιηθεί με συνεργασία του Δήμου Πειραιά με το ΕΚΕΨΥΕ με
άλλους κοινωνικούς φορείς.
Δράσεις Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο
Πειραιά
Η Δράση έχει ως στόχο την Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στο Δήμο του
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Πειραιά, μέσω υλοποίησης ενεργειών/Δράσεων «Προληπτικής Ιατρικής».
Η Δράση θα υλοποιηθεί με συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τον Ιατρικό
Σύλλογο Πειραιά
Δράσεις Κατ’ Οίκον Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας
στον Πειραιά
Η Δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής
φροντίδας ψυχικής υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του Δήμου Πειραιά.
Η υλοποίηση της Δράσης μπορεί να γίνει μέσω ΚΟΙΣΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, αλλά και
με χορήγηση VOUCHER.
Η Δράση θα υλοποιηθεί με συνεργασία του Δήμου Πειραιά με το ΕΚΕΨΥΕ, με
τον Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά και με άλλους κοινωνικούς φορείς.
Εκπαίδευση Φροντιστών Κατ’οικον Νοσηλείας κατάρτιση επαγγελματιών
ψυχικής υγείας
Η Δράση αφορά στην Εκπαίδευση Φροντιστών για την εξειδικευμένη παροχή
υπηρεσιών Κατ’οικον Νοσηλείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του Δήμου
Πειραιά, μέσω κατάρτισης επαγγελματιών ψυχικής υγείας.
Η Δράση θα υλοποιηθεί με συνεργασία του Δήμου Πειραιά με το ΕΚΕΨΥΕ, με
τον Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά και με άλλους κοινωνικούς φορείς.
Ενιαίο Σύστημα «Αποθετηρίου Μη-Χρηματικών Παροχών» στο Δήμο
Πειραιά – Τράπεζα Αξιοποίησης Δωρεών Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ
Η Δράση αφορά στη δημιουργία και λειτουργία Δομής «Αποθετηρίου ΜηΧρηματικών Παροχών». Το Σύστημα θα είναι Ενιαίο για το σύνολο του Δήμου
Πειραιά και μέσω αυτού θα γίνεται Αξιοποίηση Δωρεών Τροφίμων και Ειδών
Βασικής Υλικής Συνδρομής.
Η Δράση θα υλοποιηθεί με συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τη ΚΟΔΕΠ,
Κοινωνικούς Φορείς, ΜΚΟ που λειτουργούν Δομές, Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς
κ.λπ.
Στέκια Νεολαίας για την Κοινωνικοποίηση και Κοινωνική Ένταξη των
Νέων
Η Δράση αφορά στη δημιουργία και λειτουργία Δομών με στόχο την
Κοινωνικοποίηση και Κοινωνική Ένταξη των Νέων (Στέκια Νεολαίας).
Η Δράση θα υλοποιηθεί με συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τη ΚΟΔΕΠ,
Κοινωνικούς Φορείς, ΜΚΟ που λειτουργούν Δομές, Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς
κ.λπ.
Δημιουργική Ψυχοκοινωνική Στήριξη Ευπαθών Ομάδων
Πολιτιστικών και Δημιουργικών Δράσεων και Εκδηλώσεων

μέσω

Η Δράση αφορά στη Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών
Ομάδων μέσω δημιουργικής Ψυχοκοινωνικής Στήριξης αλλά και Πολιτιστικών
και Δημιουργικών Δράσεων και Εκδηλώσεων.
Η Δράση θα υλοποιηθεί με συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τη ΚΟΔΕΠ, και
Κοινωνικούς Φορείς, ΜΚΟ, κλπ

Ένταξη στην Επενδυτική

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
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Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

9.Ϊν.1 Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες
πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας/υγείας

112 Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής: ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων με Ολοκληρωμένες
Δομές, Δίκτυα και Δράσεις κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης
κ.λπ., σε συνδυασμό με την εισαγωγή εργαλείων Κοινωνικής Καινοτομίας (Ε.Σ.
3.4.)
Δείκτης

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

Τιμή στόχος 2023

Τ3293. Ανασφάλιστοι πολίτες (περιλαμβάνονται και τα
8.231 φυσικά
προστατευόμενα μέλη αυτών) και συμμετέχουν σε δράσεις
πρόσωπα 31
του Health Safety Net.
5.696 φυσικά
πρόσωπα 32

CO17. Άλλα μειονεκτούντα άτομα

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

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

Τ3297. Ποσοστό κάλυψης των δράσεων του Health
12%
SafetyNet επί του γενικού συνόλου των πολιτών που
διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν διαθέτουν
(υπερκαλύπτεται)
ασφαλιστική κάλυψη.

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Η Δράση αφορά επιμέρους Πράξεις και Υποέργα που υλοποιούνται είτε μέσω
αυτεπιστασίας, είτε μέσω του Ν. 4412/2016, είτε με συνδυασμό αυτών
Ανασφάλιστοι, ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με έμφαση στους δικαιούχους
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Αιτούντες άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτα τέκνα,
μετανάστες υπήκοοι 3ων χωρών & απάτριδες.
Στελέχη Δομών / πεδίου
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Αιτιολόγηση

Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία
Δικτύου Πιλοτικών «Γραφείων
Προώθησης στην Απασχόληση και
στην Επιχειρηματικότητα»

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
Δράσεων προώθησης στην
απασχόληση καιι διασύνδεση με τις
ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας,
μέσα από τον σχεδιασμό στοχευμένων
προγραμμάτων υποστήριξης ανέργων
και κατάρτισης για τη βελτίωση των
δεξιοτήτων των ανέργων και τη
δημιουργία αξιόπιστων και βιώσιμων
νέων θέσεων απασχόλησης

Π-17: Ολοκληρωμένες
Παρεμβάσεις Προώθησης στην

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας
τοποθέτησης ανέργων σε θέσεις

31

Υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ωφελουμένων του Δείκτη Τ3293 (115.274 φυσικά πρόσωπα) και το μοναδιαίο κόστος
που προκύπτει. Οι ωφελούμενοι των σχετικών ενεργειών της Δράσης αποτελούν το 8,7% του συνόλου των ωφελουμένων της
Περιφέρειας Αττικής.
32 Υπολογίζεται με βάση το ύψος των διαθέσιμων πόρων της Παρέμβασης και το μοναδιαίο κόστος του CO17.
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Απασχόληση Ευπαθών Ομάδων
με ανάπτυξη Δομών Προώθησης
στην Απασχόληση και εφαρμογή
πλέγματος δράσεων
συμβουλευτικής, mentoring,
κατάρτισης των Ανέργων (που
οδηγεί σε πιστοποίηση), πρακτικής
εξάσκησης, προώθησης στην
απασχόληση και στην
επιχειρηματικότητα κ.λπ.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

εργασίας, μέσω ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων συμβουλευτικής,
mentoring, κατάρτισης των Ανέργων
(που οδηγεί σε πιστοποίηση),
πρακτικής εξάσκησης, προώθησης στην
απασχόληση και στην
επιχειρηματικότητα κ.λπ.

Π-18: Δίκτυο Δομών Διημέρευσης
και Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης
Ευάλωτων Ομάδων (με έμφαση
στο περιβάλλον της Οικογένειας
και στα Παιδιά)

Αξιοποίηση του δικτύου Δομών
Διημέρευσης και Υπηρεσίες
Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων,
με στόχο αφενός, την απελευθέρωση
ατόμων που έχουν την ευθύνη
φροντίδας ευάλωτων ατόμων ώστε να
αναζητήσουν θέση απασχόλησης και,
αφετέρου, τη βελτίωση της ποιότητας
και αποτελεσματικότητας των ενηλίκων
μελών οικογενειών με μέλη ευάλωτες
ομάδες

Π-20: Ανάπτυξη εργαλείων
Κοινωνικής Καινοτομίας και
βελτίωση των ικανοτήτων των
Στελεχών των Κοινωνικών Δομών
και των Κοινωνικών Φορέων του
Πειραιά

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας
κοινωνικής ένταξης και εξατομικευμένης
προσέγγισης για την προώθηση στην
απασχόληση μέσω ανάπτυξης και
χρήσης εργαλείων Κοινωνικής
Καινοτομίας και βελτίωσης των
ικανοτήτων των Στελεχών των
Κοινωνικών Δομών και των Κοινωνικών
Φορέων του Πειραιά

Π -21: Ανάπτυξη Υποδομών
Προαγωγής της Δια Βίου Μάθησης
στον Πειραιά

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
Οικογενειών με μέλη που έχουν χαμηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

1ο 6ΜΗΝΟ 2018

2ο 6ΜΗΝΟ 2023

ΕΡΓΑ

Προϋπολογισμός
(€)

Κοινωνικός Πολυχώρος Δομών και Υπηρεσιών
Υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης, Προώθησης στην €
Απασχόληση και (Piraeus Social Inclusion Hub)
Υπηρεσίες για την Αντιμετώπιση και Πρόληψη των
Εξαρτήσεων στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών του Δήμου €
Πειραιά
Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)

Πιλοτικό Δίκτυο Δια-Πολιτιστικής Διαμεσολάβησης σε
Κοινωνικές Δομές, Υγειονομικές Υπηρεσίες και
Νοσοκομεία του Πειραιά

2.500.000

500.000

€

500.000

Λειτουργική Ενοποίηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά
€
σε ένα Ενιαίο Δίκτυο

800.000

Δίκτυο και Υπηρεσίες Κοινωνικής Καινοτομίας για την
συνολική προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης, της Υγείας
και της Ψυχικής Υγείας στο Δήμο Πειραιά

€

800.000

Ανάπτυξη Τοπικού Δικτύου Προληπτικής Ιατρικής

€

800.000

Δίκτυο «Ανταποκριτών Διαμεσολάβησης» στις Κοινωνικές
Δομές της Πόλης του Πειραιά

€

820.000
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Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας
ψυχικής υγείας (Εναρμόνιση για την «απελευθέρωση
Ατόμων που βρίσκονται σε Εργασιακή ηλικία, στήριξη
οικογενειών με ηλικιωμένα ή μονήρη μέλη)

€

900.000

Δράσεις Υποστήριξης ατόμων με αλτσχάϊμερ και σχετικές
νευροψυχιατρικές παθήσεις στο Δήμο Πειραιά

€

800.000

Δράσεις Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής
Ιατρικής στο Δήμο Πειραιά

€

600.000

Δράσεις Κατ’ Οίκον Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας
Ψυχικής Υγείας στον Πειραιά

€

800.000

Εκπαίδευση Φροντιστών Κατ’οικον Νοσηλείας κατάρτιση
επαγγελματιών ψυχικής υγείας

€

400.000

Ενιαίο Σύστημα «Αποθετηρίου Μη-Χρηματικών Παροχών»
στο Δήμο Πειραιά – Τράπεζα Αξιοποίησης Δωρεών
€
Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ

500.000

Στέκια Νεολαίας για την Κοινωνικοποίηση και Κοινωνική
Ένταξη των Νέων

€

500.000

Δημιουργική Ψυχοκοινωνική Στήριξη Ευπαθών Ομάδων
μέσω Πολιτιστικών και Δημιουργικών Δράσεων και
Εκδηλώσεων

€

600.000

ΣΥΝΟΛΟ

€

11.820.000

ΕΚΤ

€

11.820.000

ΕΔΕΤ
Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

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

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

Αιτιολόγηση
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού, που συνδυάζει την καταπολέμηση της
ακραίας φτώχειας (Α.Π. 1), την πρόληψη και καταπολέμηση
του αποκλεισμού των παιδιών (Α.Π. 2) και την προώθηση
στην απασχόληση και την πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες (Α.Π. 3, Προτεραιότητα 3.1), την πρόσβαση των
ανέργων με σωρευτικά χαρακτηριστικά αποκλεισμού και
άλλων ομάδων σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές
υπηρεσίες (Προτεραιότητα 3.2)

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά και
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα,
ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και
οικονομικής
βάσης,
σε
κατεύθυνση
σύγχρονων

ΡΣΑ
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επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά στη
δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην
ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων
στον αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων
γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος,
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη
μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και αγαθών
φιλικών προς το περιβάλλον και στη διατήρηση και
ανάδειξη της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Πόλης
του Πειραιά.

ΣΟΑΠ

Δικαιούχος της παρέμβασης:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΟΔΕΠ, Πιστοποιημένα ΝΠΙΔ/ΚΔΗΦ, ΕΣΑΜΕΑ, Εκκλησία
κ.λπ.
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Μέση

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Υψηλή

Χ

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης

267
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των
Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης
στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.4. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων με
Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και Δράσεις κοινωνικοποίησης, δημιουργικής
απασχόλησης κ.λπ., σε συνδυασμό με την εισαγωγή εργαλείων Κοινωνικής
Καινοτομίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-20: Ανάπτυξη εργαλείων Κοινωνικής Καινοτομίας και βελτίωση των
ικανοτήτων των Στελεχών των Κοινωνικών Δομών και των Κοινωνικών
Φορέων του Πειραιά
Πληροφοριακό Σύστημα Ταυτοποίησης Ωφελουμένων και Εργαλεία
Υποστήριξης της «διαδρομής» της Κοινωνικής Ένταξης, και της
Προώθησης στην Απασχόληση

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:

Το Πληροφοριακό Σύστημα Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων που ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες παρέχει ενιαίο περιβάλλον ταυτοποίησης και παρακολούθησης
της προώθησης στην κοινωνική ένταξη και απασχόληση

(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Προβλέπονται επίσης Εργαλεία Υποστήριξης της «διαδρομής» της Κοινωνικής
Ένταξης, και της Προώθησης στην Απασχόληση
Σε όλες τις Δομές όλων των Φορέων θα υπάρξει υποχρέωση για καταχώρηση
κοινωνικού ιστορικού ωφελουμένου και παρακολούθηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης
Θα αναπτυχθεί από Δήμο Πειραιά σε συνεργασία με την ΚΟΔΕΠ.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

9.Ϊν.1 Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες
πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας/υγείας

112 Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής: ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων με Ολοκληρωμένες
Δομές, Δίκτυα και Δράσεις κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης
κ.λπ., σε συνδυασμό με την εισαγωγή εργαλείων Κοινωνικής Καινοτομίας (Ε.Σ.
3.4.)

Δείκτης
Τιμή στόχος 2023
Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του Τ3293. Ανασφάλιστοι πολίτες (περιλαμβάνονται και τα
8.231 φυσικά
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
προστατευόμενα μέλη αυτών) και συμμετέχουν σε δράσεις
πρόσωπα 33
του Health Safety Net.

33

Υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ωφελουμένων του Δείκτη Τ3293 (115.274 φυσικά πρόσωπα) και το μοναδιαίο κόστος
που προκύπτει. Οι ωφελούμενοι των ενεργειών κοινωνικής καινοτομίας της Δράσης αποτελούν το 8,7% του συνόλου των
ωφελουμένων της Περιφέρειας Αττικής.
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5.696 φυσικά
πρόσωπα 34

CO17. Άλλα μειονεκτούντα άτομα

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

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

Τ3297. Ποσοστό κάλυψης των δράσεων του Health Safety
Net επί του γενικού συνόλου των πολιτών που διαβιούν
12%
κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν διαθέτουν
ασφαλιστική κάλυψη.

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Η Δράση αφορά επιμέρους Πράξεις και Υποέργα που υλοποιούνται είτε μέσω
αυτεπιστασίας, είτε μέσω του Ν. 4412/2016
Ανασφάλιστοι, ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με έμφαση στους δικαιούχους
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

Αιτούντες άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτα τέκνα,
μετανάστες υπήκοοι 3ων χωρών & απάτριδες.
Στελέχη δομών / πεδίου
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Αιτιολόγηση

Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία
Δικτύου
Πιλοτικών
«Γραφείων
Προώθησης στην Απασχόληση και
στην Επιχειρηματικότητα»

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
Δράσεων προώθησης στην απασχόληση
και διασύνδεση με τις ανάγκες της
τοπικής αγοράς εργασίας, μέσα από τον
σχεδιασμό στοχευμένων προγραμμάτων
υποστήριξης ανέργων και κατάρτισης για
τη βελτίωση των δεξιοτήτων των
ανέργων και τη δημιουργία αξιόπιστων
και βιώσιμων νέων θέσεων
απασχόλησης

Π-17:
Ολοκληρωμένες
Παρεμβάσεις Προώθησης στην
Απασχόληση Ευπαθών Ομάδων με
ανάπτυξη Δομών
Προώθησης
στην Απασχόληση και εφαρμογή
πλέγματος
δράσεων
συμβουλευτικής,
mentoring,
κατάρτισης των Ανέργων (που
οδηγεί σε πιστοποίηση), πρακτικής
εξάσκησης,
προώθησης
στην
απασχόληση
και
στην
επιχειρηματικότητα κ.λπ.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας
τοποθέτησης ανέργων σε θέσεις
εργασίας, μέσω ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων συμβουλευτικής,
mentoring, κατάρτισης των Ανέργων
(που οδηγεί σε πιστοποίηση), πρακτικής
εξάσκησης, προώθησης στην
απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα
κ.λπ.

Π-18: Δίκτυο Δομών Διημέρευσης
και Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης
Ευάλωτων Ομάδων (με έμφαση
στο περιβάλλον της Οικογένειας
και στα Παιδιά)

Αξιοποίηση του δικτύου Δομών
Διημέρευσης και Υπηρεσίες
Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων, με
στόχο αφενός, την απελευθέρωση ατόμων
που έχουν την ευθύνη φροντίδας
ευάλωτων ατόμων ώστε να αναζητήσουν
θέση απασχόλησης και, αφετέρου, τη
βελτίωση της ποιότητας και
αποτελεσματικότητας των ενηλίκων μελών
οικογενειών με μέλη ευάλωτες ομάδες.

34

Υπολογίζεται με βάση το πλήθος των ωφελουμένων του Δείκτη CO17 της Παρέμβασης Π-19. Οι ωφελούμενοι
απολαμβάνουν έμμεσα ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες από τη βελτίωση που επιχειρείται μέσω των δράσεων της
κοινωνικής καινοτομίας.
269
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π-19: Προώθηση της Κοινωνικής Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω
Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων με
ισότιμης πρόσβασης των Ευπαθών
Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και Ομάδων με ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα
Δράσεις
κοινωνικοποίησης,
και Δράσεις κοινωνικοποίησης,
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Π -21: Ανάπτυξη Υποδομών
Προαγωγής της Δια Βίου Μάθησης
στον Πειραιά

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
Οικογενειών με μέλη που έχουν χαμηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

2ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2023
ΕΡΓΑ

Πληροφοριακό Σύστημα Ταυτοποίησης Ωφελουμένων και
Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής Εργαλεία Υποστήριξης της «διαδρομής» της Κοινωνικής
σε Δημόσια Δαπάνη:
Ένταξης, και της Προώθησης στην Απασχόληση

Προϋπολογισμός
(€)

€

493.000

ΣΥΝΟΛΟ

€

493.000

ΕΚΤ

€

493.000

(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)

ΕΔΕΤ
Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

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

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

Αιτιολόγηση
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού, που συνδυάζει την καταπολέμηση της
ακραίας φτώχειας (Α.Π. 1), την πρόληψη και καταπολέμηση
του αποκλεισμού των παιδιών (Α.Π. 2) και την προώθηση
στην απασχόληση και την πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες (Α.Π. 3, Προτεραιότητα 3.1), την πρόσβαση των
ανέργων με σωρευτικά χαρακτηριστικά αποκλεισμού και
άλλων ομάδων σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές
υπηρεσίες (Προτεραιότητα 3.2)

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα:

ΡΣΑ

•

και

η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού
χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας και
ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς,
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•

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά στη
δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην
ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων
στον αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων
γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος,
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη
μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και αγαθών
φιλικών προς το περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη
της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Πόλης του
Πειραιά.

ΣΟΑΠ

Δικαιούχος της παρέμβασης:

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και
οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Χαμηλή

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Μέση

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Υψηλή

Χ

Υποστήριξη της εξειδίκευσης της Δράσης και της προετοιμασίας Οδηγού
Εφαρμογής και Σχεδίου Υλοποίησης (κατά το μέρος που εφαρμόζεται με ίδια
μέσα).
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των
Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης
στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.5. Ενίσχυση των Εκπαιδευτικών Υποδομών που Συμβάλλουν στη Δια Βίου
Μάθηση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):

Π-21 Ανάπτυξη Υποδομών Προαγωγής της Δια Βίου Μάθησης στον
Πειραιά
Εκπαιδευτικές υποδομές για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
ενηλίκων
Η δράση αφορά στην δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και
συνδυάζεται με τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην
απασχόληση, την αύξηση της συμμετοχής του ενήλικου πληθυσμού σε
προγράμματα ΔΒΜ και την παροχή «δεύτερης ευκαιρίας» εκπαίδευσης, κυρίως
σε άτομα με χαμηλά προσόντα.

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

Συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Πειραιά για προγράμματα δια βίου
μάθησης και μεταπτυχιακής ειδίκευσης σε υποδομές του Δήμου Πειραιά.
Μέσω της Δράσης θα γίνει Αποκατάσταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των
υποδομών του αναγκαίου εξοπλισμού (ενδεικτικά κτήρια: Ράλλείος Σχολή,
Δημοτικό Κτήριο Ηρώων Πολυτεχνείου 91 και Κανθάρου, δημοτικό κτήριο στην
οδό Ιωνιδών 68, Κτήριο κινηματογράφου "Καλιφόρνια" ύστερα από σύμβαση
παραχώρησης), με σκοπό την στέγαση προγραμμάτων Δια βίου μάθησης ή /
και μεταπτυχιακών στον Πειραιά.
Η Δράση θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Πειραιά.

Ένταξη στην Επενδυτική
Προτεραιότητα του ΕΠ Αττικής:

10a: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη
υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Αττικής:

10.α.1: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της
Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

Πεδίο Παρέμβασης του ΕΠ Αττικής:

50 Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και
εκπαίδευση ενηλίκων

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα, σε
σχέση με τη λογική της
παρέμβασης

Ενίσχυση των Εκπαιδευτικών Υποδομών που Συμβάλλουν στη Δια Βίου
Μάθηση (Ε.Σ. 3.5.)

Δείκτης
Τιμή στόχος 2023
Δείκτες εκροών της παρέμβασης
(Συμβολή στους δείκτες εκροών του
CO35. Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή 431 φυσικά
ΕΠ Αττικής 2014-2020)
εκπαίδευσης που ενισχύονται
πρόσωπα 35

35

Ο Δείκτης του ΕΠ Αττική αφορά στη δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται.
Υπολογίζεται μοναδιαίο κόστος 3.253.267€ / 100 ωφελούμενους. Λόγω της χρήσης των υποδομών ως κέντρου δια βίου μάθησης,
που κατά τεκμήριο έχει μικρότερο κόστος, γίνεται υπόθεση εργασίας 5πλάσιων αναλογικά ωφελούμενων.
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Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

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

Τ3311. Ποσοστό πληθυσμού που εξυπηρετείται από
Εκπαιδευτικές Υποδομές

Περιγραφή διαδικασίας
υλοποίησης, υποέργων,
παραδοτέων

Η Δράση αφορά επιμέρους Πράξεις και Υποέργα που υλοποιούνται είτε μέσω
αυτεπιστασίας, είτε μέσω του Ν. 4412/2016

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:

98,0%

Μαθητές, φοιτητές, ενήλικες με χαμηλά τυπικά προσόντα («δεύτερη» ευκαιρίας
εκπαίδευσης), μειονεκτούντα άτομα.
Οικογένειες με παιδιά, κάτοικοι της Περιφέρειας
Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
Δράσεων προώθησης στην απασχόληση
και διασύνδεση με τις ανάγκες της τοπικής
Π-16 Δημιουργία – Λειτουργία
αγοράς εργασίας, μέσα από τον σχεδιασμό
Δικτύου
Πιλοτικών
«Γραφείων
στοχευμένων προγραμμάτων υποστήριξης
Προώθησης στην Απασχόληση και
ανέργων και κατάρτισης για τη βελτίωση
στην Επιχειρηματικότητα»
των δεξιοτήτων των ανέργων και τη
δημιουργία αξιόπιστων και βιώσιμων νέων
θέσεων απασχόλησης

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις:

Π-17: Ολοκληρωμένες
Παρεμβάσεις Προώθησης στην
Απασχόληση Ευπαθών Ομάδων με
ανάπτυξη Δομών Προώθησης
στην Απασχόληση και εφαρμογή
πλέγματος δράσεων
συμβουλευτικής, mentoring,
κατάρτισης των Ανέργων (που
οδηγεί σε πιστοποίηση), πρακτικής
εξάσκησης, προώθησης στην
απασχόληση και στην
επιχειρηματικότητα κ.λπ.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας
τοποθέτησης ανέργων σε θέσεις
εργασίας, μέσω ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων συμβουλευτικής,
mentoring, κατάρτισης των Ανέργων
(που οδηγεί σε πιστοποίηση), πρακτικής
εξάσκησης, προώθησης στην
απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα
κ.λπ.

Αξιοποίηση του δικτύου Δομών
Διημέρευσης και Υπηρεσίες
Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων, με
Π-18: Δίκτυο Δομών Διημέρευσης
στόχο αφενός, την απελευθέρωση ατόμων
και Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης
που έχουν την ευθύνη φροντίδας
Ευάλωτων Ομάδων (με έμφαση
ευάλωτων ατόμων ώστε να αναζητήσουν
στο περιβάλλον της Οικογένειας
θέση απασχόλησης και, αφετέρου, τη
και στα Παιδιά)
βελτίωση της ποιότητας και
αποτελεσματικότητας των ενηλίκων μελών
οικογενειών με μέλη ευάλωτες ομάδες.
Π-19: Προώθηση της Κοινωνικής Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω
Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων με
ισότιμης πρόσβασης των Ευπαθών
Ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και Ομάδων με ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα
Δράσεις κοινωνικοποίησης,
και Δράσεις κοινωνικοποίησης,
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.
Π-20: Ανάπτυξη εργαλείων
Κοινωνικής Καινοτομίας και
βελτίωση των ικανοτήτων των
Στελεχών των Κοινωνικών Δομών
και των Κοινωνικών Φορέων του
Πειραιά

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας
κοινωνικής ένταξης και εξατομικευμένης
προσέγγισης για την προώθηση στην
απασχόληση μέσω ανάπτυξης και χρήσης
εργαλείων Κοινωνικής Καινοτομίας και
βελτίωσης των ικανοτήτων των Στελεχών
των Κοινωνικών Δομών και των
Κοινωνικών Φορέων του Πειραιά
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Εκτιμώμενη έναρξη (εξάμηνο)

Εκτιμώμενη περάτωση (εξάμηνο)

2ο 6ΜΗΝΟ 2018

2Ο 6ΜΗΝΟ 2020

Υποέργα

Προϋπολογισμός
(€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ Αττικής
Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και
σε Δημόσια Δαπάνη:
κατάρτιση ενηλίκων (Αποκατάσταση Κτιρίου Ραλλείου
Σχολής)
(ανάλυση ανά υποέργο* εφόσον
είναι εφικτό)

ΕΔΕΤ

€

2.804.000

ΣΥΝΟΛΟ

€

2.804.000

ΕΤΠΑ

€

2.804.000

Ε.Π.:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Άξονας:
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης:

Ε.Π.:

(εάν υπάρχουν)

Άξονας:

€
Επενδυτική
Προτεραιότητα:

Ιδιωτικοί πόροι:

€

Αιτιολόγηση:
Σχέδιο / πολιτική

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

Σχέδιο

Αιτιολόγηση
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού, που συνδυάζει την καταπολέμηση της
ακραίας φτώχειας (Α.Π. 1), την πρόληψη και καταπολέμηση
του αποκλεισμού των παιδιών (Α.Π. 2) και την προώθηση
στην απασχόληση και την πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες (Α.Π. 3, Προτεραιότητα 3.1), την πρόσβαση των
ανέργων με σωρευτικά χαρακτηριστικά αποκλεισμού και
άλλων ομάδων σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές
υπηρεσίες (Προτεραιότητα 3.2)

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας του Πειραιά
διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και, ειδικότερα:
•

η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού
χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας και
ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς,

•

η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και
οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

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

ΣΟΑΠ

και

Η συμβατότητα της Παρέμβασης με το ΣΟΑΠ αφορά στη
δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, στην
ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων
στον αστικό ιστό και στην καταπολέμηση του κοινωνικού
διαχωρισμού, στην η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων
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γης, στη συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος,
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη
μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και αγαθών
φιλικών προς το περιβάλλον και στη διατήρηση και ανάδειξη
της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Πόλης του
Πειραιά.
Δικαιούχος της παρέμβασης:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Χαμηλή

Μέση

Μελέτη σκοπιμότητας

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Χωροθέτηση

Χ

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Χ

Άδειες

Χ

Δημοπράτηση
Περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες
ωρίμανσης**:

Υψηλή

Χ

Προβλέπεται υποστήριξη για την προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης και
Εμπειρογνωμοσύνης Ωφέλειας/Κόστους

* εφόσον προβλέπεται υποστήριξη της συγκεκριμένης παρέμβασης, με τεχνική/ες μελέτη/ες ωρίμανσης,
τότε θα πρέπει να συμπληρώνεται απαραιτήτως αντίστοιχο υποέργο με προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. xiv του Κεφ. 2.2.1 του Οδηγού.
** Στις ενέργειες αυτές θα γίνεται περιγραφή των συγκεκριμένων ενεργειών που απαιτούνται μέχρι την
έναρξη υλοποίησης της παρέμβασης. Εφόσον στις περαιτέρω ανάγκες ωρίμανσης προβλέπεται
τεχνική/ες μελέτη/ες ωρίμανσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. xiv του Κεφ. 2.2.1 του
Οδηγού, τότε θα πρέπει να σημειωθεί στο πεδίο αυτό το είδος και στάδιο της μελέτης που θα ανατεθεί, το
θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, η διάρκεια εκπόνησης κ.ο.κ. και γενικότερα κάθε άλλη πληροφορία η
οποία αποσαφηνίζει τη σημασία της υποστήριξης.
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Ζ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ /
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ζ.1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Περιγράφονται συνοπτικά τα καθήκοντα που προτίθεται να αναλάβει η Αστική Αρχή/ΕΦ ή/και άλλος
Ενδιάμεσος Φορέας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση και το θεσμικό πλαίσιο.
Στο πλαίσιο της ΟΧΕ ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά, η Αστική Αρχή, η οποία αποτελείται όπως έχει
προαναφερθεί από ένα εταιρικό Σχήμα : το Δήμο Πειραιά –επικεφαλής εταίρο, τον ΟΠΑΝ και τη
ΚΟΔΕΠ, είναι ο Αρμόδιος Φορέας για την κατάρτιση και υποβολή της στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης. Επιπλέον η εν λόγω Αστική Αρχή επιδιώκει τον ορισμό της ως ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης αναλαμβάνοντας το σύνολο των καθηκόντων διαχείρισης που προβλέπονται από
το ΣΔΕ 2014-2020.
Όσον αφορά στη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων των στρατηγικών ΟΧΕ/ΒΑΑ, οι
αρμοδιότητες της Αστικής Αρχής, σύμφωνα με τον Οδηγό ΟΧΕ, θα καθοριστούν στην σχετική απόφαση
εκχώρησης της ΕΥΔ.
Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης καθώς και
παρακολούθηση των πράξεων που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο της, διενεργείται σύμφωνα με τις
διαδικασίες ΣΔΕ 2014-2020 από την Αστική Αρχή.

Σε περίπτωση που ο βαθμός εμπλοκής της Αστικής Αρχής/ΕΦ περιορίζεται στην αξιολόγηση των
πράξεων μόνο ως προς τα κριτήρια που αφορούν στην ποιότητα των πράξεων και στη συνάφειά τους με
την ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,
περιγράφονται τα προσόντα και η εμπειρία του προσωπικού που ορίζονται για την αξιολόγηση και την
επιλογή των πράξεων στις σχετικές Αποφάσεις της Αστικής Αρχής (στις Αποφάσεις αυτές ορίζονται
αναλυτικά: α) τα συγκεκριμένα άτομα που θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση και επιλογή πράξεων και β)
η θέση των ατόμων στον φορέα και η διεύθυνση/τμήμα υπηρεσιακή/οργανωτική μονάδα στην οποία
ασχολούνται).

Α/Α

Υπηρεσιακή
Διεύθυνση/Τμήμα

Ονοματεπώνυμο

Προσόντα
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Ζ.2 - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ- ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ Η/ΚΑΙ
ΑΛΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ζ.2.1 - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ζ.2.1.1 - Αναλυτική παρουσίαση του οργανογράμματος του φορέα
Περιγράφονται αναλυτικά και διακριτά:
-

όλες
οι
διευθύνσεις/τμήματα
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων,

που

εμπλέκονται

στις

διαδικασίες

διαχείρισης

-

οι αντίστοιχες αρμοδιότητες και καθήκοντα που θα ανατεθούν στα εν λόγω τμήματα σύμφωνα με
τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΣΔΕ 20142020,

-

ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού και η σχετική εμπειρία,

-

η κατανομή καθηκόντων στο εσωτερικό του φορέα και η διασφάλιση της αρχής διαχωρισμού
των καθηκόντων μεταξύ της αξιολόγησης/επιλογής πράξεων, των επαληθεύσεων και των
πληρωμών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι
•

Βάσει της πρόσκλησης της ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής, οι Αστικές Αρχές που θα επιλεγούν, θα
αναλάβουν το σύνολο των εργασιών διαχείρισης των πράξεων, γεγονός που τις επιφορτίζει με
μεγάλο διαχειριστικό φόρτο που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί μέσω των
υφιστάμενων διοικητικών μονάδων, των θέσεων εργασίας και του υφιστάμενου
προσωπικού

•

Βάσει του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δράσεις ΟΧΕ (Κανονισμός 1303/2013, εγκύκλιος
ΕΥΣΣΑ, εγκύκλιος ΕΥΘΥ) και την πρόσκληση της ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής, πρέπει να τηρείται η
αρχή του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και υλοποίησης πράξεων και
δεδομένου ότι ο Δήμος Πειραιά θα αναλάβει ως Δικαιούχος και την υλοποίηση μέρους των
πράξεων της ΟΧΕ/ΒΑΑ, κρίνεται σκόπιμο οι αρμοδιότητες διαχείρισης και υλοποίησης να
ασκούνται από διαφορετικές διοικητικές μονάδες ή θέσεις εργασίας

•

Για τη σύσταση μιας Ειδικής Υπηρεσίας σε επίπεδο ΟΤΑ που θα λειτουργεί και θα
στελεχώνεται με τις διαδικασίες του Ν.4314/2014, απαιτούνται:
- Τροποποίηση του Ν. 4314/2014, ώστε να προβλέπονται εξουσιοδοτικές διατάξεις σύστασης
μιας τέτοιας Ειδικής Υπηρεσίας
- Λοιπές Θεσμικές ρυθμίσεις που να προβλέπουν τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες, τον τρόπο
στελέχωσης κλπ. της Ειδικής Υπηρεσίας στην οποία θα εκχωρούνται οι αρμοδιότητες
διαχείρισης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά κατά το πρότυπο των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των
παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Αστική Αρχή με επικεφαλής το Δήμο Πειραιά προκρίνει τη συγκρότηση ενός Αυτοτελούς τμήματος
ΟΧΕ για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά, με απευθείας υπαγωγή
στον Δήμαρχο και διάρθρωση σε Μονάδες κατά το πρότυπο μιας τυπικής Διαχειριστικής Αρχής των
ΠΕΠ 2014-2020.
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1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
Η εσωτερική διάρθρωση του Αυτοτελούς Τμήματος περιλαμβάνει την λειτουργία τριών (3) Μονάδων
με αντίστοιχες αρμοδιότητες όπως αυτές προβλέπονται στο εν ισχύ θεσμικό πλαίσιο για τα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Ν.4314/2014, σχετικές εγκύκλιου και Υπουργικές Αποφάσεις.
Το προτεινόμενο οργανόγραμμα αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ / ΒΑΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ Α

ΜΟΝΑΔΑ Β

ΜΟΝΑΔΑ Γ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι κυριότερες αρμοδιότητες των Μονάδων είναι οι ακόλουθες:
ΜΟΝΑΔΑ Α
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ






Προετοιμασία και έκδοση προσκλήσεων
Αξιολόγηση πράξεων
Έγκριση πράξεων
Πληροφόρηση και επικοινωνία
Εκθέσεις – Αναφορές
ΜΟΝΑΔΑ Β
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ





Παρακολούθηση υλοποίησης
Προληπτικοί έλεγχοι δημοσίων συμβάσεων
Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις
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ΜΟΝΑΔΑ Γ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ




Χειρισμός θεμάτων προσωπικού
Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη
Υλοποίηση πράξεων Τεχνικής Βοήθειας

Ειδικότερα, το Αυτοτελές Τμήμα εκτελεί τα εξής:
Μονάδα Α
 Εξειδικεύει τις Πράξεις/ Δράσεις που διαχειρίζεται, όπου απαιτείται, και καταρτίζει τον ετήσιο
προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της
Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) του ΕΠ (Επιχειρησιακού Προγράμματος). Παρέχει τα στοιχεία
εξειδίκευσης και προγραμματισμού στη ΔΑ, προκειμένου να ενταχθούν στην «Εξειδίκευση της
εφαρμογής του ΕΠ» και στον ετήσιο προγραμματισμό του ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.
4314/2014.

 Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη Δ.Α για την εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράμματος,
και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των εν λόγω
αξιολογήσεων σε συνεργασία με τη ΔΑ.

 Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Πράξεων/ Δράσεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη
χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους
του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής τους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την
απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων και εισηγείται στη Δ.Α. προτάσεις αναθεώρησής τους.

 Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο
επίδοσης για τις Πράξεις που διαχειρίζεται, καθώς και για τη διασφάλιση της πληρότητας και
ποιότητάς τους. Συνεργάζεται με τη Δ.Α. και την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) για την εφαρμογή
των ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.

 Υποστηρίζει τη Δ.Α. του ΕΠ στη σύνταξη αιτημάτων εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας
αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν, εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών
εμπλοκών ή και για λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω αιτήματα αφορούν
στις Πράξεις που διαχειρίζεται.

 Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από τη Δ.Α. του ΕΠ για την υποβολή των
ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την
υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, κλπ.

 Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε
αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

 Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή
άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με τη Δ.Α. του ΕΠ και
την ΕΑΣ.

 Συνεργάζεται με τη Δ.Α. του ΕΠ για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής
των Πράξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης
του ΕΠ.
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 Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις Πράξεις/ Δράσεις
που διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΠ, με στόχο την, όσο
το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς Δικαιούχους για τις ευκαιρίες
χρηματοδότησής τους από το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους για τις ωφέλειες που
μπορούν να αποκομίσουν και προς τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα τη
πολιτικής συνοχής των Ταμείων.

 Προετοιμάζει και αποστέλλει στη Δ.Α. του ΕΠ για σύμφωνη γνώμη, τα σχέδια προσκλήσεων των
Πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους Άξονες
Προτεραιότητες του ΕΠ και τους θεματικούς στόχους που διαχειρίζεται. Μεριμνά για την έκδοση
των προσκλήσεων και τη δημοσιοποίησή τους. Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς
Δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με:
(α)

τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο των Δράσεων που θα
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης,

(β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες
Πράξεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ,
(γ)

τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές
προθεσμίες,

(δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση Πράξεων,
(ε) τα αρμόδια στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα, τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες
σχετικά με την πρόσκληση,
(στ) την ευθύνη των Δικαιούχων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το σκοπό της
Πράξης και την υποστήριξη από τα Ταμεία της ΕΕ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ, τους στόχους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΠ,
(ζ) την υποχρέωση του Δικαιούχου, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν
στοιχεία της Πράξης του, στον κατάλογο των Πράξεων του ΕΠ, ο οποίος δημοσιοποιείται
και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης,
σύμφωνα με το άρθρο 115, παρ. 2 του Καν. 1303/2013.


Αξιολογεί τις αιτήσεις/ προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη
μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του
Ε.Π.



Εισηγείται στο Δήμαρχο Πειραιά την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων και, μετά
την έκδοσή τους, τις δημοσιοποιεί.



Συνεργάζεται με τη Δ.Α. του ΕΠ για την υποβολή στην Επιτροπή των απαιτούμενων για τα
μεγάλα έργα πληροφοριών, σύμφωνα με τα άρθρα 101, 102 και 103 του Καν. 1303/2013.



Παρέχει στη Δ.Α. του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση
διαχείρισης και ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του Καν. 1303/2013.



Παρέχει στη Δ.Α. του ΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του προγραμματισμού των
ετήσιων πιστώσεων του ΕΠ καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις (διάθεση ποσών στους
λογαριασμούς κάθε συλλογικής απόφασης) του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ,
σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.
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Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που
αφορούν στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την
ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.



Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να
τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

Η Μονάδα Β:


Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και τους Δικαιούχους, στη
βάση των όρων της Απόφασης Ένταξης, τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, της τήρησης των
χρονικών προθεσμιών που τίθενται για την ολοκλήρωση των επί μέρους δράσεων/υποέργων
των Πράξεων, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς
κανόνες υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Εντοπίζει προβλήματα κατά τη
διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή
τους, ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης των Δικαιούχων.



Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους Δικαιούχους που οι Πράξεις τους αποκλίνουν από τους
όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσής τους και
καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στον Δήμαρχο Πειραιά την
ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των Πράξεων, για τις οποίες οι Δικαιούχοι δεν
υλοποιήσουν τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης, ή εάν η εκτέλεση των
υποέργων τους που αφορούν ενέργειες προετοιμασίας δεν ολοκληρώνεται εντός των χρονικών
προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση ένταξης.

 Εισηγείται στο Δήμαρχο Πειραιά, την έκδοση τροποποιήσεων της Απόφασης Ένταξης ή
ανάκλησης αυτής, και μεριμνά για τη δημοσιοποίησή τους.
 Εισηγείται στο Δήμαρχο Πειραιά την έκδοση των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης των Πράξεων.
 Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των
δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η
επιλεξιμότητα των δαπανών.
 Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν.
4314/2014 και στις Διαδικασίες του ΣΔΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των
συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των
δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς
λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση
των Πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
 Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία
που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, βάσει της οποίας επιλέγονται
οι προς επαλήθευση Πράξεις ή οι συναλλαγές τους.
 Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για
την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις Διαδικασίες του ΣΔΕ.
 Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται
και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
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 Εισηγείται στο Δήμαρχο Πειραιά την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας
συνεισφοράς της Πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή
πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην
περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το
είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε
ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της Πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας
τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές/
φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
 Εισηγείται στο Δήμαρχο Πειραιά την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτων
καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων
αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.
 Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους
Δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.
 Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των Πράξεων που διαχειρίζεται, εφόσον εμπίπτουν στις
διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 61 και της παραγράφου 8 του άρθρου 65 του
Καν.1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις Πράξεις που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να
καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο ΕΦ ενημερώνει σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης για
τα έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την
προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ, προκειμένου τα εν λόγω
έσοδα να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 61, παρ. 6 του Καν. 1303/2013.
 Διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης
δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από
το Δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη
καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε
μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους.
 Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες
και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των Πράξεων που διαχειρίζεται,
για σκοπούς πιστοποίησης.
 Παρέχει στη Δ.Α. του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση
διαχείρισης και ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του Καν. 1303/2013.
 Παρέχει στη Δ.Α. του ΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του προγραμματισμού των
ετήσιων πιστώσεων του ΕΠ καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις (διάθεση ποσών στους
λογαριασμούς κάθε συλλογικής απόφασης) του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ,
σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.
 Συνεργάζεται με τη Δ.Α. του ΕΠ για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου
που διενεργήθηκε στον ίδιο και σε Πράξεις που διαχειρίζεται, από τα αρμόδια εθνικά και
κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
 Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων
σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς
διαδρομής ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του Καν. 1303/2013 και
σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
 Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που
αφορούν στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την
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ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
 Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να
τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.
Η Μονάδα Γ:
 Καταρτίζει το πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας ΕΦ που συγχρηματοδοτείται από τους
σχετικούς άξονες προτεραιότητας των ΕΠ ΕΣΠΑ.
 Έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στον ΕΦ και παρέχει
υποστήριξη προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες του ΕΦΔ, μεριμνά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης
των δικαιούχων στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα δικαιώματα
 Αναπτύσσει τοπικά πληροφοριακά συστήματα για την υποστήριξη του έργου του ΕΦ.
 Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων
για τις ανάγκες του ΕΦΔ και χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή του
ΕΦ.
 Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο του ΕΦ, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την
εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της.
 Παρακολουθεί και ενοποιεί την εθνική νομοθεσία και την κοινοτική νομοθεσία που αφορούν
στην παρακολούθηση και υλοποίηση πράξεων ΕΣΠΑ ενδιαφέροντος του ΕΦ . Συγκεντρώνει,
μελετά και διαχέει στα αρμόδια στελέχη του ΕΦ τα σχετικά κείμενα της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού, της Αρχής Πιστοποίησης, της Αρχής Ελέγχου και των Κοινοτικών Οργάνων.
 Υποστηρίζει τη Μονάδα Β στη διενέργεια ελέγχων νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και
των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών,
προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
 Συνεργάζεται με Μονάδα Α, Β για την σύνταξη/ τροποποίηση
αντίστοιχων Οδηγών Εφαρμογής.

των προσκλήσεων και των

 Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που
αφορούν στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την
ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
 Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να
τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.
Επισημαίνουμε ότι με την εφαρμογή του ανωτέρω οργανογράμματος τηρείται η αρχή της
διάκρισης στην κατανομή καθηκόντων στο εσωτερικό του φορέα και η διασφάλιση της αρχής
διαχωρισμού των καθηκόντων μεταξύ της αξιολόγησης/επιλογής πράξεων, των επαληθεύσεων
και των πληρωμών.

3.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Για τη συγκρότηση του Αυτοτελούς Τμήματος απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:
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-

Μελέτη σκοπιμότητας για τη σύσταση και συγκρότηση Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης ΟΧΕ/ΒΑΑ
Πειραιά

-

Καθορισμός διάρθρωσης, αρμοδιοτήτων , θέσεων εργασίας και απαιτούμενου προσωπικού

-

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
τροποποίηση του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου.

-

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ

-

Γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου

-

Έγκριση και Δημοσίευση σε ΦΕΚ του τροποποιημένου ΟΕΥ από τον ΓΓ Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής

Σε περίπτωση που ο φορέας διαθέτει επίσημο εγχειρίδιο διαδικασιών θα πρέπει να παρουσιασθεί η
επάρκειά του και η αντιστοιχία των διαδικασιών με εκείνες που προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα κριτήρια αξιολόγησης και
συγκεκριμένα όσον αφορά:
-

στην επιλογή και έγκριση πράξεων,

-

στην επαρκή πληροφόρηση των δικαιούχων,

-

στις επαρκείς διαχειριστικής επαληθεύσεις,

-

στην επαρκή διαδρομή ελέγχου ως προς τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους,

-

στα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης,

-

στη διαχείριση κινδύνων,

-

στην υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων.

Δεδομένου ότι ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης που περιγράφεται αναλυτικά ανωτέρω δεν έχει ακόμα
συσταθεί, δε διαθέτει το σχετικό εγχειρίδιο διαδικασιών.
Παρόλα αυτά, για να εκπονήσει το απαιτούμενο εγχειρίδιο διαδικασιών προς χρήση από το προσωπικό,
το οποίο θα καλύπτει όλες τις διαδικασίες διαχείρισης που θα αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες/ και τα
καθήκοντα που θα του ανατεθούν και θα είναι και επαρκές σε σχέση με τις διαδικασίες διαχείρισης του
ΣΔΕ 2014-2020, η Αστικής Αρχή θα ανατρέξει στη συνδρομή της ΜΟΔ ΑΕ.
Ειδικότερα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου Πρωτοκόλλου συνεργασίας (Ζ2.1.π1) που θα υπογραφεί
μεταξύ της Αστικής Αρχής και της ΜΟΔ ΑΕ, η τελευταία θα δύναται να παρέχει στο Δήμο για την
αποτελεσματική διαχείριση της ΟΧΕ ΒΑΑ, μια σειρά από υπηρεσίες όπως η εκπόνηση εγχειριδίου
διαδικασιών, διαγραμμάτων ροής, πρότυπων αναφορών, τυποποιημένων εντύπων κλπ. που
προκύπτουν τόσο από τον θεσμικό της ρόλο όσο και από την πολύχρονη εμπειρία της στην υποστήριξη
και μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των αναπτυξιακών
παρεμβάσεων της Ένωσης.
Συνοπτικά, η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να συνδράμει :
-

στη σύνταξη των απαιτούμενων διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας του Αυτοτελούς
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Τμήματος (Μονάδες, αρμοδιότητες, κατανομή προσωπικού κλπ.)
-

στη σύνταξη συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των πράξεων ΟΧΕ/ΒΑΑ

-

στη σύνταξη Περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και καθορισμός κρίσιμων θέσεων προσωπικού

-

σε εγχειρίδια, πρότυπα, μελέτες, εργαλεία διοικητικής και λειτουργικής οργάνωσης της
διαχείρισης της ΟΧΕ/ΒΑΑ

Επισημαίνεται παραταύτα, ότι η πλειοψηφία των εταίρων και ειδικότερα ο επικεφαλής εταίρος διαθέτει
επίσημο εγχειρίδιο διαδικασιών με διαδικασίες αντίστοιχες των διαδικασιών που προβλέπονται στο ΣΔΕ
2014-2020 (Ζ2.1π2, Ζ2.1.π3 μόνο ηλεκτρονικά).
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Ζ.2.1.2 - Διασφάλιση της αρχής διαχωρισμού, της ακεραιότητας και της αποφυγής
σύγκρουσης συμφερόντων
Περιγράφονται αναλυτικά και διακριτά:
-

η κατανομή καθηκόντων στο εσωτερικό του φορέα, στην περίπτωση που ο φορέας είναι και
δικαιούχος πράξεων και η διασφάλιση της αρχής διαχωρισμού των καθηκόντων μεταξύ της
αξιολόγησης/επιλογής πράξεων, των επαληθεύσεων και της υλοποίησης,

-

η περιγραφή θέσεων οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την ακεραιότητα και τη
λειτουργία του φορέα,

-

η περιγραφή διαδικασιών για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων μέσω διαχωρισμού
καθηκόντων.

Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν διαγράμματα και ροές εργασιών και όπου απαιτείται σχετικές
επεξηγήσεις.
Ένας από τους λόγους που η Αστική Αρχή προκρίνει το σενάριο της σύστασης του αυτοτελούς
τμήματος για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά, με απευθείας υπαγωγή
στο Δήμαρχο είναι για να διασφαλιστεί η αρχή του Διαχωρισμού, της ακεραιότητας και της αποφυγής
σύγκρουσης συμφερόντων.
Ειδικότερα, με το τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αρχή του διαχωρισμού αρμοδιοτήτων του προσωπικού
της Αστικής Αρχής που θα αξιολογεί, θα επιλέγει και θα διαχειρίζεται πράξεις με αυτές του προσωπικού
του επικεφαλής εταίρου που θα υλοποιεί τις πράξεις ως Δικαιούχο, τηρείται η αρχή της διάκρισης των
επιπέδων διαχείρισης -υλοποίησης, της ακεραιότητας και της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.
Παραταύτα και σε αυτό το σημείο η συνδρομή της ΜΟΔ ΑΕ (στο πλαίσιο του σχετικού πρωτόκολλου
συνεργασίας) θα είναι πολύτιμη, δεδομένου ότι θα υποστηρίξει την Αστική Αρχή στη σύνταξη των
απαιτούμενων διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος (Μονάδες,
αρμοδιότητες, κατανομή προσωπικού κλπ.), σύνταξη Περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, προσδιορισμός
ευαίσθητων θέσεων προσωπικού και αντιστοίχιση τους με προσωπικό, εκπόνηση εγχειρίδιων,
προτύπων, μελετών, εργαλείων διοικητικής και λειτουργικής οργάνωσης της διαχείρισης της ΟΧΕ/ΒΑΑ
κλπ.

286
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ζ.3 - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/ΕΦ
Η/ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ζ.3.1 - Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού
- Τεκμηριώνεται η επαρκής στελέχωση τόσο ποσοτικά (αριθμός υπαλλήλων) όσο και ποιοτικά
(σχετική εμπειρία) σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν παρουσιασθεί στο Κεφάλαιο Ζ.2.1.
- Στην περίπτωση που ο φορέας διαθέτει περιγράμματα θέσεων εργασίας, περιγράφονται αναλυτικά
το αντικείμενο, οι αρμοδιότητες και οι στόχοι ανά θέση εργασίας για εκείνες τις θέσεις που
εμπλέκονται στη συγχρηματοδότηση των πράξεων.
Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής των ΟΧΕ/ΒΑΑ της ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, για την θετική
αξιολόγηση της διαχειριστικής επάρκειας του φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση των πράξεων
ΟΧΕ/ΒΑΑ , απαιτείται «ο φορέας να είναι επαρκώς στελεχωμένος σε όλα τα επίπεδα από άποψη τόσο
πλήθους υπαλλήλων όσο και εμπειρογνωμοσύνης.» Για την κάλυψη του παραπάνω κριτήριο, η Αστική
αρχή επεξεργάζεται τη χρήση των εξής δυνατοτήτων / επιλογών:
- Μετακίνηση υφιστάμενου προσωπικού του Δήμου στο Αυτοτελές Τμήμα
- Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου ή/και προσωπικού με σύμβαση έργου
- Χρήση υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου διαχείρισης με πόρους της Τεχνικής Βοήθειας της
ΟΧΕ/ΒΑΑ και με την πρόβλεψη ύπαρξης μόνιμης ομάδας έργου εγκατεστημένης στο Αυτοτελές
Τμήμα
- Αξιοποίηση των υπηρεσιών της ΜΟΔ σε θέματα επιλογής και κατάρτισης ανθρώπινου
δυναμικού
- Αξιοποίηση των υπηρεσιών της ΜΟΔ σε θέματα οργάνωσης και διαδικασιών ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναμικού.
- Χρήση της δυνατότητας που δίνεται από το καταστατικό της ΜΟΔ και το νόμο 4314/2104,
([άρθρο 8(ζ) καταστατικού ΜΟΔ / άρθρο 60 ν. 4314/2014] για απόσπαση στελεχών της ΜΟΔ
Α.Ε. σε φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ανάγκες στελέχωσης του ΕΦΔ προσδιορίζονται τουλάχιστον σε :
Εννέα (9) θέσεις της Κατηγορίας Π.Ε (κατά προτίμηση πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ μηχανικού (ή συναφούς
αντικειμένου) ή/και οικονομολόγου ή/και περιβαλλοντολόγου και πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ με θεωρητική
κατεύθυνση π.χ. ανθρωπιστικές, κοινωνικές ή/και νομικές επιστήμες).
•

με αποδεδειγμένη εμπειρία σε τουλάχιστον ένα από τα αντικείμενα που συνοπτικά
αναγράφονται ακολούθως:
- Έκδοση Προσκλήσεων ΕΣΠΑ
- Αξιολόγηση και Ένταξη συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
- Παρακολούθηση της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
- Επιτόπιες Επαληθεύσεις,

•

Μια (1) θέση ΔΕ, Διοικητικός Γραμματέας
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Ζ.3.2 - Διαδικασίες επιλογής και διαχείρισης προσωπικού
Περιγράφονται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προσωπικού, οι διαδικασίες
αλλαγών/αντικατάστασης προσωπικού και κάλυψης κενών θέσεων, καθώς και τυχόν κείμενη σχετική
νομοθεσία.
Δεδομένου ότι ο ΕΦ θα πρέπει να είναι στελεχωμένος από έμπειρο και τεχνικά καταρτισμένο
προσωπικό στο πλαίσιο συνεργασίας με τη ΜΟΔ Α.Ε., η τελευταία θα παρέχει υπηρεσίες τόσο για την
υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής του προσωπικού του Αυτοτελούς Τμήματος όσο και για το
σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών πακέτων και προγραμμάτων κατάρτισης, έπειτα από
διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών.
Ειδικότερα, θα συνταχθούν Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας όπου θα περιγράφονται και θα αναλύονται
το αντικείμενο εργασίας, τα καθήκοντα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων
αρμοδιοτήτων μιας θέσης εργασίας, οι αρμοδιότητες και οι στόχοι κάθε υπαλλήλου, οι σχέσεις
αναφοράς, οι σχέσεις συνεργασίας (οριζόντιες σχέσεις) εντός και εκτός της υπηρεσίας (π.χ. με
υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών) και πολίτες και οι ιεραρχικές σχέσεις (κάθετες σχέσεις).
Επιπλέον, θα συνταχθούν διαδικασίες για τη διαχείριση αλλαγών του προσωπικού και κάλυψης κενών
θέσεων.

288
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ζ.3.3 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Περιγράφονται οι διαδικασίες που διασφαλίζουν την καταλληλότητα των γραφείων και του τεχνικού
εξοπλισμού για την εκτέλεση των καθηκόντων, καθώς και ο διαθέσιμος τεχνικός εξοπλισμός
Στο πλαίσιο συνεργασίας με την ΜΟΔ ΑΕ , η τελευταία θα συνδράμει την Αστική Αρχή με την εκπόνηση
διαδικασιών με τις οποίες διασφαλίζεται τόσο η καταλληλότητα των γραφείων και του εξοπλισμού για
την εκτέλεση των καθηκόντων του τμήματος όσο και τη διαθεσιμότητα του απαραίτητου τεχνικού
εξοπλισμού.

Ζ.3.4 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Περιγράφονται οι διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζεται ότι το υφιστάμενο ή νέο προσωπικού λαμβάνει
τακτικά την απαιτούμενη κατάρτιση για την άσκηση των καθηκόντων του
Δεδομένου ότι ο ΕΦ θα πρέπει να είναι στελεχωμένος από έμπειρο και τεχνικά καταρτισμένο
προσωπικό στο πλαίσιο συνεργασίας με τη ΜΟΔ Α.Ε., η τελευταία θα συνδράμει την Αστικής Αρχή με
την εκπόνηση των απαιτούμενων διαδικασιών κατάρτισης του υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού
καθώς και με το σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών πακέτων και προγραμμάτων κατάρτισης,
έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών.
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Ζ.4

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/ΕΦ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Ζ.4.1 - Τομείς δραστηριοποίησης του φορέα
Να τεκμηριωθεί η εμπειρία του φορέα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει σχετικά με θέματα
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τομείς στους οποίους εντάσσονται οι πράξεις που θα διαχειριστεί.
Η εμπειρία της Αστικής Αρχής απορρέει από την επιμέρους εμπειρία των εταίρων που την αποτελούν
και κυρίως του επικεφαλής εταίρου, ήτοι του Δήμου Πειραιά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο (Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων») όσο και από τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Καλλικράτης») που διέπει το Δήμο Πειραιά, ο τελευταίος διαθέτει την
απαιτούμενη οργανωτική δομή (διευθύνσεις, Τμήματα) για την υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, έχοντας, υλοποιήσει επιτυχώς και υλοποιώντας μια σειρά από έργα
αναπλάσεων και αναζωογόνησης της περιοχής, βιώσιμης κινητικότητας , παροχής στήριξης σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας κλπ.
Επιπλέον, τόσο η ΚΟΔΕΠ όσο και ο ΟΠΑΝ λειτουργούν συμπληρωματικά και στοχευεμένα στην
ανωτέρω εμπειρία σύμφωνα με τους στόχους και την οργανωτικής δομή τους καθενός.
Περιγράφεται στη συνέχεια, αναλυτικά, η εμπειρία της Αστικής Αρχής.
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Ζ.4.2 - Εμπειρία του Φορέα
Να τεκμηριωθεί η εμπειρία του φορέα σε θέματα διαχείρισης εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων/έργων.
Τίτλος Προγράμματος/
Α/Α
Έργου

Προγραμματική
Περίοδος

Διάρκεια

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Πηγή

(Δ.Δ.)

Χρηματοδότησης

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
2014-2020

3 ΕΤΗ

Λειτουργία Ξενώνα
φιλοξενίας
Κακοποιημένων
Γυναικών και των
Παιδιών τους στο Δήμο
Πειραιά

682,690,50€ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

1

Λειτουργία Ξενώνα
φιλοξενίας
Κακοποιημένων
Γυναικών και των
Παιδιών τους στο Δήμο
Πειραιά

2014-2020

3 ΕΤΗ

Λειτουργία Κεντρικής
Δομής και ΚΕΜ

697.440,00€ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

2

Διευρυμένο Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Πειραιά (Κεντρική Δομή
και Παράρτημα Κέντρου
Ένταξης Μεταναστών)

Λοιπές Δράσεις
Παραρτήματος ΚΕΜ
2017

3

Αντικατάσταση
συνθετικού τάπητα και
λοιπές εργασίες
συντήρησης του
γηπέδου
καλαθοσφαίρισης
"ΦΟΙΝΙΚΑ" στον
Πειραιά

2017

4

Εργασίες συντήρησης
του Γηπέδου
Καλαθοσφαίρισης
"ΠΟΡΦΥΡΑ" Δήμου
Πειραιά
Αναβάθμιση ανοικτών
γηπέδων μπάσκετ και
τένις στα Βοτσαλάκια
Δήμου Πειραιά

2017

5

2017

6

Αναβάθμιση κλειστού
Γυμναστηρίου μπάσκετ
Καμινίων επί των οδών
Υμηττού και
Μουτσοπούλου Δήμου
Πειραιά
Αναβάθμιση κλειστού
συγκροτήματος
Γυμναστηρίων Π.
Σαλπέας Δήμου Πειραιά

2017

7

2017

8

Εργασίες επισκευής και
συντήρησης Ράλλεια
Πειραματικά Σχολεία
Πειραιά

>1 ΕΤΟΣ Αθλητισμός

81.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

>1 ΕΤΟΣ Αθλητισμός

50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

>1 ΕΤΟΣ Αθλητισμός

182.160,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

>1 ΕΤΟΣ Αθλητισμός

716.077,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

>1 ΕΤΟΣ Αθλητισμός

692.700,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

>1 ΕΤΟΣ Κτιριακά

200.000,00 ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τίτλος Προγράμματος/
Α/Α
Έργου

Περίοδος

Διάρκεια

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Πηγή

(Δ.Δ.)

Χρηματοδότησης

2017

>1 ΕΤΟΣ Κτιριακά

1.250.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Εργασίες επισκευής και
10 συντήρησης Μουσικού
Σχολείου Πειραιά

2017

Κτιριακά

150.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργα βελτίωσης
ασφάλειας οδικού
11 δικτύου και
κοινοχρήστων χώρων
Δήμου Πειραιά

2017

Οδοποιία

1.230.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανάπλαση παραλιακού
12 μετώπου Ακτής
Κουμουνδούρου
(Μικρολίμανο)

2017-2020

3 ΕΤΗ

Αστικές Αναπλάσεις

4.000.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατασκευή αγωγών
επείγουσας φύσης
13 αποχέτευσης σε όλες τις
Κοινότητες Δήμου
Πειραιά

2017-2018

2 ΕΤΗ

Αποχέτευση
Ακαθάρτων

200.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Πύκνωση φρεατίων
14 υδροσυλλογής ομβρίων
ΑΑΕ 4/2015

2017-2018

2 ΕΤΗ

Αντιπλημμυρικά

500.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

"Παρεμβάσεις για την
αστική αναζωογόνηση
υποβαθμισμένων
15 περιοχών του Δήμου
Πειραιά”

2012-2013

2 ΕΤΗ

Προμήθεια και
εγκατάσταση
χλοοτάπητα,
αυτόματων δικτύων
άρδευσης,
υδατοκατασκευών και
σιντριβανιών

362.973,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

"Παρεμβάσεις για την
αστική αναζωογόνηση
16 υποβαθμισμένων
περιοχών του Δήμου
Πειραιά”

2012-2013

2 ΕΤΗ

Προμήθεια και
εγκατάσταση φυτικού
υλικού

348.368,68 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

"Παρεμβάσεις για την
αστική αναζωογόνηση
υποβαθμισμένων
17 περιοχών του Δήμου
Πειραιά”

2012-2013

2 ΕΤΗ

Προμήθεια κηπίου
χώματος, βελτιωτικών
εδάφους, εκσκαφή και
ενσωμάτωσή τους και
προμήθειαεγκατάσταση
εξοπλισμού πάρκων και
παιδικών χαρών

244.428,06 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαμόρφωση γηπέδου
18 μπάσκετ στο Κτήμα
Δηλαβέρη

2012-2013

1 ΕΤΟΣ

Αθλητισμός

147.917,46 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κατασκευή υπαίθριου
19 θεάτρου στο Κτήμα
Δηλαβέρη

2012-2013

1 ΕΤΟΣ

Αστικές Αναπλάσεις

125.185,49 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κατασκευή αγωγών
20 αποχέτευσης λυμάτων
Δήμου Πειραιά

2007-2013

3 ΕΤΗ

9

Αναβάθμιση σχολικών
υποδομών του Δήμου
Πειραιά

Προγραμματική

Αποχέτευση
ακαθάρτων
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3.267.683,63 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τίτλος Προγράμματος/
Α/Α
Έργου

Προγραμματική
Περίοδος

Διάρκεια

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Πηγή

(Δ.Δ.)

Χρηματοδότησης

Κατασκευή αγωγών
αποχέτευσης λυμάτων
21 Δήμου Πειραιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ

2017

1 ΕΤΟΣ

Αποχέτευση
ακαθάρτων

705.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποκατάσταση κτιρίου
επί της οδού Βασ.
22 Γεωργίου Β' 10 και
Βούλγαρη 155 για τη
μετατροπή σε ΚΑΠΗ

2007-2013

3 ΕΤΗ

Διαμόρφωση σε
23 Παιδικό-Βρεφονηπιακό
Σταθμό κτηρίου
Δηλαβέρη

2007-2013

Ολοκληρωμένη Αστική
Αειφόρος Ανάπτυξη
24 Ευρείας Κλίμακας στο
Δήμο Πειραιά

2007-2013

3 ΕΤΗ

Αστικές Αναπλάσεις

7.110.509,18 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΦΔ: ΕΕΤΑΑ
(ΕΣΠΑ
:4.615.352,87
+ΠΔΕ:
2.495.156,31)

Ολοκληρωμένη Αστική
25 Αειφόρος Ανάπλαση
Ευρείας Κλίμακας στο
Δήμο Πειραιά - Β΄ Φάση

2007-2013

3 ΕΤΗ

Αστικές Αναπλάσεις

1.241.255,57 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΦΔ: ΕΕΤΑΑ

Ολοκληρωμένη Αστική
Αειφόρος Ανάπλαση
Ευρείας Κλίμακας στο
Δήμο Πειραιά - Β΄ Φάση
– στο πλαίσιο του
26 υποέργου "Ανάπλαση
και Αναβάθμιση Ειδικών
περιοχών Δικτύου
Κυκλοφορίας Πεζών
στον Αστικό Ιστό του
Δήμου Πειραιά ΑΑΕ
8/2012

2017

2 ΕΤΗ

Συμπληρωματική
Σύμβαση για εργασίες
αποκατάστασης και
αντιστήριξης του
πρανούς στην Πλαζ
"ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ"

330.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανάπτυξη δομών και
υπηρεσιών της τοπικής
αυτοδιοίκησης προς
27
όφελος των γυναικών
και για την
καταπολέμηση της βίας

2007-2013

4 ΕΤΗ

* Ξενώνας φιλοξενίας
γυναικών
* Κτιριακά - εξοπλισμός

277.707,78 Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΕΦΔ: ΕΕΤΑΑ

Έργα πρασίνου για τη
βελτίωση του
28 περιβάλλοντος και της
ποιότητας ζωής του
Δήμου Πειραιά

2007-2013

2 ΕΤΗ

Έργα πρασίνου

841.258,91 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΦΔ: ΕΕΤΑΑ

Βελτίωση
λειτουργικότητας
29 κοινοχρήστων χώρων
και αναβάθμιση αστικού
περιβάλλοντος Δήμου
Πειραιά

2007-2013

3 ΕΤΗ

Αστικές Αναπλάσεις

Κτιριακά

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
1.012.408,60

3 ΕΤΗ

Κτιριακά

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
989.723,46
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1.735.491,18 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τίτλος Προγράμματος/
Α/Α
Έργου

Προγραμματική
Περίοδος

Διάρκεια

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Πηγή

(Δ.Δ.)

Χρηματοδότησης

Τοπικές δράσεις
κοινωνικής ένταξης για
30 ευάλωτες ομάδες στο
Δήμο Πειραιά
(Αναπτυξιακή
Σύμπραξη ΚΑΝΘΑΡΟΣ)

2007 - 2013

3 ΕΤΗ

Κοινωνική ένταξη
ευάλωτων ομάδων

CycleCities Ευρωπαϊκές πόλεις για
την ολοκλήρωση της
χρήσης ποδηλάτου
31 εντός σχημάτων
διαχείρισης βιώσιμης
κινητικότητας ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ

2007-2013

2 ΕΤΗ

Βιώσιμη κινητικότητα

283.700,80

INTERREG IVC

TRACE - Διακρατική
Συνεργασία για την
βελτίωση της
32 ενεργειακής απόδοσης
και αποδοτικότητας των
κτιρίων ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ

2007-2013

2 ΕΤΗ

Ενεργειακή απόδοση
κτιρίων

201.792,06

SEE

SMILE - Ευρωπαϊκές
Έξυπνες Πράσινες
Καινοτόμες Αστικές
Εμπορευματικές
33 Μεταφορές για
Ενεργειακά Ευφυείς
Πόλεις της Μεσογείου ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ

2007-2013

2,5 ΕΤΗ

Βιώσιμος σχεδιασμός
πόλης - καινοτομία

220.430,00

MED

REPUBLIC MED Ανασχεδιασμός
34 δημοσίων χώρων σε
Εξελιγμένες
Μεσογειακές Πόλεις ΑΠΛΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

2007-2013

2,5 ΕΤΗ

Βιοκλιματικός
σχεδιασμός
κοινοχρήστων χώρων

148.112,00

MED

MOBILITAS - MObility
35 for NearLy-zEro CO2 in
MedITerranean Tourism
DestinAtions

2014 - 2020

30
ΜΗΝΕΣ

Βιώσιμη κινητικότητα

221.730,75

INTERREG MED

36 NEETs on BOARD

2014 - 2020

18
ΜΗΝΕΣ

Επιχειρηματικότητα –
Απασχόληση

80.422,81

EASI

27.590,00 Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΟΔΕΠ
37 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

1/1/201731/12/2017

12
ΜΗΝΕΣ

Υπηρεσίες φροντίδας
ηλικιωμένων

152.883,72
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τίτλος Προγράμματος/
Α/Α
Έργου

Προγραμματική
Περίοδος

Διάρκεια

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Πηγή

(Δ.Δ.)

Χρηματοδότησης
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

38 ΣΤΕΓΑΣΗ &
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

39

ΤΟΠΣΑ Α.Σ.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

40 ΤΟΠΕΚΟ Α.Σ.
ΚΑΝΘΑΡΟΣ

1/1/201631/12/2016
12
ΜΗΝΕΣ

Υπηρεσίες στέγασης,
κοινωνικής φροντίδας &
εργασιακής
επανένταξης

2014-2015

12
ΜΗΝΕΣ

Υποστήριξη &
Ενδυνάμωση Ανέργων

2013-2015

24
Μ¨ΗΝΕΣ

Κοινωνική ένταξη
ευάλωτων ομάδων

(Παράταση
1/1/201731/3/2017)

344.800,00

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΟ.Δ.Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(11.340) 350.000,00 ΑΤΤΙΚΗΣ / ΕΣΠΑ
ΚΟ.Δ.Ε.Π.
(36.892,51)
400.000,00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΣΠΑ

ΟΠΑΝ

«Εισαγωγή στη Νέα
Εκπαιδευτική εποχή για
τα παιδιά μέσω του
Δημοτικού Θεάτρου
Πειραιά – Ανάπτυξη
41 βιωματικών
εκπαιδευτικών
εφαρμογών
πολιτιστικού
περιεχομένου» με
κωδικό MIS 465609

2007-2013

Δημιουργία και
παρουσίαση μιας
εκπαιδευτικής –
θεατρικής Παράστασης,
την δημιουργία
εκπαιδευτικού υλικού με
την παράλληλη
ανάπτυξη διαδραστικού
χαρακτήρα θεατρικών
ομαδο-συνεργατικών
και μαθητο-κεντρικών
24 μήνες παιγνίων
447.769,00 €
προσανατολισμένων
στην μουσικο-θεατρική
έκφραση των μαθητών
της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, κατόπιν
περιήγησης και
γνωριμίας αυτών με
τους χώρους του
Δημοτικού Θεάτρου
Πειραιά.

ΕΠ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ».

Ζ.4.3 - Αποτελεσματική διαχείριση του Φορέα
Να περιγράφει και να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα του φορέα σε θέματα διαχείρισης πράξεων κατά
τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με έμφαση:
- στους χρόνους εφαρμογής επιμέρους διαδικασιών (αξιολόγηση, επιλογή, επαληθεύσεις, κλπ.)
- σε τυχόν δημοσιονομικές διορθώσεις
- σε ευρήματα και συστάσεις ελέγχων από αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
Στο πλαίσιο διαχείρισης Πράξεων ο Δήμος Πειραιά διέθετε «Εγχειρίδιο Διαδικασιών διοικητικής
Ικανότητας τόσο για τη ΠΠ 2013-2017 όσο και επικαιροποιημένο εγχειρίδιο για την ΠΠ 2014-2020,
ομοίως και ο ΟΠΑΝ.
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Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Επιπλέον, Τα έργα της ΠΠ 2013-2017 που περιγράφονται στον ανωτέρω Πίνακα έχουν ολοκληρωθεί
επιτυχώς.

ΣΤ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Στο παράρτημα (ΣΤ.π1) επισυνάπτεται γραπτή δέσμευση του επικεφαλής εταίρου της Αστικής
Αρχής που βεβαιώνει τα παρακάτω:
- θα χρησιμοποιήσει το ΟΠΣ και το ΠΣΚΕ σε περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων και ότι θα
καταχωρεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.
- θα συμμετέχει σε ομάδες αξιολόγησης κινδύνων απάτης που έχουν συσταθεί στη Διαχειριστική
Αρχή και θα εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στη σχετική διαδικασία ΔVIII_1 - του ΣΔΕ 2014-2020.
- θα συμμετέχει στις ομάδες της Διαχειριστικής Αρχής για την εξέταση καταγγελιών.
- θα συγκροτήσει ομάδα διαχείρισης κινδύνων, θα εφαρμόσει ενέργειες εντοπισμού, αξιολόγησης
και αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τη Διαδικασία ΔVIII_4 του ΣΔΕ 2014-2020 και θα
συνεργαστεί με τη Διαχειριστική Αρχή τόσο για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων,
όσο και για την ανάληψη των μέτρων αντιμετώπισης των εντοπισμένων κινδύνων.
- θα χρησιμοποιήσει το εγχειρίδιο διαδικασιών του ΣΔΕ 2014-2020 (σε περίπτωση που δεν έχει
εκπονήσει δικό του εγχειρίδιο διαδικασιών).
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Έντυπο υποβολής πρότασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενικές παρατηρήσεις συμπλήρωσης των στοιχείων σχετικά με την επάρκεια της
Αστικής Αρχής/ΕΦ ή/και άλλου Ενδιάμεσου Φορέα


Στην περίπτωση που η Αστική Αρχή-ΕΦ δεν αναλαμβάνει το σύνολο των εργασιών
διαχείρισης των πράξεων και προτείνεται άλλος Ενδιάμεσος Φορέας που αναλαμβάνει
τα λοιπά καθήκοντα, τα σχετικά στοιχεία συμπληρώνονται με διακριτή αναφορά κάθε
φορά στην Αστική Αρχή-ΕΦ ή/και στον άλλον Ενδιάμεσο Φορέα.



Τα κριτήρια αξιολόγησης του υποψήφιου Ενδιάμεσου Φορέα περιλαμβάνονται στη
Λίστα Λ.V.1_1. «ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ» του ΣΔΕ 2014-2020.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Η Αστική Αρχή/ΕΦ ή/και άλλος Ενδιάμεσος Φορέας θα πρέπει να υποβάλλουν:
- Το θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει (πχ. Ιδρυτικός Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα,
καταστατικό λειτουργίας), καθώς και κάθε επίσημο έγγραφο που τεκμηριώνει τα
σχετικά στοιχεία που παρατίθενται στην αίτηση.
-

Απόφαση ορισμού ατόμων που αναλαμβάνουν την αξιολόγηση και την επιλογή των
πράξεων ή Απόφαση σύστασης Ομάδας Αξιολόγησης, σε περίπτωση που ο
βαθμός εμπλοκής της Αστικής Αρχής/ΕΦ περιορίζεται στην αξιολόγηση των
πράξεων μόνο ως προς τα κριτήρια που αφορούν στην ποιότητα των πράξεων και
στη συνάφειά τους με την ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
και με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

-

Γραπτή δέσμευση του φορέα ότι θα χρησιμοποιήσει το ΟΠΣ και το ΠΣΚΕ σε
περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων και ότι θα καταχωρεί όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία.

-

Γραπτή δέσμευση του φορέα ότι θα συμμετέχει σε ομάδες αξιολόγησης κινδύνων
απάτης που έχουν συσταθεί στη Διαχειριστική Αρχή και θα εφαρμόσει τα
προβλεπόμενα στη σχετική διαδικασία ΔVIII_1 - του ΣΔΕ 2014-2020.

-

Γραπτή δέσμευση του φορέα ότι θα συμμετέχει στις ομάδες της Διαχειριστικής
Αρχής για την εξέταση καταγγελιών.

-

Γραπτή δέσμευση του φορέα ότι θα συγκροτήσει ομάδα διαχείρισης κινδύνων, θα
εφαρμόσει ενέργειες εντοπισμού, αξιολόγησης και αντιμετώπισης κινδύνων,
σύμφωνα με τη Διαδικασία ΔVIII_4 του ΣΔΕ 2014-2020 και θα συνεργαστεί με τη
Διαχειριστική Αρχή τόσο για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων, όσο
και για την ανάληψη των μέτρων αντιμετώπισης των εντοπισμένων κινδύνων.

-

Γραπτή δέσμευση του φορέα ότι θα χρησιμοποιήσει το εγχειρίδιο διαδικασιών του
ΣΔΕ 2014-2020 (σε περίπτωση που δεν έχει εκπονήσει δικό του εγχειρίδιο
διαδικασιών).
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