ΑΔΑ: 7ΕΥ77Λ7-Ι07

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.11.09 14:24:10
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
2ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020
25 Οκτωβρίου 2016
Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ∆ιάταξη
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020, η οποία συγκροτήθηκε
µε την µε αρ. πρωτ. 1203/17-03-2015 (ΦΕΚ 474/Β΄/27-03-2015) και τροποποιήθηκε
µε την υπ’ αρ. πρωτ: 3471/05-09-2016 (ΦΕΚ 3306/Β΄/14-10-2016) Απόφαση της
Περιφερειάρχη, συνήλθε στην 2η Συνεδρίαση στις 25 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα,
µετά την από 14 Οκτωβρίου 2016 πρόσκληση της Προέδρου της, κας Ρένας ∆ούρου,
Περιφερειάρχη Αττικής. Στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 παρέστησαν 36 µέλη µε δικαίωµα ψήφου επί συνόλου 50
µελών, και 4 από τα 11 µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου. (Επισυνάπτεται έγγραφο µε
υπογραφές)
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και µετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε από
τα µέλη η ακόλουθη ηµερήσια διάταξη:
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Έγκριση της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
2. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 / (∆Α)
1. Πορεία υλοποίησης ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020
2. Ενηµέρωση για την πορεία εφαρµογής της Εξειδίκευση του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ»
2014-2020 και της επίτευξης των ετήσιων στόχων. Νέες δράσεις προς
εξειδίκευση
3. Παρουσίαση της πορείας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
4. Ενηµέρωση για την πορεία εφαρµογής της στρατηγικής Ολοκληρωµένης
Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ»
5. Ενηµέρωση για θέµατα κρατικών ενισχύσεων στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 20142020
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6. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιµοτήτων
7. Ενηµέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα µέλη της Επ. Παρ. του Σχεδίου
Αξιολόγησης του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. Επόµενες ενέργειες
8. Ενηµέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και
Επικοινωνία του ΕΠ
9. Η καταπολέµηση της απάτης στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα – Πιλοτικό
Εργαλείο Integrity Pact
10. Άλλα θέµατα: Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης ∆ικαιούχων για την
ενίσχυσή τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
Η Επιτροπή Παρακολούθησης µετά από την παρουσίαση των θεµάτων της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα παρακάτω
συµπεράσµατα:

1. Πορεία υλοποίησης του ΕΠ 2014-2020
Η ∆Α του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 ενηµέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για
την πρόοδο υλοποίησης του Προγράµµατος µέχρι σήµερα. Αναφέρθηκε στα βασικά
στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράµµατος δίνοντας έµφαση στις προσκλήσεις,
εντάξεις, νοµικές δεσµεύσεις, δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί ή αναµένεται να
πραγµατοποιηθούν έως 31/12/2016. Επίσης, αναφέρθηκαν τα προβλήµατα που
προέκυψαν και αντιµετωπίστηκαν ή χρήζουν αντιµετώπισης. Τέλος, η ΕΥΣΕ
ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής για την πορεία υλοποίησης όλου του ΕΣΠΑ 20142020.

2. Πορεία εφαρµογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ 2014-2020
Η ∆Α του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 ενηµέρωσε την Επιτροπή για την πορεία
εφαρµογής της εγκεκριµένης εξειδίκευσης του Προγράµµατος. Συγκεκριµένα,
αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση των δράσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεµατικό
Στόχο και επενδυτική προτεραιότητα καθώς και στον προγραµµατισµό
ενεργοποίησης των υπόλοιπων δράσεων.
Παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν νέες δράσεις προς εξειδίκευση καθώς και τα
κριτήρια επιλογής τους συνολικού Π/Υ όπως φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ των
συµπερασµάτων.
Σε σχέση µε την επίτευξη των ετήσιων στόχων (προχρηµατοδότηση 7%), η ∆Α
ανέφερε ότι όσον αφορά στα έργα του ΕΚΤ, ο στόχος έχει σχεδόν επιτευχθεί και σε
ό,τι αφορά τα έργα του ΕΤΠΑ αναµένεται να επιτευχθεί έως το τέλος του έτους.
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Επιπλέον, έγινε αναφορά στους επόµενους ετήσιους στόχους του ΕΠ (εφαρµογή
κανόνα Ν+3).

3. Πορεία εφαρµογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
Η ∆Α του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 ενηµέρωσε την Επιτροπή για την πορεία
εφαρµογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Προγράµµατος. Συγκεκριµένα,
έγινε προβολή οπτικο-ακουστικού υλικού (βίντεο) αναφορικά µε την πορεία
ενεργοποίησης της RIS (ηµερίδες, συµπεράσµατα, προδηµοσίευση πρόσκλησης).
Επίσης, η Επιτροπή ενηµερώθηκε για τα θέµατα / βήµατα (πρόσκληση, αξιολόγηση,
συγκρότηση) συγκρότησης του Π.Σ.Ε.Κ. (Περιφερειακό Συµβούλιου Έρευνας &
Καινοτοµίας).
Όσον αφορά στις εξελίξεις σχετικά µε την υλοποίηση των Στρατηγικών Έρευνας και
Καινοτοµίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (ΣΕΚΕΕ), η Επιτροπή Παρακολούθησης
ενηµερώθηκε για την έγκριση της Εθνικής ΣΕΚΚΕ από τους αρµόδιους υπουργούς
στις 4 Αυγούστου 2015, η οποία απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον
τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε ουσιαστικά µία διετής διαδικασία σχεδιασµού της εθνικής
και των περιφερειακών στρατηγικών Έρευνας και Τεχνολογίας για την έξυπνη
εξειδίκευση και άρχισε η διαδικασία της υλοποίησης τους.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για τη διαδικασία
επιχειρηµατικής ανακάλυψης που εφαρµόζεται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
και την πρόοδο στην προετοιµασία και έκδοση προσκλήσεων και στα δύο επίπεδα.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εξελίξεις σχετικά µε την κατάρτιση του εθνικού οδικού
χάρτη ερευνητικών υποδοµών.
Αναφέρθηκαν οι προϋποθέσεις για την ταχεία και αποτελεσµατική υλοποίηση των
Περιφερειακών ΣΕΚΚΕ και οι ενέργειες που υλοποιούνται από τις ∆ιαχειριστικές
Αρχές των ΠΕΠ και των υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισµού (ΕΑΣ) του
ΕΣΠΑ προκειµένου να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις αυτές.
Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για την επίσηµη σύσταση του
∆ικτύου Συντονισµού για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, το οποίο έχει σκοπό
την ανταλλαγή ιδεών, τη διάχυση καλών πρακτικών, την επεξεργασία και ανάδειξη
προτεραιοτήτων και προτάσεων, εξασφαλίζοντας τη συνάφεια και τη
συµπληρωµατικότητα µεταξύ του Εθνικού και του Περιφερειακού επιπέδου.
Τέλος, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για δραστηριότητες σχετικές µε
την Έξυπνη Εξειδίκευση που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπογραµµίστηκε ότι οι περιφέρειες της χώρας θα πρέπει να
επωφεληθούν από τις δραστηριότητες αυτές προκειµένου να βελτιώσουν την
ποιότητα του σχεδιασµού, της υλοποίησης τη σχετική γνώση και εµπειρία άλλων
περιφερειών και τη γνώση ειδικών εµπειρογνωµόνων και να δικτυωθούν µε άλλες
περιφέρειες της Ευρώπης.και της διακυβέρνησης των στρατηγικών έξυπνης
εξειδίκευσης, να αξιοποιήσουν.
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4. Πορεία εφαρµογής της στρατηγικής Ολοκληρωµένης Χωρικής
Ανάπτυξης του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020
Η ∆Α του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 ενηµέρωσε την Επιτροπή για την πορεία
εφαρµογής της Στρατηγικής Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ.
Συγκεκριµένα, έγινε παρουσίαση της Στρατηγικής στην οποία θα πρέπει να
ανταποκρίνονται τα υποψήφια Σχέδια ΟΧΕ καθώς και σύντοµη αναφορά στα βασικά
σηµεία του υπό εκπόνηση Οδηγού Εφαρµογής. Ενηµερώθηκε επίσης, για τις
διαδικασίες διαβούλευσης µε τις Τοπικές Αρχές και τους κοινωνικο-οικονοµικούς
φορείς.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για την έκδοση Εγκυκλίου «Σχεδιασµού,
υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων ως
εργαλείων
Ολοκληρωµένης
Χωρικής
Ανάπτυξης
των
Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020» της ΕΥΣΣΑ καθώς και
Οδηγίες για τη «∆ιαχείριση και εφαρµογή των Στρατηγικών Ολοκληρωµένης Χωρικής
Ανάπτυξης» από την ΕΥΘΥ. Με την έκδοση και των Οδηγιών ολοκληρώθηκε το
πλαίσιο οδηγιών για τη διαδικασία σχεδιασµού από την ΕΑΣ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για τη διαδικασία για τις
Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Βιώσιµης
Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής.
Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για την επίσηµη σύσταση του
∆ικτύου και «Απόφαση Συγκρότησης Εθνικού ∆ικτύου Ολοκληρωµένης Χωρικής
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», το οποίο έχει σκοπό την ανταλλαγή
ιδεών, τη διάχυση καλών πρακτικών, την επεξεργασία και ανάδειξη των δυσκολιών
στο συντονισµό των φορέων, στο σχεδιασµό Στρατηγικών κοινής αποδοχής,
εξασφαλίζοντας τη συνάφεια και τη συµπληρωµατικότητα µε το στρατηγικό
σχεδιασµό του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.

5. Ενηµέρωση για θέµατα κρατικών ενισχύσεων στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 20142020
Η ∆Α του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 ενηµέρωσε την Επιτροπή για τα θέµατα των
κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα για τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί σχετικά
µε την επιλογή ΕΦ∆ για την υλοποίηση κρατικών ενισχύσεων.
Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί και που
προγραµµατίζεται να αναληφθούν στο προσεχές διάστηµα από τη ∆Α προκειµένου
να ενεργοποιηθεί η εξειδίκευση αυτών των δράσεων καθώς και ένας ενδεικτικός
χρονοπρογραµµατισµός αυτών των ενεργειών.
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6. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιµοτήτων ( Ε.Α.Σ.)
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ
για τις 30 εκ των προτέρων αιρεσιµότητες (7 γενικές και 23 θεµατικές) που
εφαρµόζονται στο «ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» καθώς επίσης και για την πορεία
υλοποίησης των δράσεων που αφορούν στις 12 αιρεσιµότητες (2 γενικές και 10
θεµατικές) που έχουν αξιολογηθεί ως µη ή µερικώς εκπληρούµενες στο εγκεκριµένο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Οι υπόλοιπες 18 αιρεσιµότητες (5 γενικές και 13
θεµατικές) έχουν αξιολογηθεί ως εκπληρούµενες καθώς ικανοποιούνται οι απαιτήσεις
των επιµέρους κριτηρίων.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε η πρόοδος εκπλήρωσης που παρουσιάζουν οι θεµατικές
αιρεσιµότητες 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2,
10.4 και οι γενικές αιρεσιµότητες 4 και 7, µε βάση τις ενέργειες που έχουν περιγραφεί
στα επιµέρους σχέδια δράσης. Σηµειώθηκε δε η ολοκλήρωση της κατάρτισης της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (θεµατική αιρεσιµότητα 1.1) και
της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική ένταξη (θεµατική αιρεσιµότητα 9.1)
από τη ∆ιαχειριστική Αρχή και η αποστολή τους στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Σε σχέση µε την γενική αιρεσιµότητα 7 «Στατιστικά συστήµατα», έγινε συνοπτική
αναφορά στην πρόοδο ικανοποίησης των απαιτήσεων των επιµέρους ενεργειών του
σχεδίου δράσης που έχει ενσωµατωθεί στα εγκεκριµένα Προγράµµατα.
Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ενηµερώθηκε για τις ενέργειες της
ΕΥΣΕΚΤ όσον αφορά στις διορθώσεις / οµογενοποίηση των δεικτών ΕΚΤ στα ΠΕΠ
καθώς και για τις ρυθµίσεις προστασίας των προσωπικών δεδοµένων στην
παρακολούθηση των δεικτών ΕΚΤ (σε συνεργασία µε την ΕΥΘΥ).
Τέλος, πραγµατοποιήθηκε και µια σύντοµη παρουσίαση της µοναδικής
περιφερειακής αιρεσιµότητας που δεν έχει καλυφθεί προς τον παρόν (ΠΕ∆ΣΑ).

7. Ενηµέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα µέλη της Επ. Παρ. του
Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 Επόµενες ενέργειες.
(∆Α ΕΠ)
Παρουσιάστηκε από τη ∆ιαχειριστική Αρχή το Σχέδιο Αξιολόγησης όπως
διαµορφώθηκε µετά από τη διαδικασία της διαβούλευσης που ξεκίνησε στις 17
∆εκεµβρίου 2015 και ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2016.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για:
1. Τους στόχους του Σχεδίου Αξιολόγησης
2. Τα θέµατα τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν αντικείµενο Αξιολόγησης
σύµφωνα µε τους Κανονισµούς
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3. Το σύστηµα Αξιολόγησης
Η ∆ιαχειριστική Αρχή ενηµέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά µε τον
προγραµµατισµό των ενεργειών για την εφαρµογή του Σχεδίου Αξιολόγησης
σύµφωνα µε τις ανάγκες της υλοποίησης του ΕΠ
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε συνοπτικά από τον εκπρόσωπο της
ΕΥΣΣΑ σχετικά µε τις ενέργειες που προγραµµατίζεται να υλοποιηθούν µε στόχο το
συντονισµό της Αξιολόγησης των Ε.Π. σε εθνικό επίπεδο.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει το Σχέδιο Αξιολόγησης ήτοι τα παραπάνω
σηµεία 1,2 και 3 το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Ι των συµπερασµάτων.

8. Ενηµέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής
Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ (∆Α ΕΠ)

για

την

Παρουσιάστηκαν συνοπτικά από την ∆ιαχειριστική Αρχή οι δράσεις Πληροφόρησης
και Επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν καθώς και αυτές που προγραµµατίζονται για το
επόµενο έτος στο πλαίσιο της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 20142020.
Η Επιτροπή ενηµερώθηκε από τον/ην εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για τις ακόλουθες
υποχρεώσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας κατά την διάρκεια υλοποίησης των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ):
1. Λειτουργία διαδικτυακού τόπου Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 (να έχει
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016)
2. Ανάρτηση των ευκαιριών χρηµατοδότησης στην ενιαία διαδικτυακή πύλη
www.espa.gr για την περίοδο 2014-2020
3. Υποστήριξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας των δικαιούχων µέσω Οδηγιών
Επικοινωνίας
4. Η πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας “EUROPE IN MY REGION”
σχεδιάζεται να οργανωθεί και το 2017 και προτείνεται να συµπεριληφθεί στο
σχεδιασµό των επικοινωνιακών ενεργειών των ΕΠ.
5. Τέλος, επισηµαίνεται ότι σε όλα τα µέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα
πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή προσβάσιµης πληροφόρησης στα
άτοµα µε αναπηρία (Παράρτηµα 5, Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020).

9. Η καταπολέµηση της απάτης στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα
Η ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αναφέρθηκε στην
αντιµετώπιση της Απάτης στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων έργων και δράσεων
όπως προβλέπεται τόσο στον Κανονισµό ΕΕ 1303/2013, όσο και στον Νόµο
4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Ενηµέρωσε την Επιτροπή, ότι η χώρα έχει
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εκπονήσει και υποβάλλει το 2014 στις αρµόδιες Υπηρεσίες της ΕΕ, Εθνική
Στρατηγική κατά της Απάτης στις ∆ιαρθρωτικές ∆ράσεις.
Στο πλαίσιο εφαρµογής των ∆ιαδικασιών της Εθνικής Στρατηγικής, η ∆Α του ΕΠ
«ATTIKH» 2014-2020 ενηµέρωσε την Επιτροπή αναφορικά µε την πιλοτική
εφαρµογή στην Περιφέρεια Αττικής του ευρωπαϊκού εργαλείου “Integrity Pact” κατά
της διαφθοράς.

10. Άλλα θέµατα: Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης ∆ικαιούχων για
την ενίσχυσή τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
Η ∆Α ενηµέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για τις βασικές κατευθύνσεις
υποστήριξης που προγραµµατίζεται να αναληφθούν από µέρους της για την
ενίσχυση των ∆ικαιούχων του ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ATTIKH» 2014 - 2020

ΕΡΜΙΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΙ∆ΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
ΝΕΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020

