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7ο Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης με κωδικό  
3.3.ΑΣΔΑ.1 

 

Αντικείμενο του παρόντος Θέματος αποτελεί η Εξειδίκευση, η Επιλογή Μεθοδολογίας και η Κατάρτιση 
των Κριτηρίων Επιλογής της Δράσης που αναφέρεται στην εγκεκριμένη ΟΧΕ του ΑΣΔΑ με κωδικό 
3.3.ΑΣΔΑ.1 που αφορά σε «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη 
Δυτική Αθήνα».   

Η παραπάνω Δράση εξειδικεύει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 3c του ΠΕΠ Αττικής που έχει εγκριθεί στην ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας και οι οποίες 
εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 3.c.1: «Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής  βάσης της 
Περιφέρειας». 
 
Η εξειδίκευση της Δράσης 3.3.ΑΣΔΑ.1 που εισάγεται με το παρόν 7ο Θέμα της Γραπτής Διαδικασίας … 
προς διαβούλευση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π., εκπονήθηκε λαμβάνοντας 
υπόψη: 

 Το από 12-12-2018 αναθεωρημένο Ε.Π. Αττική, 

 τα αναφερόμενα στις σελίδες 07 και 08 του εγκεκριμένου 1ου Τεύχους Εξειδίκευσης του Ε.Π «Αττική 
2014-2020», 

 την ανάγκη για την επίτευξη των στόχων της απορρόφησης στο τέλος του έτους 2019, οι οποίοι 
έχουν οριστεί με την υποβολή σχετικών στοιχείων στην SFC από την Ειδική Υπηρεσία Αρχής 
Πιστοποίησης (07/2016), 

 το γεγονός ότι η εν λόγω δράση στοχεύει στην παροχή οριζοντίων υπηρεσιών Στήριξης και Διάχυσης 
της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα, οι οποίες θα απευθύνονται προς υφιστάμενες / ενεργές 
επιχειρήσεις  της Δυτικής Αθήνας, με στόχο την αναβάθμιση των ικανοτήτων και την υποστήριξη της 
ανάπτυξης βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και την ισχυροποίησή τους με έμφαση στην 
εξωστρέφεια και το άνοιγμα σε νέες αγορές. 

  την εγκεκριμένη πρόταση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην 
Περιφέρεια Αττικής με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με 
αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ», στην οποία περιλαμβάνεται η εν λόγω δράση. 

 
Στην παρούσα διαδικασία εξειδίκευσης, εξειδικεύεται η ακόλουθη Ομάδα Δράσεων / Παρεμβάσεις» 
(ΟΔΠ) της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας που εντάσσεται στην Ε.Π. 3c: 
 

 ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών Επιχειρηματικών Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής 
Επιχειρηματικών Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, απόκτηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας 
για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και νέες σύγχρονες δραστηριότητες. 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παραπάνω Δράσεων, με βάση τη διαβούλευση που έχει προηγηθεί,  είναι 
αφενός ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), ο οποίος στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης 
και της Θεματικής Ομάδας Εργασίας ΙΙΙ (ΘΟΕ) «Επιχειρηματικότητα / Καινοτομία / Απασχόληση», θα 
κινητοποιεί, θα παρακολουθεί και θα διαχέει τα αποτελέσματα της Δράσης.  
 
Συνοπτικά, ο Πίνακας της Δράσης παρουσιάζεται στη συνέχεια:  



29η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 

 

 
Σ ε λ ί δ α  2 

 

Πίνακας 1                                                                   

 Δράση 3.3.ΑΣΔΑ.1 

Άξονας Προτεραιότητας: 3 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 3c 

Περιγραφή Επενδυτικής 
Προτεραιότητας: 

3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων 
για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

Εγκεκριμένος Π/Υ Δ.Δ. (€):   132.049.165 

Π/Υ προς Εξειδίκευση Δ.Δ. (€): 3.400.000 

Ποσοστό ενεργοποίησης: 2,57 % 

Κωδικός Δράσης: 3.3.ΑΣΔΑ.1 

Περιγραφή Δράσης: Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη 
Δυτική Αθήνα 

 

 
 
Παρατήρηση:  
Για λόγους πληρότητας, παρατίθεται το 114ο Τεύχος Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ”2014 
– 2020 καθώς και το αντίστοιχο 114ο Τεύχος Μεθοδολογίας Αξιολόγησης & Κριτηρίων Επιλογής, που 
αφορούν: 
της Δράσης με κωδικό 3.3.ΑΣΔΑ.1 που αφορά σε «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της 
Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα» , -βλέπε συνημμένα [1] και [2].  
 
Συνημμένα:  
[1] 114.ο Τεύχος Εξειδίκευσης Εφαρμογής Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020   
[2] 114ο Τεύχος Μεθοδολογίας Αξιολόγησης & Κριτηρίων Επιλογής Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020  
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       Μάρτιος 2019 
 

 

         

 

 
 
 
 

 
 

 

114ο ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΤΤΙΚΗ”2014 – 2020 

                                                                                                        

 

 
 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΑΣΔΑ  
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Περιεχόμενα 

Ενότητα Α: Μεθοδολογία ______________________________________  5 

Ενότητα Β: Διαδικασία ________________________________________  6 

Ενότητα Γ: Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ _________________________  7 

Κεφάλαιο Α: Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας & Δράση ______  7 

Άξονας Προτεραιότητας 3 | Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των ΜΜΕ- Βελτίωση της ελκυστικότητας της 
Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της 
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας _______________________________  7 

2. Θεματικός στόχος 3 – Επενδυτική Προτεραιότητα 3c _____________  8 

2.1 Δράση ‘’3.3.ΑΣΔΑ.1’’- Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της 

Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα __________________________________  8 

Πίνακας 5: Ανάλυση Προϋπολογισμού (σε Δημόσια Δαπάνη – Δ.Δ.) _______  12 

Πίνακας 6 :  Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων _________________  12 

Κεφάλαιο Β: Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης __________  13 

Ενότητα Δ: Προγραμματισμός __________________________________  20 
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Ενότητα Α: Μεθοδολογία 

Τα αναφερόμενα στην Ενότητα Α: Μεθοδολογία (σελίδες 04 έως και 12), του 1ου Τεύχους 
Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Π.Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020 (Έντυπο Εξειδίκευσης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος – ΕΕΕΠ), το οποίο εγκρίθηκε κατά την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
την Παρασκευή 03-07-2015, εξακολουθούν και ισχύουν. Με το παρόν 114ο Τεύχος Εξειδίκευσης, το 
οποίο εισάγεται προς διαβούλευση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. με το …ο 
Θέμα της Γραπτής Διαδικασίας 29 και λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Το από 12-12-2018 αναθεωρημένο Ε.Π. Αττική 2014-2020 
2. Την με αρ. πρωτ. 32030/ΕΥΣΣΑ 79820-3-2015 Εγκύκλιο για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (ΕΠ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 
3. 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. 

4. Τα αναφερόμενα στις σελίδες 07, 08 και 09 του εγκεκριμένου 1ου Τεύχους Εξειδίκευσης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

5. Την υπ’ αρ. 715/24.02.2017 – Ορθή επανάληψη 01.03.2017- πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
για ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) Βιώσιμης Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) της ΕΥΔ του ΕΠ της 
Περιφέρειας Αττικής. 

6. Τη με αρ. πρωτ. 1348/28-04-2017 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕΠ 1413/28-04-2017) υποβληθείσα Στρατηγική 
ΒΑΑ της ‘‘Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)’’. 

7. Την τελική αναμορφωμένη πρόταση της Στρατηγικής ΒΑΑ της Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός 
Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) που υποβλήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 3489/11-09-2017 αίτηση 
του φορέα (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕΠ 3016/12-09-2017). 

8.  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. 

9. 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.  

10. Το γεγονός ότι η εν λόγω δράση στοχεύει στην ανάπτυξη οριζόντιων υπηρεσιών Στήριξης και 
Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα 

11. Την ανάγκη για την επίτευξη των στόχων της απορρόφησης στο τέλος του έτους 2019, οι οποίοι 
έχουν οριστεί με την υποβολή σχετικών στοιχείων στην SFC από την Ειδική Υπηρεσία Αρχής 
Πιστοποίησης. 

12. Την ανακοίνωση 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/C262/01).  

13. τον Κανονισμό (EE) αριθ. 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 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός -ΓΑΚ), 

14. την με αρ. πρωτ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-07-2016 Εγκύκλιος με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που 
εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020», 

15. Το με αρ. πρωτ. 115150/ΕΥΚΕ 4023/2-11-2016 έγγραφο με θέμα «Οδηγίες αναφορικά με την 
αξιολόγηση πλήρωσης του κριτηρίου συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των Κρατικών 
Ενισχύσεων και 

16. Το με αρ. πρωτ. 92415/ΕΥΚΕ6282/28-08-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με τίτλο «Οδηγίες και 
παρότρυνση τήρησης διαδικασιών προς φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων». 
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Προτείνεται η εξειδίκευση της  Δράσης 3.3.ΑΣΔΑ.1, στο παρόν τεύχος, ως εξής : 

Πίνακας 1                                                                   

 Δράση 3.3.ΑΣΔΑ.1 

Άξονας Προτεραιότητας: 3 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 3c 

Περιγραφή Επενδυτικής 
Προτεραιότητας: 

3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων 
για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

Εγκεκριμένος Π/Υ Δ.Δ. (€):  132.049.165 

Π/Υ προς Εξειδίκευση Δ.Δ. (€): 3.400.000 

Ποσοστό ενεργοποίησης: 2,57 % 

Κωδικός Δράσης: 3.3.ΑΣΔΑ.1 

Περιγραφή Δράσης: Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη 
Δυτική Αθήνα 

 

 

Ενότητα Β: Διαδικασία 

Τα αναφερόμενα στην Ενότητα Β: Διαδικασία (σελίδες 13 έως και 15), του εγκεκριμένου 1ου Τεύχους 
Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Π.Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020, το οποίο εγκρίθηκε κατά την 1η 
Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης την Παρασκευή 03–07–2015, εξακολουθούν και 
ισχύουν. 
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Ενότητα Γ: Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 

Κεφάλαιο Α: Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας & Δράση 

Άξονας Προτεραιότητας 3 | Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ- 
Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και 
προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 
 

Ο Θεματικός Άξονας αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του 

γεωργικούν τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) 

Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική Προτεραιότητα 
3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)  132.049.165 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) ΟΧΕ 
ΑΣΔΑ 

3.400.000 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

1. Αποθεματικό Επίδοσης 
Το πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως 
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 
 
Πίνακας 2: Πλαίσιο επίδοσης 

 
Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

 
 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

 
Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

 
 

Άνδρες 

 
 

Γυναίκες 

 
 

Σύνολο 

CO02 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις   235 

CO04 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 
οικονομική στήριξη 

Επιχειρήσεις   850 

T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ   6.143.815,00 

 

 

 

 

 

 
 
 



29η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 

 

 
Σ ε λ ί δ α  8 

 

2. Θεματικός στόχος 3 – Επενδυτική Προτεραιότητα 3c 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Επενδυτική προτεραιότητα 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για 
την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες  

Ειδικοί στόχοι  3.c.1: Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής  βάσης της 
Περιφέρειας 
 

Δείκτες αποτελέσματος Τ3232: Αύξηση της Απασχόλησης στις ΜΜΕ της Περιφέρειας (Β’γενή και Γ’ 
γενή τομέα) 

 

 

2.1 Δράση ‘’3.3.ΑΣΔΑ.1’’- Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη 
Δυτική Αθήνα 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Άλλο ΟΧΕ 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

Δεν αφορά  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΑΣΔΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  

 

 Περιγραφή δράσης  

Η Δράση στοχεύει στην ανάπτυξη «οριζόντιου» χαρακτήρα υπηρεσιών Αναβάθμισης Στήριξης και 
Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα, οι οποίες θα απευθύνονται προς υφιστάμενες / 
ενεργές επιχειρήσεις της Δυτικής Αθήνας, με στόχο την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους, την 
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υποστήριξη της ανάπτυξης βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και την ισχυροποίησή τους με 
έμφαση στην εξωστρέφεια και το άνοιγμα σε νέες αγορές. 
 
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών οριζόντιας Αναβάθμισης, Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας 
στη Δυτική Αθήνα θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 
1. αφενός η παροχή ανοιχτών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

 ανάπτυξη και λειτουργία ανοιχτής ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα δίδεται η 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις της Δυτικής Αθήνας, χωρίς οικονομικά ή άλλα ανταλλάγματα,  να 
τεκμηριώνουν, να αξιοποιούν και να εξατομικεύουν προωθημένα εργαλεία για την 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα, όπως, ο στρατηγικός και επιχειρησιακός τους σχεδιασμός, 
η στρατηγική διαφοροποίηση σε αγορές, προϊόντα, πρώτες ύλες, πολιτικές και εργαλεία  
marketing, logistics, ολοκλήρωση προμηθευτικής αλυσίδας ή αντίστοιχα δικτύων πωλήσεων 
(crowding in/out) κλπ. 

 ανοιχτή πρόσβαση στην επιδεικτική χρήση προηγμένων πληροφοριών (μέσω κατάλληλων 
διεθνών βάσεων δεδομένων) και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού (που αφορά σε 
τεχνολογίες 4ης βιομηχανικής επανάστασης, αλλά και ενδεικτικά, στον τρισδιάστατο σχεδιασμό, 
στην τρισδιάστατη εκτύπωση, προσομοίωση, στην παραγωγή δοκιμαστικών προτύπων, στην 
ψηφιακή τεχνολογία bigdata / deep learning, στο PPPT κοκ), με στόχο τη βελτίωση των 
ικανοτήτων των επιχειρήσεων και τη βιωματική στήριξη νέων καινοτόμων στρατηγικών.  

2. αφετέρου, η πραγματοποίηση δράσεων και «ανοιχτών» υπηρεσιών  ενημέρωσης,  στήριξης της 
εξωστρέφειας κ.λπ., με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

 παροχή οριζόντιων υπηρεσιών προς το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας της Δυτικής 
Αθήνας για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, τόσο με τη διάχυση εργαλείων και 
πληροφοριών για τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδυτικών στρατηγικών σχεδίων, όσο και  
με την αναβάθμιση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα διατίθενται δωρεάν 
μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Δράσης,  εργαλεία ανάπτυξης και τεκμηρίωσης των 
επιχειρηματικών στρατηγικών και δραστηριοτήτων δραστηριότητας (λ.χ. κλαδικά ή επενδυτικά 
business plan, market  analysis, marketing plan κλπ), οι οδηγοί εφαρμογής τους, στοιχεία 
αγοράς, on line ειδικές μελέτες και on line πληροφορίες κλπ,  

 παροχή υπηρεσιών στήριξης της εξωστρέφειας και υποστήριξης των ευκαιριών τοποθέτησης 
των επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας σε νέες αγορές ή ανάπτυξης νέων προϊόντων σε 
συνεργασία με διεθνείς οίκους, επιχειρήσεις, κανάλια διανομής κ.λπ. Περιλαμβάνονται 
δραστηριότητες διοργάνωσης εκθέσεων, workshops, δικτύωσης του επιχειρηματικού κεφαλαίου 
της Δυτικής Αθήνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, διοργάνωσης εκστρατειών συμμετοχής σε 
σημαντικές εκθέσεις τους εξωτερικού, εκπόνησης στρατηγικών μελετών   διείσδυσης σε νέες 
αγορές κ.λπ., 

 παροχή υπηρεσιών στήριξης της προσέλκυσης επενδύσεων και χρηματοδοτικών κεφαλαίων, και 
συστηματικής διασύνδεσης με δυνητικούς χρηματοδότες / χρηματοδοτικούς οργανισμούς και 
υποστήριξη των απαιτούμενων ενεργειών, μόχλευση  δυνητικών χρηματοδοτικών πόρων (funds, 
τράπεζες, crowdfunding, χρηματοδοτικά εργαλεία, άλλες κεφαλαιακές / επενδυτικές μορφές 
στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και σχεδίων), 

 ανίχνευση δυνατοτήτων και αρχική στήριξη της δικτύωσης επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 
συνεργατικών σχηματισμών (clustering). 

 

Οι υπηρεσίες ατομικής ενημέρωσης των επιχειρήσεων και των δυνητικών επενδυτών θα παρέχονται 
από τη Δράση 3.4.ΑΣΔΑ.1.  

 
Σημειώνεται ότι πριν από την έκδοση της σχετικής Πρόσκλησης, αυτή θα σταλεί για γνωμοδότηση 
στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ). 
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   Δείκτες εκροής 

Πίνακας 3: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO04 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

Αριθμός 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

  75 ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

   Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 4: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο 

Συνολικό Κόστος (α) 3.400.000,00€ 

     Δημόσια Δαπάνη (β) 3.400.000,00€ 

       Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.720.000,00 € 

       Εθνική Συμμετοχή 680.000,00€ 

- Εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα - 

- Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα - 

- Εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - 

- Εκ της οποίας για ΟΧΕ,ΒΑΑ,ΤΑΠΤΟΚ 3.400.000,00€ 

       Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

   Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ενδεικτικός Δικαιούχος της παραπάνω Δράσης, με βάση τη διαβούλευση που έχει προηγηθεί,  είναι ο 
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), ο οποίος στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης και της 
Θεματικής Ομάδας Εργασίας ΙΙΙ (ΘΟΕ) «Επιχειρηματικότητα / Καινοτομία / Απασχόληση», θα 
κινητοποιεί, θα παρακολουθεί και θα διαχέει τα αποτελέσματα της Δράσης.  

 

   Xρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  23-03-2017* 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  23-03-2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 
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Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) 7/03/2018 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Απρίλιος 2019 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Απρίλιος 2019 

*Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 23.03.2017 

 

Σημειώνεται ότι πριν από την έκδοση της σχετικής Πρόσκλησης, αυτή θα σταλεί για γνωμοδότηση στην 
αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).
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Πίνακας 5: Ανάλυση Προϋπολογισμού (σε Δημόσια Δαπάνη – Δ.Δ.) 

Κωδ. 
ΑΠ 

 
(1) 

ΔΔ 
 
 

(2) 

 
Κωδ
. ΘΣ 

 
(3) 

 
ΔΔ 

 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ

. 
 

(5) 

ΔΔ 
 
 

(6) 

 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

 
(7) 

 
ΔΔ 

 
 

(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησ
ης 

 
(9) 

ΔΔ 
 
 

(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
(11) 

Κωδ. 
πεδίου 

παρέμβαση
ς 
 

(12) 

ΔΔ 
 
 

(13) 

03 132.049.165,25 03 
132.049.165,2

5 
3c 

72.627.04
1 

3.c.1 72.627.041 3.3.ΑΣΔΑ.1 3.400.000 
Περισσότερο 
αναπτυγμένε
ς περιφέρειες 

001 3.400.000 

 
(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθησαν στην SFC 
(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ    
  

Πίνακας 6 :  Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων  

 
(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθησαν στην SFC  

(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους 

 
 
 

Κωδικός Δράσης                            
(1) 

Χαρακτηρισμός 
δράσης                      

(2) 

Κατηγορία 
περιφέρειας   

(3) 

ΔΔ                              
(4) 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης                
(5) 

ΔΔ                       
(6) 

ΔΔ 
που συνεισφέρει 

στο πλαίσιο 
επίδοσης                  

(7) 

ΔΔ 
μη 

εκπληρούμενων 
θεματικών 

αιρεσιμοτήτων 
(8) 

ΔΔ 
μη εκπληρούμενων 
αυτοδεσμεύσεων 

(9) 

3.3.ΑΣΔΑ.1 Νέα Δράση 
Περισσότερες 
αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.400.000 ΟΧΕ 3.400.000 3.400.000   



 29η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 

Σ ε λ ί δ α  13                     

Κεφάλαιο Β: Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης 
Αναλύεται ο τρόπος και η χρήση των πόρων για την υλοποίηση παρεμβάσεων ολοκληρωμένης χωρικής 
ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται τα ακόλουθα: 
 
Β.1 Ανάλυση των αναγκών και περιγραφή της στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης που θα εφαρμοστεί 

και περιγραφή των δράσεων με ενδεικτικούς π/υ. 

Β.1.1. Ανάλυση αναγκών και περιγραφή στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης 

Κύρια στρατηγική επιλογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) αποτελεί η ενίσχυση 
της «πολικότητας» της Δυτικής Αθήνας και η αποκατάσταση της ισόρροπης ανάπτυξης στην Περιφέρεια 
Αττικής, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της Περιφερειακής Μητροπολιτικότητας και την 
επανατοποθέτηση της Αττικής στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μητροπόλεων. 

Ειδικότερα, η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) στη Δυτική Αθήνα στοχεύει στην αστική 
και περιβαλλοντική αναζωογόνηση και στην προσέλκυση «νέων» και «νεοφυών» επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και ροών επισκεψιμότητας, με αξιοποίηση αφενός της κομβικής της θέσης ως προς τις 
μητροπολιτικές λειτουργίες της Αττικής και, αφετέρου, του λανθάνοντος υπερτοπικού χαρακτήρα 
εκπαιδευτικού και πολιτιστικού δυναμικού, μέσω του οποίου αναδεικνύεται μια διαφορετική 
«ταυτότητα» της Δυτικής Αθήνας. 

Μέσω της στοχευμένης βελτίωσης της ποιότητα ζωής, αντιμετωπίζεται η ανάγκη της προσέλκυσης και 
εγκατάστασης στην περιοχή παρέμβασης νέων οικογενειών και νέων επιχειρηματιών. 

Η επιχειρηματική αναζωογόνηση θα κινητοποιηθεί και ενισχυθεί με την αξιοποίηση των ΑΕΙ που 
χωροθετούνται στην περιοχή παρέμβασης και τη δημιουργία «συστήματος» ανάπτυξης και εκκόλαψης 
καινοτόμων ιδεών, καθώς και δημιουργίας και προσέλκυσης και νέων και νεοφυών. 

Η ισότιμη και δυναμική ένταξη της Δυτικής Αθήνας στο «μητροπολιτικό πόλο» Αθήνας-Πειραιά της 

Περιφέρειας Αττικής θα στηριχθεί όχι μόνο στην αλληλεπίδραση της αστικής αναζωογόνησης και της 
επιχειρηματικότητας, αλλά και στην εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης κοινωνικής ένταξης 
των ευπαθών ομάδων. 

Συγκεκριμένα,, η Στρατηγική Β.Α.Α. στη Δυτική Αθήνα στοχεύει ταυτόχρονα στην άμβλυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων και στην συστηματική προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών 
ομάδων, με αναβάθμιση και συμπλήρωση των κοινωνικών υποδομών, διεύρυνση και ταυτόχρονα 

στόχευση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και προώθηση και αξιοποίηση της 
κοινωνικής καινοτομίας με στόχο τη συστηματική ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων και την 
προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης και σε εναλλακτικές δραστηριότητες επιχειρηματικότητας. 

Η στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
προσεγγίζεται στη Δυτική Αθήνα μέσω πολυεπίπεδης και ολοκληρωμένης παρέμβασης Προώθησης της 
Κοινωνικής Ένταξης μέσω διαδημοτικών συνεργασιών με τη μορφή «Διαδημοτικών Κοινωνικών 

Δικτύων», συμπληρωματικά προς τις κατευθύνσεις που κωδικοποιούνται στην Εθνική Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης, που προβλέπονται στον Εθνικό Μηχανισμό Κοινωνικής Ένταξης, που εντάσσονται 
στην ΠεΣΚΕ Αττικής (και υλοποιούνται μέσω του Θ.Σ. από το ΠΕΠ Αττικής), στην Περιφερειακή 
Στρατηγική Ένταξης των Ρομά, στις σχετικές πρωτοβουλίες και διαβουλεύσεις των Υπουργείων 
Εργασίας και Υγείας, στις Δράσεις κοινωνικής ένταξης που έχουν ήδη αναληφθεί από το  Ε.Π. «Αττική 
2014-2020», καθώς και σε λοιπές ειδικές στρατηγικές. 

Οι Δράσεις της παρούσας εξειδίκευσης εντάσσονται στην υποστήριξη της επιχειρηματικής 
αναζωογόνησης της Δυτικής Αθήνας. 
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Β.1.2. Περιγραφή των δράσεων με ενδεικτικούς Π/Υ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π/Υ Δ.Δ. (€) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1: Ενίσχυση των 
Μηχανισμών & των 

Επενδύσεων των 
ΜΜΕ της 

Περιφέρειας Αττικής 
στην Έρευνα & την 
Καινοτομία (ΕΤΠΑ) 

ΕΠ-1b:Προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων στην Ε&Κ , ανάπτυξη 

δεσμών και συνεργιών μεταξύ 
επιχειρήσεων και κέντρων έρευνας μέσω 

ευφυούς εξειδίκευσης, στήριξη της 
τεχνολογικής και εφαρμοσμένης 

έρευνας και διάδοση των τεχνολογιών 
γενικής εφαρμογής 

ΟΔ/Π-15: Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και δημιουργίας 
συστάδων (clusters) ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους 

ερευνητικούς Φορείς, με έμφαση στις δράσεις της ΠΣΕΕ και, 
ιδίως σε εκείνες που αφορούν στην Πολιτιστική και 

Δημιουργική Οικονομία, στον Τουρισμό, στον βιομηχανικό 
σχεδιασμό, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στην περιβαλλοντική 
και ενεργειακή διαχείριση των αστικών λειτουργιών, καθώς 

και σε έξυπνα συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και 
προσέλκυσης / διαχείρισης επισκεπτών 

600.000,00 € 

Προβλέπεται η ανάπτυξη και διάχυση Καινοτομίας για την 
προώθηση επενδυτικών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών  
για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία και την 
έξυπνη διαβίωση των πολιτών, καθώς και σε έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, προσέλκυσης και διαχείρισης ροών 
επισκεπτών στη Δυτική Αθήνα 

 

2: Διάδοση & 
Ανάπτυξη 

Καινοτόμων 
Προϊόντων & 

Υπηρεσιών των ΜΜΕ 
με τη χρήση ΤΠΕ 

(ΕΤΠΑ) 

ΕΠ-2b: Ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο 

και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ 

ΟΔ/Π-16: Υποστήριξη της διείσδυσης, χρήσης και αξιοποίησης 
αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο χώρο της 

ψηφιακής οικονομίας και ενίσχυση της επιχειρηματικής 
καινοτομίας με βάση τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες 

 

500.000,00 € 

Προβλέπεται η ανάπτυξη Πιλοτικών Εφαρμογών Έξυπνης 
Πόλης στη Δυτική Αθήνα με στόχο την προσέλκυση ροών 
επισκεψιμότητας και η διαμόρφωση / ενίσχυση βιωματικών 
εμπειριών από τους επισκέπτες 

ΕΠ-2c: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ 
στον τομέα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής 
μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του 

ηλεκτρονικού πολιτισμού και της 
ηλεκτρονικής υγείας 

ΟΔ/Π-23: Εφαρμογές "Διάχυτης / Περιρρέουσας" 
Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) στο Αστικό Περιβάλλον με 

έμφαση στους Θύλακες της Δυτικής Αθήνας (Οικιακό 
Περιβάλλον, Προληπτική Ιατρική, Δια Βίου Μάθηση, Τοπική 

Οικονομία, Κοινωνική Ένταξη κλπ.) και Δημιουργία 
Διαδημοτικού Δικτύου Έξυπνων Συνοικιών» σε επίπεδο 

γειτονιάς 

981.000,00 € 

Προβλέπεται η ανάπτυξη Διαδημοτικής Διαδραστικής Πύλη 
Έξυπνων Λειτουργιών και υπηρεσιών προς Πολίτες και 
Επιχειρήσεις (Local Based Economy & Society, Geofencing 
Technologies, SOLOMO for Smart Cities, Open Data κλπ) και 
η Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών 
Πόρων σε επίπεδο Δυτικής Αθήνας 

3: Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 
& της εξωστρέφειας 

των ΜΜΕ – Βελτίωση 
της ελκυστικότητας 

της Περιφέρειας 
Αττικής για 

προσέλκυση 
Επενδύσεων & 
προαγωγή της 

Καινοτόμου 
Επιχειρηματικότητας 

(ΕΤΠΑ) 

ΕΠ-3a: Προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη 

διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη 

στήριξη της δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω 

φυτωρίων επιχειρήσεων 

ΟΔ/Π-17: Υποστήριξη της εκκόλαψης και ίδρυσης νεοφυών 
επιχειρήσεων και δικτύων, με έμφαση στις δραστηριότητες 

της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας, του 
Τουρισμού, του βιομηχανικού σχεδιασμού, των Υπηρεσιών 

που παρέχονται από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στις έξυπνες αστικές λειτουργίες κ.λπ. 

  1.027.000,00 € 

Υποστήριξη της εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών για τη 
δημιουργία νέων και νεοφυών επιχειρήσεων, ιδίως στους 
τομείς της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας 

ΕΠ-3c: Στήριξη της δημιουργίας και της 
επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για 
την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

ΟΔ/Π-18: Διαφοροποίηση των Στρατηγικών Επιχειρηματικών 
Μοντέλων των ΜΜΕ μέσω Εφαρμογής Επιχειρηματικών 
Στρατηγικών Σχεδίων για την πρόσβαση, απόκτηση και 

ενσωμάτωση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς και νέες σύγχρονες δραστηριότητες 

  3.400.000,00 € 

Ανάπτυξη Πιλοτικού και Επιδεικτικού Δικτύου  «Κέντρων 
Συστέγασης Επιχειρηματικών Ιδεών και Επιχειρήσεων» με 
χαρακτηριστικά «ανοιχτών Clusters: (Co-Location Smart 
Centers) 

ΕΠ-3d: Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ 
να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, 

εθνικές και διεθνείς αγορές, και να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες 

ΟΔ/Π-19: Ενίσχυση μεμονωμένων ΜΜΕ ή/και συμπράξεων 
ή/και μέσω ανάπτυξης δικτύων μεταξύ επιχειρήσεων που είτε 
δρουν συμπληρωματικά είτε ανήκουν σε ομοειδείς αλυσίδες 

αξίας, για την τοποθέτησή τους σε νέες αγορές του 
εξωτερικού, κατά προτεραιότητα στους τομείς της ΠΣΕΕ 

1.195.000,00 € 

Πιλοτικά Urban Living Labs για την Ανάπτυξη 
Επιχειρηματικών Στρατηγικών στο Αστικό Περιβάλλον της 
Δυτικής Αθήνας με εμπλοκή σχεδιαστών, παραγωγών και 
χρηστών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών 
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καινοτομίας Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων και 
Καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων των ΜΜΕ, με έμφαση 
στις «περιοχές εστίασης» της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Αττικής 

4: Προώθηση της 
ενεργειακής 

απόδοσης της 
χρήσης ΑΠΕ και της 
Συμπαραγωγής & 

Προώθηση Χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα στις 
Αστικές Περιοχές 

(ΕΤΠΑ) 

ΕΠ-4c: Στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της 
ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στις δημόσιες 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των 
δημόσιων κτηρίων και στον τομέα της 

στέγασης 

ΟΔ/Π-11: Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της 
ΕΞΕ σε Δημόσια Κτίρια στη Δυτική Αθήνα 

6.650.000,00 € 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις  στοχεύουν στην ενεργειακή 
αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος των Δημόσιων 
κτιρίων  της περιοχής παρέμβασης, στην ενεργειακή 
αναβάθμιση του γερασμένου κτιριακού αποθέματος 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, στην ενεργειακή αναβάθμιση του αποθέματος 
των Δημόσιων χώρων της περιοχής παρέμβασης ΟΧΕ ΑΣΔΑ 
καθώς και η ενίσχυση του δικτύου φόρτισης ηλεκτροκίνητων 
αυτοκινήτων. 

5: Προώθηση της 
Προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή, 

καθώς και της 
Πρόληψης & 
Διαχείρισης 

Κινδύνων (ΕΤΠΑ) 

ΕΠ-5a: Στήριξη των επενδύσεων για 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

καθώς και των τεχνικών που βασίζονται 
στο οικοσύστημα 

ΟΔ/Π-12: Πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και 
διασφάλιση της Βιωσιμότητας των παρεμβάσεων Αστικής 

Αναζωογόνησης στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας που 
επηρεάζονται από τους Ορεινούς Όγκους, τα ρέματα εντός 

του αστικού ιστού κ.λπ. 

4.077.000,00 € 

Πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και διασφάλιση της 
Βιωσιμότητας των παρεμβάσεων Αστικής Αναζωογόνησης 
στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας που επηρεάζονται από 
τους Ορεινούς Όγκους, τα ρέματα εντός του αστικού ιστού 
κ.λπ. 

Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική 
Αθήνα 

6: Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής στο 
Αστικό Περιβάλλον 

(ΕΤΠΑ) 

ΕΠ-6c: Διατήρηση, προστασία και 
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

ΟΔ/Π-13: Ανάπτυξη Δικτύου Υποδομών Πολιτισμού, 
Αναψυχής και Επιχειρηματικότητας για την Ενίσχυση της 

Μητροπολιτικότητας και τη Διαφοροποίηση της Οικονομίας 
της Δυτικής Αθήνας 

2.500.000,00 € 

Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που εντάσσονται στην 
εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής «Διαδημοτική 
Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με 
αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ»και αφορούν στην  Ενίσχυση της 
Μητροπολιτικότητας της Περιοχής Παρέμβασης με ανάδειξη 
υφιστάμενων και ανάδειξη «νέων» (αναδυόμενων) Πόλων 
Επισκεψιμότητας και σύγχρονου Πολιτισμού καθώς και την 
Αξιοποίηση κτιριακών συγκροτημάτων σε Πολυχώρους 
σύγχρονου Πολιτισμού, Αναψυχής και Επιχειρηματικότητας 
- Δημιουργία Πυρήνα Τέχνης και Πολιτισμού και Προώθησης 
της Δημιουργικής Οικονομίας. 

ΕΠ-6e: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση 
του αστικού περιβάλλοντος, την 

ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την απολύμανση των 

υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των 

προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη 

ΟΔ/Π-14: Στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης και 
αναζωογόνησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των 

Πολιτών και τη διάχυση των ροών επισκεψιμότητας στη 
Δυτική Αθήνα 

2.800.000,00 € 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται να υλοποιηθούν 
ενέργειες που στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας, της 
εικόνας και της ελκυστικότητας καθώς και γενικότερα στην 
αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, της 
υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής 
παρέμβασης. 
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μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και την προώθηση μέτρων για τον 

περιορισμό του θορύβου 

 

8: Προώθηση της 
Ανάπτυξης των 

Δεξιοτήτων & της 
Προσαρμοστικότητας 

του Ανθρώπινου 
Δυναμικού στους 

Τομείς της 
Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (ΕΚΤ). 

ΕΠ-8iii: Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

ΟΔ/Π-20: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω παροχής 
κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της Ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., ιδίως στους τομείς 
της ΠΣΕΕ 

2.716.000,00 € 

 Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω παροχής 
κατάλληλης υποστήριξης και Προώθηση της Ίδρυσης νέων 
επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες κ.λπ., ιδίως στους τομείς 
της ΠΣΕΕ 

ΕΠ-8v: Προσαρμογή των εργαζομένων, 
των επιχειρήσεων και των 

επιχειρηματιών στις αλλαγές 

ΟΔ/Π-21: Ανάπτυξη Σχεδίων Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων 
ή/και Ομάδων Επιχειρήσεων και Προσαρμογής Εργαζομένων 

για την στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις 
απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού και τις σύγχρονες 

αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 

1.978.000,00 € 

 Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης μεμονωμένων ή/και 
Ομάδων Επιχειρήσεων και Προσαρμογής Εργαζομένων για 
την στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις 
απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού και τις σύγχρονες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ 
Αττικής 

9: Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης 

& Καταπολέμηση της 
Φτώχειας & 

Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της 

Κοινωνικής Συνοχής 
(ΕΚΤ) 

ΕΠ-9i: Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων 
και με σκοπό την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": 
Διαδημοτικές Δράσεις , Δομές, Συμπράξεις και Εργαλεία για 

την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην 
Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα 

ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις για την Προώθηση των 

Ευπαθών Ομάδων στην Αγορά Εργασίας 

6.480.000,00 € 

 Διαδημοτικές Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των 
Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην 
Επιχειρηματικότητα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο 
"ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ") 
Πιλοτικές και καινοτόμες ενέργειες ερευνών της 
κινητικότητας, της δυναμικής και της διάγνωσης των 
Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη 
Δυτική Αθήνα, σε συνδυασμό με την  αποτίμηση του 
δυναμισμού των «νέων» Επαγγελμάτων  με τη χρήση 
«έξυπνων» εργαλείων και μεθόδων, στο πλαίσιο του 
“Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ”Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων 
που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που 
οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις 
Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα 

ΕΠ-9ii: Κοινωνικοοικονομική ένταξη 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 

οι Ρομά 

ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ": 
Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις Προώθησης της 

Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των Περιθωριοποιημένων 
Ομάδων (Ρομά, Άστεγοι, Παλιννοστούντες κ.λπ.) 

1.800.000,00 € 
Προετοιμασία και Υποστήριξη της Ενεργού Κοινωνικής 
Ένταξης Περιθωριοποιημένων Ομάδων στη Δυτική Αθήνα 
(Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ") 

ΕΠ-9iii: Καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών 

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Ειδικές Δομές και Δράσεις για τη Διασφάλιση 
της Ποιότητας της Καθημερινής Διαβίωσης των Ειδικών και 
Ευάλωτων Ομάδων και την Αντιμετώπιση των Διακρίσεων 

ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": 
Διαδημοτικές Ειδικές Δομές και Δράσεις για την Προώθηση 
της Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων 

4.900.000,00 € 

Ολοκληρωμένες Δράσεις Υποστήριξης της Ποιότητας Ζωής, 
της Αντιμετώπισης των διακρίσεων και της Κοινωνικής 
Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Δράσεις Διασφάλισης της 
Ποιότητας της Καθημερινής Διαβίωσης και Αντιμετώπισης 
των Διακρίσεων των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων στη 
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ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π/Υ Δ.Δ. (€) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ") 

ΕΠ-9iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": 
Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της 

Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 
Φροντίδας (κατ’ οίκον, διημέρευσης κ.λπ.) 

ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": 
Διαδημοτικές Ειδικές Δομές, Δράσεις και Υπηρεσίες 

Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας 
ΟΔ/Π-10: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": 

Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων Κοινωνικής Καινοτομίας 
και βελτίωση των ικανοτήτων των Στελεχών των Κοινωνικών 

Δομών και των Κοινωνικών Φορέων στη Δυτική Αθήνα 

4.965.000,00 € 

Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή 
Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στη Δυτική Αθήνα 
(Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ") 

Δράσεις και Υπηρεσίες Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής 
Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας στη Δυτική Αθήνα 
(Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ") 

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των 
τοπικών κοινωνικών πολιτικών με την ανάπτυξη 
προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών και τη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των 
ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών 
Δομών της Δυτικής Αθήνας, σε ένα Ενιαίο και Ιεραρχημένο 
Κοινωνικό Δίκτυο (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο 
"ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ") 

ΕΠ-9v: Προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της 

επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία 
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση 

 
ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας "ΚΟΙΝΩΝΩ": Δημιουργία Νέων Θέσεων 
Απασχόλησης μέσω Προώθησης της Κοινωνικής Οικονομίας 

3.000.000,00 € 

Ανάπτυξη «Οικοσυστήματος» ΚΑΛΟ και αξιοποίηση της 
Δυναμικής της Νεανικής Επιχειρηματικότητας μέσω του 
«εργαλείου» της Κοινωνικής Οικονομίας, ιδίως σε νέους που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (Διαδημοτικό Δίκτυο  
"ΚΟΙΝΩΝΩ" για την Ανάπτυξη της ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα) 

 

10: Ανάπτυξη – 
Αναβάθμιση 

Στοχευόμενων 
Κοινωνικών 
Υποδομών & 

Υποδομών Υγείας 
(ΕΤΠΑ) 

ΕΠ-9a: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας 
και τις κοινωνικές υποδομές που 

συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή 
και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις 

ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση 
στον τομέα της υγείας, προωθώντας την 
κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, 
πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες 

αναψυχής και τη μετάβαση από την 
ιδρυματική φροντίδα της κοινότητας 

ΟΔ/Π-1: Αναβάθμιση - Συμπλήρωση των Κοινωνικών 
Υποδομών 

6.800.00000 € 

Προβλέπονται μια σειρά παρεμβάσεων κατασκευής, 
συμπλήρωσης αλλά και αναβάθμισης υποδομών στις οποίες 
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στις περιοχές 
παρέμβασης, εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΟΧΕ Δυτικής 
Αθήνας (βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών, Κέντρα 
Ημερήσιας Φροντίδας ηλικιωμένων, δομές υποστήριξης 
ΑΜΕΑ). Η χρηματοδότηση της δράσης στοχεύει στη 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
κοινωνικής ένταξης και πρόνοιας.Απώτερος στόχος αποτελεί 
η ενίσχυση και ενδυνάμωση των υπηρεσιών και υποδομών 
κοινωνικής φροντίδας με έμφαση στις ευάλωτες και ειδικές 
ομάδες του πληθυσμού. 
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11: Ανάπτυξη – 
Αναβάθμιση 
Στοχευμένων 

Υποδομών 
Εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ) 

ΕΠ-10a: Επενδύσεις στην εκπαίδευση 
την κατάρτιση, και την 

επαγγελματική κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 
μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών 

κατάρτισης και εκπαίδευσης 

ΟΔ/Π-2: Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του 
Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Διά Βίου 

Μάθησης και Εκπαίδευσης 
1.800.000,00 € 

Σκοπός της Προτεινόμενης Δράσης αποτελεί η Βελτίωση – 
Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των Υποδομών Διά Βίου Μάθησης και 
Εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Δυτικής 
Αθήνας. 

Η βελτίωση, ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση του 
εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών Διά Βίου 
Μάθησης και Εκπαίδευσης θα λάβει χώρα σε σχολικές 
μονάδες στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, έτσι ώστε να 
αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες σχολικές υποδομές κατά τις 
απογευματινές ώρες και να διασφαλισθεί η ανοιχτή και 
ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε δράσεις διά βίου 
μάθησης. 

12: Τεχνική 
Υποστήριξη της 

Εφαρμογής (ΕΤΠΑ) 
  220.000,00 € 

-  Υπηρεσίες Συμβούλων, Εκπόνηση Μελετών                                        
- Εμπειρογνωμοσυνών ή/και διενέργεια Ερευνών                                  
- Δημοσιότητα, Προβολή και Πληροφόρηση                             

13: Τεχνική 
Υποστήριξη της 

Εφαρμογής (ΕKT) 
       70.845,00 € 

- Υπηρεσίες Συμβούλων                                                                                  
- Δημοσιότητα, Προβολή και Πληροφόρηση                                 
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Β.2 Ενέργειες για έγκριση και υλοποίηση δράσεων ΟΧΕ 
 Με 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. και προϋπολογισμό 
Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 58.459.845,00€. 
Η εν λόγω Στρατηγική συγχρηματοδοτείται από το Ε.ΤΠ.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 και 12, καθώς και από το 
Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 8, 9 και 13 του Ε.Π. 
«Αττική» 2014-2020» και αναλύεται στο συνημμένο Παράρτημα. 
 
Με 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 Με τον ορισμό, ανατέθηκαν αρμοδιότητες 
διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 
για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης 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. 
 
Πίνακας 7 :  Προϋπολογισμός δράσεων χωρικής ανάπτυξης 

ΕΠ/ ΕΔΕΤ Κωδ. Δράσης 
Τρόπος 

υλοποίησης* 
Κωδ. Επενδυτικής 
προτεραιότητας 

Κωδ. Πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΤΠΑ 12.1.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 121,122,123 220.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’  2014-2020/ ΕΚΤ 13.1.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 121,122,123 70.845€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΤΠΑ 6.5.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ 6e 94 2.800.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΤΠΑ 6.3.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ 6c 92 & 94 2.500.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΤΠΑ 10.1.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ 10a 50 1.800.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΤΠΑ 9.α.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ 9a 55 6.800.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΤΠΑ 4.3.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ 4c 13 4.350.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΤΠΑ 4.3.ΑΣΔΑ.2 ΟΧΕ/ΒΑΑ 4c 13   200.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΤΠΑ 6.3.ΑΣΔΑ.2 ΟΧΕ/ΒΑΑ 6c 92 900.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΤΠΑ 5.1.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ 5a 087 3.750.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΤΠΑ 5.1.ΑΣΔΑ.2 ΟΧΕ/ΒΑΑ 5a 087 327.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΚΤ 8.5.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ 8v 106 1.978.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΚΤ 9.1.ΑΣΔΑ.3 ΟΧΕ/ΒΑΑ 9i 109 4.080.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΚΤ 9.1.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ 9i 109 900.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ΕΤΠΑ 2.2.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ 2b 82 500.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ΕΤΠΑ 2.3.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ 2c 48, 79 981.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΤΠΑ 4.3.ΑΣΔΑ.3 ΟΧΕ/ΒΑΑ 4c 13 1.150.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΚΤ 9.1.ΑΣΔΑ.2 ΟΧΕ/ΒΑΑ 9i 109 1.500.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΤΠΑ 9.α.ΑΣΔΑ.2 ΟΧΕ/ΒΑΑ 9a 55 1.400.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΤΠΑ 6.3.ΑΣΔΑ.3 ΟΧΕ/ΒΑΑ 6c 92 & 94 420.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΚΤ 9.2.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ 9ii 110 1.800.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΚΤ 8.3.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ 8iii 104 2.716.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΤΠΑ 1.2.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ 1b 61,62 600.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΤΠΑ 3.1.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ 3a 63,66 1.027.000€ 

‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020/ ΕΤΠΑ 3.3.ΑΣΔΑ.1 ΟΧΕ/ΒΑΑ 3c 001 3.400.000€ 

 
* ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
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Ενότητα Δ: Προγραμματισμός 
   Πίνακας 8: Προγραμματισμός ετήσιων στόχων  

 

Ε.Π. : ΑΤΤΙΚΗ  
2014-2020 

ΠΟΣΟ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ  / 
ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ 

ΕΦΔ 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020 ΕΩΣ 31/12/2019 
Με βάση τα πραγματικά στοιχεία έως 27/03/2019 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(€) 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(€) 

Ποσοστό 
Εξειδίκευσης 

  

Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη (€) 

% 
Προσκλήσεων  

Συνολική 
Επιλέξιμη 

Δαπάνη (€) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 
Επιλέξιμη 

Δαπάνη (€) 

% ΝοΔε 
Επιλέξιμες 

Δαπάνες (€) 
% 

Απορρόφησης Κωδ. 
Προσκλησης 

1   3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3  
131.407.000 129.407.000 98,00%   120.632.000 91,35% 109.749.742 83,11% 92.789.742 70,27% 36.362.700 27,54% 

ΔΡΑΣΗ 3.1.1.1 6.600.000 6.600.000 5,00% ΑΤΤ074 6.600.000 5,00% 6.600.000 5,00% 6.600.000 5,00% 1.000.000 0,76% 

ΔΡΑΣΗ 3.1.1.2 5.000.000 5.000.000 3,79%   5.000.000 3,79% 5.000.000 3,79% 4.300.000 3,26% 2.600.000 1,97% 

  5.000.000 5.000.000 3,79%   10.000.000 7,57% 5.000.000 3,79% 1.000.000 0,76% 3.000.000 2,27% 

ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 10.000.000   150,00%                   

ΔΡΑΣΗ 3.1.1.2   15.000.000 11,36% 012KE 10.000.000 7,57% 11.818.048 8,95% 11.818.048 8,95%     

ΤΕΠΙΧ 50.000.000   100,00%                   

ΔΡΑΣΗ 3.3.1.1   50.000.000 37,86% 092 50.000.000 37,86% 50.000.000 37,86% 50.000.000 37,86% 25.000.000 18,93% 

ΑΤΤ_ΟΧΕ_01 21.305.000   100,00%     100,00%   63,86%   42,45%   14,13% 

ΔΡΑΣΗ 3.1.ΕΑΤΑ.1   7.600.000 5,76%   7.600.000 5,76% 7.600.000 5,76% 3.040.000 2,30% 608.000 0,46% 

ΔΡΑΣΗ 3.3.ΕΑΤΑ.1   7.700.000 5,83%   7.700.000 5,83%             

ΔΡΑΣΗ 3.4.ΕΑΤΑ.1   6.005.000 4,55% EATA6 6.005.000 4,55% 6.004.694 4,55% 6.004.694 4,55% 2.402.000 1,82% 

ΑΤΤ_ΟΧΕ_02 19.200.000   63,54%     63,54%   63,54%   23,44%   0,78% 

ΔΡΑΣΗ  3.1.1 
Ε.Φ.Δ.ΠΕΙΡΑΙΑ 

  1.000.000 0,76% PIR011 1.000.000 0,76% 1.000.000 0,76%         

ΔΡΑΣΗ  3.1.2 
Ε.Φ.Δ.ΠΕΙΡΑΙΑ 

  4.000.000 3,03% PIR010 4.000.000 3,03% 4.000.000 3,03%         

ΔΡΑΣΗ 
3.3.1_3.4.2_3.4.5 

Ε.Φ.Δ.ΠΕΙΡΑΙΑ 
  6.100.000 4,62% PIR009 6.100.000 4,62% 6.100.000 4,62% 3.400.000 2,57% 150.000 0,11% 

ΔΡΑΣΗ 3.4.4. ΕΦΔ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

  1.100.000 0,83% PIR004 1.100.000 0,83% 1.100.000 0,83% 1.100.000 0,83%     
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ΑΤΤ_ΟΧΕ_03 5.622.000   100,00%     18,27%   18,27%   18,27%   1,83% 

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ   1.027.000 0,78%   1.027.000 0,78% 1.027.000 0,78% 1.027.000 0,78% 102.700 0,08% 

ΔΡΑΣΗ 3.3.ΑΣΔΑ.1   3.400.000 2,57%                   

ΔΡΑΣΗ 3.4.ΑΣΔΑ.1   1.195.000 0,90%                   

ΑΤΤ_ΟΧΕ_04 8.680.000   100,00%     51,84%   51,84%   51,84%   17,28% 

    880.000 0,67%                   

    1.200.000 0,91%                   

    2.100.000 1,59%                   

    3.500.000 2,65%   3.500.000 2,65% 3.500.000 2,65% 3.500.000 2,65% 1.170.000 0,89% 

    1.000.000 0,76%   1.000.000 0,76% 1.000.000 0,76% 1.000.000 0,76% 330.000 0,25% 

 

 

 

 

 
 
(*) Τα παραπάνω ποσοστά και σύνολα δεν αφορούν  το σύνολο του Π.Ε.Π. “ATTIKH” 2014 - 2020, αλλά τον συνολικό Π/Υ του Άξονα Προτεραιότητας 03, όπως αυτός 
διαμορφώνεται με την παρούσα εξειδίκευση. 
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Τεύχος Μεθοδολογίας αξιολόγησης  

και  

Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων  

του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 
                                                                                                        

 

 
 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΑΣΔΑ 
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Γενικά 

Τα αναφερόμενα στις σελίδες 02 έως και 10 της εισαγωγικής ενότητας [∆ιαδικασία, Μεθοδολογία 
Αξιολόγησης, Κριτήρια Επιλογής Πράξεων] στο 1ο Τεύχος Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και Κριτηρίων 
Επιλογής Πράξεων του Π.Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020, το οποίο εγκρίθηκε κατά την 1η Συνεδρίαση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης την Παρασκευή 03-07-2015, εξακολουθούν και ισχύουν. 
 
Με το παρόν -ο Τεύχος Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων, το οποίο 
εισάγεται προς διαβούλευση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. μέσω της Γραπτής 
διαδικασίας-, παρουσιάζονται τα Κριτήρια Επιλογής των δράσεων, που εξειδικεύονται, για τα Στάδια Α’ 
και Β’ της Αξιολόγησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μάρτιος 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΑΣΔΑ 
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α/α Δράση Τίτλος Δράσης 
Μεθοδολογία 
Αξιολόγησης 

Σελ 
 

(1) 3.3.ΑΣΔΑ.1 
Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και 
Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας 

στη Δυτική Αθήνα 
Άμεση  

 

 

 

Η διαδικασία της Άμεσης Αξιολόγησης επιλέχθηκε, καθώς μετά από διαδικασία συντονισμού και 
διαβούλευσης με τους εταίρους της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας και  με τα σχετικά έντυπα που απέστειλαν 
στον ΕΦΔ ΑΣΔΑ, καθόρισαν τις άμεσες ανάγκες τους και τον Εκτιμώμενο Προϋπολογισμό αυτών, ο 
οποίος καλύπτεται πλήρως από τον Προϋπολογισμό της Πρόσκλησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 
Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mάρτιος 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΑΣΔΑ 
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Λ_1: ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Α.Π. 3:   Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ- Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για 
προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :             3.c.1: Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής  βάσης της Περιφέρειας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ##    

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :  

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Τιμή 

 
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου 

1 

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση 
εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών 
δικαιούχων που ορίζονται στην οικεία 
πρόσκληση. 

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην οικεία πρόσκληση. 

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ  
 

2 

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση 
έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης - 
υλοποίησης της πράξης για την οποία 
υποβάλλει την πρόταση. 

 
Εξετάζεται εάν o φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα 
εκτέλεσης της Πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. 
κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται 
συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα οποία προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση 
 

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ  

 

3 
Τυπική Πληρότητα της υποβαλλόμενης 
πρότασης. 

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η 
προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα και 
έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα: 

 

- Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). 
ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

- Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση του ΕΦΔ ΑΣΔΑ. 
 (πχ μελέτες, διοικητικές πράξεις, χρηματοοικονομική ανάλυση για 
τον προσδιορισμό δυνητικών καθαρών εσόδων πράξης κλπ) 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   
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4 

Περίοδος υλοποίησης της 
προτεινόμενης πράξης εντός περιόδου 
επιλεξιμότητας Π.Π. και οικείας 
Πρόσκλησης. 

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός 
της περιόδου επιλεξιμότητας προγράμματος, εκτός εάν στην πρόσκληση ορίζεται 
διαφορετική προθεσμία. 

ΝΑΙ    

ΟΧΙ    

5 

Μη περαίωση του φυσικού 
αντικειμένου μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης. 

Εξετάζεται ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης 
πράξης μέχρι την ημερομηνία που ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση 
χρηματοδότησης. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, 
παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε 
περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει ο 
δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηματοδότησης βάσει του 
προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές 
πληρωμές». 

ΝΑΙ    

ΟΧΙ    

6 

Η πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα 
επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική 
επένδυση σύμφωνα με το άρθρο 71 του 
Καν. 1303/2013. 

Εξετάζεται ότι η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε 
υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της 
περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο 
δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων (σύμφωνα με άρθρο 71 Καν. 1303/2013). 

ΝΑΙ    

ΟΧΙ    

7 

Η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς 
Στόχους, τις Επενδυτικές 
Προτεραιότητες  και  τους Ειδικούς 
Στόχους ή / και στα πεδία 
παρέμβασης/δράσεις της οικείας 
πρόσκλησης. 

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της 
οικείας Πρόσκλησης σε συνδυασμό με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

ΝΑΙ    

ΟΧΙ    

8 

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων με άλλα  
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Εξετάζεται εάν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά εργαλεία. 

ΝΑΙ    

ΟΧΙ    

9 

Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων 
ή/και συλλογικών οργάνων του 
δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων 
οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από 
την οικεία 
νομοθεσία. 

Εξετάζεται εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή/και συλλογικών 
οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου προβλέπεται από τη 
σχετική νομοθεσία. 

ΝΑΙ    

ΟΧΙ    

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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10 
Ύπαρξη εγκεκριμένου Προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας.(μόνο για πράξεις 
Τεχνικής Βοήθειας) 

Εξετάζεται στην περίπτωση Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.), εάν η 
προτεινόμενη Πράξη υποβάλλεται στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος 
Τ.Β. 

ΝΑΙ    

ΟΧΙ    

ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

 
Η προτεινόμενη Πράξη δεν 
αφορά Πράξη Τεχνικής 
Βοήθειας. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                    
Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α΄, με εξαίρεση το κριτήριο [10], το οποίο δεν εφαρμόζεται στην οικεία πρόσκληση, 
έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το 
Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης της πρότασης.  
Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός δικαιούχος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ  
 

  

ΝΑΙ  
  

ΟΧΙ  

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης: 

  Υπογραφή Στελέχους:   

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων: 

  Ονοματ/νυμο Στελέχους:   

Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης 
παραδεκτού πρότασης: 

  Υπογραφή Προϊστ. Τμήματος Α’:   
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Α.Π. 3:   Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ- Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για 
προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :             3.c.1: Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής  βάσης της Περιφέρειας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ##    

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :  

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

α/α 
Περιγραφή 
Κριτηρίου 

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή 
Αιτιολόγηση/ 
Παρατηρήσεις 

Α1 

Πληρότητα και 
σαφήνεια φυσικού 
αντικειμένου της 
προτεινόμενης 
πράξης. 

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά: 
α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της. 
β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή                              

των επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών). 
γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης.  
δ) στα μέτρα δημοσιότητας /επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης (καταλληλόλητα δράσεων επικοινωνίας 

ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη πράξη). 
 

Εκπλήρωση. ΝΑΙ    

Μη 
εκπλήρωση. 

ΟΧΙ    

Α2 
Ρεαλιστικότητα 
Προϋπολογισμού 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. 
Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι: 
    α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία 

κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου/παραδοτέων) 
    β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης και η κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών 

είναι εύλογη. Εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση της πράξης να γίνει με 
βάση τα παραστατικά:  

                  Σε περίπτωση που για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στοιχεία όπως: 

- πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί ,λαμβάνοντας υπόψη 
τις  επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης,  

- μη δεσμευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ 
τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.    

   γ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανώνται το εύλογο του Π/Υ στις 
εργασίες /είδη δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα, τη 
συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της 
πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη. 

 

Εκπλήρωση. ΝΑΙ    

Μη 
εκπλήρωση. 

ΟΧΙ    
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Α3 
Ρεαλιστικότητα 
Χρονοδιαγράμματος. 

 
 
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης σε σχέση με: 
α) το φυσικό αντικείμενο  
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ) 
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης  
δ) τo επίπεδο ωριμότητας της πράξης. 
 
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν 
υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία του ΕΦΔ ΑΣΔΑ.  
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται 
ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014 (άρθρο 28). 
 
 

Εκπλήρωση. ΝΑΙ   

Μη εκπλήρωση. ΟΧΙ   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της ομάδας Α' (Πληρότητα 
και Σαφήνεια περιεχομένου Πρότασης). 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α’ 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Α.Π. 3:   Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ- Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για 
προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :            3.c.1: Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής  βάσης της Περιφέρειας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ##    

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :  

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ B.  ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

α/
α 

Περιγραφή Κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή 
Αιτιολόγηση/ 
Παρατηρήσεις 

Β1 

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 
κανόνων  ως προς τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων, μελετών, 
προμηθειών και υπηρεσιών και 
εθνικών κανόνων για την 
απασχόληση προσωπικού. 

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό 
πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό 
και ενωσιακό δίκαιο.  
 

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 
δίκαιο. 

ΝΑΙ    

ΔΕΝ τηρείται  το  εθνικό και  το 
ενωσιακό δίκαιο. 

ΟΧΙ    

Β2 

Συμβατότητα της πράξης με 
τους κανόνες του 
ανταγωνισμού και των 
κρατικών ενισχύσεων. 

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 
ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό 
πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.  

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών  
ενισχύσεων  και είναι συμβατή με το 
αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο των 
κρατικών ενισχύσεων. 

ΝΑΙ    

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 
ενισχύσεων και ΔΕΝ είναι συμβατή 
με το κανονιστικό πλαίσιο των 
κρατικών ενισχύσεων. 

ΟΧΙ    

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία 
κρατικών ενισχύσεων. 

Μη 
εφαρμογ

ή 
κριτηρίου 

   

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη. 

 
Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται 
τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και ειδικότερα σε 
σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις 
της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 
2020. 
 

Η πράξη σέβεται την αρχή της 
αειφόρου ανάπτυξης. 

ΝΑΙ   

Η πράξη ΔΕΝ σέβεται την αρχή της 
αειφόρου ανάπτυξης. 

ΟΧΙ   

Δεν Εφαρμόζεται   

 



 

                                    Έλεγχος Πληρότητας - Επιλεξιμότητας Πρότασης Ε.Π. 3c            Σ ε λ ί δ α  33 
                     

Β4 
Προαγωγή της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και της μη 
διάκρισης.  

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει 
κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. 
 
 
Διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση (ΝΑΙ) καλύπτει 
και τις περιπτώσεις, όπου το εν λόγω κριτήριο δεν 
δύναται να εφαρμοστεί. 

Η προτεινόμενη πράξη προασπίζει 
την  ισότητα   μεταξύ  ανδρών και 
γυναικών και αποτρέπει κάθε 
διάκριση λόγω φύλου, φυλής, 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 
γενετήσιου προσανατολισμού. 

ΝΑΙ    

Η προτ/νη πράξη ΔΕΝ προασπίζει την  
ισότητα μεταξύ  ανδρών και 
γυναικών και αποτρέπει κάθε 
διάκριση λόγω φύλου, φυλής, 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 
γενετήσιου προσανατολισμού. 

ΟΧΙ    

Β5 
Εξασφάλιση της 
προσβασιμότηταςτων ατόμων 
με αναπηρία.    

Εξετάζεται πώς η πράξη  διασφαλίζει  την 
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την 
οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν 
έχει  γίνει  πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται 
από τη φύση της πράξης και την κείμενη νομοθεσία, η 
θετική αξιολόγηση θα πρέπει να  τεκμηριώνεται  με τη 
δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει 
όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση 
προσβασιμότητας για  ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Για 
την αξιολόγηση  του κριτηρίου αυτού  επισυνάπτεται 
σχετικό Παράρτημα  
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η 
θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
1. Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, 

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ .  

2. Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση 
της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση της Πράξης, βάσει της οποίας δεν 
κωλύεται ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα 
ΑμεΑ 

Η πράξη διασφαλίζει την 
προσβασιμότητα των ατόμων με  
αναπηρία. 

ΝΑΙ    

Η πράξη ΔΕΝ διασφαλίζει την 
προσβασιμότητα  των ατόμων με 
αναπηρία. 

ΟΧΙ    

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  
Πράξη πρέπει να ΜΗΝ λαμβάνει αρνητική τιμή (ΟΧΙ) σε κανένα από τα κριτήρια της ομάδας 
Β'.(Τήρηση Θεσμικού Πλαισίου και Ενσωμάτωση Οριζόντιων Πολιτικών) 

 
 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ B’ 

ΝΑΙ    

ΟΧΙ  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Α.Π. 3:   Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ- Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση 
Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :            3.c.1: Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής  βάσης της Περιφέρειας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ##    

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :  

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή 
Αιτιολόγηση/  
Παρατηρήσεις 

Γ1 
Αναγκαιότητα υλοποίησης 
της πράξης. 

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο 
η προτεινόμενη  πράξη  συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 
ανάγκης ή προβλήματος που  έχει εντοπιστεί  και  του  ειδικού 
στόχου  που έχει προσδιοριστεί στην ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας.  
  

Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης.  
  

 ΝΑΙ    

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης.  

 ΟΧΙ    

Γ2 
Αποτελεσματικότητα 
Πράξης. 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη 
των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως 
προσδιορίζονται στην αντίστοιχη Πρόσκληση σε συνδυασμό με 
το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών του δείκτη 
εκροής για την πράξη και την Πρόσκληση:  
Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής Πρόσκλησης)  
CO04 - ‘’Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη’’ = 75 

 

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 
αποτελεσματική. 

Πν ≥ 0,5 ΝΑΙ    

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 
αποτελεσματική. 

Πν < 0,5 ΟΧΙ    
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Γ3 Αποδοτικότητα Πράξης. 

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της 
προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει 
της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά  μονάδα του 
δείκτη εκροής από την υλοποίησή της.  
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο:  
Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της 
Πρόσκλησης) προς (Π/Υ πράξης / Π/Υ Πρόσκλησης).  

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 
αποδοτική. 

Πν≥ 0,5 ΝΑΙ  

 

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται 
ικανοποιητικά αποδοτική. 

Π < 0,5 ΟΧΙ  

 

Γ4 
Βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση. 

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα 
αξιοποιηθούν και πιο συγκεκριμένα αν προκύπτει βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα και αξιοποίηση των παραδοτέων της πράξης. 

Τεκμηριώνεται η αξιοποίηση των 
παραδοτέων της πράξης. 
 

 ΝΑΙ  
 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η αξιοποίηση 
των παραδοτέων της πράξης. 

 ΟΧΙ  
 

Γ5 Καινοτομία. Εξετάζεται η εισαγόμενη καινοτομία της προτεινόμενης πράξης. 

Ικανοποιητικός Βαθμός 
Καινοτομίας της Πράξης. 

 ΝΑΙ  
 

ΜΗ Ικανοποιητικός Βαθμός της 
Καινοτομίας της Πράξης. 

 ΟΧΙ  
 

Δεν εφαρμόζεται. 
 

 
Μη 

εφαρμογή  
Κριτηρίου 

 
 

Γ6 
Συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα. 

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της 
προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις που είναι 
ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, στο πλαίσιο του Ε.Π. ή άλλων 
προγραμμάτων καθώς και στο πλαίσιο της ΟΧΕ του ΑΣΔΑ, ώστε 
να εξασφαλίζεται το  μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα από την υλοποίησή της. 

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 
συμπληρωματικότητα με άλλα 
έργα. 

 ΝΑΙ  
 

Η πράξη ΔΕΝ τεκμηριώνει 
συνέργεια ή/και 
συμπληρωματικότητα με άλλα 
έργα. 

 ΟΧΙ  

 

Δεν απαιτείται. 
 

 
Μη 

εφαρμογή  
Κριτηρίου 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή «ΝΑΙ» σε όλα τα κριτήρια. Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική 
τιμή «ΝΑΙ», πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΟΜΑΔΑΣ 
Γ’ 

 ΝΑΙ  
 

 ΟΧΙ  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Α.Π. 3:   Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ- Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση 
Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :            3.c.1: Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής  βάσης της Περιφέρειας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ##    

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :  

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις 

Δ1 
Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης. 

  
Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από 
την άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων 
προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη 
δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της 
υλοποίησής της. 

 

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης. 
 

7 - 10 ΝΑΙ   

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της 
πράξης. 

0 – 6 ΟΧΙ    

Δ2 
Βαθμός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών. 

 
  Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων 
διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών 
που εξετάζονται στο κριτήριο Δ1, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης 

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή 
άλλων ενεργειών της πράξης.  

7 - 10 ΝΑΙ    

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου 
διοικητικών ή άλλων ενεργειών της πράξης. 

0 – 6 ΟΧΙ    

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) και στα 2 κριτήρια της ομάδας Δ' 
(Ωριμότητα της Πράξης). 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ 
ΝΑΙ  

  
ΟΧΙ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Α.Π. 3:   Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ- Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για 
προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :            3.c.1: Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής  βάσης της Περιφέρειας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ##    

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :  

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

α/α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή 
Αιτιολόγηση 

/Παρατηρήσεις 

Ε1 
Διοικητική ικανότητα 
φορέα της πρότασης. 
(δυνητικός δικαιούχος) 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική 
δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:                                                                                                                     
1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα με το Οργανόγραμμα, όταν υπάρχει, ή 
την περιγραφή του Δικαιούχου)                                                                                            
2. Η επάρκεια διαδικασιών για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης                                                                                                         

Ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική 
δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

ΝΑΙ    

Ο δυνητικός δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει την οργανωτική 
δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

OXI    

Ε2 

Επιχειρησιακή              
ικανότητα του             
δυνητικού          
δικαιούχου. 

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:                                          
1. Προηγούμενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια τους με την 

προτεινόμενη πράξη                                             
2. Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά και ποιοτικά (επίπεδο εκπαίδευσης 

και κατάρτισης στελεχών και επαγγελματική εμπειρία συναφής με τον 
ρόλο τους στην πράξη)                                                                    

3. Επάρκεια Ομάδας Έργου και κατανομής αρμοδιοτήτων και εργασιών 
των μελών αυτής                       

4. Επάρκεια του Υπεύθυνου Έργου (γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης / 
κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την πράξη) 

Ο δικαιούχος διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για 
την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

ΝΑΙ    

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα 
για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

OXI    

Ε3 

Χρηματοοικονομική 
ικανότητα. 
(δυνητικού 
δικαιούχου) 

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους 
στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται 
μόνο εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων. 

Ο δικαιούχος δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους 
στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, εφόσον 
απαιτείται αυτή η καταβολή πόρων. 

ΝΑΙ    

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται να συμβάλλει με ίδιους 
πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, 
εφόσον απαιτείται αυτή η καταβολή πόρων. 

OXI    

Δεν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων. 
Μη  

εφαρμογή  
Κριτηρίου 

   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                                                                            
Η Πράξη πρέπει να ΜΗΝ λαμβάνει αρνητική τιμή (ΟΧΙ) σε κανένα από τα κριτήρια της ομάδας Ε'. 
(Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου) 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε 
ΝΑΙ  

  
ΟΧΙ  

Παρατηρήσεις : 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Α.Π. 3:   Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ- Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση 
Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :            3.c.1: Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής  βάσης της Περιφέρειας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ##    

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :  

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

α/α Ομάδα κριτηρίων Κατάσταση Τιμή Παρατηρήσεις 

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. 

Θετική ΝΑΙ    

Αρνητική ΟΧΙ    

Β ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ. 

Θετική ΝΑΙ    

Αρνητική ΟΧΙ    

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ. 

Θετική ΝΑΙ    

Αρνητική ΟΧΙ    

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ. 

Θετική ΝΑΙ    

Αρνητική ΟΧΙ    

Ε 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ. 

Θετική ΝΑΙ    

Αρνητική ΟΧΙ    
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) και στις 5 ομάδες Κριτηρίων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

Θετική ΝΑΙ    

Αρνητική ΟΧΙ    

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της 
συγκεκριμένης βαθμολογίας) 

  Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Ημερομηνία Υπογραφής 

Στέλεχος Τμήματος Α' ΕΦΔ ΑΣΔΑ       

Προϊστάμενος Τμήματος Α΄ ΕΦΔ ΑΣΔΑ       

Προϊστάμενος ΕΦΔ ΑΣΔΑ       

 
 

 

 


