
 

 

Ενημέρωση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» Νοέμβριος 2017 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO9001: 2008 

Πιστοποίηση Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001: 2008 έλαβε η 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

(ΕΥΔΕΠ) «Αττική 2014-2020» τον Ιούλιο του 2017.  

Το ISO 9001:2008 έχει εκπονηθεί από το Διεθνή Οργανισμό 

Τυποποίησης (ISO) και είναι ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο 

καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας τις οποίες τηρεί η Υπηρεσία, αποδεικνύοντας την 

ικανότητά της να παρέχει υπηρεσίες που ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις του οργανισμού και της νομοθεσίας.  

Η πιστοποίηση της ΕΥΔΕΠ έγινε βάσει των διαδικασιών TÜV 

HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε., αποδεικνύοντας ότι εφαρμόζει ένα 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το παραπάνω πρότυπο, 

στο πεδίο «Διαχείριση, Παρακολούθηση και Εφαρμογή 

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στην Περιφέρεια 

Αττικής».  

Ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 

 

Νέο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στην Πλάκα 

Το ενταγμένο στον Άξονα 06 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 («Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον») έργο της 

Αποκατάστασης του συγκροτήματος ιδιοκτησιών του Υπουργείου Πολιτισμού στις οδούς Αδριανού, Άρεως, Κλάδου και Βρυσακίου 

στην Πλάκα λύνει οριστικά το θέμα της στέγασης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και των συλλογών του με τα 

περισσότερα από 20.000 αντικείμενα. Εκτός από την στερέωση και αποκατάσταση όλων των ιστορικών κτιρίων, έχει ολοκληρωθεί 

επίσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ενώ αναμένεται και η ένταξη υποέργων για την προμήθεια του απαραίτητου 

εξοπλισμού (φωτισμός, εκθεσιακές προθήκες) για τη λειτουργία του νέου Μουσείου.  

Συνολικός προϋπολογισμός: 4,7 εκατομμύρια ευρώ 

 

   
  



 

 

Κέντρο Κοινότητας Ηλιούπολης 

Στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, και συγκεκριμένα στον Άξονα 09 («Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της 

Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής») έχει ενταχθεί από το 2016 η δημιουργία και η 3ετής λειτουργία 

Κέντρων Κοινότητας σε 55 Δήμους. Το Κέντρο Κοινότητας Ηλιούπολης, στην οδό Ηρώς Κωνσταντοπούλου 52, ολοκληρώθηκε και 

παραδόθηκε στους πολίτες το Σεπτέμβριο του 2017. Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, 

εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του 

Δήμου Ηλιούπολης, αλλά και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και 

της ποιότητας ζωής. Οι πολίτες μπορούν ακόμα να λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη και να συμμετέχουν σε προγράμματα 

εθελοντικής δράσης, δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.  

Προϋπολογισμός 168.480 ευρώ 

 

 

SOCIAL ATTICA  

 

Ένα ευρύ δίκτυο Δομών Κοινωνικής Ένταξης στηρίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, το οποίο αποτυπώνεται μέσα από 

την εφαρμογή www.socialattica.gr. Κέντρα Κοινότητας, ορισμένα και με Παράρτημα Ρομά, Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας 

(ΚΔΗΦ), Κοινωνικά Φαρμακεία, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων μπορούν να αναζητηθούν 

με ευκολία μέσα από την ιστοσελίδα και να συμβάλλουν στην δικτύωση, διασύνδεση και την ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών που 

αποτελούν δυνητικούς ωφελούμενους. Ανάμεσα στις υπηρεσίες που παρέχονται είναι η αναζήτηση του είδους της δομής ενδιαφέροντος, η 

εύρεση του κοντινότερου σημείου επαφής, η ενημέρωση για εγκυκλίους, η λήψη χρήσιμων οδηγιών, ενώ πλέον είναι δυνατή και η 

συνομιλία με ChatBot για την παροχή σε πραγματικό χρόνο της πληροφορίας που αναζητά ο φορέας ή ο ωφελούμενος μέσα από την 

εφαρμογή www.socialattica.gr. 

http://www.socialattica.gr/
http://www.socialattica.gr/

