
 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  

 
   

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)          Σελίδα 1 

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Αρκαδίας 37 Περιστέρι, 12132 
Πληροφορίες: : Ιωάννα Χαρακίδα 
Τηλ.: 2105745826 Εσ.:267 
Fax: 2105759547 
Email: defd@asda.gr 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   

 
  

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 31.03.2021 
Α.Π.:   1323 

  
Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΣΔΑ_30 

Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: 1093  
Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4402 
Έκδοση: 1/0  

     
Προς:  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37, 12132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»  

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ")» 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 
87Α, 07/06/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά, 
4. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει,  
5. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32670/ΕΥΘΥ (ΦΕΚ 715/Β/24-04-2015) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, 
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), 
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει,  
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013,«για το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου», όπως ισχύει, 
9. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 

(Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014 – 2020» 

ΑΔΑ: ΨΒΠ8ΟΡΕΓ-ΑΗ9
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10. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π.«ΑΤΤΙΚΗ» 
2014 – 2020, 

11. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8401 final/06.12.2017, που αφορά την τεχνική προσαρμογή του 
Ε.Π."ATTIKH" 2014 – 2020, 

12. Τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2018) 8869 final/12.12.2018 & C(2019) 3088 final/16.04.2019, που 
αφορά στην έγκριση της 2ης Αναθεώρηση του ΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020, 

13. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2020) 90final/09.01.2020, που αφορά στην έγκριση της 3ης Αναθεώρηση 
του ΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020, 

14. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2020) 4741final /09.07.2020, που αφορά στην έγκριση της 4ης 
Αναθεώρηση του ΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020, 

15. Την 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968)Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ), 

16. Την υπ' αριθμ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ 2857/Β/28-12-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο "Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26-09-2014 – 
ΦΕΚ 2573/Β/26-09-2014)" (ΑΔΑ: ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6), 

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (εφεξής ΓΑΚ – O.J ΕΕ L 187/1 της 
26.6.2014), 

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, 

19. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 107, 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01), 

20. Τη με Α.Π. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ σχετικά με τις «Οδηγίες σε φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση 
Κρατικών Ενισχύσεων»,  

21. Το με αριθμό πρωτ. 115150/EYKE 4023/02.11.2016 έγγραφο, "Οδηγίες αναφορικά με την αξιολόγηση πλήρωσης του κριτηρίου 
συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων, 

22. Tη με Α.Π. 92415/ΕΥΚΕ6282/28.08.2017 επιστολή της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες και παρότρυνση Τήρησης Διαδικασιών προς 
Φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων», 

23. Τις από 03-07-2015 αποφάσεις της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014–2020, με τις οποίες εγκρίθηκαν 
η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των 
εντάξεων και οι τιθέντες κατ' έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα 
Προτεραιότητας, 

24. Τα αποτελέσματα της Γραπτής Διαδικασίας 10, ως προς το Θέμα 1ο με τίτλο «Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης», 
τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 με Α.Π. 
706/24-02-2017 [Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής] – (ΑΔΑ: 6ΜΧΤ7Λ7-4ΙΑ), 

25. Την με αρ. πρωτ. 376/07.02.2018 (ΑΔΑ:7Θ4Β7Λ7-ΞΩΞ) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για την έγκριση της Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της 
ΟΧΕ/ΒΑΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. 
όπως τροποποιήθηκε από την 3998/29.12.2020 απόφαση έγκρισης 1ης τροποποίησης  (ΑΔΑ: ΩΧΙΗ7Λ7-07Ξ)  

26. Την υπ’ αριθ. 378/7.02.2018 (ΦΕΚ 775/Β/2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό της «Διεύθυνσης 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Αττική» 2014-2020 όπως τροποποιήθηκε από την υπ. αριθμ. 4008/29.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΙΖΓ7Λ7-9Η8) απόφαση (ΦΕΚ  
6048/Β’/31.12.2020), 

27. Τα Ειδικά Σχεδία Δράσης των Δήμων - Εταίρων στο πλαίσιο Διαβούλευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1031/12.03.2018 Πρόσκλησης του ΕΦΔ ΑΣΔΑ, 

28. Το με αριθμ.731/30-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα ‘’Σύμφωνη γνώμη για τις 
Δράσεις της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Θ.Σ.9 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-
2020’’ 

29. Την από 27.06.2019 [ΑΔΑ: 6ΑΦ47Λ7-8ΚΤ] απόφαση της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020, με 
την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής της Δράσης 9.5.ΑΣΔΑ.1 ‘’Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ")”'', όπως τροποποιήθηκε 
από την Γραπτή Διαδικασίας 46, ως προς το θέμα  1ο με τίτλο " Τροποποίηση μικρής κλίμακας της Εξειδίκευσης της Δράσης 
9.5.ΑΣΔΑ.1 τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση του Προέδρου της  Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014–
2020 με αριθμ. πρωτ. 984/22.03.2021 [Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής] – (ΑΔΑ:ΨΑΙΙ7Λ7-Φ0Ω) 

30. Τα  με αριθμ. πρωτ. 117248/ΕΥΚΕ1812/05.11.2020 (α.π. ΑΣΔΑ 4969/5.11.2020) και 123636/ΕΥΚΕ2071/20.11.2020 (α.π. ΑΣΔΑ 
5238/23.11.2020) έγγραφα Διατύπωσης Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. 

31. Το με αριθμ. πρωτ. 334/26.01.2021 (ΑΣΔΑ) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ΕΥΣΕΚΤ σχετικά με την έγκριση των 
δεικτών της πρόσκλησης, 

32. Τo με αριθμ. πρωτ. 1298/29.03.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» σχετικά με την παροχή 
σύμφωνης γνώμης για την έκδοση πρόσκλησης της δράσης 9.5.ΑΣΔΑ.1. 

 
 

Κ Α Λ Ε Ι 
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων 
(ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους): 
 

• τον ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΣΔΑ) 
 
 

ΑΔΑ: ΨΒΠ8ΟΡΕΓ-ΑΗ9
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για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα 
Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».  
 
Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι Δημόσιοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω 
αναφερόμενους. 

 
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

1.1. H Δράση αφορά στην ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα, όπου παρατηρείται το 

παράδοξο φαινόμενο να επικρατούν υψηλά ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, υψηλής ανεργίας λόγω της 

αποβιομηχάνισης και της αποδυνάμωσης του παραγωγικού ιστού σε τοπικό επίπεδο, ενώ ο τομέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας παραμένει καχεκτικός και χωρίς ιδιαίτερη στήριξη για την ανάπτυξη και προώθηση των φορέων του.  

Ειδικότερα, η  Δράση αφορά την ανάπτυξη ενός τοπικού Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΤΟΚΑΛΟ) στην 

περιοχή κατ’αρχήν στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ"), το οποίο θα συμβάλλει στην κάλυψη σύνθετων 

κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων, ενισχύοντας την προώθηση της απασχόλησης και συμβάλλοντας στην πρόληψη ή/και 

καταπολέμηση του αποκλεισμού ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Το συγκεκριμένο Οικοσύστημα οριοθετείται 

κατ΄αρχήν ως το πλέγμα οργανωμένων δραστηριοτήτων της αγοράς, της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των κοινωνικών δικτύων που επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον 

για την ανάπτυξη και αξιοποίηση πρωτοβουλιών στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ). 

Η στόχευση του τοπικού Οικοσυστήματος (local ecosystem) υιοθετεί τη δυναμική εξέλιξη του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας (Social 

Economy), ο οποίος προσεγγίζεται διαχρονικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το πλέγμα οργανωμένων δραστηριοτήτων φορέων 

τοπικής κατά βάση στόχευσης που καλύπτουν το χώρο ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα της οικονομίας, χαρακτηρίζοντας 

ένα ιδιαίτερα σύνθετο πεδίο δραστηριοποίησης οργανισμών ιδιωτικού δικαίου, όπως οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τα σωματεία, 

τα ιδρύματα, οι αλληλασφαλιστικές εταιρίες, οι συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις που δεν έχουν την μορφή συνεταιρισμού 

(μορφώματα εμπορικής επιχείρησης που δεν διανέμουν κέρδη ή περιορίζουν σημαντικά την δυνατότητα διανομής κερδών και 

επανεπενδύουν το σύνολο ή το σημαντικότερο μέρος των κερδών τους για την επίτευξη ενός κοινωνικού στόχου). Καλύπτει, επομένως, 

και τον τομέα  της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Social and Solidarity Economy), o οποίος αντιστοιχεί στην Ελληνική έννομη 

τάξη στο «σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, 

διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, 

καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον» (άρθρο 2 του Ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και 

ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»). 

Η προτεινόμενη Δράση, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες της περιοχής, καθώς και το έως σήμερα ανεκμετάλλευτο δυναμικό 

της ΚΑΛΟ γενικότερα, στοχεύει στην ανάπτυξη και υποστήριξη του τοπικού Οοικοσυστήματος ΚΑΛΟ μέσω της υλοποίησης των 

ακόλουθων  υποδράσεων: 

1. Σύσταση και λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα 

2. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την υποστήριξη και προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας (West Athens e - Social Economy 

Initiatives & Services / WAeSEIS) 

3. Συμμετοχικές Δράσεις ανάπτυξης Κοινωνικών Δικτύων και επιδεικτικών ενεργειών και πρωτοβουλιών για την προώθηση και 

διάδοση της ΚΑΛΟ, χωρίς γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς. 

Η φιλοσοφία της Δράσης έγκειται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάπτυξης και προώθησης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας κατ’αρχήν στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας, αλλά με δυνατότητες αξιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών ανεξαρτήτως 

του τόπου εγκατάστασης των δυνητικά ωφελουμένων, παρέχοντας ένα συνεκτικό πλέγμα υπηρεσιών ιδίως προς τους υφιστάμενους / 

δυνητικούς / εν δυνάμει φορείς ΚΑΛΟ, με έμφαση στους φορείς που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν. 4430/2016 (Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης, Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, οποιοδήποτε άλλο μη 

μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα και πληροί τις εκ του νόμου προϋποθέσεις) και έχουν 

έδρα ή/και δραστηριοποιούνται είτε στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας, είτε και σε άλλες περιοχές της Χώρας. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους θα παρέχονται χωρίς διακρίσεις και ανταλλάγματα και θα  διαφοροποιούνται 

μεθοδολογικά ανάλογα για το εάν πρόκειται για κοινωνική επιχείρηση ή φορέα ΚΑΛΟ σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης (διαδικασίας 

ίδρυσης / Start up) ή για κοινωνική επιχείρηση ή φορέα ΚΑΛΟ που βρίσκεται σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης.  

Οι δράσεις-υποδράσεις αφορούν σε αντικείμενα που δύναται να αξιοποιηθούν από όλους τους εργαζόμενους φορέων ΚΑΛΟ, 

ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης. 

Σε κάθε περίπτωση, οι προβλεπόμενες υπηρεσίες θα απευθύνονται δωρεάν και χωρίς αντάλλαγμα, συνολικά  και ισότιμα προς πολίτες 

και σε επιχειρήσεις που δρουν ή πρόκειται να ιδρυθούν δυνητικά στο πλαίσιο του Ν. 4430/2016, αλλά και στο πλαίσιο των λοιπών 

οικονομικών δραστηριοτήτων, καλύπτοντας όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, ήτοι το σύνολο των κλάδων και τομέων 

της οικονομίας και τις επιχειρήσεις στην ελληνική επικράτεια, χωρίς γεωγραφικές ή άλλες διακρίσεις, ενώ δεν θα τίθενται όροι και 

προϋποθέσεις για να λάβουν τις ανωτέρω υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχει επιλεκτική μεταχείριση καμίας επιχείρησης ή 

κλάδου επιχειρήσεων, εφόσον η δράση καλύπτει το σύνολο των επιχειρήσεων που  δρουν ή πρόκειται να λειτουργήσουν δυνητικά στο 

πλαίσιο του Ν. 4430/2016, τα αποτελέσματα δε και οι μέθοδοι της Δράσης θα είναι «ανοιχτά» προς χρήση σε κάθε ενδιαφερόμενο, 

φυσικό πρόσωπο, επιχείρηση ή εργαζόμενο. 
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Ενδεικτικό περιεχόμενο των Υποδράσεων: 

 

Υποδράση 1: Παρατηρητήριο Ανάπτυξης Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα («Παρατηρητήριο ΚΑΛΟ»). 

Η Υποδράση 1 περιλαμβάνει το πλέγμα των παρεμβάσεων δημιουργίας και ωρίμανσης του τοπικού Οικοσυστήματος Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας του «Παρατηρητηρίου ΚΑΛΟ», που θα προωθήσει τις ακόλουθες 

ενδεικτικές ενέργειες: 

• Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα, με δυνατότητες παροχής εξ 

αποστάσεως υπηρεσιών  χωρίς όρους, προϋποθέσεις και ανταλλάγματα προς κάθε ενδιαφερόμενο, 

• Ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την αποτύπωση του κοινωνικού 

προφίλ της γεωγραφικής περιοχής Δυτικής Αθήνας (δείκτες, στατιστική κατανομή) με στόχο τη διάγνωση και την ανίχνευση 

αναγκών και δυνατοτήτων προσέγγισης, ανάπτυξης, ενεργοποίησης, λειτουργίας, διοίκησης και ανάπτυξης Φορέων ΚΑΛΟ, 

σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

• Καταγραφή καλών πρακτικών από το εξωτερικό, μεταφορά τεχνογνωσίας και διάχυση καλών πρακτικών, προετοιμασία οδηγών 

και γενικού και ειδικού ενημερωτικού υλικού και εργαλείων, τα οποία θα «διαχέονται» στο κοινό δωρεάν,  

• Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης και συστηματικής συλλογής δεδομένων και πληροφοριών για τις δραστηριότητες και 

τις εξελίξεις στον τομέα στην Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο - Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων. 

• Ανάπτυξη εργαλείων για την αξιολόγηση του «κοινωνικού αντίκτυπου» (Social Impact Assessment) για την αποτύπωση της 

παραγόμενης συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας που κομίζει η δραστηριότητα των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας, σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο στις τοπικές κοινωνίες. 

• Έρευνα για την αξιολόγηση του «κοινωνικού αντίκτυπου». 

• Δημιουργία εργαλείων εξασφάλισης της βιωσιμότητας του τοπικού Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 

• Εκδόσεις του Παρατηρητηρίου (σε ηλεκτρονική μορφή) 

• Διαδικτυακή πύλη του «Παρατηρητηρίου ΚΑΛΟ». 
 

Υποδράση 2: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Στήριξης της Ανάπτυξης του Οικοσυστήματος της ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα (West 

Athens e - Social Economy Initiatives & Services / WAeSEIS) 

Η Υποδράση 2 επιδιώκει την αντικειμενική ενίσχυση των κύριων συντελεστών ανάπτυξης του τοπικού Οικοσυστήματος Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα, μέσω της ανάπτυξης ενός πλέγματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών στήριξης, που 

αναπτύσσονται σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα και διακρίνονται, ως προς την παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών,  ενδεικτικά 

ως εξής: 

α) παροχή ανοιχτών ηλεκτρονικών διαδραστικών πληροφοριών και ανάπτυξη εργαλείων προς χρήση από υφιστάμενους φορείς ΚΑΛΟ, 

μελλοντικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες (μεμονωμένους ή σε ομάδες), άνεργους και εργαζομένους (ανεξαρτήτως του κλάδου στον 

οποίο απασχολούνται), οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή έχουν έδρα ή εργάζονται ή διαμένουν στη Δυτική Αθήνα. 

Οι ψηφιακές υπηρεσίες ενημέρωσης προς τους δυνητικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

• Πρόσβαση στο Οικοσύστημα ΚΑΛΟ της Δυτικής Αθήνας (τυπολογίες του θεσμικού καθεστώτος των φορέων ΚΑΛΟ, τεχνικές 

ίδρυσης και λειτουργίας φορέων ΚΑΛΟ, μεθοδολογίες για την κινητοποίηση και ενδυνάμωση τους) 

• Δημιουργία και υποστήριξη «Κοινοτήτων Κοινωνικής Οικονομίας» (μοντέλα συνεργασίας και δικτύωσης φορέων ΚΑΛΟ με 

άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο., όπως ιδίως προμηθευτές, πελάτες, άλλοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο.). 

Οι ψηφιακές υπηρεσίες ενημέρωσης προς τους υφιστάμενους φορείς ΚΑΛΟ θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

• μεθοδολογίες για την κινητοποίηση και ενδυνάμωση τους 

• διαδικασίες μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου (η παραγόμενη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια που κομίζει η δραστηριότητα 

ενός φορέα ΚΑΛΟ σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο στις τοπικές κοινωνίες) του φορέα ΚΑΛΟ 

• πρόσβαση σε διαδικασίες Κοινωνικά Υπεύθυνων Δημοσίων Προμηθειών 
• πρόσβαση σε ιδιωτικά χρηματοδοτικά εργαλεία (συμβατική επιχειρηματικότητα) υποστήριξης των φορέων ΚΑΛΟ 
• πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία της κοινωνίας των πολιτών (χορηγίες από κοινωφελή ιδρύματα, πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών) 
• πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία Διεθνών Οργανισμών. 

 

β) ανάπτυξη ηλεκτρονικών διαδραστικών πληροφοριών για την υποστήριξη κατ’ αρχήν των Δήμων της Δυτικής Αθήνας και, ελεύθερα, 
λοιπών Δήμων που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν πρωτοβουλίες στο πεδίο της ΚΑΛΟ, παρέχοντας ιδίως ii. υπηρεσίες ενημέρωσης και 
συμβουλευτικής για τις δυνατότητες και προϋποθέσεις συνεργασίας με φορείς ΚΑΛΟ, ii. υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικής για 
την συμμετοχή τους στην ανάπτυξη του τοπικού Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, iii. υπηρεσίες σύζευξης μεταξύ 
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των φορέων της ΚΑΛΟ, των ληπτών προνοιακών επιδομάτων (ιδίως του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος)1 / τακτικών επιδομάτων 

ανεργίας και των εξυπηρετουμένων / ενδιαφερομένων να εξυπηρετηθούν από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. 

 
Η στόχευση της Υποδράσης 2 είναι συμπληρωματική σε σχέση με το περιεχόμενο της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας», που υλοποιείται από το 2018 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Άξονες Προτεραιότητας 2,4,5 - Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5: 

«Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 

αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και Ειδικός Στόχος 1: «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω 

της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»). Για το λόγο αυτό, η Υποδράση 2 θα 

επικεντρωθεί στην παροχή υπηρεσιών τύπου Δράσεων Α’ Δέσμης Ενεργειών των Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας. Αντίθετα, δεν θα παρέχονται υπηρεσίες τύπου Δράσεων Β’ Δέσμης Ενεργειών των Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας: υπηρεσίες υποστήριξης στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, υπηρεσίες υποστήριξης στη δημιουργία 

Marketing plan, υπηρεσίες υποστήριξης για την δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων συνοδευόμενων από υποστήριξη στην υποβολή 

αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ.  

Υποδράση 3: Συμμετοχικές Δράσεις ανάπτυξης Κοινωνικών Δικτύων και επιδεικτικών ενεργειών και πρωτοβουλιών για την 

προώθηση και διάδοση της ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα. 

Στο πλαίσιο της παρούσας Υποδράσης, επιδιώκεται η προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) κατ’αρχήν με 

πεδίο εφαρμογής τη Δυτική Αθήνα και δυνητικά με αποδέκτες χωρίς γεωγραφική ή άλλα αναφορά,  μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής 

συλλογικών και καινοτόμων δράσεων ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και διάδοσης της ΚΑΛΟ, συμπεριλαμβανομένων 

επιδεικτικών δράσεων και εκθέσεων, σε συνεργασία με τοπικούς και υπερ-τοπικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων, 

φορέων του δημοσίου που διαθέτουν κατάλληλες υποδομές, υφιστάμενων ή υπό ίδρυση φορέων ΚΑΛΟ, καθώς και των Κέντρων 

Στήριξης ΚΑΛΟ της Δυτικής Αθήνας, όπου και εφόσον αυτά υπάρχουν και λειτουργούν. Οι δράσεις που υλοποιούνται με φυσικά μέσα 

θα εκτελεσθούν εντός της Δυτικής Αθήνας. 

Ειδικότερα, προβλέπονται οι ακόλουθες Δράσεις: 

• Έρευνες και καμπάνιες για την ταυτότητα, το ρόλο και το καθεστώς της ΚΑΛΟ στην Δυτική Αθήνα, με στόχο την προβολή της 
ΚΑΛΟ για την ανάδειξη των αξιών που πρεσβεύει καθώς και των ειδοποιών χαρακτηριστικών της (θα επιδιωχθεί η προβολή 
των διαφορετικών επιχειρησιακών μοντέλων που εντάσσονται στην ΚΑΛΟ, των προσδιοριστικών αξιών, του οράματος και της 
γενικότερης αποστολής των φορέων ΚΑΛΟ, καθώς και ο κοινωνικός, οικονομικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος τους) 

• Ημερίδες και Συνέδρια (σε φυσική ή/και σε διαδραστική εξ αποστάσεως μορφή) με ελεύθερη πρόσβαση και με κατάλληλη 
δημοσιότητα, ώστε να διασφαλιστούν τυχόν ζητήματα επιλεκτικής μεταχείρισης, 

• Θεματικά Εργαστήρια των φορέων της ΚΑΛΟ και των εργαζομένων σε αυτούς 
• Σεμινάρια για τους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα0 να απασχοληθούν στον τομέα της ΚΑΛΟ 
• Σεμινάρια για  στελέχη και αιρετούς των Δήμων της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας  
• Εκδηλώσεις παρουσίασης και προβολής καινοτομικών / καλών πρακτικών ΚΑΛΟ σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο (στο πλαίσιο αυτό θα οργανωθούν συναντήσεις και συγκεντρώσεις φορέων της κοινωνίας των πολιτών, τοπικών 
επιχειρηματιών, φορέων του δημόσιου τομέα, δημοτικών δομών, νέων ή δυνητικών κοινωνικών επιχειρηματιών για την 
ανταλλαγή απόψεων, τον προσδιορισμό των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του κύκλου 
ζωής νέων υπηρεσιών και προϊόντων και την ανάπτυξη νέων εργαλείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας) 

• Εκθέσεις προβολής των φορέων και πρωτοβουλιών ΚΑΛΟ 
• Ανοικτό Φόρουμ του Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας (θα 

επιδιωχθεί η κινητοποίηση των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών που εκφράζουν τις τοπικές 
κοινωνικές ανάγκες και διαμεσολαβούν τα αιτήματα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων / επίσης θα επιδιωχθεί η οριζόντια 
δικτύωση μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο, αλλά και η κάθετη δικτύωση με τη δημιουργία 
τομεακών δικτύων μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται σε συναφή ή συμπληρωματικά αντικείμενα) 

• Θεματικό Φόρουμ για αιρετούς και στελέχη των Δήμων της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας  
• Οργάνωση βραβείων για τους συντελεστές του Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιοχή της 

Δυτικής Αθήνας 
• Προβολή πρωτοβουλιών, δράσεων, δραστηριοτήτων, προϊόντων, υπηρεσιών κ.λπ. των Φορέων ΚΑΛΟ της περιοχής 

παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ. 

 

1.2. Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω αντίστοιχων Δημοσίων Συμβάσεων, στο πλαίσιο των οποίων θα προκηρυχθεί το σύνολο του 

διαθέσιμου ποσού. Οι παραπάνω Δράσεις περιλαμβάνουν αμιγώς και μόνο παροχή υπηρεσιών χωρίς την προμήθεια υλικοτεχνικής 

υποδομής ή άλλου εξοπλισμού, τα οποία θα μπορούσαν να παρέξουν άμεσα ή έμμεσα οικονομικά πλεονεκτήματα στο Δικαιούχο ή 

τους παρόχους. Ειδικότερα, ο Δικαιούχος δεν θα παρακρατήσει πόρους για ιδία χρήση (αυτεπιστασία) και θα υλοποιήσουν το σύνολο 

του διαθέσιμου προϋπολογισμού μέσω Δημοσίων Συμβάσεων. Γενικά, μέσω της  σύναψης δημοσίων συμβάσεων διασφαλίζεται ότι 

δεν θα προκύψουν άμεσα ή έμμεσα οφέλη για το Δικαιούχο που ενδεχομένως θα αφορούσαν χώρους, εξοπλισμό, προσωπικό κ.λπ. 

και θα προκαλούσαν οποιοδήποτε οικονομικό πλεονέκτημα. 

 

1 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4659/2020 «Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)», νοείται εφεξής 

το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα». 
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1.3. Οι υπηρεσίες της Δράσης, όπου εμπλέκονται Δήμοι, θα παρέχονται με φυσική έδρα σε υφιστάμενες Κοινωνικές ή άλλες Δομές της 

Δυτικής Αθήνας ή/και σε εγκαταστάσεις του Δικαιούχου και δεν αφορούν σε νέες Δομές. 

 

1.4. Ωφελούμενοι της Δράσης είναι: 

• Το σύνολο των ευπαθών ομάδων που κατοικούν στην Δυτική Αθήνα, με έμφαση στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και των τακτικών επιδομάτων ανεργίας, 

• Τα μέλη και οι εργαζόμενοι των υφιστάμενων φορέων ΚΑΛΟ, χωρίς γεωγραφικούς, κλαδικούς ή άλλους προσδιορισμούς, 

• Οι ενδιαφερόμενοι να  ενημερωθούν για τον τομέα της ΚΑΛΟ, χωρίς γεωγραφικούς, κλαδικούς ή άλλους προσδιορισμούς, 

• Οι ενδιαφερόμενοι να  απασχοληθούν στον τομέα της ΚΑΛΟ, χωρίς γεωγραφικούς, κλαδικούς  ή άλλους προσδιορισμούς, 

• Οι συμβατικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργασθούν με φορείς ΚΑΛΟ, χωρίς γεωγραφικούς, κλαδικούς  ή άλλους 

προσδιορισμούς, 

• Τα στελέχη των  Υπηρεσιών και Δομών των Δήμων της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας ή άλλων Δήμων και Φορέων, που ενδιαφέρονται 

να αναπτύξουν πρωτοβουλίες στο πεδίο της ΚΑΛΟ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, που θα παρέχονται προς τρίτους 

χωρίς όρους, προϋποθέσεις και ανταλλάγματα, κάθε είδους. 

1.5 Ο Δικαιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας με αντίστοιχες δράσεις που υλοποιούνται είτε 

από το ΕΠΑΝΑΔ 2014-2020, είτε από άλλες Δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας. Προς τούτο, θα 

υποβάλλει αναλυτικό «Σχέδιο Δράσης», στο οποίο μεταξύ άλλων θα διασφαλίζεται η διάκριση (demarcation) των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και παραδοτέων στο πλαίσιο της παρούσης. 

1.6 Ο Δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει μελέτη προσδιορισμού του μέσου / μοναδιαίου κόστους των υπηρεσιών της παρούσης με  

αναγκαία τεκμηρίωση (π.χ. συγκριτικής αξιολόγησης ή άλλης μεθόδου αξιολόγησης σχετικά με τους όρους της αγοράς). 

1.7 Ο Δικαιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την κατάλληλη ενημέρωση και πληροφόρηση της τοπικής κοινότητας και ευρύτερα της 

Περιφέρειας και να διασφαλίσει την τήρηση των όρων ενημέρωσης και πληροφόρησης που θέτει ο Κανονισμός ΕΕ 1303/2013 (Γενικός 

Κανονισμός), ο Κανονισμός 1304/2013 (Κανονισμός ΕΚΤ) ο Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 της Εθνικής 

Αρχής Συντονισμού.  

1.8 Ο Δικαιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για τη διατήρηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης πράξης, μετά την 

ολοκλήρωσή της με αναφορά στις δράσεις και στη διάθεση σχετικών πόρων.  

1.9 Εναλλακτικά, στην περίπτωση που οι δράσεις της παρούσας δεν προβλέπεται να λειτουργήσουν / αξιοποιηθούν μετά την 

ολοκλήρωσή τους, πρέπει να αποτυπωθούν συνημμένα στο ΤΔΠ οι διαδικασίες ή η/οι λειτουργία/ες του φορέα λειτουργίας ή 

συνεργαζόμενων – ωφελούμενων φορέων, που αναμένεται να βελτιωθούν ώστε να αξιοποιηθεί το αποτέλεσμα των 

χρηματοδοτούμενων δράσεων. 

1.10 O ωφελούμενος πρέπει να αποδέχεται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 και 

Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1303/2013. 

1.11 Ο Δικαιούχος οφείλει να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, 

ανάλογα με το επίπεδο της εμπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών των πράξεων του. Επίσης, οφείλει να επιτρέπει την 

πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του ΕΦΔ. 

1.12 Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, της Εθνικής Νομοθεσίας και των αποφάσεων της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν. 4314/2014, όπως διαμορφώνεται με το άρθρο 14 παρ. 10 του 4403/2016 (ΦΕΚ Α 

125/7.7.2016), ορίζεται ότι η επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997, επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους που συμμετέχουν ως άμεσα 

ωφελούμενοι από τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των οικείων επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, για τους σκοπούς της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την 

εν λόγω υλοποίηση. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον (στους) ακόλουθο (ους) θεματικό (ούς) στόχο (ους), επενδυτική 
(ές) προτεραιότητα (ες), ειδικό (οι) στόχο (οι), κατηγορία (ες) περιφέρειας (ών) ανά Άξονα Προτεραιότητας ή και ανά Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα.  

Πίνακας 1 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Αττική ΚΩΔ. 16 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ATT_OXE_03  

  
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της 
Κοινωνικής Συνοχής 

ΚΩΔ. 09 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης 

ΚΩΔ. 09 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση  

ΚΩΔ. 9v 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
- Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

ΚΩΔ. 
9.v.1 

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:  - Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ΚΩΔ. 
3 
   

 
 
 

2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι: 
 
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών  

Ε.Π:16 Α.Π.: 09 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9v 

Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

11313 

Αριθμός Δράσεων για την ανάπτυξη εργαλείων και 
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - καθοδήγησης  

επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο υλοποίησης 
στρατηγικών ΟΧΕ/ΒΑΑ 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3,00   

  
 
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 

 

Ε.Π:16 
Α.Π.: 09 
  

ΤΑΜΕΙΟ: 
ΕΚΤ 

 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9v 
  
  

Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων  
  

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:  

   
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

11312  

Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
υποστηρίζονται/δη
μιουργούνται ως 

αποτέλεσμα 
υλοποίησης 

στρατηγικών ΟΧΕ 
- ΒΑΑ 

Αριθμός 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   

   9,00   

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

3.1. Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον 
υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση 
ανέρχεται σε 2.500.000,00€ και κατανέμεται ενδεικτικά ανά πεδίο παρέμβασης δράση και κατηγορία περιφέρειας, ως ακολούθως: 

 
Πίνακας 4 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αττική ΚΩΔ: 16 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και 
Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 

ΚΩΔ: 09 

 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 09 / 9v 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΔΡΑΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(2) (3) (4) (5) 

113. Προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της 

επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία 
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση 

στην απασχόληση 

9.5.ΑΣΔΑ.1: Ανάπτυξη Οικοσυστήματος 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

(ΚΑΛΟ)  
στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό 

Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ") 
 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.500.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.500.000,00 

 

3.2 Ο Ε.Φ.  δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης 
ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω 
της οικείας ιστοσελίδας:  http://efd.asda.gr/.Proskliseis.html. 
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3.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 
δαπάνης.  
 

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

4.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η 
ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.  

4.2 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές 
πληρωμές. 

4.3 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 
137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968)Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ). 

4.3 (β)   Ενδεικτικές Κατηγορίες Δαπανών βάσει παραστατικών  

Κατηγορία δαπάνης Περιγραφή 

Α.1 Άμεσες δαπάνες 

 

4.4 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας. 

1. Πράξεις συμβασιοποιημένες πριν την 07.02.2018 (376/07.02.2018 σχετική απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για την 
έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) ή έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, 
ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές. 

2. Έργα με έσοδα: 
Προκειμένου να καθοριστούν τα δυνητικά «καθαρά έσοδα» που παράγει η πράξη μετά την ολοκλήρωσή της και ενδεχομένως 
και κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, καταρτίζεται από τον δικαιούχο χρηματοοικονομική ανάλυση σύμφωνα με τις σχετικές 
οδηγίες που είναι συνημμένες στην παρούσα πρόσκληση Ο_Ε.Ι_4 «Οδηγίες για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για 
Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020»).  

3. Εφόσον χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ο Καν. ΓΑΚ 651/2014 για επιχειρηματικές δραστηριότητες του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ 
τότε απαιτείται να συμπληρωθούν και οι λίστες ελέγχου των γενικών και ειδικών όρων εφαρμογής του ΓΑΚ που έχουν 
κοινοποιηθεί με την με Α.Π. 35266/ΕΥΚΕ 605/27.03.2019 επιστολή της ΕΥΚΕ (επικαιροποιημένες λίστες), αντίγραφα των 
οποίων πρέπει να τηρούνται στο φάκελο της πράξης. 
Επιπλέον και εφόσον για την υλοποίηση της πράξης χρησιμοποιηθεί άρθρο του ΓΑΚ 651/2014: 
Με την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης πρέπει άμεσα να συμπληρώσει και να 
διαβιβάσει στην ΕΥΚΕ το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (ΓΑΚ) που περιλαμβάνει συνοπτικές 
πληροφορίες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που απαλλάσσονται σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω Κανονισμού, 
προκειμένου η ΕΥΚΕ να προβεί στην ηλεκτρονική υποβολή της πράξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής SANI, εντός των καθορισθέντων χρονικών ορίων που τίθενται στο άρθρο 
11 του ΓΑΚ. 

 
 

4.4.1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
 

1. H εξέταση των παραμέτρων που τεκμηριώνουν την ύπαρξη ή μη στοιχείων κρατικών ενισχύσεων στη χρηματοδότηση των 
δράσεων της πρόσκλησης, θα πραγματοποιηθεί με βάση τα υποβληθέντα Τεχνικά Δελτία Πράξεων στο πλαίσιο των 
προβλεπόμενων στην με Α.Π. 74391/ΕΥΚΕ 2634/13.7.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ.   

2. Σε περίπτωση που μια πράξη εξετάζεται στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής 
ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(2016/C 262/01), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα του έργου με το δίκαιο του ανταγωνισμού, πρέπει κατά την 
υποβολή των προτάσεων οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν στοιχεία τα οποία διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση του 
έργου δεν απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό ή να έχει επιπτώσεις στις συναλλαγές. 

3.  Έργα που δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης θα εξετασθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης 
για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου το σύνολο της δημόσιας 
χρηματοδότησης της προτεινόμενης δράσης να μην εμπίπτει στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται για την κατασκευή των σχετικών υποδομών δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για διεπιδότηση ή για έμμεση επιδότηση  άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
λειτουργίας των υποδομών. 

4. Έργα υποδομών και υπηρεσίες που ενέχουν οικονομική και εμπορική εκμετάλλευση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενέχουν 
στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων (ΓΑΚ, 
de minimis). Στις περιπτώσεις που τελικά κριθεί ότι η προτεινόμενη δράση ή τμήμα δράσης εμπίπτει στο ανωτέρω θεσμικό 
πλαίσιο, υπάρχει η δυνατότητα δημόσιας χρηματοδότησής της μέχρι του ύψους της έντασης ενίσχυσης που προσδιορίζεται 
μέσω της χρήσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού και του κανονισμού de minimis ανά περίπτωση. 

5. Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος της πράξης χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Κανονισμού 651/2014 (ΓΑΚ) και για 
τον προσδιορισμό του ποσού/έντασης ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το έλλειμμα χρηματοδότησης που προσδιορίζεται 
μέσω χρηματοοικονομικής ανάλυσης, πρέπει κατά τη διάρκεια ζωής του έργου να προκύπτουν λειτουργικά έσοδα 
μεγαλύτερα ή ίσα από τις λειτουργικές δαπάνες. 
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4.4.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία, ως εξής : 

1. Δαπάνες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών των Υποδράσεων της Πρόσκλησης, ήτοι:  
▪ Υποδράση 1: Παρατηρητήριο Διάδοσης και Ανάπτυξης Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα. 
▪ Υποδράση 2: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Στήριξης της Ανάπτυξης Οικοσυστήματος και της Διάδοσης της ΚΑΛΟ στη 

Δυτική Αθήνα (West Athens e - Social Economy Initiatives & Services / WAeSEIS) 
▪ Υποδράση 3: Συμμετοχικές Δράσεις ανάπτυξης Κοινωνικών Δικτύων και επιδεικτικών ενεργειών και 

πρωτοβουλιών για την προώθηση και διάδοση της ΚΑΛΟ. 
2.  Δαπάνες προβολής του «Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα 

(Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ")», όπως θα εξειδικευθούν στο πλαίσιο της Υποδράσης 3. 
 
4.4.3 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

1. Δαπάνες σχετικά με το κόστος αναβάθμισης, διαμόρφωσης και συντήρησης των δημοτικών κτιριακών υποδομών που 
ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία του Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα, 

2. Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών & πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων δικτύωσης. 
3. Δαπάνες Ενοικίων.  
4. Δαπάνες διαχείρισης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων (δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, θέρμανσης 

και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες). 

Οι Δαπάνες αυτές μπορούν να συμπεριληφθούν στην υποβολή της Πράξης και να καλυφθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της Δημόσιας 
Σύμβασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 της παρούσας, εφόσον χρηματοδοτηθούν από πόρους του Δικαιούχου και ληφθεί 
πρόνοια για τη διακριτή παρακολούθηση, παραλαβή και αποπληρωμή τους στο πλαίσιο της σχετικής Σύμβασης. 

 
 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά  ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την 
πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

5.1.1 αφ’ ενός τα στελέχη του  Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων  και  

5.1.2 αφ’ ετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης 
έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του 
συστήματος για το σκοπό αυτό.  

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση: http://logon.ops.gr/. 
 
Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για 
κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, πριν την υποβολή της πρότασης 
 

5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 05.04.2021  08:00:00 
(ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 30.06.2021 14:00:00     (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). 
 
Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου 
[στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του 
νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κ.λπ.), 
ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στη διεύθυνση «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12132,  εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.  
 
 
Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών. 
 
Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής 
πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής. 
 
Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε 
περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. 
Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
http://efd.asda.gr/.Proskliseis.html. 
 

5.3 Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται   αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή 
που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού 
Δελτίου Πράξης. 
 
Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. 
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Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο 
Πράξης : 

 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου 

 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης 

 06. Προγραμματική Σύμβαση, εφόσον απαιτείται   

 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης 

 20. Υπολογισμός  των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα εφόσον απαιτείται. 

 21. Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 

 22. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος 

 25. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους 

 31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη),  

 33. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία 

 36. Φάκελος Κρατικής Ενίσχυσης για έργα που ενέχουν στοιχεία ενίσχυσης, εφόσον απαιτείται 

 41. Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου 

 60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες 

 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων 

 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων 

 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων 

 64. Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται.  

Λοιπά έγγραφα (απαιτούνται):      

1. Έκθεση συμβατότητας με ΟΧΕ  
2. Λίστα ελέγχου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης  
3. Σχέδιο Δράσης – Μελέτη Σκοπιμότητας Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα, το οποίο 
μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει ανάλυση σχετικά με:  

• τα βασικά χαρακτηριστικά, τον τρόπο οργάνωσης, συντονισμού και λειτουργίας μέσω αντίστοιχου «Μηχανισμού», καθώς 
και τους στόχους που καλείται να επιτύχει το Οικοσύστημα ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα, καθώς και το πλαίσιο ανάπτυξης 
εργαλείων, εντύπων, συστήματος παρακολούθησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και των στατιστικών αναφορών 
εξυπηρέτησης των δυνητικά ωφελούμενων. 

• τον τρόπο λειτουργίας του «Μηχανισμού» συντονισμού και ο τρόπος υλοποίησης των δράσεων του Οικοσυστήματος 
ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα 

• την Ομάδα Έργου του «Μηχανισμού» του Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα 

• την ανάλυση, την κοστολόγηση, το χρονοδιάγραμμα και τα Παραδοτέα σε επίπεδο Υποδράσης 

• την μεθοδολογία προσδιορισμού του μέσου / μοναδιαίου κόστους των υπηρεσιών σε επίπεδο Υποδράσης με  την 

κατάλληλη τεκμηρίωση (π.χ. συγκριτικής αξιολόγησης ή άλλης μεθόδου αξιολόγησης σχετικά με τους όρους της αγοράς). 

• την Οικονομική ανάλυση κόστους και προσδοκώμενων εσόδων (εφόσον προκύπτουν), για το χρονικό διάστημα 
επιλεξιμότητας των δαπανών, αλλά και για την τεκμηρίωση της συνέχισης λειτουργίας του στο χρονικό διάστημα μετά 
την αρχική χρηματοδότηση). Για τη μελέτη προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα και οι οδηγίες «Για τον 
υπολογισμό καθαρών εσόδων» έργων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  

• τις βασικές εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας του Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ (ενδεικτικά: οργάνωση, συντονισμός, 
μέθοδος παρακολούθησης και εσωτερικής αξιολόγησης των διαδικασιών) και διάρθρωση των «σημείων» φυσικής 
ενημέρωσης και διεπαφής με επιχειρήσεις, ωφελούμενους, στελέχη κ.λπ. στον τομέα της ΚΑΛΟ  κ.λπ. στη Δυτική Αθήνα 
(έδρα του Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ στον ΑΣΔΑ ή σε χώρο που θα του παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό). 

• την ανάλυση και τρόπων λειτουργίας, συνεργιών και συντονισμού των Υποδράσεων του Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ 

• τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητάς και της επαρκούς διάκρισης (demarcation) των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

παραδοτέων του Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ σε σχέση με αντίστοιχες δράσεις που υλοποιούνται είτε από το ΕΠΑΝΑΔ 2014-

2020, είτε από άλλες Δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας και εκ πρώτης όψεως, έχουν  

ομοειδή χαρακτηριστικά με αυτές της παρούσας. 

• τις προοπτικές και δεσμεύσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας του μηχανισμού (συλλογικές αποφάσεις των οργάνων) 
και των προσφερόμενων υπηρεσιών και πέρα της περιόδου επιλεξιμότητας (2023) της Προγραμματικής Περιόδου. 

• το πλάνο δημοσιότητας και εμπλοκής των Δήμων-Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ.  

• το Σχέδιο δικτύωσης των επαγγελματικών και κοινωνικών εταίρων. 

• το μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης κοινών μεθοδολογιών (συνέργειες) στο πλαίσιο των θεματικών διαδημοτικών 
κοινωνικών δικτύων της Δράσης 9.4.2. 
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Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ.  Η ανάλυση για τον 
υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel. 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο ή από τον κύριο Δικαιούχο (στην περίπτωση που η υλοποίηση 
της υποβαλλόμενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους), η διαδικασία για την ένταξη των 
πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα. Ειδικότερες λεπτομέρειες ως προς την μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης 
παρατίθενται στο σχετικό συνημμένο ή/και στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης 
 
 
 

   Άμεση Αξιολόγηση 

 

6.1 Αξιολόγηση των προτάσεων από τον Ενδιάμεσο Φορέα) σε δύο στάδια: 
 

 Α Στάδιο: Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης 

Β’ Στάδιο: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια από την Επιτροπή Παρακολούθησης, 
που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία 
καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η προθεσμία για τον έλεγχο της 
πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του Δικαιούχου, από τον αρμόδιο ΕΦ, ορίζεται μέχρι εξήντα 
(60) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από το Δικαιούχο. (παρ. 2, άρθρο20, ν. 4314/2014). 
 

6.2 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων 
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στον αρμόδιο ΕΦ σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΑ με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’5968). Οι ενστάσεις 
υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη 
ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι: 
 
α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης 
 
β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης. 
 
Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον Δικαιούχο ή τον κύριο Δικαιούχο (στην περίπτωση 
πολλαπλών Δικαιούχων)  και όπου απαιτείται υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, 
εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον Δικαιούχο. 
 
Ο  ΕΦ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται 
από τον Προϊστάμενο του ΕΦ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε 
(15) εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 
 
Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του 
Προϊσταμένου  του ΕΦ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης. 
 
Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη του ΕΦ που συμμετείχαν στη διαδικασία 
αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη 
που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης 
συμφερόντων. 
 
Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ γίνει δεκτή, ο ΕΦ προβαίνει στην αξιολόγηση του 
Σταδίου Β’. 
 
Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης γίνει αποδεκτή, η πρόταση επιλέγεται για 
χρηματοδότηση με βάση τη σειρά ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων και μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση ο ΕΦ εισηγείται την έκδοση Απόφασης 
Ένταξης της πράξης. 
 

6.3 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας , σε συνέχεια 
προηγούμενης θετικής εισήγησης του προϊσταμένου του ΕΦ σύμφωνα με την απόφαση ορισμού του ΕΦ. 
  

6.4 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Φ.: του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, 
καθώς και του ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 
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7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις 

αρμόδιος/οι είναι ο κ. Παναγιώτης Σμυρνής, 210 5745826 εσ. 279, e-mail:defd@asda.gr 
 
 

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π., το θεσμικό 
πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, 
καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών 
παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την 
εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://efd.asda.gr/.Proskliseis.html. Ο ανωτέρω δικτυακός 
τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΦ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν 
κάθε σχετική πληροφορία.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ 
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Συνημμένα:  

1.Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Δικαιούχων  
Τα παρακάτω συνημμένα βρίσκονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://efd.asda.gr/ . 
2.Παράρτημα II: για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία». 
3.Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και οδηγίες συμπλήρωσης  
4.Έντυπο «Ο_Ε.I.1_4: Οδηγίες για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 
[άρθρα 61 και 65(8) του Καν.(ΕE) 1303/2013]», 
5.Έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης» 
6.Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης 
7.Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης 
8.Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα του δικαιούχου 
9.Υπουργική  Απόφαση 137675/ΕΥΘΥ1016/ 19.12.2018  (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) 
10.Λίστα ελέγχου για ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με την Α.Π.115150/ΕΥΚΕ4023/02.11.2016 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ και 
Οδηγίες για την αρχική αξιολόγηση του κριτηρίου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη 
11.Δελτία Ταυτότητας Δείκτη 
12.Έκθεση συμβατότητας ΟΧΕ 
 

 
 
Κοινοποίηση:  

1. ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117-41, Αθήνα 
2. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης, Ν. Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105–57, Αθήνα 

 
 
 
Εσωτερική διανομή:  

Γραφείο Προέδρου/  Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Οργάνων Συνδέσμου (ΑΤΔΥΟΣ) 

2. Διευθυντή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  

3. Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΦΔ ΑΣΔΑ 

4. Τμήμα Αξιολόγησης Πράξεων ΕΦΔ ΑΣΔΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  
 
Ο δικαιούχος της πράξης «. . . . . . . .» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την 

αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα 
Ατόμων με Αναπηρίες. 

 
2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα 
ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων 
υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης. 
Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης 
(δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ). 
Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο 
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα 
των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που 
αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της Δ.Α. προς τη ΔΔΕ. 
Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης 
του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού 
ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση τριών 
μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την 
υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας. 
Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του 
δικαιούχου από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά 
και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. 

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το 
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση 
που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής. 

(iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και 
τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα ο δικαιούχος υποχρεούται να 
υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.  

(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και 
οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου. 

(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος ΟΠΣ 
– ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και 
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη  διαδρομή ελέγχου 
της πράξης. 

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το 
χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων 
του με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται. 

(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση 
των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.  

(viii) Για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΠΑΝ για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδομένων συμμετεχόντων 
(microdata), ο δικαιούχος υποχρεούται, επιπλέον, να εφαρμόσει τις διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και 
μεταβίβαση των δεδομένων, όπως περιγράφονται στους ειδικούς όρους: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΕΚΤ/ΠΑΝ. 
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη τήρησης των ειδικών υποχρεώσεων και στις περιπτώσεις που η συλλογή των δεδομένων 
συμμετεχόντων διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα). 
 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 
(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της 

ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει 
εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. 

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως 
προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π και στην Αρχή 
Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης 
α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων. 
β)  επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για τις πράξεις που παράγουν 

καθαρά έσοδα, εφόσον απαιτείται, 
γ)  στην περίπτωση πράξης που δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο δικαιούχος 

υποχρεούται να υποβάλλει, ετησίως, στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης, για περίοδο τριών ετών από την 
ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ, αναλόγως με το 
ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη, 

δ) στην περίπτωση πράξης που παράγει καθαρά έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της και τα οποία δεν είχαν ληφθεί υπόψη 
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κατά την ένταξη της πράξης (άρθρο 65 παρ. 8 του Καν. 1303/13), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα δηλώσει, το αργότερο, 
στο τελευταίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών που υποβάλλει.   

 
4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται 
για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή 
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και 
στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την 
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί. 

 
5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Ε.Π στη διαδικτυακή πύλη  www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, 
και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, 
ημερομηνία λήξης της πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη 
κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης. 

(ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα: 
α)  Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό 

σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους. 
β)  Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός 

τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, 
με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ. 
Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται 
στον Κανονισμό821/2014,αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την 
αναφορά στην Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο. 

γ)  Να προβάλλει σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά 
στην Ένωση και στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη (όταν η πράξη συγχρηματοδοτείται από περισσότερα 
του ενός Ταμεία, γίνεται αναφορά στα ΕΔΕΤ). 

δ)  Να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το 
επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 

ε)  Να τοποθετεί αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων 
ή πλακών. 

στ)  Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το 
ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή 
της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο 
πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό. 

ζ)  Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση 
των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και 
τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο 
κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, 
περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ. 

 
6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, 
την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις 
δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των 
λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ΔΑ ενημερώνει τον δικαιούχο για 
την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία 
και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων 
ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή 
εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 

(ii) Να κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π το έντυπο Ε.Ι.1_6«Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», 
στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία 
και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης 
Δαπάνης. 

(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται 
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

(iv) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των 
Ταμείων: 
α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει: 

• παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος 

• αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό 
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα 

• ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να 
υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή καθορίζονται από το 
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη. 

ΑΔΑ: ΨΒΠ8ΟΡΕΓ-ΑΗ9
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Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και 
επιτόπιες επαληθεύσεις από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των 
μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα) 
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Τα παρακάτω στοιχεία θα συμπληρώνονται από τις ΔΑ ή τους ΕΦ μέσα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ κατά τη σύνταξη της πρόσκλησης, προκειμένου 
να είναι δυνατή η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης από τα δεδομένα της πρόσκλησης. 
 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΟΡΑ:  

1. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (ναι/όχι): OXI 

7. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - PHASING (ναι/όχι) OXI 

8. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (ναι/όχι): ΟΧΙ 

9. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ (ναι/όχι): OXI 

10. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ (ναι/όχι): OXI 

6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ναι/όχι): ΟΧΙ 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ναι/όχι) OXI 

8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (ναι/όχι) OXI 

11. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ναι/όχι): OXI 

12. ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΚΤ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ: 

1. Πράξεις που υλοποιούνται πλήρως ή μερικώς είτε από Κοινωνικό Εταίρο είτε από Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση; (ναι/όχι) 

OXI 

2. Πράξεις που αφορούν (υποστηρίζουν) δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο; (ναι/όχι) 

OXI 

3. Πράξεις που έχουν στόχο/συμβάλλουν (dedicated) στη βιώσιμη συμμετοχή και την 
πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση; (ναι/όχι) 

OXI 

 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

 Ι.ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΙ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μορφή Χρηματοδότησης FIN 01 (ID: 801) Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση  

Οικονομική Δραστηριότητα ECO 24 (ID: 24) Άλλες μη προσδιοριζόμενες υπηρεσίες  

Δευτερεύων Θεματικός Στόχος ΕΚΤ ESF 08 (ID: 1108) Δεν εφαρμόζεται  

Μηχανισμός Εδαφικής Διάστασης TDM 02 (ID: 1002) 
Άλλες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη  

Τύπος Εδαφικής Διάστασης TER 01 (ID: 901) 
Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός 
άνω των 50 000)  

Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή 
Νομός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU) 

EL300700 (ID:700 ) Περιστερίου 

Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή 
Νομός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU) 

EL300696 (ID:696 ) Αγίας Βαρβάρας 

Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή 
Νομός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU) 

EL300697 (ID:697 ) Αγίων Αναργύρων - Καματερού 

Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή 
Νομός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU) 

EL300698 (ID:698 ) Αιγάλεω 

Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή 
Νομός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU) 

EL300699 (ID:699 ) Ιλίου 

Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή 
Νομός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU) 

EL300702 (ID:702 ) Χαϊδαρίου 

Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή 
Νομός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU) 

EL300701 (ID:701 ) Πετρούπολης 

Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή 
Νομός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU) 

EL300728 (ID:728 ) Κορυδαλλού 
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