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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005). 

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ειδικότερα, τα άρθρα 1 

«ορισμός έννοιας Δικαιούχου στο ΕΣΠΑ» και 5 «άσκηση αρμοδιοτήτων από την Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΥΕ) για τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ» αυτού. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1260/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου, της 

5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την  κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1784/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση 

κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  

Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης.  

7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 25253/2235/7.4.2008 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 

118267/14.12.2000 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 1595/Β’/29.12.2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό την 

αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3614/2007» (ΦΕΚ 603/Β’/8-4-2008), με την 

οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».  

8. Την με αριθμό C/2007/5534/12.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής  Προστασίας(Κωδικός CCI 2007GR05UPO001), 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. C/2012/9763/18-12-2012 απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 

9.  Την από 04-04-2008 1
η
 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των 

Αξόνων Προτεραιότητας καθώς και την από 22-12-2008, 4η  Απόφαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού», με την οποία εγκρίθηκαν τα 

ειδικά  κριτήρια επιλογής των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

10. To Έγγραφο Εξειδίκευσης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 

11.  Την υπ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε με τη με 

αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με  θέμα “Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, 

Παρακολούθησης και Ελέγχου τω Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης 

συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή τα ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του 

Γενικού Κανονισμού 1083/2006 όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης. 

12. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος  Δ διαχείρισης, 

όπως ισχύει (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (υπ’ αρ. 

πρωτ.  23105/ΓΔΑΑΠ 4632/23-05-2008 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ) 

13. Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών  Διαχείρισης και 

Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 

1828/2006.  

14. Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει. 

15. Το με υπ’ αριθμ 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/23.06.2009 Σχέδιο Οδηγιών της ΕΥΣΣΑΑ που αφορά 

την εκτίμηση της απασχόλησης που δημιουργείται κατά την υλοποίηση των ‘Έργων (Πράξεων) 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

16.  Το με αρ. πρωτ. 670/03.05.2011 έγγραφο με την γνωμοδότηση της Μονάδας Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΜΟΚΕ) του ΚΔΕΟΔ, περί του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης δράσεων 

κατάρτισης και το ενδεχόμενο ύπαρξης κρατικών ενισχύσεων. 
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17. Την με Α.Π. 38590/ΟΠΣ 1140/07.09.2011 επιστολή της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ σχετικά με 

την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους  δικαιούχους μέσω του 

συστήματος της ηλεκτρονικής υποβολής και υποχρεωτική  έκδοση των εντύπων από τους 

φορείς διαχείρισης μέσω του ΟΠΣ. 

18. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ 16 του ν. 4071/2012 σύμφωνα με τις οποίες η Εταιρεία 

Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηναίων ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα 

διαχείρισης, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267) στα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ  

19. Tην υπ’ αριθ. 17192/ΕΥΣ 2382/06-04-2012 (ΦΕΚ Β’ 1277/11-04-2012) Απόφαση της Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 

πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής» του ΕΣΠΑ στην Εταιρεία 

Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηνών. 

20. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των 

Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237/5.12.2012).  

21. Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του 

καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και δ.τ. «Α.Ε.Δ.Α. Α.Ε.» (ΦΕΚ 11253/Α.Ε.- Ε.Π.Ε./11-10-2012). 

22. Την υπ’ αριθ. 318420/οικ.06.4436 (ΦΕΚ 1443/14.06.2013) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 

στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ του Δήμου Αθηναίων 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

 

Φορείς ή ενώσεις συνδικαιούχων φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη  
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως κλαδικούς φορείς, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα,  μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, που σύμφωνα με το καταστατικό σύστασής τους, έχουν ως  σκοπό τον 
σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων  στον τομέα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 
ή/ και της  εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ενδεικτικά σε θέματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων -επιχειρήσεων) καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης 
αυτών των προγραμμάτων με  ίδια μέσα, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), 
προκειμένου να ενταχθούν και  χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 
«Ενίσχυσης της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων, στις 3 
περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Κατηγορία 
Παρέμβασης «Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας», Δράση «Ανάπτυξη 
και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις Επιχειρήσεις». 

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

 Να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή 
πιστοποιητικό με βάση το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 και το ΕΛΟΤ 1431:Ι:2008 από 
φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ για τις ως άνω πιστοποιήσεις 
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 Να εξασφαλίζουν τη συνεργασία κλαδικών, επαγγελματικών και άλλων φορέων στο σύνολο 
της περιοχής παρέμβασης (Δήμο Αθηναίων)  και να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα σχετικά με 
τις δράσεις όπως περιγράφονται στη παρούσα πρόσκληση. 

 Να αποδεικνύουν ή/ και εξασφαλίζουν την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση του έργου 
της πρόσκλησης και με σκοπό την επίτευξη της παρέμβασης στον Δήμο Αθηναίων, όταν και 
όπου απαιτείται για την υλοποίηση του έργου της πρόσκλησης 

 

 Να εξασφαλίζουν βάσει πλαισίου συνεργασίας με φορείς – τμήματα – υπηρεσίες του Δήμου 
Αθηναίων την αναγκαία συμπληρωματικότητα για την επιτυχία των παρεμβάσεων και την 
επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών και άλλων στόχων στον Δήμο Αθηναίων, όπως 
υποδεικνύονται από την αναθέτουσα αρχή. 

 

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι καλούνται για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου οι εν 
λόγω πράξεις να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Αξόνα Προτεραιότητας 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.   

 

Περιγραφή και Στόχοι της Δράσης: 

Η δράση «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του 
Δήμου Αθηναίων» αφορά στη υλοποίηση σχεδίου/σχεδίων δράσης με στόχο την δημιουργία 
μεθοδολογίας και καλών πρακτικών για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων, καθώς και δικτύων  
επιχειρήσεων για  την  εφαρμογή  δράσεων  ανάπτυξης/προώθησης   της  Εταιρικής  Κοινωνικής 
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων σε Θεματικούς τομείς παρέμβασης που 
ενδεικτικά αφορούν:   

 Στην διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές υπηρεσίες και δομές 
του Δήμου Αθηναίων, πχ Κόμβος Αλληλοβοήθειας (στόχος του οποίου είναι ο συντονισμός 
όλων των φορέων που εκτελούν κοινωνικό έργο στην πόλη της Αθήνας) έτσι ώστε να 
προωθηθεί ένα πλαίσιο διαμόρφωσης χορηγικών πακέτων ώστε να καλυφθούν τα κενά 
μεταξύ αναγκών και προσφοράς, μέσω της κατεύθυνσης της προσφερόμενης βοήθειας προς 
συμπολίτες και ομάδες συμπολιτών που έχουν ανάγκη, με παράλληλη εγγύηση της 
διαφάνειας (Αρμόδιος φορέας εκ μέρους Δήμου Αθηναίων για την υλοποίηση παρεμβάσεων 
στον τομέα δύναται να αποτελεί το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων - 
Κ.Υ.Α.Δ.Α) 

 Την διασύνδεση, δικτύωση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων και δήμου στο τομέα του 
τουρισμού προωθώντας δράσεις που αναβαθμίζουν το τουριστικό μοντέλο της πόλης και 
ενισχύουν την επισκεψιμότητα πρός όφελος της τοπικής οικονομίας (Αρμόδιος φορέας εκ 
μέρους Δήμου Αθηναίων για την υλοποίηση παρεμβάσεων στον τομέα αποτελεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΕΑΤΑ 
Α.Ε.) 

 Την διασύνδεση, δικτύωση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων και δήμου στο τομέα του 
περιβάλλοντος προωθώντας δράσεις που αναβαθμίζουν την φιλική προς το περιβάλλον 
εικόνα της πόλης (Αρμόδιος φορέας εκ μέρους Δήμου Αθηναίων για την υλοποίηση 
παρεμβάσεων στον τομέα δύναται να αποτελεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, ΟΠΑΝΔΑ 

 Στην διασύνδεση και συνεργασία των ιδιωτικών επιχειρήσεων με τις κοινωνικές επιχειρήσεις 
(όπως αυτές ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο) στα εδαφικά όρια του Δήμου 
Αθηναίων έτσι ώστε να προωθηθεί ένα πλαίσιο διαμόρφωσης συνεργασίας πρός όφελος των 
κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ( π.χ προώθηση 
συμβολαίων υπέρ κοινωνικών επιχειρήσεων κτλπ.)  (Αρμόδιος φορέας εκ μέρους Δήμου 
Αθηναίων για την υλοποίηση παρεμβάσεων στον τομέα δύναται να αποτελεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΕΑΤΑ 
Α.Ε.) 

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡΙΝ-ΟΗΟ



 
 

 5 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση τόσο των  ιδιωτικών επιχειρήσεων, που 
δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον Δήμο Αθηναίων (ανεξάρτητα από τον τόπο της καταστατικής 
τους έδρας), όσο και των στελεχών (δ/ντικά και διοικητικά στελέχη) ιδιωτικών επιχειρήσεων που 
υλοποιούν ή θα υλοποιήσουν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην περιοχή του Δήμου 
Αθηναίων 

 

Ενδεικτικές δράσεις 

Η δράση «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του 
Δήμου Αθηναίων»   αφορά σε ολοκληρωμένα σχέδια δράσης τα οποία πρέπει να 
περιλαμβάνουν ενέργειες οι οποίες σχηματικά εντάσσονται στις εξής γενικές επιλέξιμες κατηγορίες: 

 Μελέτες: Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην ανάπτυξη στρατηγικής για την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη προς όφελος του Δήμου Αθηναίων και των πολιτών του και δύναται 
ενδεικτικά να αφορούν : στρατηγικές μελέτες για την ανάπτυξη της ΕΚΕ σε επιλεγμένους 
τομείς με σαφή αναφορά στον τρόπο εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ, στα οφέλη για τον Δήμο 
Αθηναίων, τα απαιτούμενα μέσα συνεργασίας του Δήμου με τις επιχειρήσεις κτλπ. Οι 
προτεινόμενες μελέτες θα πρέπει να έχουν άμεση συνέργεια με το κάθε υποβαλλόμενο 
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ώστε να εισφέρουν στην υλοποίηση των υπόλοιπων δράσεων 
του κάθε σχεδίου. Η δράση αυτή δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 7% του προυπολογισμού των 
υποβαλλόμενων προς ένταξη πράξεων. 

 Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης: Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην 
πληροφόρηση και διάχυση των στόχων  των Πράξεων στις επιχειρήσεις  προκειμένου να  
αξιοποιήσουν ευκαιρίες  συμμετοχής στην δράση. Στις ενέργειες αυτές συμπεριλαμβάνεται και 
η προβολή –υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικής αριστείας, παραδειγματικών πρακτικών 
στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.  Η δράση αυτή δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 
10% του προυπολογισμού των υποβαλλόμενων προς ένταξη πράξεων. 

 Πληροφόρηση – Ομαδική και εξατομικευμένη Συμβουλευτική – Υποστήριξη: Με τις ενέργειες 
αυτές οι επιχειρήσεις και τα στελέχη τους  θα λάβουν την απαραίτητη συμβουλευτική 
υποστήριξη για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ στους τομείς παρέμβασης του Δήμου 
Αθηναίων. 

 Επιμόρφωση: Οι δράσεις αυτές δύναται να αφορούν στοχευόμενα προγράμματα 
επιμόρφωσης για το στελεχιακό δυναμικό των επιχειρήσεων. Η δράση αυτή δεν επιτρέπεται 
να ξεπερνά το 15% του προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων προς ένταξη πράξεων. 

Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας δράσης μπορούν να ενταχθούν: 

 Προγράμματα επιμόρφωσης σύντομης διάρκειας (μικρότερης των 30 ωρών), με 
πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς τους και με εξειδικευμένο αντικείμενο απόλυτα 
συνδεδεμένο με τις ανάγκες των ωφελουμένων και τους στόχους του κάθε σχεδίου. 

 Διαδικασίες πιστοποίησης. 

 Παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων στο εσωτερικό ή εξωτερικό 

Σημειώνεται ότι οι δράσεις επιμόρφωσης (οι οποίες δεν ακολουθούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζει το ΕΣΔΕΚ) μπορούν να υλοποιούνται από 

α) τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (Ν. 3879/10 άρθρο 12), 

β) τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) (Ν. 3879/10 άρθρο 13), 

γ) τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3696/2008, ΦΕΚ 
177 Α΄,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 3848/2010, ΦΕΚ 
71 Α΄) και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (άρθρο11 του ν. 3696/2008, όπως 
αντικαθίσταται με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 3879/10), 

δ) οι λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, και λοιπούς 
φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν. 3879/10 (Δια Βίου 
Μάθηση και Άλλες Διατάξεις). 

Σε περίπτωση που οι φορείς/εταίροι, δεν μπορούν να υλοποιήσουν δράσεις επιμόρφωσης με 

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡΙΝ-ΟΗΟ



 
 

 6 

ίδια μέσα και απαιτείται η προσφυγή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες δύνανται  να προβούν σε 
ανάθεση των συγκεκριμένων ενεργειών, σε φορείς που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες 
σύμφωνα πάντα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις  

 Δικτύωση: Οι δράσεις αυτές δύναται να αφορούν ενέργειες που θα συμβάλουν στη δικτύωση 
των εμπλεκομένων με  στόχο την επίτευξη ευρύτερου οφέλους σε επίπεδο εξασφάλισης 
συνεργασιών, μεταφοράς τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών ΕΚΕ στην συνεργασία ΟΤΑ και  
ιδιωτικών επιχειρήσεων (πχ η  συμμετοχή σε επισκέψεις  που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε Εθνικά ή Διεθνή Συνέδρια, Εκθέσεις, 
Forum για την μεταφορά καλών πρακτικών ΕΚΕ) Η δράση αυτή δεν επιτρέπεται να ξεπερνά 
το 15% του προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων προς ένταξη πράξεων. 

 Πιλοτική εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης  στους  ανωτέρω 
προτεινόμενους τομείς παρέμβασης (κοινωνικός, τουριστικός, περιβαλλοντικός, ανάπτυξη 
κοινωνικών επιχειρήσεων) και στην περιοχή παρέμβασης του έργου. Αποτελεί μια εκ των 
σημαντικότερων δράσεων των πράξεων με την έννοια ότι στοχεύεται η άμεση εφαρμογή 
δράσεων ΕΚΕ. Για την επιτυχή εφαρμογή της δράσης ο κάθε Δικαιούχος θα συνεργάζεται με 
τον αρμόδιο φορέα εκ μέρους Δήμου ανά τομέα παρέμβασης όπως αυτοί ορίζονται στο 
εδάφιο  «περιγραφή και στόχοι της δράσης». Η δράση αυτή πρέπει να αφορά τουλάχιστον 
στο 35% του προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων προς ένταξη πράξεων. 

Η υποβολή των ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης πρέπει να αφορά υποχρεωτικά το σύνολο των 
ανωτέρω ενεργειών  και δύναται να περιλαμβάνει μέχρι 3 θεματικούς τομείς παρέμβασης με βάση τα 
οριζόμενα στο εδάφιο  « περιγραφή και στόχοι της δράσης».  

Υποχρεωτική θεματική παρέμβαση που πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλα τα σχέδια είναι η 
«διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου». 

 

 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ - ΔΕΙΚΤΕΣ 

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές 
προτεραιότητες, κατηγορίες πράξεων και οικονομική δραστηριότητα του Άξονα Προτεραιότητας 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

 

Πίνακας 1.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΩΔ. 05 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 5207 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  

Ενίσχυσης της Προσαρμοστικότητας 
του Ανθρώπινου Δυναμικού και των 
Επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες 
σταδιακής εξόδου 

ΚΩΔ. 05 

ΣΤΟΧΟΣ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ. 1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 
Βελτίωση της ποιότητας και της 
παραγωγικότητας της εργασίας 

ΚΩΔ. 63 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 
Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης στις 
Επιχειρήσεις 

ΚΩΔ. 63236 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

Άλλες μη κατονομαζόμενες 
υπηρεσίες 

ΚΩΔ. 22 
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1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του  
Αξόνα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών 
παρακολούθησης, οι οποίοι είναι: 

 

(α) Ειδικοί Στόχοι  

Η δράση «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του 
Δήμου Αθηναίων»  συνεισφέρει στον Ειδικό Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού «Ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την πρόβλεψη και τη θετική 
διαχείριση των οικονομικών αλλαγών» 

 

(β) Δείκτες Παρακολούθησης   

Πίνακας 1.1  

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

8004 
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ- 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα 
πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά κατά θεματική προτεραιότητα και κατηγορία πράξεων ως 
ακολούθως:  

 

Πίνακας 2.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ [κωδ.05] 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 
Ενίσχυσης της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου 
Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες 
σταδιακής εξόδου [κωδ.05] 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 

1 
Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της 
εργασίας [κωδ.63] / Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης στις Επιχειρήσεις [κωδ.63236] 

2.100.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.100.000,00 € 

 

2.2 Ο ΕΦΔ - ΕΑΤΑ δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δημόσια δαπάνη ή/και την προς 
διάθεση κάθε έτους συνολική δημόσια δαπάνη καθώς και να προβεί σε αιτιολογημένη 
ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενημερώνοντας, σε κάθε περίπτωση, τον δικαιούχο μέσω 
της οικείας ιστοσελίδας.  

2.3 Ο ΕΦΔ - ΕΑΤΑ, μετά τη λήξη κάθε κύκλου αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, 
επικαιροποιεί στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη έως εξαντλήσεώς της. 

2.4 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της διαθέσιμης 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.  
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3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων 
ορίζεται η 31-12-2015. Το φυσικό αντικείμενο των πράξεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 
αργότερο έως την 31-10-2015. 

3.2 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται 
στο Κεφάλαιο Ε’ “Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007” της με αρ. 
πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/ΦΕΚ540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης.  

3.3 Οι επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνονται για την παρούσα κατηγορία πράξεων είναι 100%  
άμεσες δαπάνες.  

 

 

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως την 20-01-2014. 

4.2 Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά το ποσό 
των 2.100.000,00 ΕΥΡΩ.  

Κάθε υποβαλλόμενη προς ένταξη πράξη δεν δύναται να υπερβαίνει τις 700.000€. 

4.3 Ο φάκελος κάθε πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόσκληση και έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες http://www.espa.gr και 
http://www.athensib.gr.    

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόσκληση, και έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες http://www.espa.gr και 
http://www.athensib.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του 
τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.  

Επισημαίνεται ότι, το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) που θα 
υποβληθεί στο φάκελο της πρότασης μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, θα πρέπει 
να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά τη συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της 
ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Για το λόγο αυτό, οι φορείς που θα υποβάλλουν 
πρόταση για ένταξη πράξεων στο ΕΠ ΑΝΑΔ στο πλαίσιο της παρούσας 
οφείλουν να επικοινωνήσουν με το στέλεχος της Μονάδας Δ του ΕΦΔ - Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Κωνσταντίνο 
Παπαγιαννόπουλο, για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στην Ηλεκτρονική 
Υποβολή του ΕΣΠΑ, πριν την υποβολή της πρότασης. 

(iii) Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Πράξης, τύπου Gantt. 

(iv) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου. Επίσης είναι επιτρεπτή η υποβολή 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 και το ΕΛΟΤ 
1431:Ι:2008 από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ για τις ως άνω πιστοποιήσεις. 

(v) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη παραγωγής εσόδων για τις πράξεις.  

(vi) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης των 
πράξεων από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου. 

(vii) Σχέδιο Οδηγού Υλοποίησης της δράσης με ίδια μέσα με σαφή αναφορά στο φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που προτείνεται για χρηματοδότηση ( δράσεις, 
δείκτες, μέθοδος υλοποίησης σε συνάρτηση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 
χρονοδιάγραμμα κτλπ)   

(viii) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου) στην οποία θα αναφέρεται ότι η 
συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται 
του ΦΠΑ. 
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(ix) Για την περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι Ένωση Συνδικαιούχων, θα 
πρέπει να υποβληθεί σχετική Προγραμματική Συμφωνία  με ακριβή περιγραφή των 
αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των επιμέρους μελών της  ένωσης ή σύμπραξης. Στην 
προγραμματική συμφωνία περιγράφεται η συνεισφορά του κάθε δικαιούχου  στην 
εκτέλεση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και θα πρέπει να προκύπτει ευκρινώς ο 
επικεφαλής δικαιούχος και επίσης οι δράσεις που αναλαμβάνει ο κάθε επιμέρους 
συνδικαιούχος. Επίσης απαιτείται η προσκόμιση ανα μέλος της ένωσης 
συνδικαιούχων απόφαση ΔΣ για την έγκριση της προγραμματικής συμφωνίας. 

(x) Νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό σύστασης του Δικαιούχου και των επιμέρους 
συμμετεχόντων Φορέων με τυχόν τροποποιήσεις ή/και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα 
(ΦΕΚ, όπου θα εμφανίζεται ο σκοπός ή/και οι αρμοδιότητες, ο/η νόμιμος εκπρόσωπος, 
η έδρα και τα τυχόν παραρτήματα κλπ.). 

4.4 Οι προτάσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Οι προτάσεις, σε έντυπη 
μορφή, θα υποβάλλονται στην έδρα της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών, Ξενοφώντος 7, 10557, Αθήνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προτάσεις είναι 
δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την 
ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου). 

 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:  

5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από τον ΕΦΔ - Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο ΕΦΔ - Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών δύναται να ζητήσει την υποβολή 
συμπληρωματικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί εντός 5 
ημερών, από την ημέρα του αιτήματος παροχής. Μετά την παραλαβή των εγγράφων αυτών ο 
ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών εξετάζει εκ νέου τα 
δικαιολογητικά και αποφαίνεται για την πληρότητά τους. 

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από τον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών, με βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά με την:  

(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,   

(ii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,  

(iii) σκοπιμότητα της πράξης και  

(iv) ωριμότητα της πράξης. 

Τα κριτήρια ένταξης πράξεων επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και έχουν 
αναρτηθεί στις ιστοσελίδες http://www.espa.gr και http://www.athensib.gr 

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι συγκριτική. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις 
αξιολογούνται μετά τη λήξη της προσδιορισμένης προθεσμίας υποβολής τους από τον ΕΦΔ - 
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. 

 

Οι προτάσεις, που έχουν αξιολογηθεί θετικά, τοποθετούνται σε πίνακα κατάταξης κατά 
φθίνουσα σειρά του συνολικού βαθμού που λαμβάνει η κάθε πρόταση. Επιλέγεται προς 
ένταξη στο Ε.Π. η πρώτη πρόταση σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης και στην συνέχεια οι 
επόμενες στον ίδιο πίνακα και ανάλογα με το διαθέσιμο από την πρόσκληση προϋπολογισμό. 
Εφόσον η αξιολόγηση από τον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών 
αποβεί αρνητική ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την χρηματοδότηση της πρότασης, 
ενημερώνεται ο δικαιούχος με σχετική αιτιολόγηση.  
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Ο ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, δύναται να προβεί σε 
τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά αξιολογημένων προτάσεων. 

Η ειδικότερη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των προτάσεων επισυνάπτεται στην 
παρούσα πρόσκληση. 

 

5.3 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Δικαιούχος από την ένταξη της 
πρότασής του στο Ε.Π. όπως περιγράφονται αναλυτικά στο «Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων 
Απόφασης Ένταξης Πράξης», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης 
πράξης. Επίσης αποστέλλεται για λόγους  ενημέρωσης το Τεχνικό Δελτίο Πράξης όπως αυτό 
έχει εγκριθεί από τον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών.  

5.4 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΦΔ - Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Υπόδειγμα της απόφασης ένταξης και του 
συμφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση 
και βρίσκονται δημοσιευμένα στις ηλεκτρονικές  διευθύνσεις http://www.espa.gr, 
http://www.athensib.gr  

5.5 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Προβολής Αθηνών, του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων 
αυτών, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.  

 

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

6.1 Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της 
απόφασης ένταξης» και ιδίως θα πρέπει: 

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως 
όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την 
ισότητα και μη διάκριση, την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις υπηρεσίες 
και στην πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

(ii) Να λαμβάνει προέγκριση από τον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών για κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειμένου να 
προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. 

(iii) Να αποστέλλει στον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία 
οικονομικής και φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. 

(iv) Να αποδέχεται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, των πράξεων που 
εντάσσονται στο Ε.Π., καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που 
χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(v) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 
1828/2006. 

(vi) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες 
οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς τον ΕΦΔ - Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών. 

(vii) Να τηρεί το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών των πράξεων σε φακέλους ανά 
έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του Ε.Π. δηλαδή κατ’ 
ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020. 

(viii) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και 
για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους,  όλα τα έγγραφα, 
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δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Προβολής Αθηνών, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και 
σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ix) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά 
όργανα, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά 
την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί. 

(x) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το  ειδικό θεσμικό πλαίσιο 
εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από τον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να 
καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) 
1828/2006, βάσει των οδηγιών των Ειδικών Υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των πράξεων. 
Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν: 

i. Στο καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων 

ii. Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων 

iii. Σε δεδομένα για τις ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων 

iv. Στο μορφωτικό επίπεδο των ωφελουμένων 

 

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των 
ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο στέλεχος: ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 
τηλέφωνο: 2103310011, 2103253123, e-mail: atzaferis@developathens.gr , 
athensib@developathens.gr. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το 
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες 
επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή 
των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, 
δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα 

αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στις ιστοσελίδες http://www.espa.gr και 

http://www.athensib.gr . 

Ο δικτυακός τόπος http://www.athensib.gr αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας του ΕΦΔ - 
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών με το σύνολο των ενδιαφερομένων και 
ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων 

 

 

 

Γεώργιος Καμίνης 
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Συνημμένα: 

(i) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 
540/Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΚΤ και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης 

(iii) Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης  

(iv) Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης  

(v) Κριτήρια Επιλογής πράξεων (Λίστα Ελέγχου Πληρότητα, Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης). 

(vi) Μεθοδολογία Αξιολόγησης 

(vii) Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων:  

 Αίτηση χρηματοδότησης  

 Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα 

 Βεβαίωση περί μη διπλής χρηματοδότησης 

 

 

Κοινοποίηση: 

 Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Δημάρχου 

 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γραφείο Υπουργού 

 Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γραφείο Υπουργού 

 Ειδική Υπηρεσία του Ε.Π. «ΑΝΑΔ -2007-2013», Γραφείο Προϊστάμενου 

 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης των Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), Γραφείο 
Προϊστάμενου 

 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Γραφείο 
Προϊστάμενου  

 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Γραφείο Προϊστάμενου  

 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης, Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

 Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γραφείο Γενικού 
Διευθυντή  

 Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «ΑΝΑΔ -2007-2013»  

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφεία Προέδρου & Διευθ. Συμβούλου Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 
2. Γραφείο Προϊσταμένου Ε.Φ.Δ.- Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 
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