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ATHENS BUSINESS GREEN TOOLKIT: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥΣ»  
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» 

 

Ταυτότητα Δράσης 
Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών 
ενεργειακής απόδοσης και βιοκλιματικού σχεδιασμού (Athens Business Green 

Toolkit). Ως αποτέλεσμα επιδιώκεται να προκύψουν εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων που θα καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια, θα 

είναι φιλικές προς το περιβάλλον, θα προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια 
και άνεση στους χρήστες, θα ενσωματώνουν σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας 
με αξιοποίηση της καινοτομίας, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν βελτιωμένες 

εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας, αλλά συγχρόνως θα προάγουν την 
περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος συνολικά. 

 
Δικαιούχοι- Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι Πολύ Μικρές και Μικρές 

Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπως έχει 

προσδιορισθεί ως περιοχή παρέμβασης στην εγκεκριμένη ΟΧΕ ΣΒΑΑ της 
Αθήνας στην ενότητα 2 του παρόντος οδηγού.  
 

Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται οι Πολύ 
Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, όπως αυτές στο Παράρτημα Ι του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, 
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (Παράρτημα VI), οι οποίες, πριν την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:  
i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις κλεισμένες 

διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,  
ii. διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης 

σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως 
ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των 
τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.  

iii. να κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης 

ή ίσης της Δ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η 
ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕΝΑΚ που έχει εγκριθεί 
με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β' 2367/12.07.2017),  

 
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης οι δημόσιες 
επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές 

τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των 
οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι 

πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς 
μεμονωμένα ή από κοινού, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη 

οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών 
και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες 
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως 

εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και 
τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο 

πρακτόρευσης κλπ) και οι επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου 
(κύρια ή δευτερεύουσα)  
 

Διευκρινίζεται ότι ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι η 
έδρα της επιχείρησης ή/και υποκατάστημα αυτής, εφόσον το σημείο 

υλοποίησης της επένδυσης ανήκει στην περιοχή παρέμβασης της δράσης. 
 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες 

και πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους, καθώς η μη ικανοποίηση 
μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του 

επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης.  
Ειδικότερα πρέπει:  

• να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική 
επικράτεια  

• να πληρούν τις απαιτήσεις (i), (ii) και (iii) όπως ορίζονται ανωτέρω.  

• το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε ΚΑΔ σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙΙ «Επιλέξιμες Δραστηριότητες – ΚΑΔ».  

• να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της 
παρούσας δράσης αποκλειστικά εντός της περιοχής παρέμβασης της 

δράσης. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται ο τόπος στον οποίο 
θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.  

 
1 Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια 
λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου 
όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο 

απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο.   

• να έχουν την ιδιότητα της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σύμφωνα 
με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Παράρτημα VI «Ορισμός 
ΜΜΕ»).  

•  να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, αδειοδοτικό έγγραφο σε ένα τουλάχιστο ενεργό και 

δηλωμένο στην αίτηση ΚΑΔ επένδυσης. Στην περίπτωση που το 
αδειοδοτικό έγγραφο δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται 
η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτού.1 

•  Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές 
επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, 

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη 
Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν 
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει  

• να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση.  

•  να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα 
από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση 

κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.  

• να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη 
αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν 
θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα 

που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.  

• Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου 
Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα 
μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

• Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη 
& δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα: 

Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 
έλεγχοι), - Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους 

του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017  

• να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά 
Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση.  

 

Επισημαίνεται ότι:  
 
• Σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην 

παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:  
α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του 
Συμβουλίου,  

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων,  
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  

i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την 
ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς 
ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,  

ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει 
ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.  

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες 
χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις 
εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή 

με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική 
δραστηριότητα·  

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί 
των εισαγόμενων. 
Στην περίπτωση Δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω 

τομείς και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους 
τομείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1407/2013 ή 

ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ο 
Δικαιούχος δύναται να ενταχθεί στη δράση, υπό την προϋπόθεση ότι 

διασφαλίζεται, με κατάλληλα μέσα, ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή 
η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν  
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τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας και εφόσον υποβληθεί σχετική 
Υπεύθυνη Δήλωση. 

 
Επιλέξιμες Δαπάνες – Προϋπολογισμός Πράξεων - Όρια Δαπανών 
Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου 

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, θα επιλέγονται 
δαπάνες από τις κατηγορίες Δαπανών όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω, 

οι οποίες συνεισφέρουν στους κεντρικούς στόχους της δράσης:  
1. Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για 

εξοικονόμηση ενέργειας : έως 100% του επενδυτικού σχεδίου 
2. Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του 

περιβάλλοντος : έως 100% του επενδυτικού σχεδίου 

3. Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο 
ISO 50001): έως 2.500 € 

4. Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης 
Επενδυτικού Σχεδίου: έως 2.500 € 

 

Διευκρινίζεται ότι: 
o Οι δαπάνες της Κατηγορίας Δαπάνης 1 περιλαμβάνουν: 

o Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, 
στέγης (συμπεριλαμβάνονται και τα συστήματα σκίασης). 

o Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα 

θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα (τουλάχιστον 
διπλού υαλοπίνακα). 

o Επεμβάσεις επί του περιβάλλοντα & εξωτερικού χώρου για 
την βελτίωση του μικροκλίματος (π.χ. χρήση βλάστησης, 
φυτεμένο δώμα) 

o Προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων 
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. 

o Εξοπλισμός και εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για 

ιδιοκατανάλωση (Σ.Η.Θ.Y.A.). 
o Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης χώρων με νέα 

ενεργειακά αποδοτικότερα 

o Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος 
κλιματισμού. 

o Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων. 
o Εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την 

λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού 

μηχανολογικού εξοπλισμού. 
o Αναβάθμιση συστήματος και ελέγχου φωτισμού. 

o Οι δαπάνες της Κατηγορίας Δαπάνης 2 περιλαμβάνουν: 
o  Εξοπλισμό και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού. 
o Προμήθεια συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (Building 

Energy Management System). 
o Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης 

Α. 
o Αντικατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών με νέες 

o Οι δαπάνες της Κατηγορίας Δαπάνης 3 περιλαμβάνουν: 
o Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία 

επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία 

συστήματος ενεργειακής διαχείρισης. 
o Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής 

διαχείρισης από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή 
εξωτερικού) 

o Οι δαπάνες της Κατηγορίας Δαπάνης 4 περιλαμβάνουν: 

o Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και 
εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των 

κατηγοριών 1 ή/και 2. 
o Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 

o Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 

δημοσίευσης της πρόσκλησης. 
o Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από 

τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.  
o Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως 

παραστατικά αυτοτιμολόγησης.  

 

Προϋπολογισμός Επενδυτικών σχεδίων - Ποσοστό ενίσχυσης - 
Προκαταβολή 

➢ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου 
κυμαίνεται από 5.000€ έως 30.000€. Επενδυτικά Σχέδια με Π/Υ 
μικρότερο των 5.000,00€ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν δύνανται να 

υποβληθούν. 
➢ Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό 

μεγαλύτερο των 30.000€, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική 
συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση 

αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, 
αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το 
σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του 

υπερβάλλοντος κόστους. 

➢ Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% του επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Το Υπόλοιπο 20% 

καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή. 
 
Διάρκεια Υλοποίησης Έργων 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία 

έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.  
Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να υποβληθεί το απαιτούμενο αίτημα 

επαλήθευσης / ολοκλήρωσης. 
 
 

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος 
Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

2.300.000 € (Δημόσια Δαπάνη). Ο ΕΦΔ ΕΑΤΑ δύναται να τροποποιήσει το 
συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της 
παρούσας δράσης έως το ποσό των 5.000.000 €.  

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014- 2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα 
συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της στήριξης που στοχεύει στην 

ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής με τη μείωση 
των κύριων περιφερειακών ανισορροπιών στην ΕΕ μέσω της στήριξης της 

βιώσιμης αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή και των περιφερειών των οποίων 

η ανάπτυξη καθυστερεί (Άρθρο 2 Κανονισμού ΕΚ 1301/2013). 
 

Καθεστώτα Ενίσχυσης 
Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του 

Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής 
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (De Minimis).  
Επισημαίνουμε ότι, τα εγκεκριμένα έργα θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” 2014-20, Άξονας 
Προτεραιότητας (Α.Π.) 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & της 

εξωστρέφειας των ΜΜΕ –Βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής για 
προσέλκυση επενδύσεων & προαγωγή της Καινοτόμου 
Επιχειρηματικότητας».  

 
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους υποψηφίους 
δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κάνοντας 

χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης 
Χρηματοδότησης. Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν 

συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν 
θα είναι δυνατό να υποβληθούν.  

 
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης 
χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό 

Φάκελο Υποψηφιότητας. 
Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά – κατά περίπτωση – του 
Παραρτήματος Ι «Δικαιολογητικά Υποβολής/ Ένταξης» σε μη 

επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου. 
 

❖ Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των 
επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 5.05.21 (ώρα 13:00) 

❖  Ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των 
επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 6.08.21 (ώρα 13:00) 

 

Αξιολόγηση Σχεδίων 
Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων γίνεται με την ευθύνη του ΕΦΔ 

ΕΑΤΑ και την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ. Η μεθοδολογία αξιολόγησης 
που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική. Η αξιολόγηση των επενδυτικών 
σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται 

στον συνημμένο πίνακα των κριτηρίων Αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ).  
 

Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης 
δημιουργείται κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη των επενδυτικών 

σχεδίων, ο οποίος αναρτάται στο ΠΣΚΕ με απόφαση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 
 

Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών υποστήριξης διενεργείται εκτός ΠΣΚΕ από τον ΕΦΕΠΑΕ για 

τα επενδυτικά σχέδια κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, αυξημένο κατά 
40%. 
Ο ΕΦΕΠΑΕ, μέσω Ομάδας στελεχών του, επιβεβαιώνει την υποβολή των 
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απαιτούμενων δικαιολογητικών που περιέχονται στον - συνημμένο στην 
αίτηση χρηματοδότησης - ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας του 

δυνητικού δικαιούχου. 
 
Αν κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων μιας αίτησης 

χρηματοδότησης, διαπιστωθεί ότι δεν ικανοποιείται μία από αυτές, τότε 
διαβιβάζεται από τον ΕΦΕΠΑΕ με αρνητική εισήγηση προς την Επιτροπή 

Αξιολόγησης και δεν πραγματοποιείται έλεγχος των βαθμολογούμενων 
κριτηρίων και της επιλεξιμότητας των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Αν 

κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων ή/και των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, διαπιστωθεί ότι απαιτείται η υποβολή συμπληρωματικών 
στοιχείων και διευκρινήσεων, ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει τον δυνητικό δικαιούχο 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με χρήση τηλεομοιοτυπίας σε αριθμό κλήσης 
που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος και ο τελευταίος υποχρεούται να 

ανταποκριθεί και να προσκομίσει τα ζητούμενα στοιχεία εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση.  
 

Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα εκάστης αιτήσεως  χρηματοδότησης είναι 
η σωρευτική τήρηση των ακόλουθων: 

i) Η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας  
ii) Η θετική απάντηση με σχετική τεκμηρίωση στο σύνολο των τυπικών 
προϋποθέσεων συμμετοχής  

iii) Η βαθμολογία για την ένταξη κάθε επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται 
σύμφωνα με τα κριτήρια: (1) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 

τελευταίας 3ετίας, (2) Μεταβολή του Κύκλου εργασιών κατά το έτος πριν 
την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (ν-1) σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος (ν-2). Ως έτος λαμβάνεται η πλήρης κλεισμένη 

διαχειριστική χρήση (3) Εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής (4) Μηνές 
Λειτουργίας (ΜΛ) της επιχείρησης το τελευταίο έτος (2019), και (5) Έτη 

λειτουργίας της επιχείρησης (ΕΛ)  
 

Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων και των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις 
δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των προσκομισθέντων 

στοιχείων και να αποφευχθούν και αντιμετωπιστούν φαινόμενα απάτης σε 
βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού. 

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με βάση την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, και κατόπιν 
εξέτασης των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων: 

- Ενημερώνει τις καρτέλες του ΠΣΚΕ με τα στοιχεία αξιολόγησης 
- Επισυνάπτει την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ 

Τέλος Συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει τη βαθμολογική κατάταξη των 
επενδυτικών σχεδίων, τον προϋπολογισμό και την αναλογούσα δημόσια 
δαπάνη καθενός από αυτά, και για τα μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια, τη 

σχετική τεκμηρίωση. 
Στη συνέχεια εισηγείται στην αρμόδια Μονάδα του ΕΦΔ ΕΑΤΑ την 

ένταξη/απόρριψη των επενδυτικών σχεδίων. 
Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής αποστολής από τον ΕΦΕΠΑΕ και 

επικύρωσης από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. 
 
Επισημαίνεται ότι: Έργα για τα οποία προσκομίστηκε ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής η αίτηση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας αντί για την 
απαιτούμενη άδεια, εντάσσονται, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων, 

στην παρούσα δράση, με την επιβολή ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΥ για την προσκόμιση 
της σχετικής άδειας πριν την καταβολή επιχορήγησης. 
 

Αιτήματα Επαλήθευσης - Παρακολούθηση Σχεδίων 
➢ Το Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης υποβάλλεται από το δικαιούχο 

σε ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό αυτό έντυπο (μέσω ΠΣΚΕ) και 
αποστέλλεται είτε ηλεκτρονικά (μέσω email) είτε σε έντυπη μορφή 
συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα 

όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ «Παραδοτέα Πιστοποίησης 
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου Ενεργειών και Επιλέξιμων 

Δαπανών».  
➢ Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών είναι 

δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και έως την εκτέλεση 

του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
(υποβληθείσες δαπάνες).  

➢ Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί 
σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και παραδοτέα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου και, το αργότερο, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών 
μετά την τυπική ημερομηνία λήξης του.  

➢ Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αιτήματος τελικής επαλήθευσης 
-πιστοποίησης του έργου του χωρίς την υποβολή Αιτήματος 

ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης.  

Στην περίπτωση αυτή:  
- απαιτείται, σύμφωνα με την σχετική επισήμανση ανωτέρω, το 

πλήρες αίτημα να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή 
εμπρόθεσμα εντός της προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) μηνών 
από την απόφαση ένταξης της επένδυσης  

- η προθεσμία των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών της 
προηγούμενης παραγράφου δεν έχει εφαρμογή.  

 
Περιοχή υλοποίησης της δράσης  

Η δράση θα υλοποιηθεί στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπως 
έχει προσδιορισθεί ως περιοχή παρέμβασης στην εγκεκριμένη ΟΧΕ ΣΒΑΑ 
της Αθήνας.  

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ της Αθήνας, η 
Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ ΒΑΑ του Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει το 

ευρύτερο κέντρο της Αθήνας με δύο προεκτάσεις προς νοτιοδυτικά και 
νότια. Βασικός πυρήνας της Περιοχής Παρέμβασης είναι η περιοχή ευθύνης 
του εγκεκριμένου ΣΟΑΠ για το Κέντρο της Αθήνας. Σε αυτό έχουν προστεθεί 

δύο επικουρικές «αντένες» προς την κατεύθυνση της Οδού Πειραιώς και 
της Λεωφόρου Συγγρού. Η «αντένα» προς την οδό Πειραιώς (νοτιο-

ανατολικά) είναι σχεδόν σε άμεση επαφή με την περιοχή του ΣΟΑΠ, και 
περιλαμβάνει ένα μικρό τμήμα του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας (εκτός 
ΣΟΑΠ) και ένα τμήμα του Δήμου Ταύρου. Η «αντένα» προς τα νότια, από 

την άλλη πλευρά, περιλαμβάνει μια ζώνη κατά μήκος των Λεωφ. Αμαλίας 
και Συγγρού (συμπεριλαμβανόμενου του Εθνικού Κήπου). 

 

 
 
Η περιοχή παρέμβασης περικλείεται από τις παρακάτω οδούς:  

Αγ. Μελετίου, Ι. Δροσοπούλου, Φωκίωνος Νέγρη, Ζακύνθου, Κυψέλης, 
Μαυροματαίων, Βασ. Ηρακλείου, Μπουμπουλίνας, Στουρνάρη, Αραχώβης, 

Εμ. Μπενάκη, Ακαδημίας, Λεωφ. Βασ. Σοφίας, Ηρώδου Αττικού, Λεωφ. 
Βασιλέως Γεωργίου Β, Μελεάγρου, Ησιόδου, Λεωφ. Βας. Κωνσταντίνου, 

Λεωφ. Αρδηττού, Καλλιρρόης, Βρύγου, Θαρύπου, Ντούρμ, Φιλίνου, 
Ευρυδάμαντος, Κράτητος, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, Εφέσου, Λεωφ. Συγγρού, 
Λαγουμιτζή, Αλ. Πάντου, Οδυσ. Ανδρούτσου, Φαλήρου, Μακρυγιάννη, 

Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, Πιττακού, Περιάνδρου, 
Μονής Αστεριού Τσαγκάρη, Τσάτσου, Φιλελλήνων, Μητροπόλεως, Πλ. 

Μοναστηρακίου, Άρεως, Αδριανού, Αγ. Ασωμάτων, Απ. Παύλου, 
Ηρακλειδών, Θεσσαλονίκης, Αιγηίδων, Πανδώρου, Χαμοστέρνας, Αγ. 
Σοφίας, Χρυς. Σμύρνης, Ταύρου, Μαινεμένης, Κωνσταντινουπόλεως, Θ. 

Δηληγιάννη, Δομοκού, Σεπολίων, Λιοσίων, Πλ. Αττικής, Αδμηττού, Αγ. 
Μελετίου.  

Τα ΤΚ της περιοχής ΟΧΕ ΣΒΑΑ, όπως αποτυπώνονται στον παραπάνω χάρτη 
περιλαμβάνουν: 
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