
 

 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: 30/09/2020 

 
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 (ThisisAthens.org). Η ανάπτυξη της πλατφόρµας ThisIsAthens.org (TIA) 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 
 

 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€ 
Η δηµόσια δαπάνη της πράξης επιµερίζεται ως ακολούθως: 

 

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 
Τ ο  ε π ι λ έ ξ ι μ ο  π ο σ ό  δ η μ ό σ ι α ς  δ α π ά ν η ς , η  ο π ο ί α  π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  

γ ι α  ε γ γ ρ α φή  σ τ ο  ΠΔ Ε  α ν έ ρ χ ε τ α ι  σ ε  908.000,00€. 


