
€ 161 εκατ.
πόροι του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου 
μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

Ωφελούνται 255.000 πολίτες 
Ενισχύονται 292 κοινωνικές δομές

Στηρίξαμε στην πράξη, τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις της Αττικής για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της πανδημίας, με στόχο 
• τη στήριξη της λειτουργίας τους
•τη διατήρηση των θέσεων εργασίας 
 όσων απασχολούνταν σε αυτές

•Πρόσληψη 1481 γιατρών και νοσηλευτών 
 (επικουρικό προσωπικό) σε 37 δομές υγείας
•Αγορά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για τα 
 δημόσια νοσοκομεία, καθώς και τις δομές υγείας 
 της Αττικής
• Κατασκευή ενός νέου Κέντρου Υγείας στο Κερατσίνι
•Προμήθεια 8 κινητών μονάδων για τις ανάγκες 
 του ΕΚΑΒ

• προστατεύουν το περιβάλλον («πράσινα» έργα)
• αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα της Αττικής
• αναβαθμίζουν τη δημόσια υγεία 
• ενισχύουν την προστασία της ζωής και της περιουσίας 
 και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών 
• επενδύουν στη νέα γενιά
• κάνουν πιο ασφαλείς τις μετακινήσεις
• ενισχύουν το κοινωνικό αποτύπωμα

•Κέντρα Κοινότητας      
•Δομές Αστέγων
•Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
•Κοινωνικά Παντοπωλεία      
•Δομές Ψυχικής Υγείας & Εξαρτήσεων
•Ξενώνες και Συμβουλευτικά Κέντρα για Υποστήριξη   
 Γυναικών θυμάτων Βίας

€ 1,8 δισ. έργα ενταγμένα 
στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

€ 250 εκατ. 
πόροι του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020
Mη επιστρεπτέα χορήγηση κεφαλαίου 
κίνησης σε 10.000 μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις

€ 200 εκατ. 
πόροι του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020
Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας μέσω της ενίσχυσης του 
δημόσιου συστήματος υγείας

Έργα που κάνουν κάθε μέρα που περνά 

καλύτερη τη ζωή όλων μας

Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Προστασία
Υγεία

Υποδομές

Στόχοι:

ενίσχυση της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας

αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και του κοινωνικού κράτους

ενίσχυση του πολιτισμού και του αθλητισμού

προστασία του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση 
των συνεπειών της κλιματικής κρίσης

δημιουργία σύγχρονων υποδομών, που ενισχύουν την 
ασφάλεια, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και 
δημιουργούν χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης

547 Έργα υποδομών μικρά και μεγάλα
292 Κοινωνικές δράσεις
11.310 Ενισχύσεις επιχειρήσεων

12.149 έργα
εκ των οποίων:


