
 

                Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης                    

1 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 
                                 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 01/03/2017 

(Ενότητα 4: Πίνακας) 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 98-100 

Ταχ. Κώδικας: 117 41  

Πληροφορίες: Άγγελος Σπηλιώτης 

Τηλέφωνο: 213 150 1538 

Fax: 213 150 1501 

Email: spiliotis@mou.gr 

 

Ημερομηνία: 24/02/2017 

Α.Π.:  715 

 

Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ050 

Έκδοση: 1/0 

 

 

 Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΓΙΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΧΕ)  

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ)»  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020» 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

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/222005), 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
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Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα τα Άρθρα 15 (2) α, 36,  96 (3) β και γ, 123 (6) και 

(7), και το Παράρτημα Ι (3.3) και (6), 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση 

ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 και ειδικότερα τα Άρθρα 7, 8 και 9, 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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 και ειδικότερα το Άρθρο 12, 

5. Τον Ν. 4314/2014 «Για Α) τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο, 

τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014) και ειδικότερα 

το Άρθρο 13, όπως ισχύει, 

6. 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", 

7. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Αττική" 2014–2020, 

8. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23–03–2015 (ΦΕΚ 715/Β/24–04–2015), με την 

οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, 

9. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης / 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

10. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01–11–2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) 

υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 

2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,  

11. Το με Α.Π. 115812/ΕΥΘΥ 1091/13 – 11 2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ που αφορά στην περιγραφή του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και 

ειδικότερα τις διαδικασίες ΔV_1 και ΔV_2 σχετικές με τον ορισμό και παρακολούθηση των ΕΦΔ,  

12. Την με Α.Π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/302015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού για τον «Σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των ΟΧΕ ως εργαλείων 
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Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014 - 2020»,  

13. Την με Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12 2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού «Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Ανάπτυξης»,  

14. 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.  

 

Κ Α Λ Ε Ι 

 

την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους του Πίνακα Αποδεκτών που περιλαμβάνονται στο Πολεοδομικό 

Συγκρότημα Αθηνών – Πειραιώς, όπως αυτοί ορίζονται αποκλειστικά στον επισυναπτόμενο Οδηγό 

Εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ενότητα 2.2.1), ο 

οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης, προκειμένου να υποβάλουν προτάσεις 

στις:  

“ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”  

ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020  

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Στην Περιφέρεια Αττικής η χωρική προσέγγιση βασίζεται στην προώθηση των αρχών της Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης για το σύνολο της Λειτουργικής Αστικής Περιοχής, που είναι ευρύτερη των 

διοικητικών ορίων μεμονωμένων Δήμων και οριοθετείται ως το Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθήνας – 

Πειραιά.  

Η Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Αττικής εδράζεται σε δύο πυλώνες 

/ τύπους περιοχών παρέμβασης: 

Α. Υποβαθμισμένες Περιοχές 

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση επιδιώκει τη σταδιακή επίλυση των οξυμένων περιβαλλοντικών, 

οικονομικών, δημογραφικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν περιοχές όπως τα 

τοπικά κέντρα (μεταξύ των οποίων το μητροπολιτικό και ιστορικό κέντρο της Αθήνας), ως αποτέλεσμα 

της υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, της συγκέντρωσης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και 



 

                Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης                    

4 

της σταδιακής ανάπτυξης θυλάκων παραβατικότητας, καθώς και το νότιο και δυτικό τμήμα του 

λεκανοπεδίου, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού κέντρου Πειραιά και των όμορων Δήμων, όπου 

παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ως αποτέλεσμα της εντεινόμενης αποβιομηχάνισης.  

Προτεραιότητα στην επιλογή των υποβαθμισμένων περιοχών έχουν εκείνες οι περιοχές που από μια 

σειρά κριτηρίων αναδεικνύεται η προβληματικότητά τους.  

Η στρατηγική στις υποβαθμισμένες περιοχές επιδιώκει την άρση των οικονομικών, κοινωνικών, 

δημογραφικών, περιβαλλοντικών και άλλων προβλημάτων που παρεμποδίζουν την ανάδειξη του 

μητροπολιτικού ρόλου του πολεοδομικού συγκροτήματος. 

Β. Περιοχές που εμφανίζουν Eιδική Αναπτυξιακή Δυναμική 

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση επιδιώκει την αξιοποίηση αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων περιοχών του 

λεκανοπεδίου, συμπεριλαμβανομένων του μητροπολιτικού και των ιστορικών κέντρων Αθήνας και 

Πειραιά, που έχουν μια ειδική δυναμική λόγω της συγκέντρωσης υπερτοπικών δραστηριοτήτων και 

υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, σε συνδυασμό με τις 

προωθητικές οικονομικές δραστηριότητες που αναδεικνύει η Περιφερειακή Στρατηγικής της Έξυπνης 

Εξειδίκευσης.  

Προτεραιότητα στην επιλογή των περιοχών έχουν εκείνες οι περιοχές που από μια σειρά κριτηρίων 

αναδεικνύεται η υφιστάμενη ή εν δυνάμει αναπτυξιακή δυναμική τους, όπως η ύπαρξη «τυπικών» ή/και 

«άτυπων» συγκεντρώσεων οικονομικών δραστηριοτήτων (clusters), ιδιαίτερα στους τομείς του 

τουρισμού και του πολιτισμού που μπορούν ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας την Έρευνα – 

Τεχνολογία - Καινοτομία να κινητοποιήσουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και να δημιουργήσουν 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.  

Η στρατηγική στις περιοχές που εμφανίζουν ειδική αναπτυξιακή δυναμική επιδιώκει την αξιοποίηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών που εμφανίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά, για την ανάδειξη 

και ενίσχυση του μητροπολιτικού ρόλου του πολεοδομικού συγκροτήματος. 

 

Σε αυτούς τους δύο τύπους περιοχών η ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη θα 

εφαρμοστεί μέσω Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΠ «Αττική» 

2014-2020.  

Η επιλογή των Στρατηγικών θα γίνει μέσω μιας ενιαίας ανταγωνιστικής διαδικασίας και για τους δύο 

τύπους περιοχών που προαναφέρονται. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός (σε όρους Δημόσιας Δαπάνης) που διατίθεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

για τη χρηματοδότηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων μπορεί να ανέλθει έως 

261.091.965,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής: 

ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Ε.Τ.Π.Α. 147.262.932,00 36.815.733,00 184.078.665,00 

Ε.Κ.Τ 61.610.640,00 15.402.660,00 77.013.300,00 

ΣΥΝΟΛΟ 208.873.572,00 52.218.393,00 261.091.965,00 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης αναλύεται περαιτέρω ανά Άξονα Προτεραιότητας, Ειδικό 

Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα στον Οδηγό Εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων που συνοδεύει τη παρούσα.  

Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιεί το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της 

παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά άξονα προτεραιότητας/επενδυτική 

προτεραιότητα/πεδίο παρέμβασης ή/και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, 

ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας www.pepattikis.gr.  

Ο προϋπολογισμός που μπορεί να εγκριθεί για χρηματοδότηση από το ΕΠ «Αττική» 2014-2020 για κάθε 

μία πρόταση βρίσκεται μεταξύ των 20 εκ. ευρώ (κατ’ ελάχιστο όριο) και 100 εκ. ευρώ (κατά μέγιστο όριο) 

σε όρους Δημόσιας Δαπάνης. Οι προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν δεν μπορούν σε καμία περίπτωση 

να βρίσκονται εκτός των ορίων αυτών. Επιπλέον, οι προτάσεις πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τα 

ελάχιστα όρια προϋπολογισμού ανά Θεματικό Στόχο, ανάλογα του τύπου περιοχής για την οποία 

υποβάλλεται πρόταση, όπως αυτά αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής. 

Εάν ο προϋπολογισμός μιας πρότασης υπερβαίνει το όριο των 100 εκ. σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, η 

Αστική Αρχή πρέπει να αποδεικνύει την εξασφάλιση της πρόσθετης χρηματοδότησης από άλλους, εκτός 

ΕΠ Αττικής πόρους, για την κάλυψη του πέραν των 100 εκ. ευρώ τμήματος του προϋπολογισμού.  

Σε περίπτωση κατανομής πρόσθετων πόρων στις εγκεκριμένες προτάσεις, το παραπάνω (ανώτατο) όριο 

δύναται να αναπροσαρμοστεί.  

Για τις προτάσεις που θα εγκριθούν, η ΕΥΔ διατηρεί το δικαίωμα έγκρισης μέρους των προτεινόμενων 

παρεμβάσεων, ή/και αναδιάρθρωσης του Σχεδίου Δράσης και κατά συνέπεια αναδιάρθρωσης και του 

προτεινόμενου προϋπολογισμού τους. 

 

 

 

http://www.pepattikis.gr/
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3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Η «Αστική Αρχή» είναι ο αρμόδιος φορέας για την κατάρτιση, την υποβολή της Στρατηγικής για τη 

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη καθώς και για την υλοποίησή της.  

Ως Αστικές Αρχές μπορούν να ορίζονται:  

 Δημοτικές αρχές  

 Δίκτυα Δήμων σε σχήματα/ συμπράξεις (ενότητες γειτονικών δήμων, δίκτυα) που θα 

δημιουργήσουν οι ίδιοι, θέτοντας ως επικεφαλής έναν από τους δήμους, όταν η περιοχή 

εφαρμογής αφορά στο σύνολο των δήμων ή σε τμήματά τους. Σε περιπτώσεις σχημάτων ή 

συμπράξεων Δήμων, που έχουν λάβει μορφή νομικού προσώπου, ρόλο «αστικής αρχής» 

αναλαμβάνει το νομικό πρόσωπο. 

 Εταιρικά σχήματα με επικεφαλής Δημοτική/ές Αρχή/ές 

 Η Μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής η οποία σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ν. 3852/ 2010 για 

την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» επιφορτίζεται και με αρμοδιότητες μητροπολιτικού χαρακτήρα. 

Οι Αστικές Αρχές - σύμφωνα με το Άρθρο 123, παρ. 6, του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 ή κατά περίπτωση το 

Άρθρο 123, παρ. 7 του ίδιου Κανονισμού - είναι αρμόδιες για καθήκοντα που αφορούν τουλάχιστον στην 

επιλογή των πράξεων και στο πλαίσιο αυτό ορίζονται ως Ενδιάμεσοι Φορείς του ΕΠ.  

Η αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων περιλαμβάνει:  

α)  την αξιολόγηση των πράξεων ως προς την ποιότητά τους και τη συνάφεια τους με τη Στρατηγική 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και το Ε.Π. (αξιολόγηση σκοπιμότητας - επιλεξιμότητας των πράξεων),  

και  

β)  την αξιολόγηση των πράξεων ως προς την εφικτότητά τους και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του 

Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου 2014-20. Σε περίπτωση που η Αστική Αρχή κριθεί ότι δεν διαθέτει 

επαρκή εμπειρία, η αξιολόγηση των πράξεων από την Αστική Αρχή περιορίζεται στην ποιότητα των 

πράξεων, τη συνάφεια τους με την στρατηγική ΒΑΑ και με το Ε.Π. (αξιολόγηση σκοπιμότητας). Ως 

προς τα υπόλοιπα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων, αυτά ανατίθενται σε άλλον φορέα ο οποίος 

έχει την επάρκεια να τα ασκήσει αποτελεσματικά. 

Για την υλοποίηση των εγκεκριμένων Σχεδίων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στο Ε.Π. Αττική 

2014-2020, η ΕΥΔ της Περιφέρειας Αττικής θα εκχωρήσει τη συνολική διαχείριση των Σχεδίων σε 

Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, οι οποίοι μπορούν να είναι οι ίδιες οι Αστικές Αρχές ή/και αυτές να 

χρησιμοποιήσουν άλλο Φορέα. Στην περίπτωση που η Αστική Αρχή θεωρεί ότι δεν έχει την επάρκεια να 

αναλάβει το σύνολο της διαχείρισης υποδεικνύει στην πρόταση που θα υποβάλει τον Φορέα που 

δύναται να αναλάβει αρμοδιότητες διαχείρισης.  

Ειδικά για τις παρεμβάσεις που αφορούν σε πράξεις κρατικών ενισχύσεων, αυτές μπορούν να 

υλοποιηθούν είτε από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης των εγκεκριμένων Σχεδίων 
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Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων είτε από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης των Κρατικών 

Ενισχύσεων που θα επιλεγεί από την ΕΥΔ για τη διαχείριση των σχετικών πράξεων του ΕΠ «Αττική» 2014-

2020. Οι ειδικότεροι “όροι” αυτής της συνεργασίας θα καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις 

εκχώρησης. 

Οι διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2014-2020 είναι υποχρεωτικές για όλους 

τους τύπους των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ε.Π. της προγραμματικής περιόδου 2014-

2020, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών που αφορούν στον ορισμό και την παρακολούθηση 

των Ενδιάμεσων Φορέων. Κατά συνέπεια και ανάλογα με το βαθμό εκχώρησης καθηκόντων στην Αστική 

Αρχή ή/και σε άλλους Ενδιάμεσους Φορείς για την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση των πράξεων του 

Σχεδίου Δράσης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

αντίστοιχη Απόφαση ορισμού τους ως Ενδιάμεσων Φορέων, θα ακολουθούνται οι αντίστοιχες 

διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στο ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Σε κάθε περίπτωση η ΕΥΔ του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής διατηρεί το δικαίωμα του τελικού ελέγχου των 

προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων από δυνητικούς δικαιούχους που εκδίδουν οι Αστικές Αρχές 

ή άλλος Φορέας Διαχείρισης. 

 

4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Επιλέξιμες περιοχές για τον σχεδιασμό ΟΧΕ τόσο σε υποβαθμισμένες περιοχές της Περιφέρειας, όσο και 

σε περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική είναι περιοχές που εντάσσονται στο πολεοδομικό 

συγκρότημα Αθηνών - Πειραιά, το οποίο αποτελείται από τους Δήμους που ορίζονται αποκλειστικά στην 

Ενότητα 2.2.1 του Κεφαλαίου 2 του Οδηγού Εφαρμογής και είναι οι ακόλουθοι: 

 Δήμος Περιφερειακή Ενότητα  Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 

1 Αθηναίων Κεντρικού Τομέα Αθηνών 21 Μοσχάτου - Ταύρου  Νότιου Τομέα Αθηνών 

2 Βύρωνος  Κεντρικού Τομέα Αθηνών 22 Νέας Σμύρνης  Νότιου Τομέα Αθηνών 

3 Γαλατσίου  Κεντρικού Τομέα Αθηνών 23 Παλαιού Φαλήρου Νότιου Τομέα Αθηνών 

4 Δάφνης-Υμηττού Κεντρικού Τομέα Αθηνών 24 Αγίας Παρασκευής Βόρειου Τομέα Αθηνών 

5 Ζωγράφου  Κεντρικού Τομέα Αθηνών 25 Αμαρουσίου  Βόρειου Τομέα Αθηνών 

6 Ηλιούπολης Κεντρικού Τομέα Αθηνών 26 Βριλησσίων  Βόρειου Τομέα Αθηνών 

7 Καισαριανής  Κεντρικού Τομέα Αθηνών 27 Ηρακλείου  Βόρειου Τομέα Αθηνών 

8 Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Κεντρικού Τομέα Αθηνών 28 Κηφισιάς  Βόρειου Τομέα Αθηνών 

9 Αγ. Αναργύρων - Καματερού Δυτικού Τομέα Αθηνών 29 Λυκόβρυσης - Πεύκης Βόρειου Τομέα Αθηνών 

10 Αγίας Βαρβάρας Δυτικού Τομέα Αθηνών 30 Μεταμόρφωσης  Βόρειου Τομέα Αθηνών 

11 Αιγάλεω Δυτικού Τομέα Αθηνών 31 Νέας Ιωνίας  Βόρειου Τομέα Αθηνών 

12 Ιλίου Δυτικού Τομέα Αθηνών 32 Παπάγου- Χολαργού  Βόρειου Τομέα Αθηνών 

13 Περιστερίου  Δυτικού Τομέα Αθηνών 33 Πεντέλης  Βόρειου Τομέα Αθηνών 

14 Πετρούπολης Δυτικού Τομέα Αθηνών 34 Φιλοθέης- Ψυχικού  Βόρειου Τομέα Αθηνών 

15 Χαϊδαρίου  Δυτικού Τομέα Αθηνών 35 Χαλανδρίου  Βόρειου Τομέα Αθηνών 

16 Αγίου Δημητρίου Νότιου Τομέα Αθηνών 36 Κερατσινίου - Δραπετσώνας  Πειραιά 
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 Δήμος Περιφερειακή Ενότητα  Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 

17 Αλίμου  Νότιου Τομέα Αθηνών 37 Κορυδαλλού  Πειραιά 

18 Γλυφάδας  Νότιου Τομέα Αθηνών 38 Νικαίας – Αγίου Ιωάννου Ρέντη Πειραιά 

19 Ελληνικού - Αργυρούπολης  Νότιου Τομέα Αθηνών 39 Πειραιώς  Πειραιά 

20 Καλλιθέας  Νότιου Τομέα Αθηνών 40 Περάματος Πειραιά 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Προκειμένου για τον σχεδιασμό των στρατηγικών σε υποβαθμισμένες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, 

προϋποθέσεις συμμετοχής αποτελούν:  

(i)  H ύπαρξη Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης ή ισοδύναμου σχεδίου στρατηγικού 

σχεδιασμού, κατά την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Προτεραιότητα έχουν περιοχές για τις οποίες 

υπάρχει ΣΟΑΠ ή ισοδύναμα σχέδια στρατηγικού σχεδιασμού, με βάση τα οποία μπορεί να 

τεκμηριωθεί η οριοθέτηση των υποβαθμισμένων περιοχών, ή της ύπαρξης θυλάκων υποβάθμισης 

σε μία ευρύτερη αστική περιοχή. Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ή άλλες στρατηγικές του 

Δήμου που ενσωματώνουν την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας (καθαρές αστικές 

μεταφορές) και γενικότερα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του Μητροπολιτικού 

κέντρου της Αθήνας, εξετάζονται συνδυαστικά και αποτελούν βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση 

της περιοχής. 

(ii) Οι στρατηγικές για τις υποβαθμισμένες περιοχές υλοποιούνται σε Δήμους πληθυσμού άνω των 

250.000 κατοίκων, που μπορούν να σχηματίζονται και με σύμπραξη όμορων Δήμων προκειμένου 

για διαδημοτική περιοχή/θύλακα υποβάθμισης. Ο πληθυσμός αφορά εξυπηρετούμενο και όχι 

μόνιμο πληθυσμό του δήμου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ενότητα 2.2.2 του Οδηγού 

Εφαρμογής. 

(iii) Η στήριξη παρέχεται σε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται συνδυαστικά από τις δημογραφικές, 

οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

ενότητα 2.2.2 του Οδηγού Εφαρμογής. 

Για τον σχεδιασμό στρατηγικών σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες παρουσιάζουν ειδική 

αναπτυξιακή δυναμική, προϋποθέσεις συμμετοχής αποτελούν:  

(i) περιοχές οι οποίες:  

 Χαρακτηρίζονται ως πόλοι ανάπτυξης στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και περιλαμβάνουν 

προωθητικές δραστηριότητες ικανές να προσελκύσουν συμπληρωματικές λειτουργίες και 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τελικά να δημιουργήσουν και να διαχύσουν την 

ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή τους, αξιοποιώντας κατάλληλες επιχειρηματικές (ΒΙΟΠΑ, 

Τεχνολογικά Πάρκα, Βιομηχανικά Κτίρια, Υποδομές ΤΠΕ), κοινωνικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές 

υποδομές και υποδομές υγείας 

ή/και 
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 Στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης που επιλέγεται έχουν πραγματοποιηθεί (σε απόσταση που 

δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιόμετρα) μεγάλης κλίμακας επενδύσεις υποδομών που δημιουργούν 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας των υφιστάμενων και μείωσης της ανεργίας, καθώς και τον εμπλουτισμό 

του τουριστικού προϊόντος της Αττικής. 

(ii) Οι στρατηγικές υλοποιούνται από Αστικές Αρχές οι οποίοι ορίζονται ως Ενδιάμεσοι Φορείς, στους 

οποίους μπορεί να μετέχουν Δήμοι ή Δήμος/Δήμοι μαζί με Οργανισμούς, Επιχειρήσεις κι λοιπούς 

φορείς, που έχουν την αρμοδιότητα χάραξης και άσκησης χωρικής πολιτικής ή τομεακών 

παρεμβάσεων. 

Κάθε Αστική Αρχή υποβάλλει προς αξιολόγηση και έγκριση μία στρατηγική ή οποία εντάσσεται είτε στις 

υποβαθμισμένες περιοχές, είτε στις περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική. Δεν είναι δυνατή η 

υποβολή στρατηγικής παρέμβασης σε επιλέξιμες περιοχές, η οποία να κατευθύνεται ταυτόχρονα και 

στους δύο προαναφερόμενους τύπους. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι κάθε εταίρος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία πρόταση και μόνο σε μία 

υποψήφια Αστική Αρχή. 

Κάθε στρατηγική υποβάλλεται υποχρεωτικά σύμφωνα με το πρότυπο Έντυπο Υποβολής που αντιστοιχεί 

σε κάθε τύπο περιοχής για τον οποίο υποβάλλεται η πρόταση (υποβαθμισμένες περιοχές ή περιοχής με 

ειδική αναπτυξιακή δυναμική). Τα Έντυπα Υποβολής αποτελούν συνημμένα της παρούσας πρόσκλησης. 

Η προετοιμασία και υποβολή της Στρατηγικής ακολουθεί τόσο τις Γενικές Κατευθύνσεις, όσο και τις 

Ειδικές Κατευθύνσεις ανά τύπο περιοχής που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής (Κεφάλαιο 2). 

Αντίστοιχα, το Σχέδιο Δράσης στο οποίο αναλύεται κάθε προτεινόμενη Στρατηγική συντάσσεται με βάση 

τις οδηγίες του Κεφαλαίου 3 του Οδηγού. 

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΕΓΚΡΙΣΗ 

Η αξιολόγηση προτάσεων που θα υποβληθούν από τις Αστικές Αρχές θα αξιολογηθούν με βάση δύο 

ενότητες κριτηρίων: 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, τα οποία εφαρμόζονται σε όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια 

αποδοχής της αίτησης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Τα κριτήρια αποδοχής της αίτησης (πληρότητα του φακέλου υποψηφιότητας) αφορούν στον έλεγχο της 

συμβατότητας της πρότασης που υποβάλλεται με όσα προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση και 

γενικότερα με τις πρόνοιες του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων και εν γένει των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.  
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Τα κριτήρια αποδοχής εφαρμόζονται ενιαία και για τους δύο τύπους περιοχών, τόσο για τις 

υποβαθμισμένες περιοχές όσο και για τις περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική. 

Η πρόταση γίνεται αποδεκτή μόνο αν αξιολογηθεί θετικά σε όλα κριτήρια αποδοχής. 

Τα κριτήρια αποδοχής ορίζονται στο Κεφάλαιο 5 του Οδηγού Εφαρμογής. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Όσες προτάσεις εκπληρώσουν τα κριτήρια αποδοχής αξιολογούνται στη συνέχεια σύμφωνα με τα 

κριτήρια που παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.   

Α. Αξιολόγηση της περιοχής παρέμβασης  30% 

Β. Αξιολόγηση της στρατηγικής  30% 

Γ. Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης και του Χρηματοδοτικού Σχεδίου  40% 

Δ. Αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης, της θεσμικής και 
διαχειριστικής ικανότητας κάθε αστικής αρχής. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

Η ανάλυση των κριτηρίων αυτών αποτυπώνεται στο Κεφάλαιο 5 του Οδηγού Εφαρμογής. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων που κρίθηκαν ως αποδεκτές, γίνεται με συγκριτική διαδικασία σε δυο (2) 

στάδια.  

1ο ΣΤΑΔΙΟ  

Σε πρώτο στάδιο αξιολογούνται τα βαθμολογούμενα κριτήρια Α, Β και Γ (όπως αυτά παρουσιάζονται στο 

Κεφάλαιο 5 του Οδηγού Εφαρμογής) που αφορούν στην προτεινόμενη Στρατηγική και στο Σχέδιο 

Δράσης που την συνοδεύει και βάσει αυτών προκύπτει ο πίνακας κατάταξης και βάση αυτού η Εγκριτική 

Απόφαση  

2ο ΣΤΑΔΙΟ 

Στο δεύτερο στάδιο, και εφόσον η συνολική βαθμολογία από το προηγούμενο στάδιο ξεπερνά το 

ελάχιστο όριο που προσδιορίζεται στον Οδηγό Εφαρμογής (Κεφ. 5, Ενότητα 5.1), τότε αξιολογείται το 

σύστημα διακυβέρνησης, η θεσμική και διαχειριστική ικανότητα του Φορέα που θα αναλάβει τη 

διαχείριση (κριτήριο Δ), με βάση τη διαδικασία και το σύστημα των επιμέρους κριτηρίων που 

παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5 του Οδηγού Εφαρμογής.   

Σε περίπτωση που κάποια πρόταση έχει λάβει, στα κριτήρια: Α, Β και Γ, βαθμολογία που εξασφαλίζει την 

έγκριση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της αλλά δεν εκπληρώνεται το κριτήριο Δ (σύστημα 

διακυβέρνησης, θεσμική και διαχειριστική ικανότητα), τότε η Διαχειριστική Αρχή εγκρίνει την Στρατηγική 

και το Σχέδιο Δράσης και προσκαλεί την αντίστοιχη Αστική Αρχή να προβεί εντός 4μήνου - από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ως προς τα κριτήρια Α, Β και Γ - στις 

αναγκαίες τροποποιήσεις / ενέργειες που θα επιτρέψουν την θετική αξιολόγηση του κριτηρίου Δ και την 
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οριστική έγκριση της υποβληθείσας πρότασης. Για τις Αστικές Αρχές που, μετά το πέρας της 

προκαθορισμένης προθεσμίας (4 μήνες), δεν θα κατορθώσουν να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις για 

θετική αξιολόγηση του κριτηρίου Δ, η πρόταση που έχουν υποβάλλει θα απορριφθεί. 

Για κάθε πρόταση που η διαδικασία αξιολόγησης του συνόλου των κριτηρίων (κατηγορίες: Α, Β, Γ, Δ) έχει 

αποβεί θετική (είτε κατά την αρχική εξέταση του κριτηρίου Δ είτε μετά από διορθωτικές ενέργειες και 

πάντα μέσα σε διάστημα 4 μηνών, όπως περιγράφεται παραπάνω): 

α)  η Περιφερειάρχης Αττικής εκδίδει Απόφαση Έγκρισης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης μετά από εισήγηση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, 

β)  η Περιφερειάρχης Αττικής εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης τον ορισμό του 

Ενδιάμεσου Φορέα ή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 13, Ν. 

4314/2014 (όπως ισχύει) και τη διαδικασία ΔV.1 «Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα» του 

εγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

Επισημαίνεται ότι:  

i. Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, η ΕΥΔ του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής 

μπορεί να αποστείλει ερωτήματα, παρατηρήσεις προς τις υποψήφιες Αστικές Αρχές ή/και να 

εισηγείται πιθανές αλλαγές στο προτεινόμενο σχέδιο στρατηγικής και σχέδιο δράσης που έχει 

υποβληθεί. Οι αλλαγές μπορούν να αφορούν οποιοδήποτε στοιχείο της πρότασης (περιοχή 

παρέμβασης, κατανομή προϋπολογισμών ανά προτεραιότητα, εκτίμηση αποτελεσμάτων και 

εκροών, στοιχεία του σχεδίου δράσης ή/και του συστήματος διακυβέρνησης, κ.λπ.).   

ii. Το πέρας του 1ου Σταδίου Αξιολόγησης είναι κοινό για όλες τις προτάσεις που θα τύχουν 

αξιολόγησης και ορίζεται με την έκδοση του Πίνακα Κατάταξης. Συνεπώς, το πέρας του 1ου 

Σταδίου αποτελεί και το πέρας της συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων. 

iii. Το πέρας του 2ου Σταδίου Αξιολόγησης ΔΕΝ είναι κοινό για όλες τις προτάσεις που θα τύχουν 

αξιολόγησης καθώς η διαδικασία αξιολόγησης του κριτηρίου Δ εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε 

πρόταση. 

 

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιες Αστικές Αρχές υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας στις ΟΧΕ του Ε.Π. Περιφέρειας 

Αττικής στον οποίο περιλαμβάνεται: 

 H Αίτηση Υποβολής Πρότασης, σύμφωνα με το πρότυπο της παρούσας πρόσκλησης. 

 Το αντίστοιχο Πρότυπο Υποβολής Πρότασης, ανάλογα με τον τύπο της περιοχής, σύμφωνα με τα 

πρότυπα που παρατίθενται στον Οδηγό Εφαρμογής. Η χρήση του προτύπου είναι υποχρεωτική 

για όλες τις υποψήφιες αστικές αρχές. 
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 Υπό μορφή παραρτημάτων κάθε άλλο στοιχείο που η υποψήφια Αστική Αρχή θεωρεί ως 

αναγκαίο για την τεκμηρίωση της στρατηγικής της, την τεκμηρίωση του σχεδίου δράσης και 

γενικότερα για την μεγαλύτερη πληρότητα τους φακέλου υποψηφιότητάς της και την 

διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης. 

Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Αττικής:  

Λεωφ. Συγγρού 98–100, Τ.Κ. 117–41, Αθήνα, 5ος Όροφος, τις ώρες 08:00 – 15:30,        

από την ανάρτηση της παρούσας στην «Διαύγεια» και όλες τις εργάσιμες ημέρες            

έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017. 

Όλα τα προαναφερόμενα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

Σημειώνεται ότι για την παρούσα πρόσκληση ΔΕΝ εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 

μέσω Ο.Π.Σ. 

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις 

μπορείτε να απευθύνεστε στους:  

 κ. ΑΓΓΕΛΟ ΣΠΗΛΙΩΤΗ, τηλ.: 213-1501538, email: spiliotis@mou.gr  

 κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ, τηλ.: 213-1501513, email: amavrogonatou@mou.gr 

 κα ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΤΣΙΚΑ, τηλ.: 213-1501517, email: entotsika@mou.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες για το Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 2014–2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., 

το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας 

των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων 

βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepattikis.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί 

βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, με το σύνολο των ενδιαφερομένων για 

το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.  

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ 

 

mailto:spiliotis@mou.gr
mailto:amavrogonatou@mou.gr
mailto:entotsika@mou.gr
http://www.pepattikis.gr/
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  

1.  Αίτηση Υποβολής Πρότασης Στρατηγικής 
2.  Οδηγός Εφαρμογής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων 
3.  Έντυπα υποβολής πρότασης 
4.  Εγκύκλιος Σχεδιασμού ΟΧΕ 
5.  Οδηγίες Διαχείρισης ΟΧΕ  
6.  Η υπ’ αριθμ. αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01–11–2016) Υπουργική Απόφαση αναφορικά με 

τους κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα  
2. Αρχή Πληρωμής, Ν. Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105-57, Αθήνα 
3. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης , Μητροπόλεως 3, Σύνταγμα Αθήνα  
4. Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγ. Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα  
5. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Νίκης 5-7, 105 57 Αθήνα  
6. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ., Κοραή 4, 105-64, Αθήνα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1.  ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
2.  ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 
3.  ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
4.  ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
5.  ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
6.  ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
7.  ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
8.  ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
9.  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
10.  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
11. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
12. ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
13. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
14.  ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
15.  ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
16.  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
17.  ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
18. ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
19. ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
20. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

21. ΔΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
22. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
23. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
24. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
25. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
26. ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
27. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
28. ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
29. ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 
30. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
31. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
32. ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
33. ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
34. ΔΗΜΟΣΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
35. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
36. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
37. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
38. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
39. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
40. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

                                                                                                            41.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 


