
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Κωδικός Πράξης / MIS (ΟΠΣ): 5032728 

Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

ΟΤΑ 

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης: 01/11/2018 

Ημερομηνία Λήξης Πράξης: 31/08/2021 

 

Φυσικό Αντικείμενο Πράξης: 

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξη και αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων 

που προωθούν την Αθήνα ως προορισμό, για κατοίκους, επισκέπτες και εν γένει προς κάθε 

ενδιαφερόμενο. Πρόκειται για μεταφορά καλής πρακτικής που ακολουθούν διεθνείς προορισμοί, όπως 

το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, η Βαρκελώνη και η Λισαβόνα. Πρόκειται για έναν στρατηγικό στόχο στο 

πλαίσιο του τουρισμού πόλεων (city break) και ειδικότερα την ανάδειξη της Αθήνας ως προορισμό 

καθόλη τη διάρκεια του έτους.  

Στο πλαίσιο της Πράξης θα αναπτυχθεί τεχνολογική πλατφόρμα φιλοξενίας ψηφιακού περιεχομένου για 

χρήση τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από κινητές συσκευές, με στόχο την 

προβολή/προώθηση και ανάδειξη:  

α) των θεματικών εμπειριών που μπορεί να αποκομίσει ένας επισκέπτης στην πόλη, π.χ. πολιτισμός, 

γαστρονομία, αθλητισμός, καινοτομία,  

β) των γειτονιών της Αθήνας,  

γ) ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού, π.χ. συνεδριακού, γαστρονομικού, τουρισμού πόλεων, 

πολιτιστικού κλπ. και  

δ) της ποιότητας ζωής στην πόλη.  

Στρατηγικός στόχος της πρότασης είναι η προώθηση και ανάδειξη όλων των πτυχών της ζωής στην 

Αθήνα, υπό την οπτική του προορισμού τόσο για τους πολίτες, όσο και για τους επισκέπτες και τους 

επαγγελματίες. Το ψηφιακό περιεχόμενο που θα ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και θα επικαιροποιείται 

συνεχώς, θα συνεισφέρει σημαντικά:  

α) στην ολιστική ανάδειξη της ταυτότητας της Αθήνας ως προορισμό,  

β) στην ενίσχυση της εμπειρίας του επισκέπτη στην πόλη, και  

γ) στην ενημέρωση του κοινού για τα δρώμενα στην πόλη.  

Ταυτόχρονα, αυτό το περιεχόμενο θα αναπτύσσεται και για προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Αυτεπιστασία στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη και αξιοποίηση 

διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση του προορισμού 

«Αθήνα» στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης» 

Το Υποέργο θα υλοποιηθεί με Ιδία Μέσα (Αυτεπιστασία) μέσω των ακόλουθων δράσεων – πακέτων 

εργασίας:  

ΠΕ 1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου 

Το εν λόγω πακέτο εργασίας αφορά στο συντονισμό, την παρακολούθηση, τη διοικητική και οικονομική 

διαχείριση και η επιστημονική υποστήριξη του συνολικού έργου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΠΕ1 θα 



 

υλοποιηθούν ενέργειες που αφορούν στη διοικητική διεύθυνση και διαχείριση του έργου, την οικονομική 

διαχείριση όλων των συμβάσεων και δράσεων της Πράξης κλπ. 

ΠΕ 2: Δημιουργία και Λειτουργία Πλατφόρμας  

Το εν λόγω πακέτο εργασίας αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών για τη 

δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία, αναβάθμιση του κεντρικού ιστότοπου για τον ψηφιακό οδηγό της 

Αθήνας (https://develop.thisisathens.org/el/). Η ανάπτυξη της πλατφόρμας 

https://develop.thisisathens.org/el/ θα βασιστεί σε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού 

κώδικα (open source). 

ΠΕ 3: Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου  

Το εν λόγω πακέτο εργασίας αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών παραγωγής 

ψηφιακού περιεχομένου για την περεταίρω ανάπτυξη και εμπλουτισμό της πλατφόρμας με νέες 

πληροφορίες, λειτουργίες και εφαρμογές.  

Ειδικότερα περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης  στρατηγικής ψηφιακής επικοινωνίας της 

Αθήνας ως τουριστικού προορισμού, την συγγραφή κι επιμέλεια κειμένων σε θέματα και κατηγορίες που 

θα υποδεικνύονται από τον αρχισυντάκτη της πλατφόρμας καθώς και την δημιουργία και παραγωγή 

ψηφιακού περιεχομένου όπως πχ φωτογραφίες και άλλες εικόνες. Η ανάπτυξη και παραγωγή του 

περιεχομένου, του λεκτικού και οπτικού υλικού αποτελεί μια από τις βασικές παραμέτρους για την 

υλοποίηση της συνολικής δράσης της προώθησης και της προβολής της Αθήνας μέσω των διαδικτυακών 

μέσων. Το σύνολο της πληροφορίας, το οποίο διαχέεται μέσω των κειμένων αλλά και του οπτικού υλικού 

συμβάλει σημαντικά στην ενδυνάμωση των θεματικών ενοτήτων αλλά και στην δημιουργία μιας 

διαδικτυακής, βιωματικής εμπειρίας για τους επισκέπτες. 

Δείκτες Εκροών 

Κωδικός 

Δείκτη 

Ονομασία Δείκτη Μονάδα 

Μέτρησης 

Κατηγορία Περιφέρειας Τιμή 

Στόχος 

09412 Ψηφιακές εφαρμογές που αναπτύσσονται Αριθμός Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 1,00 

SO007 

 

Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται / 

αναβαθμίζονται 

Αριθμός 

 

Περισσότερο Aνεπτυγμένες Περιφέρειες 

 

1,00 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η δημόσια δαπάνη της Πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ανέρχεται σε 908.000,00€. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης της πράξης, η οποία επιμερίζεται ως 

ακολούθως και προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ, ανέρχεται σε 908.000,00€. 

Συλλογικές Αποφάσεις που Χρηματοδοτούν / χρηματοδότησαν την Πράξη 

Κωδικός 

ΣΑ 

Κωδ. Πράξης ΣΑ 

(Κωδικός Ενάριθμου) 

Πρόταση 

Εγγραφής 

Ενεργός Ενάριθμος 

(που συνεχίζει να 

πληρώνει την Πράξη) 

Π/Υ Υποέργων 

Προπαρασκευαστικών 

Ενεργειών 

Σύνολο Π/Υ 

ΕΠ0851 2018ΕΠ08510055 -- ΝΑΙ 0,00 908.000,00 

 

https://develop.thisisathens.org/el/
https://develop.thisisathens.org/el/

