
Athens 
Partnership
Απολογισμός 
2015-2017



2 3

Περιεχόμενα

Περισσότεροι από 70.000 
επισκέπτες της Αθήνας 
δέχτηκαν ένα θερμό 
προσωπικό καλωσόρισμα από 
το σώμα εθελοντών Athens 
Greeters, σε κεντρικά σημεία 
της πόλης, όπως την πλατεία 
Συντάγματος

Μήνυμα Δημάρχου 4

Προσέγγιση 6

Αντίκτυπος 8

Προγράμματα 9

 Ανοιχτά Σχολεία 9

 Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα 10

 Κέντρο Συντονισμού για θέματα 
 Μεταναστών και Προσφύγων 11

 ΣυνΑθηνά 12

 Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης 13

 Ηλεκτρονική πλατφόρμα "Εξυπηρετώ" 14

 Κοινωνική Ένταξη 14

 Πληροφοριακό σύστημα "Νοιάζομαι" 15

 Πρόγραμμα Αναβάθμισης Εμπορικού Τριγώνου 16

 Δίκτυο Πολιτισμού Athens Culture Net 17

 Athens Tourism Partnership 18

 Ψηφιακή Αθήνα 19

Υποστηρικτές 20

Εταίροι προγραμμάτων 21

Ηγεσία  22

Οικονομικά 23

Στοιχεία έως τον  Δεκέμβριο 2017



4 5

Όλοι γνωρίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αθήνα, οι οποίες 
λόγω της κρίσης έχουν διογκωθεί. Η δημοτική μας αρχή δεν δίστασε από την 
αρχή να καταπιαστεί με αυτές, παρόλο που πολλές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
του κράτους και όχι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, 
η υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τόσο Αθηναίων, όσο και 
προσφύγων ή μεταναστών.

Είναι σημαντικό, όμως, να αναγνωρίζουμε και τη μεγάλη δυναμική της πόλης μας, 
σε όλους τους σημαντικούς τομείς: η Αθήνα διαθέτει έναν ευρηματικό ιδιωτικό 
τομέα, άριστα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δραστήριες μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και ιδρύματα και, βέβαια, πολίτες που θέλουν και μπορούν να προσφέρουν 
πολλά. Για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο 
αυτές τις δυνάμεις, δημιουργήσαμε το Athens Partnership.

Ο διετής απολογισμός έργου του Athens Partnership 2015-2017 δείχνει πώς, χάρη 
σε αυτόν τον καινοτόμο μη κερδοσκοπικό οργανισμό, έχουμε ήδη εδραιώσει 
πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα της πόλης, καλλιεργούν 
νέες ευκαιρίες για το μέλλον και, όλα αυτά, με εξαιρετική ταχύτητα. Τα 
προγράμματα αυτά έχουν βοηθήσει, μεταξύ άλλων, τον δήμο Αθηναίων να 
επαναπροσδιορίσει τη σχέση των πολιτών με τους δημόσιους χώρους, να 
ενισχύσει τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και να δικτυώσει φορείς και 
επιχειρήσεις στον τομέα της καινοτομίας, των τεχνών και της στήριξης προσφύγων 
και μεταναστών. Τολμώ να πω ότι σε αρκετά πεδία έχουμε δημιουργήσει ένα 
θετικό παράδειγμα προς μίμηση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς.

Είμαι ευγνώμων για τη μεγάλη υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στις 
προσπάθειές μας, καθώς και τον αυξανόμενο κατάλογο δωρητών και εταίρων που 
έχουν αγκαλιάσει αυτήν την προσπάθεια. Μαζί, αλλάζουμε την πόλη μας ριζικά 
προς το καλύτερο.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Καμίνης

Δήμαρχος Αθηναίων

" Σε μια κρίσιμη συγκυρία 
για την πόλη μας, το 
Athens Partnership μας 
βοηθάει να βελτιώσουμε 
την ποιότητα των 
υπηρεσιών μας και να 
καινοτομήσουμε."

 –  Γιώργος Καμίνης,  
Δήμαρχος Αθηναίων

Μήνυμα Δημάρχου

Ο Δήμαρχος 
Αθηναίων 
Γιώργος Καμίνης 
επισκέπτεται το 
Κέντρο Συντονισμού 
για θέματα 
Μεταναστών και 
Προσφύγων.
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Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει επηρεάσει 
βαθιά τη ζωή σε όλη την Ελλάδα και την Αθήνα. Με στόχο να 
συσπειρωθούν οι δυνάμεις του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα για την ανασυγκρότηση της Αθήνας, αλλά και την 
καλλιέργεια ευκαιριών για το μέλλον της πόλης, ο Δήμαρχος 
Αθηναίων Γιώργος Καμίνης ανέλαβε την πρωτοβουλία για 
τη σύσταση του Athens Partnership, ενός ανεξάρτητου μη 
κερδοσκοπικού οργανισμού που λειτουργεί ως συντονιστής 
σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Το Athens Partnership εξασφαλίζει δωρεές από ιδρύματα 
και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που αξιοποιούνται για 
την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων σε συνεργασία 
με τον δήμο Αθηναίων, σε τομείς προτεραιότητας όπως η 
εκπαίδευση, η αντιμετώπιση της φτώχειας, η δημόσια υγεία, 
ο πολιτισμός και η καινοτομία.

Τα προγράμματα που συντονίζει το Athens Partnership 
αξιοποιούν τις υπάρχουσες δημοτικές δομές και πόρους. 
Οι ομάδες έργου του Athens Partnership λειτουργούν σε 
στενή συνεργασία με τις υφιστάμενες δημοτικές υπηρεσίες, 
προσθέτοντας την τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα 
και ενισχύοντας τη δυνατότητα του Δήμου να επιλύει 
προβλήματα και να υλοποιεί καινοτόμες πρωτοβουλίες. 
Στόχος του Athens Partnership είναι η εύρεση πρότυπων 
λύσεων και η εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων, τα οποία 
αξιολογούνται διαρκώς για την αποτελεσματικότητά τους, 
καταλήγοντας σε βιώσιμες μακροχρόνιες λύσεις.

Προσέγγιση
“Η σύμπραξη δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα μέσω του 
Athens Partnership έχει 
φέρει εκπληκτικά 
αποτελέσματα μέσα σε 
μόλις δυο χρόνια. 
Φέρνοντας μαζί ιδρύματα 
και υποστηρικτές από τον 
ιδιωτικό τομέα, καθώς και 
εταιρίες, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και πολλούς 
ακόμα φορείς σε 
συνεργασία με τον Δήμο, 
έχουμε καταφέρει στην 
πράξη, μέσω εφαρμοσμένων 
πρότυπων λύσεων, να 
αντιμετωπίσουμε με 
ταχύτητα και απόλυτη 
διαφάνεια χρόνιες 
προκλήσεις και να 
αναβαθμίσουμε την 
ποιότητα ζωής στην Αθήνα."

 –  Αλέξανδρος Καμπούρογλου,  
Γενικός Διευθυντής,  
Athens Partnership

Συμμετοχή
Το Athens Partnership λειτουργεί ως 
σύνδεσμος ανάμεσα στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την 
ενεργή αξιοποίηση όλου του κοινωνικού 
κεφαλαίου σε ένα εύρος δράσεων που 
αφορούν τη δημόσια ζωή. 

Ενδυνάμωση
Οι ομάδες έργου του Athens Partnership 
συνεργάζονται στενά με τις δημοτικές 
υπηρεσίες για την ανάπτυξη και υλοποίηση 
των προγραμμάτων, συμβάλλοντας στην 
ενίσχυση των δυνατοτήτων του δημόσιου 
τομέα.

Ταχύτητα
Το Athens Partnership κινητοποιεί 
στρατηγικούς εταίρους στον δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα για την επίτευξη 
αποτελεσμάτων. Λειτουργεί με απόλυτη 
διαφάνεια, με βάση μετρήσιμους 
ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους 
και υιοθετεί διαδικασίες συνεχούς 
αξιολόγησης. 

Η Δημοτική Κλινική 
Κυψέλης εφαρμόζει 

για πρώτη φορά μια 
ολιστική προσέγγιση 

στη δημόσια υγεία, 
προσφέροντας δωρεάν 
ιατρικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες για όλους

Δημόσιος 

τομέας

Athens 

Partnership

Ιδιωτικός 

τομέας
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Τα προγράμματα επιλέγονται ώστε να έχουν τον 
μέγιστο δυνατό αντίκτυπο στους κατοίκους της 
Αθήνας και να προσφέρουν γρήγορα αποτελέσματα, 
με απόλυτη διαφάνεια. Η βιωσιμότητα αποτελεί 
επίσης καθοριστική παράμετρο, με τα έργα να 
λειτουργούν συχνά ως «πιλότοι» που μπορούν στη 
συνέχεια να υιοθετηθούν από τις μόνιμες δομές του 
Δήμου.

Στόχοι του Athens Partnership:

• Ενίσχυση δημόσιων υπηρεσιών
• Αύξηση πόρων για αποτελεσματικά δημόσια   
 προγράμματα
• Ενεργή συμμετοχή των κατοίκων στη δημόσια ζωή
• Τόνωση του πολιτισμού και του τουρισμού
• Στήριξη της οικονομίας της πόλης

Αντίκτυπος

70.000+
Αθηναίοι άμεσα ωφελούμενοι

33
συνεργαζόμενες δημοτικές 
υπηρεσίες

116
άτομα απασχολούμενα σε 
ομάδες έργου

1+ εκατομμύριο
κάτοικοι και επισκέπτες στη σφαίρα 
επιρροής των προγραμμάτων

270
συνεργαζόμενες ΜΚΟ, 
εταιρίες, ομάδες πολιτών

20+
αιτήματα από άλλους δήμους 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
για την αναπαραγωγή 
του μοντέλου και των 
προγραμμάτων του Athens 
Partnership

Παιδιά εξοικειώνονται 
με τη λειτουργία 
ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων στο Maker 
Space, στο Σεράφειο 
του δήμου Αθηναίων

Ανοιχτά Σχολεία

Σε πολλές γειτονιές της Αθήνας υπάρχει έλλειψη από 
ασφαλείς και φιλόξενους δημόσιους χώρους, όπου οι 
μεγαλύτεροι να μπορούν να κοινωνικοποιούνται και 
οι μικρότεροι να παίζουν δημιουργικά. Το πρόγραμμα 
Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων σχεδιάστηκε για 
να μετατρέψει τα σχολικά κτίρια, μετά το πέρας των 
μαθημάτων τις καθημερινές και τα σαββατοκύριακα, σε 
ζωντανά κύτταρα της γειτονιάς. 

Βασικό πυλώνα του προγράμματος αποτελεί 
η συνεργασία με πάνω από 110 φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων επιχειρήσεων και 
οργανισμών, όπως η Microsoft, η Praksis, η Greenpeace 
και το Εθνικό Θέατρο, οι οποίοι έχουν ήδη φέρει τα 
προγράμματά τους στις γειτονιές της Αθήνας. Ενώ τα 
φωτισμένα προαύλια γίνονται χώροι συνάντησης και 
παιχνιδιού, οι σχολικές αίθουσες φιλοξενούν πλήθος 
δράσεων και εργαστηρίων με στόχο την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, την ψυχαγωγία, την άθληση και τη 
δημιουργία για όλες τις ηλικίες. 

Ενδεικτικές δράσεις που προσφέρονται δωρεάν για 
όλους στα Ανοιχτά Σχολεία:

• Μαθήματα γλώσσας στα ελληνικά, αγγλικά, 
αραβικά, φαρσί και τούρκικα (1.315 συμμετέχοντες)

• Εκπαίδευση STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, 
Μηχανική και Μαθηματικά): Ρομποτική, Lego 
WeDo για παιδιά και εκπαιδευτές   
 (776 συμμετέχοντες)

• Πώς να χτίσετε μια βιώσιμη κοινωνική επιχείρηση 
(300 συμμετέχοντες)

• Προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας   
(82 συμμετέχοντες)

Δημιουργία ανοιχτών δημόσιων χώρων 
που προσφέρουν ευκαιρίες προσωπικής 
ανάπτυξης

"Τα Ανοιχτά Σχολεία έδωσαν την 
ευκαιρία στον Δήμο να παρέχει 
καλύτερα οργανωμένες 
υπηρεσίες προς τους πολίτες και 
τα σχολεία, βελτιώνοντας τις 
διαδικασίες παραχώρησης 
σχολικών χώρων και 
ενθαρρύνοντας νέες συνεργασίες. 
Μας δόθηκε επίσης η ευκαιρία να 
υλοποιήσουμε προγράμματα Δια 
Βίου Μάθησης εκτός του τυπικού 
πλαισίου που καθορίζεται από το 
Υπουργείο Παιδείας. Με βάση την 
επιτυχία του προγράμματος, ο 
Δήμος έχει ήδη προχωρήσει σε 
καίριες κινήσεις που 
ενσωματώνουν το πρόγραμμα 
στις υπηρεσίες του και 
διασφαλίζουν επιπλέον 
χρηματοδοτικές πηγές για τη 
βιωσιμότητά του.” 

– Μαρία Ηλιοπούλου,  
Αντιδήμαρχος για το Παιδί

24.000
συμμετέχοντες

110
συνεργαζόμενοι 
φορείς

322
προσφερόμενες 
δράσεις

athensopenschools.gr

Προγράμματα

http://athensopenschools.gr
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Το πρόγραμμα Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα 
αναβάθμισε την κτιριακή υποδομή 24 
σχολείων του δήμου Αθηναίων, από 
βρεφονηπιακούς σταθμούς ως και λύκεια, 
με τρόπο που να επιδρά καθοριστικά στην 
καθημερινή εκπαιδευτική εμπειρία δασκάλων 
και μαθητών. Με την τεχνογνωσία του 
Εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών 
Περιβαλλόντων του Πολυτεχνείου Κρήτης 
(TUC-TIE Lab), το πρόγραμμα σε πρώτη φάση 
προχώρησε σε δομικές παρεμβάσεις: νέα 
διαρρύθμιση των σχολικών χώρων, ενοποίηση 
αυλών που προηγουμένως ήταν χωρισμένες 
ή είχαν εμπόδια, δημιουργία νέων χώρων 
όπου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
κοινωνικοποιούνται στα διαλείμματα.

Στη δεύτερη φάση του προγράμματος, 
οι “Εκπαιδότοποι”, έβαλαν μαθητές και 
δασκάλους στη διαδικασία να διαμορφώσουν 
οι ίδιοι την τάξη και το μάθημά τους, 
συνδημιουργώντας εκπαιδευτικές κατασκευές, 
όπως παλέτες κηπουρικής στην ταράτσα ενός 
σχολείου, κυκλώματα για να κατανοήσουν 
τις ιδιότητες του ηλεκτρισμού, μέχρι και ένα 
"δέντρο συναισθημάτων", που ενθάρρυνε τα 
παιδιά να εκφραστούν.

Βασικό μέρος του προγράμματος αποτελεί 
η δημιουργία του πρώτου δημοτικού Maker 
Space στην Ελλάδα, ενός χώρου δημιουργίας 
εξοπλισμένου με ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, 
όπως 3D printers, laser cutters και άλλα 
μηχανήματα, που επιτρέπουν στους μαθητές 
να εξοικειωθούν με τις εφαρμοσμένες ψηφιακές 
τεχνολογίες και να συμμετάσχουν άμεσα στην  
παραγωγή εξοπλισμού για το σχολείο τους.

Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα 24 
δημόσια σχολεία 
μεταμορφώθηκαν

40
αιτήσεις για 
αναπαραγωγή του 
προγράμματος

Δημιουργώντας ένα καινοτόμο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον

4.215
μαθητές και δάσκαλοι 
άμεσα ωφελούμενοι

 
(πάνω) Πριν και μετά τις κτιριακές 

παρεμβάσεις του Έτσι Μαθαίνω 
Καλύτερα στο 130ο Δημοτικό 
Σχολείο του δήμου Αθηναίων

(κάτω) Μαθητές εξοικειώνονται 
με τις εφαρμοσμένες ψηφιακές 

τεχνολογίες στο Maker Space

athens-dfbl.gr

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί 
μια μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της 
προσφυγικής κρίσης, όμως η έλλειψη κεντρικού 
σχεδιασμού πολύ συχνά οδήγησε και στην έλλειψη 
συντονισμού. Το Κέντρο Συντονισμού του δήμου 
Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων 
(Athens Coordination Center for Migrant and Refugee 
issues - ACCMR) δημιουργήθηκε για να συσπειρώσει 
τους φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες για πρόσφυγες 
και μετανάστες. Ξεκινώντας με 35 μέλη τον Ιούνιο 
του 2017, έφτασε μέσα σε λίγους μήνες τα 75 μέλη, και 
συμπεριλαμβάνει τους μεγαλύτερους εθνικούς και 
διεθνείς οργανισμούς.

Στο πλαίσιο του ACCMR, δημόσιες υπηρεσίες και 
ιδιωτικοί φορείς έχουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, 
μοιράζονται δεδομένα και τεχνογνωσία, και 
αναλαμβάνουν από κοινού πρωτοβουλίες για την 
αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών. Η δικτύωση 
αυτή αποτυπώνεται στη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα  
accmr.gr, ανοιχτή σε οποιονδήποτε φορέα ή ιδιώτη 
επιθυμεί να συμμετάσχει.

To ACCMR αναπτύσσει επίσης ένα στρατηγικό 
σχέδιο δράσης για την ομαλή ένταξη προσφύγων 
και μεταναστών στην κοινωνία, το οποίο μπορεί να 
αποτελέσει πρότυπο για τους δήμους σε όλη την 
Ελλάδα, ενώ επιβλέπει την ανάπτυξη ενός Μηχανισμού 
Ετοιμότητας για την αντιμετώπιση μελλοντικών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Έχει επίσης αναλάβει κομβικό ρόλο στο πλαίσιο του 
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δήμων Αθηναίων 
και Θεσσαλονίκης με σκοπό τη μεταφορά και 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας για το προσφυγικό ζήτημα 
και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο. Το συγκεκριμένο δίκτυο πόλεων 
αναπτύσσεται σταθερά συμπεριλαμβάνοντας όλο και 
περισσότερους δήμους.

Κέντρο Συντονισμού για θέματα 
Μεταναστών και Προφύγων

“Η προσφυγική κρίση ήρθε σε μια 
περίοδο στην οποία οι κοινωνικές 
υπηρεσίες του Δήμου ήταν ήδη 
υπερφορτωμένες από τον αγώνα 
που έδιναν για  να ανταπεξέλθουν 
στις αυξημένες ανάγκες των 
Αθηναίων λόγω της οκταετούς 
οικονομικής κρίσης. Στην κρίσιμη 
αυτή συγκυρία, το Κέντρο 
Συντονισμού για θέματα 
Μεταναστών και Προσφύγων 
αναβάθμισε τη δυνατότητα του 
Δήμου να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις που σχετίζονται με την 
υποστήριξη προσφύγων και 
μεταναστών, καθώς και τη 
δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε 
σε μελλοντικές κρίσεις.

– Λευτέρης Παπαγιαννάκης,  
Αντιδήμαρχος Μεταναστών και Προσφύγων

75
οργανώσεις και 
φορείς-μέλη

5
συνεργαζόμενες 
δημοτικές υπηρεσίες

65
πιλοτικές προτάσεις 
έχουν εκπονηθεί από 
μέλη του Κέντρου

Αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο 
απέναντι στην προσφυγική κρίση

accmr.gr

http://athens-dfbl.gr
http://accmr.gr
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Τα τελευταία χρόνια, πολλές ομάδες πολιτών 
έχουν δημιουργηθεί στην Αθήνα, ορμώμενες 
από την ανάγκη να προσφέρουν λύσεις σε 
προβλήματα που έχουν ενταθεί από την 
οικονομική κρίση. Το συνΑθηνά έχει αναλάβει 
ενεργό ρόλο υποστήριξης των πρωτοβουλιών 
αυτών και της δικτύωσής τους με τον Δήμο. 
Το Athens Partnership έχει αναλάβει τη 
διαχείριση της δωρεάς για το συνΑθηνά, 
διευκολύνοντας το έργο του ως ευέλικτη 
πλατφόρμα που συγκεντρώνει, υποστηρίζει 
και διευκολύνει τις ομάδες πολιτών που 
ασχολούνται με τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής στην πόλη.

653
δράσεις από ομάδες 
πολιτών στην 
πλατφόρμα του 
συναθηνά το 2017

364
ομάδες πολιτών 
καταγεγραμμένες 
ως μέλη

Ενισχύοντας μια πλατφόρμα 
ενδυνάμωσης ομάδων πολιτών

συνΑθηνά “Η διαχειριστική 
δομή που 
δημιούργησε το 
Athens Partnership 
προσφέρει την 
απαραίτητη ευελιξία 
ώστε το συνΑθηνά 
να υλοποιήσει με 
επιτυχία το 
καινοτόμο έργο του.

–  Αμαλία Ζέπου,  
Αντιδήμαρχος Κοινωνίας των 
Πολιτών και Καινοτομίας,  
Διευθύντρια συνΑθηνά

Το Κέντρο Συντονισμού 
για θέματα Μεταναστών 
και Προσφύγων 
συσπειρώνει πάνω από 
75 οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται 
για την υποστήριξη 
προσφύγων και 
μεταναστών

Η οικονομική κρίση έχει αφήσει μεγάλη 
μερίδα του πληθυσμού με περιορισμένη 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. 
Μέσα από ένα πιλοτικό πρόγραμμα, οι 
υπηρεσίες του Δημοτικού Ιατρείου Κυψέλης 
διευρύνθηκαν, ώστε να αποτελέσει το πρώτο 
δημοτικό κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης, 
παρέχοντας δωρεάν ιατρικές και 
κοινωνικές υπηρεσίες κάτω από μία στέγη, 
βασισμένες σε μια ολιστική προσέγγιση. 

Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης 15.000
άτομα εξυπηρετήθηκαν

31%
των ωφελούμενων 
ήταν άνεργοι

35.000
ραντεβού

24%
των ωφελούμενων 
ήταν ανασφάλιστοι

Ενισχύοντας την πρότυπη παροχή 
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 
στήριξης

Το προσωπικό του Δημοτικού Ιατρείου Κυψέλης 
γιορτάζει τα εγκαίνια της πρότυπης λειτουργίας του
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900
προσφερόμενες 
υπηρεσίες

160
πάροχοι υπηρεσιών στο 
δίκτυο του "Εξυπηρετώ"

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα "Εξυπηρετώ" αναπτύχθηκε 
για να εντοπίσει και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
των κατοίκων της Αθήνας, συνδέοντας τις κοινωνικές 
υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων με τις υπηρεσίες 
που προσφέρουν ΜΚΟ και άλλοι δημόσιοι φορείς. 
Το "Εξυπηρετώ" δημιούργησε μια ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων που χαρτογράφησε 900 υπηρεσίες που 
προσφέρονται από 160 δημόσιους και ιδιωτικούς 
οργανισμούς υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών 
υπηρεσιών, ανέπτυξε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο 
προσυμπτωματικού ελέγχου και παραπομπής, ενώ 
παράλληλα προώθησε τη συνεργασία μεταξύ των 
οργανισμών της πόλης, των ΜΚΟ και άλλων εξωτερικών 
παρόχων υπηρεσιών.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα 
"Εξυπηρετώ"

Χαρτογραφώντας το δίκτυο 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

Η οικονομική κρίση και οι αυξημένες ανάγκες υποστήριξης 
των ευάλωτων Αθηναίων τα περασμένα χρόνια έχουν 
επιβαρύνει τις υπηρεσίες του Δήμου, ειδικά στον τομέα 
της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, 
προέκυψε έντονα η ανάγκη για νέα συστήματα και 
πιο αποτελεσματικές διαδικασίες. Η ανάπτυξη και 
η εφαρμογή του συστήματος “Νοιάζομαι” επέτρεψε 
για πρώτη φορά στον Δήμο να καταγράφει όλους 
τους δικαιούχους και τις συναλλαγές τους με τις 
δημοτικές υπηρεσίες σε μια ενιαία βάση δεδομένων. 
Κάθε ωφελούμενος παραλαμβάνει μια προσωπική 
κάρτα, η οποία αναγνωρίζεται σε οποιοδήποτε σημείο 
εξυπηρέτησης του Δήμου και μπορεί να αναδείξει το 
πλήρες ιστορικό των συναλλαγών του, αυξάνοντας 
την ταχύτητα και την ευκολία με την οποία μπορεί να 
εξυπηρετηθεί.

Πληροφοριακό σύστημα 
"Νοιάζομαι"

1.400+
άτομα έλαβαν 
ιατροφαρμακευτική βοήθεια 
μέσω του "Νοιάζομαι"

Αναβαθμίζοντας την παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών

3.700
άτομα έλαβαν τροφή και 
άλλα βασικά αγαθά μέσω του 
"Νοιάζομαι"

40.000
ωφελούμενοι

Το πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης προσέφερε 
ηλεκτρονικές προπληρωμένες κάρτες σε επιλέξιμα 
άτομα και οικογένειες, επιτρέποντάς τους να 
αγοράσουν τρόφιμα και να καλύψουν βασικές ανάγκες 
διαβίωσής τους. Δημιουργήθηκε επίσης ένα νέο 
σύστημα για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του 
δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) για την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση των δωρεών.

Κοινωνική Ένταξη

450
προπληρωμένες 
ηλεκτρονικές κάρτες

1.250
ωφελούμενοι

Παρέχοντας άμεση βοήθεια στους 
πιο ευάλωτους κατοίκους

Προσωπικό του 
Δημοτικού Ιατρείου 
Κυψέλης χρησιμοποιεί 
νέα πληροφοριακά 
συστήματα για την 
εξυπηρέτηση των 
Αθηναίων
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Το πρόγραμμα Πιλοτικής Αναβάθμισης του Εμπορικού 
Τριγώνου δημιουργεί έναν δημόσιο χώρο-πρότυπο 
στην καρδιά της Αθήνας. Με τη βοήθεια της δημοτικής 
αστυνομίας, 10 πεζόδρομοι έχουν παραδοθεί στο κοινό, 
ενώ παράλληλα γίνεται συστηματική απομάκρυνση 
παράνομα σταθμευμένων οχημάτων. Η πρωτοβουλία, 
η οποία στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή κατοίκων 
και καταστηματαρχών, περιλαμβάνει την προμήθεια 
μηχανημάτων καθαριότητας τελευταίας τεχνολογίας, 
αλλά και την εγκατάσταση αναβαθμισμένων 
τεχνολογικών συστημάτων για τη συλλογή 
απορριμμάτων. Όσον αφορά τον καθαρισμό τοίχων και 
προσόψεων, σχεδόν 6.000 τετραγωνικά μέτρα έχουν 
καθαριστεί από μουντζούρες.

Το πρόγραμμα δίνει νέα πνοή στο Εμπορικό Τρίγωνο 
ως δημόσιο χώρο καλλιτεχνικής δραστηριότητας. 
20 ΚΑΦΑΟ μετατράπηκαν σε έργα τέχνης μετά από 
ανοιχτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες, εγκαταλειμένα 
κτίρια ανοίγουν ξανά τις πόρτες τους ως χώροι 
φιλοξενίας καλλιτεχνικών εκθέσεων, ενώ επίσης ανοιχτά 
δρώμενα υλοποιούνται στους δρόμους της περιοχής, 
συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 8.000 επισκέπτες. 
Στο πλαίσιο της δράσης «Αθήνα εικόνες χορού», μεγάλα 
πανό κάλυψης με εικόνες από έργα νέων Ελλήνων 
χορογράφων «αγκαλιάζουν» κτίρια προς ανακατασκευή 
στο κέντρο της Αθήνας.

Η διατήρηση του ζωντανού εμπορικού χαρακτήρα 
της περιοχής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της ιστορίας της, προφυλάσσεται σε συνεργασία 
με τη δημοτική αρχή, η οποία έχει φροντίσει για την 
απαγόρευση της τοποθέτησης νέων τραπεζοκαθισμάτων 
στους νέους πεζοδρόμους από καταστήματα εστίασης.

Αναβάθμιση του Εμπορικού 
Τριγώνου

Δημιουργώντας μια γειτονιά-πρότυπο 
στην καρδιά της εμπορικής Αθήνας

20 
συνεργαζόμενοι 
οργανισμοί 

12 
συνεργαζόμενες δημοτικές 
υπηρεσίες

6.000
τετραγωνικά μέτρα  
τοίχων και προσόψεων 
καθαρίστηκαν από 
μουντζούρες

100+
συνεργαζόμενοι 
καταστηματάρχες

18
νέες επιχειρήσεις 
έχουν ανοίξει στην 
περιοχή

athenstrigono.org

Η Αθήνα διαθέτει μία από τις πιο δυναμικές καλλιτεχνικές σκηνές στην 
Ευρώπη. Ωστόσο, μέχρι πρότινος οι πολιτιστικοί φορείς της πόλης δεν 
είχαν ένα δίκτυο συντονισμού και διασύνδεσης με τον Δήμο αλλά και 
μεταξύ τους, ώστε να καλλιεργήσουν από κοινού συνθήκες ευνοϊκές 
για την καλλιτεχνική παραγωγή.

Για πρώτη φορά, το Δίκτυο Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων - Athens 
Culture Net (ACN) διασυνδέει τους 44 σημαντικότερους πολιτιστικούς 
οργανισμούς στην Αθήνα, παρέχοντας υποστήριξη και ευκαιρίες 
συνεργασίας. Βασικό στόχο του ACN αποτελεί η διευκόλυνση της 
πρόσβασης του κοινού στην τέχνη αλλά και στην πληροφορία. Σε 
αυτό το πλαίσιο προωθείται η διεξαγωγή καλλιτεχνικών δράσεων στις 
γειτονιές της Αθήνας και σε πολλούς ακόμα δημόσιους χώρους. 

Το ACN δίνει ιδιαίτερο βάρος στην προώθηση των προϊόντων 
πολιτισμού στους επισκέπτες της Αθήνας και στην ενίσχυση της 
πρωτεύουσας ως πολιτιστικό πόλο έλξης διεθνώς. Στο πρώτο έτος 
λειτουργίας του, το ACN δημιούργησε το athensculturenet.com, μια 
δίγλωσση ιστοσελίδα με συγκεντρωτικό ημερολόγιο καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων, ενώ το εξαμηνιαίο φυλλάδιό του, που εκτυπώνεται και 
μοιράζεται σε 60.000-100.000 αντίτυπα (μεταξύ άλλων και στον 
Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας), παρουσιάζει τους οργανισμούς-
μέλη του και τα καλλιτεχνικά τους δρώμενα στην Αθήνα. Το ACN 
διεξήγαγε επίσης μια καμπάνια ανάδειξης της πολιτιστικής παραγωγής 
της Αθήνας, ενθαρρύνοντας τους Αθηναίους να αναλάβουν τον δικό 
τους “ρόλο” σε αυτήν, ενώ διενέργησε μια έρευνα για τον πολιτισμό.

athensculturenet.com

44 
μεγαλύτεροι πολιτιστικοί 
οργανισμοί ως μέλη

Δίκτυο Πολιτισμού Athens Culture Net

Ενισχύοντας τη διασύνδεση με τις τέχνες

60.000
φυλλάδια που προωθούν 
τα πολιτιστικά δρώμενα 
της Αθήνας διανεμήθηκαν

25
πολιτιστικές εκδηλώσεις 
συνδιοργανώθηκαν

Μεγάλα πανό με 
εικόνες ελληνικού 
χορού καλύπτουν 
κτίρια προς 
ανακατασκευή στο 
κέντρο της Αθήνας

Φεστιβάλ κατά 
της σπατάλης 
τροφίμων μαζί με 
τον οργανισμό 
"Μπορούμε", στο 
Εμπορικό Τρίγωνο

http://athenstrigono.org
http://athensculturenet.com
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Η Αθήνα είναι μια δυναμική σύγχρονη πρωτεύουσα με μεγάλο 
πολιτιστικό και ιστορικό πλούτο, χαρακτηριστικά που μπορούν 
να την αναδείξουν ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό 
διεθνώς. Το Athens Partnership υποστήριξε τη συμμετοχή του 
δήμου Αθηναίων σε μια νέα συμμαχία, μαζί με την Aegean 
Airlines και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, για 
την τουριστική προώθηση της Αθήνας ως "weekend city-break 
destination". Η συμμαχία αυτή, το Athens Tourism Partnership 
(ATP), υλοποίησε μια συντονισμένη καμπάνια επικοινωνίας 
στοχευμένη στο γερμανικό και γαλλικό κοινό, που άγγιξε 34 
εκατομμύρια υποψήφιους επισκέπτες της Αθήνας.

Η πρωτοβουλία αυτή συμπληρώθηκε από τη δράση των 
εθελοντών Athens Greeters, οι οποίοι σε κεντρικά σημεία της 
πόλης και στο διεθνές αεροδρόμιο υποδέχτηκαν με θέρμη 
χιλιάδες επισκέπτες από το εξωτερικό και μοιράστηκαν 
χρήσιμες συμβουλές για την επίσκεψή τους. Συνολικά, η δράση 
του ATP συνεισέφερε στην εντυπωσιακή αύξηση το 2017 στον 
αριθμό των επισκεπτών στην Αθήνα κατά 10% σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά.

34  
εκατομμύρια 
υποψήφιους  επισκέπτες 
άγγιξε η διεθνής καμπάνια 
επικοινωνίας

124 
πολίτες κάθε ηλικίας στο 
σώμα εθελοντών Athens 
Greeters

70.000 
επισκέπτες δέχτηκαν 
προσωπικό καλωσόρισμα 
στην Αθήνα από τους Athens 
Greeters

Athens Tourism Partnership

Στηρίζοντας μια στρατηγική συμμαχία 
για την τουριστική προώθηση της Αθήνας

http://www.thisisathens.org/never-ending-stories-landing/

H καμπάνια του Athens Tourism Partnership συνέβαλε σε 
ρεκόρ επισκεψιμότητας για την Αθήνα το 2017

Η Αθήνα διαθέτει όλα τα απαραίτητα εφόδια για τον 
μετασχηματισμό της σε “έξυπνη πόλη”, που αξιοποιεί 
την τεχνολογία για να διευκολύνει τη ζωή των κατοίκων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία του 
Δήμου με τον ιδιωτικό τομέα τεχνολογίας, καθώς και 
με εκπαιδευτικά τεχνολογικά ιδρύματα. Το Athens 
Partnership συμμετέχει ουσιαστικά στην ανάληψη 
ενεργού ρόλου από τον δήμο Αθηναίων στο ψηφιακό 
τοπίο, με μια σειρά πρωτοβουλιών.

Το 2017 δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ο ρόλος 
του Chief Digital Officer στον δήμο Αθηναίων για να 
αναπτύξει τη συνολική ψηφιακή στρατηγική του Δήμου. 
Συστάθηκε επίσης το Ψηφιακό Συμβούλιο του δήμου 
Αθηναίων, που απαρτίζεται από διευθυντές από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας που λειτουργούν 
στη χώρα (Accenture, IBM, Microsoft, Nokia, Oracle, 
OTE, SAP, Vodafone, WIND) καθώς και κορυφαίους 
ακαδημαϊκούς του χώρου, με στόχο τη διερεύνηση 
συνεργειών για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του 
Δήμου. Ήδη, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πρωτότυπων 
λύσεων διαχείρισης αποριμμάτων και την εγκατάσταση 
“έξυπνου” φωτισμού στο κέντρο της πόλης.

Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε το Athens Digital Lab 
του δήμου Αθηναίων, το οποίο, σε συνεργασία με την 
Cosmote, τη Nokia και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και 
με τον συντονισμό του Athens Partnership, στηρίζει την 
εξέλιξη καινοτόμων ιδεών σε ψηφιακές λύσεις για την 
πόλη. Τον Δεκέμβριο του 2017, μετά τον πρώτο ανοιχτό 
διαγωνισμό του ADL, 6 ομάδες νέων επιχειρηματιών 
επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 108 προτάσεις για να 
υποστηριχθούν για τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών 
για την Αθήνα, οι οποίες με τη στήριξη της Cosmote 
και της Nokia μπορούν στη συνέχεια να προωθηθούν 
εμπορικά σε άλλους δήμους στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 

9
κορυφαίες εταιρίες 
τεχνολογίας στο 
Ψηφιακό Συμβούλιο

108
προτάσεις για 
ψηφιακές εφαρμογές 
υποβλήθηκαν στο 
Athens Digital Lab 

6 
ομάδες τεχνολογίας 
επελέγησαν για να 
αναπτύξουν ψηφιακές 
λύσεις για την Αθήνα

Ψηφιακή Αθήνα

Στηρίζοντας την αναβάθμιση της 
Αθήνας σε "έξυπνη πόλη"

Ο Chief Digital Officer του δήμου 
Αθηναίων, Κωνσταντίνος Χαμπίδης 

και ο Todd Asher των Bloomberg 
Associates, στην παρουσίαση του 

Οδικού για την Ψηφιακή Αθήνα. 
Ο Οδικός Χάρτης αποτελεί ένα 

στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης της 
τεχνολογίας για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στην Αθήνα

athensdigitallab.gr

http://www.thisisathens.org/never-ending-stories-landing/
http://athensdigitallab.gr
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Accenture 

Bloomberg Associates

Bloomberg Philanthropies

COSMOTE

Drake & Maria Behrakis

Edenred

The Hellenic Initiative

Housemarket SA (Ikea)

The Libra Group

Ίδρυμα Λάτση

Microsoft

Nokia

Ίδρυμα Ωνάση

Open Society Foundations

Τράπεζα Πειραιώς

Solidarity Now

Taxibeat

Vodafone

Yale Concert Band

Υποστηρικτές

Μέγας δωρητής*

Δωρητές και υποστηρικτές σε είδος:

Δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά στα Ανοιχτά 
Σχολεία του δήμου Αθηναίων

Γιορτή για τα εγκαίνια νέου 
πεζοδρόμου στο Εμπορικό Τρίγωνο

* Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και 
πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού και της κοινωνικής 
πρόνοιας. Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά 
αποτελέσματα στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το Ίδρυμα στηρίζει επίσης προγράμματα 
που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού. Σε 
αυτό το πλαίσιο, το ΙΣΝ στήριξε τη δημιουργία και λειτουργία του Athens Partnership (AP). Η υποστήριξη του ΙΣΝ προς το AP εντάσσεται 
στο πλαίσιο της μεγάλης δωρεάς των €10 εκατομμυρίων ευρώ προς τον δήμο Αθηναίων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για 
τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

Συνεργάτες προγραμμάτων

Διευθύντρια Γραφείου 
Δημάρχου Αθηναίων και 
Πρόεδρο της Εταιρείας 
Ανάπτυξης & Τουριστικής 
Προβολής Αθηνών

Γενικό Γραμματέας του δήμου 
Αθηναίων

Αντιδήμαρχο Κέντρου Πόλης 
και Δημοτικής Αστυνομίας

Αντιδήμαρχο Διαχείρισης 
Απορριμμάτων

Αντιδήμαρχο Αστικής 
Υποδομής, Κατασκευών και 
Κτιριακών Έργων

Αντιδήμαρχο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και 
Ισότητας

Αντιδήμαρχο Μεταναστών 
και Προσφύγων

Αντιδήμαρχο για το Παιδί

   

Αντιδήμαρχο Πρασίνου, 
Αστικής Πανίδας, Αστικής 
Ανθεκτικότητας και 
Προσαρμογής στην Κλιματική 
Αλλαγή

Αντιδήμαρχο Κοινωνίας των 
Πολιτών και Καινοτομίας

Αντιδήμαρχο Εμπορίου 
Ανάπτυξης και Διαχείρισης 
Κοινοχρήστων Χώρων

Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με:



22 23

Οικονομικά στοιχεία

Νοέμβριος 2015 – Δεκέμβριος 2017

Υποστήριξη και έσοδα 

Συνεισφορές και δωρεές 8.299.206 € 

Λειτουργικά έξοδα 

Κόστη λειτουργίας προγραμμάτων   6.180.625 €

Διοικητικά και λειτουργικά έξοδα AP 574.707 € 

Κόστη εξεύρεσης πόρων  10.202 € 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 6.765.534 € 

Υπόλοιπο  1.533.672 € 

Το Athens Partnership δέχεται συνεισφορές 
και δωρεές που υποστηρίζουν προγράμματα 
διάρκειας ενός ή περισσότερων ετών. Επίσης 
διαχειρίζεται σημαντικές δωρέες σε είδος.

Περισσότερες πληροφορίες και τρόπους για την 
ενίσχυση του έργου μας θα βρείτε στο   
athenspartnership.org/donate

Αφίσα από την καμπάνια για τον πολιτισμό 
στην Αθήνα, που υποστηρίχθηκε από το Δίκτυο 
Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων

Δρόμος στολισμένος με τα 
"Πρόσωπα του Εμπορικού Τριγώνου"

Προσωπικό

Αλέξανδρος Καμπούρογλου
Γενικός Διευθυντής

Δήμητρα Πατρικαράκου
Διευθύντρια Προγραμμάτων

Ναταλία Γουίκς
Διευθύντρια Στρατηγικής και Συνεργασιών

Αλέξανδρος Κανδαράκης
Διευθυντής Επικοινωνίας

Αλέξης Φίλιας
Διευθυντής Οικονομικών

Δημήτρης Γρηγοριάδης
Υπεύθυνος Γραφείου

Συμβουλευτική Επιτροπή

Τάκης Αράπογλου

Lee Bodner

Νικηφόρος Διαμαντούρος

Αθανάσιος Τσιούρας

Ηγεσία

http://athenspartnership.org/donate


Αναξαγόρα 3-5 
Αθήνα 105 52 
 
τηλ. +30 216 700 3325 ext: 403 
info@athenspartnership.org

athenspartnership.org  
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facebook.com/athenspartnership
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