
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση: «Η μουσική και η ιστορία των δρόμων»

Αστική Αρχή: Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)

ΕΚΧΩΡΗΣΗ: ΦΕΚ 841/Β/09.03.2018                                                                                               35.000.000 ΕΥΡΩ
Η στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των τριών (3) Δήμων του νότιου τομέα  (Καλλιθέας, Π. Φαλήρου και Αλίμου) επιδιώκει την ανάπτυξη ενός 

δικτύου δραστηριοτήτων με επίκεντρο τους τομείς τουρισμού – πολιτισμού και στόχο την μέγιστη δυνατή διάχυση των ωφελειών που προκύπτουν από τη 
λειτουργία του ΚΠΙΣΝ,  συνδυαστικά με τον Φαληρικό Όρμο και τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού. 

Περιοχή Παρέμβασης είναι περιοχή του Νότιου Τομέα της Αττικής, όπου προσδιορίζονται 2 πόλοι υπερτοπικής σημασίας:
Ο πρώτος είναι ο Πόλος Φαληρικού Όρμου, που περιλαμβάνει το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαληρικού Όρμου, στα θαλάσσια μέτωπα των Δήμων Καλλιθέας 
και Παλαιού Φαλήρου και την περιοχή του παλαιού Ιπποδρόμου – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος, στο Δήμο Καλλιθέας. Ο δεύτερος είναι ο 
Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (η περιοχή ανάπτυξης του Ελληνικού καταλαμβάνει τμήμα του Δήμου Αλίμου, στο νότιο άκρο του). Στο 

βορειοδυτικό άκρο της περιοχής διέρχεται ο Κεντρικός Άξονας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Λ. Συγγρού και στο νοτιοανατολικό, η Λ. Ποσειδώνος, 
Άξονας θαλάσσιου μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220) ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17603 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:210 4810386, 210 4811371, 210 4811578, 210 4811639

https://sydna.gr

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΣ.1: Αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής λειτουργίας
● 1b.Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία ● 2b. Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ ●

2c. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ ● 3a: Προώθηση της επιχειρηματικότητας ● 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της 
επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ● 3d: Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ

ΑΣ.2: Ενίσχυση πολιτιστικής ταυτότητας και ανάδειξη – προστασία περιβάλλοντος
● 4c: Ενεργειακή απόδοση και της χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ● 5a: Κλιματική αλλαγή ● 6a: Επενδύσεις στον 

τομέα των αποβλήτων ● 6c: Διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ● 6e: Βελτίωση 
του αστικού περιβάλλοντος ● 9a: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές ● 10a: Επενδύσεις στην 

εκπαίδευση

ΑΣ.3: Προώθηση επιχειρηματικότητας και απασχόλησης
● 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων ● 8v: Προσαρμογή των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές  ●9i: Ενεργητική ένταξη, με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών ●

9iii: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων ● 9v: Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας


