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1 .  Δ Ι ΑΔ Ι ΚΑΣ Ι Α  

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 4314/2014, οι Διαχειριστικές Αρχές είναι υπεύθυνες για τη 

διαχείριση του οικείου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  όπως ορίζεται στο σύ-

στημα διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου δ' της παρ. 3 του άρθρου 14 του και την αρχή της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.  

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή του κάθε επιχειρησιακού προγράμματος για την επιλογή 

των πράξεων: 

1. συντάσσει και εφαρμόζει, μετά από την έγκρισή τους, τις κατάλληλες διαδικασίες και 

κριτήρια επιλογής που: 

i) διασφαλίζουν τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και 

των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας, 

ii) δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανή, 

iii) τηρούν τις γενικές αρχές που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού. 

2. διασφαλίζει ότι μια επιλεγείσα πράξη εμπίπτει στο πεδίο του αρμόδιου Ταμείου ή Τα-

μείων και μπορεί να ενταχθεί σε μια κατηγορία παρέμβασης που εντοπίζεται στο πλαί-

σιο της προτεραιότητας ή των προτεραιοτήτων του επιχειρησιακού προγράμματος 

3. διασφαλίζει ότι παρέχεται στον δυνητικό δικαιούχο έγγραφο που καθορίζει τους όρους 

για την στήριξη της κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που 

αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της 

πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης και την προθεσμία εκτέλεσης  

4. εξασφαλίζει ότι ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και 

επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν 

από την έγκριση της πράξης 

5. εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης έχει αρχίσει πριν από την 

υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στη διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο 

δίκαιο σχετικά με την εν λόγω πράξη  

6. διασφαλίζει ότι οι πράξεις που επιλέγονται για στήριξη από τα Ταμεία δεν περιλαμβά-

νουν δραστηριότητες που αποτελούν τμήμα πράξης, η οποία έχει υποβληθεί ή θα έ-

πρεπε να υποβληθεί σε διαδικασία ανάκτησης μετά τη μετεγκατάσταση μιας παραγω-

γικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του προγράμματος 

7. καθορίζει τις κατηγορίες παρέμβασης στις οποίες αποδίδονται οι δαπάνες μιας πράξης. 
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Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λαμβάνοντας 

υπόψη της το σχέδιο του “Οδηγού αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων (πλην 

κρατικών ενισχύσεων) συγχρηματοδοτούμενων από τα Επιχειρησιακό Προγράμματα του στό-

χου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση»” που συνέταξε η Ειδική Υπηρεσία 

Θεσμικής Υποστήριξης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού διαμόρφωσε την μεθοδολογία αξιολό-

γησης και των κριτηρίων επιλογής που θα εφαρμόσει για την αξιολόγηση προτεινόμενων πρά-

ξεων, πλην κρατικών ενισχύσεων (πράξεις επιχειρηματικότητας κλπ), καθώς και πράξεων οι 

οποίες ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο κάθε Πρόσκλησης.  

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εισηγείται στην Επιτροπή Παρακο-

λούθησης του Ε.Π. προς έγκριση την μεθοδολογία αξιολόγησης, τα κριτήρια επιλογής  πράξεων 

και την εξειδίκευση αυτών για τις δράσεις του Προγράμματος που θα προβεί στην ενεργοποίηση 

τους. 
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2 .  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓ Ι Α   ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οι βασικές μεθοδολογίες αξιολόγησης είναι: 

(Α) Άμεση Αξιολόγηση 

Εφόσον επιλεγεί η άμεση αξιολόγηση, στην Πρόσκληση ορίζεται η αρχική καθώς και η καταλη-

κτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικών δικαιούχων. Η αρχι-

κή ημερομηνία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την ανάρτηση της 

πρόσκλησης. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλ-

θει η προθεσμία υποβολής. Εφόσον η αίτηση ικανοποιεί τα κριτήρια που ορίζονται στην Πρό-

σκληση προωθείται για ένταξη στο ΕΠ. Η αξιολόγηση των υποβαλλομένων αιτήσεων συνεχίζε-

ται, με τη σειρά της ημερομηνίας του πρωτοκόλλου υποβολής, μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος 

προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ή αξιολογηθεί ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων.  

Στην περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, η ΔΑ ή ο ΕΦ ενημερώνει τους 

δυνητικούς δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΕΠ ή και του ΕΦ. 

(Β) Συγκριτική Αξιολόγηση  

Στη συγκριτική αξιολόγηση ορίζεται στην Πρόσκληση η αρχική καθώς και η καταληκτική ημερο-

μηνία μέχρι την οποία πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης των δυνητικών δικαι-

ούχων, αλλά η αξιολόγηση όλων των προτάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μετά την καταληκτική 

ημερομηνία και τα αποτελέσματα να ανακοινωθούν ταυτόχρονα για όλες τις προτάσεις. Από τα 

κριτήρια τα οποία βαθμολογούνται προκύπτει η συνολική βαθμολογία της κάθε πρότασης, βάσει 

της οποίας θα καθοριστεί η σειρά κατάταξης των προτάσεων. Οι προτάσεις που επιλέγονται για 

χρηματοδότηση (μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης) είναι ε-

κείνες με τις υψηλότερες βαθμολογίες, εφόσον ικανοποιούνται και ενδεχόμενες ελάχιστες προϋ-

ποθέσεις έγκρισης που προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. 

2.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Για τη λήψη της απόφασης σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης που θα επιλεγεί, θα συνε-

κτιμηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου θα προταθεί από την ΕΥΔ 

η επιλεγείσα μεθοδολογία στην Επιτροπή Παρακολούθησης, για έγκριση. 

Κατά κανόνα η άμεση αξιολόγηση είναι ταχύτερη κατά τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της, 

και επιτρέπει στους δυνητικούς δικαιούχους που διαθέτουν ετοιμότητα υποβολής προτάσεων 

(και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις της Πρόσκλησης) να χρηματοδοτηθούν χωρίς σημα-

ντικές καθυστερήσεις, αφού κάθε πρόταση αξιολογείται μόλις υποβληθεί. Όμως, δεν επιτρέπει 
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σύγκριση και ιεράρχηση μεταξύ των προτάσεων προκειμένου να επιλεγούν αυτές οι οποίες συ-

νεισφέρουν περισσότερο στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της πρόσκλησης. 

Αντιθέτως, κατά κανόνα η συγκριτική αξιολόγηση είναι περισσότερο χρονοβόρα και σύνθετη δι-

αδικασία, απαιτεί μεγαλύτερη επεξεργασία για την εξειδίκευσή της στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της 

κάθε Πρόσκλησης αλλά πλεονεκτεί σημαντικά στην τεκμηρίωση της επιλογής των πλέον κατάλ-

ληλων πράξεων, αφού κάθε πρόταση συνοδεύεται από αναλυτική κλιμακούμενη βαθμολόγηση 

των κριτηρίων, βάσει της οποίας επιλέγονται τελικά οι προτάσεις με τη μεγαλύτερη συνολική 

βαθμολογία.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω για την επιλογή της καταλληλότερης μεθοδολογίας αξιολόγη-

σης πρέπει να συνεκτιμώνται παράμετροι που συσχετίζονται με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά 

της κάθε Πρόσκλησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 το πλήθος και οι αρμοδιότητες των δυνητικών δικαιούχων 

Στην περίπτωση που η Πρόσκληση απευθύνεται σε συγκεκριμένο δυνητικό δικαιούχο 

(π.χ. λόγω θεσμικής αποκλειστικής αρμοδιότητας) είναι προφανές ότι θα επιλεγεί η ά-

μεση αξιολόγηση. Αντιθέτως, για Προσκλήσεις που απευθύνονται σε πολλούς δυνητι-

κούς δικαιούχους που διεκδικούν «ανταγωνιστικά» την χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 

ίδιας πρόσκλησης πλεονεκτεί η συγκριτική αξιολόγηση. 

 το φυσικό αντικείμενο των πράξεων 

Σε ορισμένες κατηγορίες πράξεων, όπως ερευνητικά προγράμματα, η συγκριτική αξιο-

λόγηση πλεονεκτεί έναντι της άμεσης. Στην περίπτωση όμως που η Πρόσκληση αφορά 

διακριτές πράξεις συμπληρωματικές μεταξύ τους (είναι δηλαδή αναγκαία η υλοποίηση 

όλων των πράξεων προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος χωρίς όμως να 

είναι εφικτή η ανάθεση του συνόλου των πράξεων στον ίδιο δικαιούχο) η άμεση αξιο-

λόγηση είναι πιθανώς πιο αποτελεσματική. Επίσης, η άμεση αξιολόγηση είναι προ-

σφορότερη για πράξεις, η υλοποίηση των οποίων είναι επιβεβλημένη από ανελαστικές 

υποχρεώσεις της χώρας σε επίπεδο ΕΕ, και περιγράφονται με σαφήνεια στην Πρό-

σκληση. 

 το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δα-
πάνη) 

Εφόσον οι πόροι που θα διατεθούν μέσω της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι επαρκούν για 

τη χρηματοδότηση των προτάσεων που τελικά θα υποβληθούν (π.χ. πράξεις υποδο-

μών όπου είναι γνωστές στη ΔΑ οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν) η άμεση αξιο-

λόγηση πλεονεκτεί (εφόσον άλλοι παράγοντες δεν συνηγορούν για το αντίθετο). Αντί-
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θετα, αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των καταγε-

γραμμένων αναγκών, είναι σκόπιμη η επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης. 

 αν είναι έργο τμηματοποιημένο (phasing) 

Για τα τμηματοποιημένα (phasing) έργα επιλέγεται αποκλειστικά η άμεση αξιολόγηση. 

 αν η πρόσκληση αφορά πράξεις για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται 
προκαταρκτικές ενέργειες (όπως μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις κλπ) 

Για τις πράξεις αυτές, που περιλαμβάνουν προκαταρκτικές ενέργειες, είναι σκόπιμη η 

επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης. 

Είναι προφανές ότι όλες οι ανωτέρω παράμετροι συνεκτιμήθηκαν συνδυαστικά κατά την επιλο-

γή της μεθοδολογίας αξιολόγησης των προτάσεων. 

2.2 ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων διενεργείται σε δύο στάδια: 

 ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τα αρμόδια στελέχη της ΔΑ ή του ΕΦ ή και εξωτερικούς 

αξιολογητές, με απόφαση της ΔΑ/ΕΦ, για τους οποίους διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι: 

 δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων  

 διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία για τη διενέργεια της αξιολόγησης 

Κατά την άμεση αξιολόγηση η ΔΑ ή ο ΕΦ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών 

στοιχείων και διευκρινίσεων ενημερώνοντας εγγράφως το δικαιούχο, σύμφωνα με τη διαδικασία 

ΔΙ_2: «Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)». Ο δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει 

τα αιτηθέντα στοιχεία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, πέραν της οποίας η πρόταση απορρί-

πτεται. Στη συνέχεια, η πρόταση αξιολογείται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής των 

συμπληρωματικών στοιχείων. 

Διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν και κατά τη διενέργεια της συγκριτικής αξιολόγησης. 

Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τον /τους αξιολογητή/τες με σκοπό την καλύ-

τερη κατανόηση του περιεχομένου της πρότασης. Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποί-

α, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δικαιούχου 

και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης. 
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2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

Το Στάδιο Α’ έχει στόχο να διασφαλίσει, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία της αξιολόγησης (συ-

γκριτική ή άμεση), τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο και 

στην πρόσκληση, προκειμένου η πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.Ι_2 οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ.  

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, γίνεται από το σύστημα ένας αρχικός έλεγχος 
συμβατότητας της πρότασης, με τον οποίο ελέγχεται εάν: 

 Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που 

τίθεται στην πρόσκληση 

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον τίθενται στην 

πρόσκληση  

 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο 

Στη συνέχεια εξετάζεται η πρόταση ως προς: 

α) την Επιλεξιμότητα Δικαιούχου 

 Ο Δικαιούχος περιλαμβάνεται στους οριζόμενους από την σχετική Πρόσκληση 

 Ο Δικαιούχος έχει αρμοδιότητα για την υλοποίηση της πράξης 

β) την Επιλεξιμότητα της Πράξης 

 Πράξη η οποία εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, στις Επενδυτικές Προτε-

ραιότητες, στους Ειδικούς Στόχους και στις κατηγορίες δράσεων  ή/και στα 

πεδία παρέμβασης 

 Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή πα-

ραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής 

του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο 

ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύ-

σεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013) 

 Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων 

 Υποβολή αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του δικαιούχου 

 η περίοδος υλοποίησης του προτεινόμενου προς συγχρηματοδότηση έργου 

εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος 
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 αν  έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την 

ημερομηνία που ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης. 

γ) την Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 

 Εξετάζεται εάν η Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης, είναι υπογεγραμμένη από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

 Εξετάζεται η ορθότητα και η πληρότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 

Πράξης (ΤΔΠ) 

 Εξετάζεται αν τα τυποποιημένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά έγ-

γραφα είναι  συμπληρωμένα κατάλληλα και υπογεγραμμένα από τους αρμόδι-

ους 

 Εξετάζεται η ύπαρξη λοιπών στοιχείων που προσδιορίζονται στην πρόσκληση 

και αφορούν την επαρκή πληρότητα και ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης 

δ) Στην περίπτωση πράξεων Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ), εάν η πράξη υποβάλλεται 
στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος ΤΒ.  

Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α΄, με εξαίρεση τα δύο τελευταία, τα οποία ενδέχεται να 

μην απαιτούνται, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης των προτάσεων. Δια-

φορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος. 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Κατά το Στάδιο Β΄ διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολό-

γησης τα οποία διακρίνονται σε πέντε βασικές ομάδες. Ακολούθως, παρατίθενται ενδεικτικά 

στοιχεία που δύνανται να αξιολογηθούν για επιμέρους κριτήρια επιλογής πράξεων:  

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης 

 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης 

 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού:.  

 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  

Τα κριτήρια της 1ης Ομάδας μπορεί να είναι είτε Δυαδικά (ναι/όχι) ή Δυαδικά με αντιστοίχιση 

ποσοτικών τιμών ή Βαθμολογούμενα. 
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2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου 

 Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, με-

λετών, προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσω-

πικού.  

 Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύ-

σεων.  

 Αειφόρος ανάπτυξη  

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

 Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.  

Τα κριτήρια της 1ης Ομάδας μπορεί να είναι είτε Δυαδικά (ναι/όχι) ή να μην εφαρμόζεται. Ση-

μειώνεται ότι δεν μπορεί να ενταχθεί πράξη δεν πληροί έστω και ένα από τα παραπάνω πέντε 

κριτήρια. 

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Σκοπιμότητα πράξης 

 Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης 

 Αποτελεσματικότητα  

 Αποδοτικότητα 

 Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση 

 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα  

Τα κριτήρια της 3ης Ομάδας μπορεί να είναι είτε Δυαδικά (ναι/όχι) ή Δυαδικά με αντιστοίχιση 

ποσοτικών τιμών ή Βαθμολογούμενα. Ο τρόπος βαθμολόγησης των κριτηρίων προσδιορίζεται 

στην εξειδίκευση κάθε δράσης. 

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ωριμότητα 

 Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης 

 Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών. 

Τα κριτήρια της 4ης Ομάδας είναι είτε Δυαδικά (ναι/όχι) ή Δυαδικά με αντιστοίχιση σε ποσοτικές 

τιμές ή Βαθμολογούμενα. 

5η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού 

δικαιούχου 

 Η Διοικητική ικανότητα του φορέα της πρότασης (δυνητικός δικαιούχος) 
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 Η Επιχειρησιακή ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου,  

 Η Χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου 

Ο τρόπος αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότητας θα εξειδικευθεί από την Ειδική Υπηρεσία 

Θεσμικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 

2.4 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΟΥΣ 

Για κάθε εξειδικευμένο κριτήριο, η ΕΥΔ ορίζει τον τρόπο βαθμολόγησής του, δηλαδή τις τιμές 
που δύναται να λάβει το εν λόγω κριτήριο και τις καταστάσεις στις οποίες αντιστοιχούν οι εν λό-

γω τιμές. 

Οι τιμές του κριτηρίου, ακόμη και στην περίπτωση του δυαδικού συστήματος, μπορεί να αντι-

στοιχούν σε ποσοτικοποιημένες καταστάσεις. Η τιμή του κριτηρίου μπορεί επίσης να προκύπτει 

από μαθηματικό τύπο, ο οποίος βασίζεται σε τιμές ποσοτικοποιημένων μεταβλητών. 

Η επιλογή δυαδικής βαθμολόγησης σε όλα τα κριτήρια αρμόζει μόνο στην περίπτωση των 

προσκλήσεων άμεσης αξιολόγησης. Αν υιοθετηθεί δυαδική βαθμολόγηση με ποσοτικές τιμές 

για ένα ή περισσότερα κριτήρια, καθορίζονται τα αντίστοιχα ελάχιστα αποδεκτά όρια και ο τρό-

πος σύνθεσης, προκειμένου να καταλήγει σε δυαδική βαθμολόγηση στο τελικό αποτέλεσμα 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ), δεδομένου ότι οι προτάσεις δεν συγκρίνονται μεταξύ τους, αλλά απαιτείται να έχουν 

μια συγκεκριμένης στάθμης επάρκεια. 

Στην περίπτωση των προσκλήσεων συγκριτικής αξιολόγησης, προτιμότερο είναι, δύο τουλάχι-

στον κατηγορίες κριτηρίων να επιδέχονται βαθμολόγηση με πολλαπλές τιμές, ώστε να προκύ-

πτουν κατά το δυνατόν διαφορετικοί τελικοί βαθμοί ανά πρόταση και να αποφεύγεται η ισοβάθ-

μιση. Θα επιλεγεί ο κατάλληλος συνδυασμός τιμών και αριθμού κριτηρίων που επιδέχονται πολ-

λαπλή τιμή ώστε με το πέρας της αξιολόγησης να προκύπτει επαρκής βαθμολογική διαφορο-

ποίηση των προτάσεων στην τελική κατάταξη (αποφυγή μεγάλου αριθμού ισοβαθμιών). Η δια-

δικασία αξιολόγησης εφαρμόζεται διαδοχικά για τις επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων με τη 

σειρά που κρίνει η ΕΥΔ. Σε περίπτωση που πρόταση αποκλείεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα 

αξιολόγησης μιας κατηγορίας κριτηρίων, η ΕΥΔ διακόπτει την αξιολόγηση. Ωστόσο, μπορεί 

να προβεί στην αξιολόγηση και άλλων κατηγοριών κριτηρίων ώστε η αιτιολογημένη απόρριψη 

της πρότασης να περιλαμβάνει κρίση σε μεγαλύτερο εύρος της πρότασης. Το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης καθώς και η τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου καταγράφεται συμπληρώνοντας το Φύλλο 
Αξιολόγησης της Πράξης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ισοβάθμισης μεταξύ προτάσεων, θα 

πρέπει να καθορίζεται στην πρόσκληση, το κριτήριο βάσει του οποίου οι προτάσεις αυτές θα 

ιεραρχούνται (πχ ημερομηνία υποβολής, βαθμολόγηση κάποιου συγκεκριμένου κριτηρίου κλπ). 
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3 .  ΚΡ Ι ΤΗΡ Ι Α   ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΠΡΑΞΕΩΝ   ΑΝΑ   ΔΡΑΣΗ  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΚΡΙ-
ΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΔΡΑΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 
(€) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 15.000.000    

1 1β.1.1 

Επενδυτικά σχέδια ανά-
πτυξης καινοτόμων 

προϊόντων, υπηρεσιών 
και διεργασιών MME 

3.000.000 11/2015   

2 1β.1.2 
Κουπόνια καινοτομίας 
για μικρές και πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις 

2.000.000 11/2015   

3 1β.2.1 

Μεταφορά τεχνολογίας 
προς τις επιχειρήσεις 

από τους ακαδημαϊκούς 
/ ερευνητικούς φορείς 

2.000.000 03/2016   

4 3α.4.1 

Δημιουργία θερμοκοιτί-
δων Νέων Επιχειρήσε-
ων Εντάσεως Έρευνας 
και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) 

3.000.000 11/2015   

5 3α.4.2 
Ενίσχυση Επιχειρήσεων 
Εντάσεως Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) 

5.000.000 03/2016   

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 200.000.001    

6 4α.7.1 

Ανάπτυξη βασικών υ-
ποδομών και εφαρμο-
γών για την αξιοποίηση 
της γεωθερμίας σε αστι-
κές, αγροτικές και βιο-
μηχανικές περιοχές 

8.000.000 10/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

7 4γ.8.1 
Παρεμβάσεις ενεργεια-
κής αναβάθμισης δημο-

σίων κτιρίων 
23.108.437 03/2016  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

8 5β.9.1 
Μέτρα πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνων 

από πλημμύρες 
6.500.000 10/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

9 5β.9.2 

Προμήθεια εξοπλισμού 
πρόληψης και διαχείρι-
σης κινδύνων και κατα-
στροφών όπως οι πυρ-
καγιές και οι πλημμύρες 

3.000.000 09/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

10 5β.9.3 
Παρεμβάσεις προστασί-
ας από διάβρωση εδα-

φών 
5.000.000 07/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

11 6α.10.1 
Ενίσχυση υποδομών 
διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 
9.000.000 11/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

12 6β.11.1 
Επέκταση / αναβάθμιση 
υποδομών διαχείρισης 

πόσιμου ύδατος 
33.391.564 07/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

13 6β.11.2 

Εφαρμογή μέτρων βέλ-
τιστης διαχείρισης και 
παρακολούθησης ποιό-
τητας υδάτων διαχειρι-
στικών σχεδίων λεκανών 

απορροής 

3.000.000 09/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

14 6γ.12.1 
Προστασία, αποκατά-
σταση και ανάδειξη μνη-

μείων 
5.000.000 07/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 
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ΔΡΑΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 
(€) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

15 6γ.12.2 

Αποκατάσταση, ανάδει-
ξη και επανάχρηση δια-
τηρητέων, ιστορικών και 
πολιτιστικών κτιρίων 

5.000.000 07/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

16 6γ.12.3 
Αναβάθμιση / ενίσχυση 
τουριστικού προϊόντος 
Περιφέρειας ΑΜΘ 

500.000 09/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

17 6δ.13.1 
Προστασία και ανάδειξη 
οικοσυστημάτων Περι-

φέρειας ΑΜΘ 
4.000.000 09/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

18 6ε.14.1 Τοπικά και ειδικά χωρικά 
σχέδια 6.000.000 09/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

19 6ε.14.2 
Υποδομές χώρων δια-
βίωσης ευπαθών κοινω-

νικών ομάδων 
1.300.000 07/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

20 6ε.14.3 
Προμήθεια οργάνων 

μέτρησης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης 

300.000 11/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

21 7α.15.1 

Παρεμβάσεις για την 
ολοκλήρωση / συμπλή-
ρωση καθέτων αξόνων 
Εγνατίας οδού στην Π-

ΑΜΘ 

36.500.000 07/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

22 7β.16.1 

Παρεμβάσεις βελτίωσης 
οδικής ασφάλειας εθνι-
κού και επαρχιακού 

οδικού δικτύου Π-ΑΜΘ 

30.000.000 10/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

23 7β.16.2 
Ολοκλήρωση οδών 
αποσυμφόρησης οικι-

σμών 
1.400.000 07/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

24 7β.16.3 
Παρεμβάσεις ενεργητι-
κής ασφάλειας μεταφο-

ρών 
4.000.000 10/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

25 7ε.17.1 
Ανάπτυξη δικτύων φυσι-
κού αερίου μέσης και 
χαμηλής πίεσης 

15.000.000 09/2016   

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 90.296.669   

26 9α.18.1 Ανάπτυξη / αναβάθμιση 
υποδομών υγείας 27.568.826 07/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

27 9α.18.2 
Ανάπτυξη / αναβάθμιση 
υποδομών κοινωνικής 

φροντίδας 
10.000.000 07/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

/ 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

28 10α.19.1 
Ανάπτυξη / αναβάθμιση 
υποδομών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 
15.000.000 09/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

29 10α.19.2 

Ανάπτυξη / αναβάθμιση 
υποδομών πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

35.727.843 07/2015  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη 

βαθμολογία θετι-
κής αξιολόγησης) 

30 10α.19.3 

Ανάπτυξη / αναβάθμιση 
υποδομών επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ενηλίκων 

2.000.000 03/2016   



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 12 - 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 01 (Ιούνιος 2015) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_05 

ΔΡΑΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 
(€) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 6.500.000   

31 9i.22.1 
Παροχή υπηρεσιών φρο-
ντίδας και φιλοξενίας 

παιδιών 
4.000.000 07/2015  ΑΜΕΣΗ 

32 9i.22.2 
Παροχή υπηρεσιών φρο-
ντίδας και φιλοξενίας 
παιδιών με αναπηρία 

1.000.000 07/2015  ΑΜΕΣΗ 

33 9i.22.3 

Συμβουλευτικά κέντρα 
και ξενώνες φιλοξενίας 
για την πρόληψη και 

καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών 

500.000 10/2015  ΑΜΕΣΗ 

34 9ii.23.1 

Εξειδικευμένη εκπαιδευ-
τική υποστήριξη για έ-
νταξη μαθητών με ανα-
πηρία ή / και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες 

1.000.000 07/2015  ΑΜΕΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 8.119.709   

35 5.1.1 
Προετοιμασία, εφαρμογή, 

παρακολούθηση και 
επιθεώρηση 

4.000.000 07/2015  ΑΜΕΣΗ 

36 5.2.1 Πληροφόρηση, δημοσιό-
τητα και δικτύωση 3.000.000 09/2015  ΑΜΕΣΗ 

37 5.3.1 

Υποστήριξη του περιφε-
ρειακού συστήματος 

καινοτομίας και επιχειρη-
ματικότητας 

1.119.709 10/2015  ΑΜΕΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 1.1125.184   

38 6.1.1 
Προετοιμασία, εφαρμογή, 

παρακολούθηση και 
επιθεώρηση 

500.000 09/2015  ΑΜΕΣΗ 

39 6.2.1 Πληροφόρηση, δημοσιό-
τητα και δικτύωση 500.000 09/2015  ΑΜΕΣΗ 

40 6.3.1 

Υποστήριξη του περιφε-
ρειακού συστήματος 

καινοτομίας και επιχειρη-
ματικότητας 

225.184 10/2015  ΑΜΕΣΗ 
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4 .  ΟΡ Ι ΖΟΝΤ Ι Α   ΚΡ Ι ΤΗΡ Ι Α  –  ΚΟ Ι ΝΑ   Γ Ι Α   ΤΟ  ΣΥΝΟΛΟ   ΤΩΝ   ΠΡΟΤΕ Ι ΝΟΜΕΝΩΝ   ΔΡΑΣΕΩΝ  

4.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

1.1 Δικαιούχος που εμπίπτει στην 
πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος περιλαμβάνεται στους οριζόμενους από 
την σχετική Πρόσκληση ΝΑΙ / ΌΧΙ

1.2 Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση 
πράξης

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του 
έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. 
κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που 

υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα 
οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση

ΝΑΙ / ΌΧΙ
1

Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, 
γίνεται από το σύστημα ένας αρχικός έλεγχος 
συμβατότητας της πρότασης, προκειμένου να 
επιτραπεί ή όχι η υποβολή της πρότασης

ΣΤΑΔΙΟ Α΄  Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

Α/Α

Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΟμάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση Επιλογή

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 14 - 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 01 (Ιούνιος 2015) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_05 

2.1

Πράξη η οποία εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, στις Επενδυτικές 
Προτεραιότητες, στους Ειδικούς Στόχους 
και στις κατηγορίες δράσεων  ή/και στα 

πεδία παρέμβασης

ΝΑΙ / ΌΧΙ

2.2

Μη ύπαρξη δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, η οποία έχει 
υποβληθεί ή θα έπρεπε να υποβληθεί σε 

διαδικασία ανάκτησης

Εξετάζεται εάν  περιλαμβάνονται δραστηριότητες που αποτελούν 
τμήμα πράξης, η οποία έχει υποβληθεί ή θα έπρεπε να υποβληθεί σε 

διαδικασία ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 
1303/2013, (π.χ. μετά από παύση ή μετεγκατάσταση μιας 

παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του προγράμματος 
ή αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή εν γένει ουσιαστική αλλαγή 
που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους της πράξης και υπονομεύει 

τους αρχικούς της στόχους)

ΝΑΙ / ΌΧΙ

2.3 Μη επικάλυψη των χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

Εξετάζεται το αν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη χρηματοδότησης της 
προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης ή μέρους αυτής, από άλλο ΕΠ 
ή και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, στο πλαίσιο της τρέχουσας 

περιόδου ή  προηγούμενων προγραμματικών περιόδων

ΝΑΙ / ΌΧΙ

2.4 Υποβολή αποφάσεων των αρμοδίων 
οργάνων του δικαιούχου"

Εξετάζεται το εάν  υπάρχουν οι αποφάσεις των αρμόδιων για το 
συντονισμό πολιτικών οργάνων , συλλογικών ή και άλλων  όπου 

αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία
ΝΑΙ / ΌΧΙ  

2.5 Περίοδος υλοποίησης 

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης του προτεινόμενου προς 
συγχρηματοδότηση έργου εμπίπτει εντός της περιόδου 

επιλεξιμότητας του προγράμματος  η οποία αρχίζει την 1/1/2014 και 
περατώνεται στις 31/12/2020, εκτός εάν στην πρόσκληση ορίζεται 
διαφορετική προθεσμία )συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαίας 

περιόδου για τυχόν περαιτέρω ωρίμανση αν αυτό θεωρηθεί 
αναγκαίο. (πχ σε περιπτώσεις αναμονής έκδοσης αποφάσεων για 

απαλλοτρίωση κλπ))

ΝΑΙ / ΌΧΙ

2.6 Περαίωση φυσικού Αντικειμένου

Εξετάζεται άν  έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της 
προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία που ο δυνητικός 
δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης. Τονίζεται ότι 
σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι 
πράξεις δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε 

περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν 
να υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές»

ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΣΤΑΔΙΟ Α΄  Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

2

Α/Α

Επιλεξιμότητα Πράξης

Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΟμάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση Επιλογή
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3.1 Αίτηση Εξετάζεται εάν η Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης, είναι 
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα ΝΑΙ / ΌΧΙ

3.2 Τεχνικό Δελτίο Εξετάζεται η ορθότητα και η πληρότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού 
Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) ΝΑΙ / ΌΧΙ

3.3 Λοιπά έντυπα
Εξετάζεται αν τα τυποποιημένα έντυπα της πρότασης και τα 
συνοδευτικά έγγραφα είναι  συμπληρωμένα κατάλληλα και 

υπογεγραμμένα από τους αρμόδιους
ΝΑΙ / ΌΧΙ

3.4

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται 
στην πρόσκληση, αφορούν την επαρκή 

πληρότητα και ωριμότητα της 
προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην Πρόσκληση 
και αφορούν τις μελέτες, τις αδειοδοτήσεις, τις διοικητικές πράξεις και 

αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, την  χρηματοοικονομική 
ανάλυση προσδιορισμού δυνητικών καθαρών εσόδων πράξης κλπ

ΝΑΙ / ΌΧΙ
ή ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

4
Ύπαρξη εγκεκριμένου 

Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας
(μόνο για πράξεις τεχνικής βοήθειας)

4.1 Ύπαρξη εγκεκριμένου Προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας

Στην περίπτωση πράξεων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής (ΤΥΕ) 
και μόνον, εξετάζεται εάν η πράξη υποβάλλεται στο πλαίσιο 

εγκεκριμένου Προγράμματος ΤΒ

ΝΑΙ / ΌΧΙ  
ή ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3

ΣΤΑΔΙΟ Α΄  Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

Α/Α

Τυπική πληρότητα υποβαλλόμενης 
πρότασης

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της 
πρότασης, ακολουθήθηκε η 
εγκεκριμένη διαδικασία, αν τα 
τυποποιημένα έντυπα είναι 

συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί 
όλα τα συνοδευτικά έγγραφα 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 
σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:

Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / Παρατηρήσεις

Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: η πρόταση θα πρέπει να εκπληρώνει (ΝΑΙ) όλα τα 
κριτήρια εκτός εάν δεν απαιτείται λόγω της φύσης της η εκπλήρωση των κριτηρίων   3.4 ή 

και 4.1 (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)

Ομάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση Επιλογή
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4.2 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σε σχέση με το προτεινόμενο για συγχρηματοδότηση φυσικό  αντικείμενο της πράξης εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα 
εξετάζεται αν η πράξη περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου όσον 
αφορά εργασίες/προμήθειες/υπηρεσίες, αν ο προυπολογισμός βασίζεται σε συνημμένη αναλυτική προμέτρηση και εάν έχουν ληφθεί 
υπόψη, κατά την σύνταξη του προυπολογισμού, τα στοιχεία όλων των υποστηρικτικών μελετών (π.χ. Γεωτεχνικών, ΜΠΕ κλπ).

β) το κατά πόσο η κοστολόγιση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη 
β.1) Εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση της πράξης να γίνει βάσει παραστατικών:
β.1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για 
την έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και 
Πρασίνου, και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών δημοπράτησης) τόσο οι τιμές μονάδας, όσο και ο 
συνολικός προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός. 
β.1.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως:
• πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της  αγοράς 
κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης
• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται 
από τον δυνητικό δικαιούχο.

β.2) Εφόσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της προτεινόμενης πράξης να ακολουθήσει μία από τις 
απλοποιημένες μεθόδους κόστους (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα, κατ’ αποκοπή ποσών που δεν υπερβαίνουν τις 
100 000 EUR δημόσιας συμμετοχής, κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση που καθορίζεται με την εφαρμογή ενός ποσοστού σε μια ή 
περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών) εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται 
στην Πρόσκληση.
γ) η ορθή κατανομή και το εύλογο του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το  προτεινόμενο φυσικό 
αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της 
πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΝΑΙ / ΌΧΙ

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των 

προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

1
Πληρότητα και σαφήνεια 

του φυσικού 
αντικειμένου

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 

2

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού 

3

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑιτιολόγησηΑ/Α Περιγραφή 
κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχέση με:
α) το είδος του προς εκτέλεση φυσικού αντικειμένου.  
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (είδος διαδικασίας διαγωνισμού, αυτπιστασία, ανάθεση κλπ) 
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης (αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις
σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων
κλπ).
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης 
ε) Θα εκτιμηθεί η πραγματική εκκίνηση και διάρκεια της υλοποίησης συνεκτιμώντας χρονικά και τις διοικητικές ενέργειες που
προαπαιτούνται πριν την διαδικασία δημοπράτησης, την υπογραφή της  σύμβασης και την εκτέλεση και ολοκλήρωση της πράξη.
Ειδικότερα σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων) το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της
ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν. 4314/2014 (άρθρο 28).

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου 

Η πρόταση αξιολογείται ως προς: 
α) τη σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης ως προς το εάν καθορίζονται τα διακριτά παραδοτέα και οι δείκτες εκροών, των 
υποέργων της πράξης και απεικονίζονται πλήρως και ορθά στο ΤΔΠ, σε συνάρτηση με τις συννημένες μελέτες και ειδικότερα την 
προμέτρηση ή τις προδιαγραφές σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού
β) στη μεθοδολογία υλοποίησης όπου εξετάζεται ο τρόπος  υλοποίησης της πράξης και η τεκμηρίωση του διαχωρισμού  σε υποέργα 
με αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών και της χρονικής τους αλληλουχίας
γ) την πληρότητα της τεχνικής περιγραφής του φυσικού αντικειμένου για το σύνολο των υποέργων της πράξης (όπως περιγράφεται 
στο ΤΔΠ), όσον αφορά: 1) τα βασικά τεχνικά και 2) τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα 
διακριτά παραδοτέα του έργου. Εξετάζονται το ΤΔΠ και η ενδεικτική κατανομή σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου και 
προϋπολογισμού του έργου σε υποέργα σε συνάρτηση με τα έντυπα Δ1, Δ2

Τιμή / 
Βαθμός
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4.3 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι κανόνες μέχρι τη 
χρονική στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι κανόνες μέχρι τη 
χρονική στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης ΟΧΙ

Βάσει του σταδίου εξέλιξης της πρότασης δεν 
προκύπτει αναγκαιότητα εξέτασης του κριτηρίου - 

Έχει προσκομιστεί δήλωση τήρησης της 
νομιμότητας του δικαιούχου 

Δεν 
εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν 
εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι κανόνες μέχρι τη 
χρονική στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης 

εφόσον ανταποκρίνονται στο φυσικό αντικείμενο της 
πράξης

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι κανόνες μέχρι τη 
χρονική στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης ΟΧΙ

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη/δράση διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο. 
Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από 
τη φύση της πράξης και την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού 
δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. 

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι κανόνες μέχρι τη 
χρονική στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης 

εφόσον ανταποκρίνονται στο φυσικό αντικείμενο της 
πράξης

ΝΑΙ

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό παράρτημα ΙΙ
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το βασικό ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ταυτόχρονα με τυχόν ισχύον 
ειδικό θεσμικό πλαίσιο και προδιαγραφές (π.χ. ειδική νομοθεσία/ προδιαγραφές για τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, 
εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.) ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι κανόνες μέχρι τη 
χρονική στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης ΟΧΙ

• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης 
βάσει της οποίας δεν κωλύεται  (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα 
ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» κλπ).• Η πράξη ενσωματώνει λειτουργίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες 
ΑΜΕΑ, οι οποίες διασφαλίζουν την ενημέρωση και πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Δεν 
εφαρμόζεται

Εξετάζονται:
α) Εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

β) Εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τους κατά περίπτωση ισχύοντες 
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη (εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές 
ενέργειες), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων ΔΙΙ_2, ΔΙΙ_3, ΔΙΙ_4 του 

Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η ΔΑ 
δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄αποκοπή μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια ή και δεν "Δεν εφαρμόζεται" στα κριτήρια με την αντίστοιχη επιλογή. 

H θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει α) το κριτηρίου 5 σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης 
βάσει της οποίας δεν κωλύεται  ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) και β) τα κριτήρια 3 και 4, όταν δεν καταστρατηγούνται ή και δεν 

αντιστρατεύονται οι σχετικές αρχές. 

5
Τήρηση των κανόνων για την 
εξασφάλιση προσβασιμότητας 
των ατόμων με αναπηρία

 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ενσωμάτωση οριζόντιων 
πολιτικών και τήρηση 
θεσμικού πλαισίου 

1

2

ΝΑΙ / ΌΧΙ

4
Συμβολή στην προαγωγή της 

ισότητας ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

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

3 Αειφόρος Ανάπτυξη Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάθε ΕΠ. 

Συμβατότητα της πράξης με 
τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 
κρατικών ενισχύσεων      

Τήρηση των εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων ως προς 

τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων, μελετών, προμηθειών 

και υπηρεσιών 

Παρατηρήσεις:

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 

Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται 

απευθείας από τη Συνθήκη, και ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε 
Παράρτημα ΙΙΙ) για την αξιολόγηση του κριτηρίου της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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4.4 ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ 

Περίπτωση εξειδίκευση τιμή εκπλήρωση
(1)    πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας (π.χ. προσβάσιμες διαδρομές,
‘οδηγοί τυφλών’, ράμπες/’σκάφες’, αναβατόρια κ.λπ.)

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(2) πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών για χρήση κοινού (π.χ. παιδικές χαρές, καθιστικά,
εξοπλισμοί παραλιών, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.)

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(3) πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια,
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.)

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(1) πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιμότητας (σύνδεση πεζοδρομίου με είσοδο, προσβάσιμη είσοδος,
προσβασιμότητα εσωτερικών χώρων, διαδρομές ισόπεδες ή με ράμπες, ικανοποιητικό άνοιγμα
θυρών, ικανοποιητικό πλάτος διαδρόμων κ.λπ.) 

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(2) πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιμότητας (ανελκυστήρας/ αναβατόριο, κλιμακοστάσιο κ.λπ.) ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(3) πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(4) πρόβλεψη χώρων αναμονής σε περίπτωση κινδύνου    ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(5) πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια,
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.)

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(6) πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών (χαμηλά γκισέ, προσβάσιμες οθόνες πληροφοριών κ.λπ.)
ΝΑΙ / ΌΧΙ 

ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(1) πρόβλεψη προσβασιμότητας σταθμών/στάσεων επιβατών (βλ. περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε
κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων” )

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(2) πρόβλεψη προσβασιμότητας οχημάτων/βαγονιών/πλοίων κ.λπ. (δυνατότητα εισόδου, δυνατότητα
κίνησης και στάσης εντός, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, προσβάσιμοι θάλαμοι, προσβάσιμοι χώροι
εστίασης κ.λπ.) 

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(3) πρόβλεψη προσβάσιμου εξοπλισμού (μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, οπτική και ηχητική
πληροφόρηση κοινού, τηλεματικές εφαρμογές, ιστοσελίδες κ.λπ.)

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(4) πρόβλεψη προσβάσιμων διαδικασιών (υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑμεΑ και ατόμων μειωμένης
κινητικότητας, διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, διαδικασίες εκτάκτων αναγκών κ.λπ.)

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές 

2η Ομάδα Κριτηρίων  "Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα  με αναπηρία"
ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

Εξειδίκευση του 5ου κριτηρίου αξιολόγησης  "Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα  με αναπηρία"

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους 
εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 

αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων 
πρασίνου, αλσών κ.λπ. 

(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και 
υπαίθριους  χώρους οικοπέδων 
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Περίπτωση εξειδίκευση τιμή εκπλήρωση

(1)                δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνομα από άτομα με αναπηρία (π.χ. άτομα σε
αναπηρικό αμαξίδιο ή, άτομα τυφλά ή κωφά ή με λοιπές αναπηρίες), πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων
εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (π.χ. πρόβλεψη προσβάσιμων ετικετών σε προϊόντα, πρόβλεψη
διάθεσης αναπηρικού αμαξιδίου για χρήση εντός της επιχείρησης από άτομα δυνάμενα να διανύσουν
μικρές μόνο αποστάσεις, πρόβλεψη παραγγελίας μέσω προσβάσιμης ιστοσελίδας και παράδοσης
εμπορευμάτων κατ’ οίκον, πρόβλεψη διαδικασίας παραπόνων μέσω SMS/ e-mail/ τηλέφωνου κ.λπ.) ή
πρόβλεψη ‘ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων’ (πχ. διερμηνείας στη νοηματική, συνοδείας τυφλών
ατόμων κ.λπ.)

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(2)                πρόβλεψη προσβάσιμων, στα άτομα με αναπηρία [ως δυνητικά ωφελούμενων],
διαδικασιών υποβολής αίτησης (π.χ. προσβάσιμο ηλεκτρονικό εργαλείο, εναλλακτικός τρόπος
εξυπηρέτησης  μέσω συγκεκριμένης υπηρεσίας κ.λπ.).

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(Δ) Πρόσβαση στις υπηρεσίες  

2η Ομάδα Κριτηρίων  "Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα  με αναπηρία"
ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

Εξειδίκευση του 5ου κριτηρίου αξιολόγησης  "Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα  με αναπηρία"
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Περίπτωση εξειδίκευση τιμή εκπλήρωση

(1) συμμόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με τις 
Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility 
Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο 
επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”, ενώ συνίσταται η συμμόρφωση στο ανώτατο επίπεδο 
προσβασιμότητας “ΑΑΑ”

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(2) στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που 
προορίζονται για χρήση κυρίως μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα 
τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού 
Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(3) σε περίπτωση λογισμικού user agents, δηλαδή λογισμικού που αναλαμβάνει να συλλέξει, εξάγει 
και διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη με τα περιεχόμενα του Ιστού, συνιστάται να 
λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents, έκδοση 2.0 (User Agent 
Accessibility Guidelines 2.0) του W3C

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(4) σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχομένου Ιστού, συνιστάται να 
λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring 
Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(5) σε περίπτωση τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 
διαδικτυακών τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών (π.χ. αυτόματοι πωλητές, κιόσκια 
πληροφόρησης κ.λπ.) είναι απαραίτητη η σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού 
Σχεδιασμού»

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(6) σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων με 
διαδεδομένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ (π.χ. 
αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήματα αλληλεπίδρασης, μεγεθυντές οθόνης).

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(1) πρόβλεψη προσβάσιμων μορφών πληροφόρησης (προσβάσιμες ιστοσελίδες ως περίπτωση Ε- 
“Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα” , έντυπα σε γραφή Braille, έντυπα με μεγάλους
χαρακτήρες, κασέτες ή CD, πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ.)

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(2) πρόβλεψη προσβασιμότητας εκδηλώσεων (πρόβλεψη προσβάσιμων κτιριακών υποδομών ως 
περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων” , προσβάσιμων 
εντύπων, διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ.)

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ (ΝΑΙ / ΌΧΙ) 

ανάλογα με το είδος και τη φύση της πρόσκλησης και της προτεινόμενης Πράξης, οι ανωτ΄ρωπεριπτώσεις (Α΄ έως και ΣΤ΄) δύνανται να εφαρμόζονται συνδυαστικά

(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 

(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφόρηση 

2η Ομάδα Κριτηρίων  "Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα  με αναπηρία"
ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

Εξειδίκευση του 5ου κριτηρίου αξιολόγησης  "Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα  με αναπηρία"
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4.5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων
Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή 

κριτηρίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια  εκτός του 3ου που είναι αποδεκτό και το 
"Δεν εφαρμόζεται"

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

Επιχειρησιακή 
ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου
2

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων πράξεων 

β) Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης

Το Παράρτημα που αφορά τον "ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014 - 2020" θα εξειδικευθεί από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και η απαραίτητη τεκμηρίωση θα περιγράφεται στην πρόσκληση. 

 Διοικητική ικανότητα 
του φορέα της 

πρότασης (δυνητικός 
δικαιούχος)

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης.

5η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Διοικητική, 

Επιχειρησιακή και 
Χρηματοοικονομική 
ικανότητα δυνητικού 

δικαιούχου

Εξειδίκευση κριτηρίου

3
Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 
δικαιούχου

1

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Σε αντίθετη περίπτωση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
5ης ΟΜΑΔΑΣ 
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5  ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑ ΙΟΤΗΤΑΣ  2 :  ΒΕΛΤ ΙΩ ΣΗ  ΤΗΣ  ΕΛΚΥΣΤ Ι ΚΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ  ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι Α Σ  ΩΣ  
ΤΟΠΟΥ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠ Ι ΧΕ Ι ΡΗΣΕΩΝ  

5.2 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4α 

5.2.1 Δράση 4α.7.1: Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές 
και βιομηχανικές περιοχές 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Μέση αναγκαιότητα 5

Χαμηλή αναγκαιότητα 2

Μη επαρκής τεκμηρίωση 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Εξειδίκευση κριτηρίου Αιτιολόγηση

Υψηλή αναγκαιότητα 10

Τιμή / 
Βαθμός

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των 
αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης).
Στην περίπτωση που η πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους τους ενός δείκτες, τα πηλίκα Πvi συντίθενται 
με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αχΠν1+βχΠν2+..., όπου α, β είναι οι συντελεστές στάθμισης.

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από 

την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο 

της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, που ορίζονται στην πρόσκληση.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη του 
δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε περίπτωση 
διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται τεκμηριωμένη 

διόρθωση του δείκτη

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο 
τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στον ειδικό στόχο "Αύξηση χρήσης της 

γεωθερμίας για θερμικές εφαρμογές".
Υψηλή αναγκαιότητα: η δράση αφορά σε παρέμβαση αξιοποίησης βεβαιωμένου και αδειοδοτημένου 
γεωθερμικού πεδίου της Π-ΑΜΘ, κατά προτεραιότητα σε γεωργικές και άλλες σχετικές εγκαταστάσεις
Μέση αναγκαιότητα : η δράση αφορά σε παρέμβαση αξιοποίησης βεβαιωμένου και αδειοδοτημένου 
γεωθερμικού πεδίου της Π-ΑΜΘ κατά προτεραιότητα σε γεωργικές και άλλες σχετικές εγκαταστάσειςγια 

την ανάπτυξη δικτύων και περιλαμβάνει αξιοποίηση και σε τομείς μη γεωργικούς
Χαμηλή αναγκαιότητα : η δράση αφορά σε παρέμβαση αξιοποίησης βεβαιωμένου και αδειοδοτημένου 

γεωθερμικού πεδίου της Π-ΑΜΘ για εγκαταστάσεις πέραν των παραπάνω
Μη αναγνωρίσιμη αναγκαιότητα : Μη επαρκής τεκμηρίωση

2

3 Αποδοτικότητα

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
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Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα έργα 5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίας
ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου ΑιτιολόγησηΤιμή / 
Βαθμός

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε 
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης.

5 Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με  με βαθμό μικρότερο από "πέντε" στο κριτήριο 1,  "μηδέν στο 
κριτήριο 3 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"στο κριτήριο 4,  

4 Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης.

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι 
ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή 

εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια 

αρχή) 
2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου

3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 
εξοπλισμού (προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών 
υποστηρικτικών μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη 

δημοπράτησης. Ελλειπής αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών 10

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν 
έχουν ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ

Υποέργο 1

Υποέργο 1

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από οκτώ (8) ή στο υποκριτήριο Δ2 
λάβει τιμή μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 60%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 40%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 5                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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5.3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4γ 

5.3.1 Δράση 4γ.8.1: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης και ο 

τρόπος με τον οποίο η 
προτεινόμενη πράξη συμβάλλει 

στον ειδικό στόχο. 

ΟΧΙ

Δείκτης ≥ 1,00 10
 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ
Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ
Σημαντική συνέργεια/ 

συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 
5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης και ο 

τρόπος με τον οποίο η 
προτεινόμενη πράξη συμβάλλει 

στον ειδικό στόχο.

ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίαςΗ Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με - "ΟΧΙ" στο κριτήριο 1 "μηδέν στο κριτήριο 3 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"στο κριτήριο 4

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης.

ΝΑΙ / ΌΧΙ

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο 
τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στον ειδικό στόχο "Εξοικονόμηση ενέργειας σε 

δημόσιες υποδομές". Εξετάζεται επίσης η συμβατότητα της πράξης με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
Ενεργειακής Απόδοσης. Τα κριτήρια της Δράση 4γ.8.1 θα εξειδικευτούν περαιτέρω και δύναται να 
εγκριθούν με γραπτή διαδικασία, μετά την κάλυψη της αιρεσιμότητας T.04.1 και τη θέσπιση μέτρων 
για τη διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων 

σύμφωνα με το Άρθρο 3, το Άρθρο 4 και το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ

2 Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των 
αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση 

(όπου εφαρμόζεται).
Στην περίπτωση που η πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους τους ενός δείκτες, τα πηλίκα Πvi 
συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αχΠν1+βχΠν2+..., όπου α, β είναι οι 

συντελεστές στάθμισης, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση.

Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

5

4

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε 
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο 
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Αιτιολόγηση

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής 

από την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται 

με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως ορίζεται στην πρόσκληση.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη 

του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε 
περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται 

τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξειδίκευση κριτηρίουΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ

Τιμή / 
Βαθμός
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι 
ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή 

εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης
1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών 

ή προμελετών όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.
2) βαθμολογία 8:

2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι 
ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των 

προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών 
μελετών ή προμελετών όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες 

προδιαγραφές εξοπλισμού (προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια 

αρχή) 
2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου

3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 
εξοπλισμού (προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών 
υποστηρικτικών μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη 

δημοπράτησης. Ελλειπής αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών 10

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν 
έχουν ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από οκτώ (8) ή στο υποκριτήριο Δ2 
λάβει τιμή μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1
Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 60%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 40%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 5                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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5.4 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5β 

5.4.1 Δράση 5β.9.1: Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από πλημμύρες 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Δείκτης ≥ 1,00 10
 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα έργα   5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα

0

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίαςΗ Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "ΟΧΙ" στο κριτήριο 1 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"στο κριτήριο 4

Επαρκής τεκμηρίωση

Τιμή / 
Βαθμός

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο τρόπος με τον οποίο αυτή 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί.

Εξετάζεται αν η παρέμβαση αντιπλημμυρικής προστασίας αφορά σε ζώνη υψηλού κινδύνου ή έχει 
τεκμηριωμένα άμεσα επίπτωση σε αυτήν, σύμφωναμε το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας 

κατά εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

5

4

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των 
αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση (όπου 

εφαρμόζεται).
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης).
Στην περίπτωση που η πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους τους ενός δείκτες, τα πηλίκα Πvi συντίθενται 
με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αχΠν1+βχΠν2+..., όπου α, β είναι οι συντελεστές στάθμισης.

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε 
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης

Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από 

την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο 

της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη του 
δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε περίπτωση 
διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται τεκμηριωμένη 

διόρθωση του δείκτη

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Αιτιολόγηση
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 
για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 

εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης

1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.

2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 

για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια αρχή) 

2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου
3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών υποστηρικτικών 
μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής 

αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών 10

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από οκτώ (8) ή στο υποκριτήριο Δ2 
λάβει τιμή μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1
Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 60%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 40%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 5                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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5.4.2 Δράση 5β.9.2: Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών όπως οι πυρκαγιές και οι 
πλημμύρες 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Δείκτης ≥ 1,00 10
 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 
  5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίαςΗ Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "ΟΧΙ" στο κριτήριο 1 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"στο κριτήριο 4

Επαρκής τεκμηρίωση

Τιμή / 
Βαθμός

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο τρόπος με τον οποίο αυτή 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί. Εξετάζεται επίσης η 
συνάφεια με τον εθνικό σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για την πρόληψη 

και διαχείριση των κινδύνων.

2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

5

4

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των 
αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση 

(όπου εφαρμόζεται).
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης).
Στην περίπτωση που η πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους τους ενός δείκτες, τα πηλίκα Πvi 
συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αχΠν1+βχΠν2+..., όπου α, β είναι οι 

συντελεστές στάθμισης.

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε 
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο 
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης

Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής 

από την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται 

με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη 

του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε 
περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται 

τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Αιτιολόγηση
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 
για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 

εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης

1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.

2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 

για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια αρχή) 

2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου
3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών υποστηρικτικών 
μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής 

αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών 10

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από οκτώ (8) ή στο υποκριτήριο Δ2 
λάβει τιμή μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1
Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 60%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 40%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 5                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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5.4.3 Δράση 5β.9.3: Παρεμβάσεις προστασίας από διάβρωση εδαφών 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Υψηλη αναγκαιότητα 7

Μέση αναγκαιότητα 5

Χαμηλή αναγκαιότητα 2

Μη επαρκής τεκμηρίωση 0

Δείκτης ≥ 1,00 10
 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0
Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 
5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίας
ΝΑΙ / ΌΧΙ

Η Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του "2" (δύο)  στο κριτήριο 1 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο 
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης.

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση (όπου εφαρμόζεται).

Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης).
Στην περίπτωση που η πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους τους ενός δείκτες, τα πηλίκα Πvi συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αχΠν1+βχΠν2+..., όπου α, β είναι οι 

συντελεστές στάθμισης.

Πολύ υψηλη αναγκαιότητα 10

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο τρόπος με τον οποίο αυτή συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί.
Πολύ υψηλή αναγκαιότητα: η πράξη αφορά σε παρέμβαση εντός οικισμών με πληθυσμό μόνιμο μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων

Υψηλή αναγκαιότητα: η πράξη αφορά σε παρέμβαση εντός οικισμών με εποχιακό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων
Μέση αναγκαιότητα : η πράξη αφορά σε παρέμβαση σε χώρο οικονομικού ενδιαφέροντος

Χαμηλή αναγκαιότητα : η πράξη αφορά σε παρέμβαση που δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραπάνω

2

5

4

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη 
εκροής από την υλοποίησή της. 

Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). 
Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.

Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε 
περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 
για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 

εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης

1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.

2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 

για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια αρχή) 

2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου
3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών υποστηρικτικών 
μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής 

αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών 10

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από οκτώ (8) ή στο υποκριτήριο Δ2 
λάβει τιμή μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1
Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 60%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 40%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 5                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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5.5 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6α 

5.5.1 Δράση 6α.10.1: Ενίσχυση υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης και ο 

τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη 
πράξη συμβάλλει στον ειδικό στόχο.

ΝΑΙ

Δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης και ο 

τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη 
πράξη συμβάλλει στον ειδικό στόχο. 

ΟΧΙ

Δείκτης ≥ 1,00 10
 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8
 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2
 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα έργα 5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Αιτιολόγηση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίας
ΝΑΙ / ΌΧΙ

Η Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "ΟΧΙ" στο κριτήριο 1 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"στο κριτήριο 4

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να 
εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Αποτελεσματικότητα
Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως 

προσδιορίζονται στην Πρόσκληση (όπου εφαρμόζεται).
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης).

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης
Εξετάζεται η συμβατότητα της πράξης με το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Π-ΑΜΘ και η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στον ειδικό στόχο "Υποστήριξη της ολοκληρωμένης και βιώσιμης 

διαχείρισης απορριμμάτων στην Π-ΑΜΘ".

2

5

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά 
μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. 

Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό 
Πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, 

όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο 

υπόψη κριτήριο.  Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

4 Λειτουργικότητα, Αξιοποίηση Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 
για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 

εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης

1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.

2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 

για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια αρχή) 

2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου
3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών υποστηρικτικών 
μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής 

αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών 10

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από οκτώ (8) ή στο υποκριτήριο Δ2 
λάβει τιμή μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 

Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1
Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 60%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 40%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 5                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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5.6 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6β 

5.6.1 Δράση 6β.11.1: Επέκταση / αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Υψηλή αναγκαιότητα: α) Έλλειψη σύνδεσης με 
δίκτυο  ή άλλη τροφοδοτική διάταξη. β) Μη 
κατάλληλο για την δημόσια υγεία νερό. γ) 

Αδυναμία πλήρους κάλυψης αυξημένης μόνιμης 
ζήτησης (λόγω αύξησης πληθυσμού, επέκτασης 

/ανάπτυξης οικιστικών ζωνών κ.λ.π)

10

Μέση αναγκαιότητα
α) Υφιστάμενη σύνδεση με δίκτυο ή άλλη 
τροφοδοτική διάταξη σε μικρό τμήμα του 
οικισμού ή και αδυναμία πλήρους κάλυψης 
αυξημένης εποχιακής ζήτησης.  β) Μεγάλες 
απώλειες λόγω παλαιότητας του δικτύου

5

Χαμηλή αναγκαιότητα
Απλή αντικατάσταση δικτύου που παρουσιάζει 

σχετικά μικρά προβλήματα επάρκειας ή 
απωλειών

2

Μη επαρκής τεκμηρίωση 0
Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2
 Δείκτης = 0 0

τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των 
παραδοτέων της πράξης ΝΑΙ

δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ο τρόπος 
αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ή με έργο σημαντικού π/υ 10

Μικρή  συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλα 
έργα 5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και 
τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ 

από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης

6
Συνέργεια και 

Συμπληρωματικότητα

3

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας 
του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση (όπου εφαρμόζεται).

Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης).
Στην περίπτωση που η πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους τους ενός δείκτες, τα πηλίκα Πvi συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης: Πν=αχΠν1+βχΠν2+..., όπου α, β είναι οι συντελεστές στάθμισης.

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας 
υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. 

Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς 
(προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). 

Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη του δείκτη της πρόσκλησης, η 
πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών 

της πράξης απαιτείται τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

Αποδοτικότητα

2 Αποτελεσματικότητα

Λειτουργικότητα , 
Αξιοποίηση

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης.

Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο τρόπος με τον οποίο αυτή συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 
ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί.Μη ποσοτική τεκμηρίωση του προβλήματος θεωρείται ως μη επαρκής τεκμηρίωση. Σε κάθε 
περίπτωση η προτεινόμενη πράξη πρέπει να προβλέπεται από το εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο του οικείου υδατικού διαμερίσματος.
Υψηλή αναγκαιότητα: α) Έλλειψη σύνδεσης με δίκτυο  ή άλλη τροφοδοτική διάταξη. β) Μη κατάλληλο για την δημόσια υγεία νερό.γ) 
Αδυναμία πλήρους κάλυψης αυξημένης μόνιμης ζήτησης (λόγω αύξησης πληθυσμού , επέκτασης /ανάπτυξης οικιστικών ζωνών κ.λ.π). 
Αφορά σε υφιστάμeνες ανάγκες.
Μέση αναγκαιότητα
α)Υφιστάμενη σύνδεση με δίκτυο ή άλλη τροφοδοτική διάταξη σε μικρό τμήμα του οικισμού ή και αδυναμία πλήρους κάλυψης αυξημένης 
εποχιακής ζήτησης.  β) Μεγάλες απώλειες λόγω παλαιότητας του δικτύου. Αφορά σε υφιστάμενες ανάγκες.
Χαμηλή αναγκαιότητα
παρεμβάσεις σε συστήματα ύδρευσης που παρουσιάζουν σχετικά μικρά προβλήματα επάρκειας ή απωλειών. Αφορά σε υφιστάμeνες 
ανάγκες.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός Αιτιολόγηση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας ΝΑΙ / ΌΧΙ

Η Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο από "5" (πέντε ) στο κριτήριο 1, και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"στο κριτήριο 4

4
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 
για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 

εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης

1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.

2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 

για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια αρχή) 

2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου
3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών υποστηρικτικών 
μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής 

αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών 10

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών που 
επιτρέπουν την άμεση δημοπράτηση του έργου και υπολείπονται συμπληρωματικές 
αδειοδοτήσεις που μπορούν να ληφθούν, μέχρι και την υπογραφή της σύμβσης

8

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από οκτώ (8) ή στο υποκριτήριο Δ2 
λάβει τιμή μικρότερη από οκτώ (8) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1
Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 65%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 35%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 8                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 44 - 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 01 (Ιούνιος 2015) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_05 

5.6.2 Δράση 6β.11.2: Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης και παρακολούθησης ποιότητας υδάτων διαχειριστικών σχε-
δίων λεκανών απορροής 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Υψηλή αναγκαιότητα: η παρέμβαση 
περιλαμβάνεται στο σχέδιο διαχείρισης των 
υδατικών διαμερισμάτων της ΑΜΘ και 
καλύπτει περισσότερα του ενός υδατικά 

διαμερίσματα

10

Μέση αναγκαιότητα: η παρέμβαση 
περιλαμβάνεται στο σχέδιο διαχείρισης των 
υδατικών διαμερισμάτων της ΑΜΘ και 

καλύπτει το σύνολο ενός εκ των δύο υδατικών 
διαμερισμάτων

5

Χαμηλή αναγκαιότητα : η παρέμβαση 
περιλαμβάνεται στο σχέδιο διαχείρισης των 
υδατικών διαμερισμάτων της ΑΜΘ και δεν 

εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες

2

Μη επαρκής τεκμηρίωση 0
Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2
 Δείκτης = 0 0

τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των 
παραδοτέων της πράξης ΝΑΙ

δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ο τρόπος 
αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με 
άλλα έργα ή με έργο σημαντικού π/υ 10

Μικρή  συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με 
άλλα έργα 5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

Αιτιολόγηση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας ΝΑΙ / ΌΧΙ

Η Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "0" (μηδέν ) στο κριτήριο 1 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"στο κριτήριο 4 

4

Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο τρόπος με τον οποίο αυτή συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί. Σε κάθε περίπτωση η προτεινόμενη πράξη πρέπει να προβλέπεται από το 
εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο του οικείου υδατικού διαμερίσματος.

Υψηλή αναγκαιότητα: η παρέμβαση περιλαμβάνεται στο σχέδιο διαχείρισης των υδατικών διαμερισμάτων της ΑΜΘ και καλύπτει 
περισσότερα του ενός υδατικά διαμερίσματα

Μέση αναγκαιότητα: η παρέμβαση περιλαμβάνεται στο σχέδιο διαχείρισης των υδατικών διαμερισμάτων της ΑΜΘ και καλύπτει το 
σύνολο ενός εκ των δύο υδατικών διαμερισμάτων

Χαμηλή αναγκαιότητα : η παρέμβαση περιλαμβάνεται στο σχέδιο διαχείρισης των υδατικών διαμερισμάτων της ΑΜΘ και δεν 
εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός

Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης.

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των αντίστοιχων αξόνων 
προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση (όπου εφαρμόζεται).

Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης).
Στην περίπτωση που η πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους τους ενός δείκτες, τα πηλίκα Πvi συντίθενται με κατάλληλους 

συντελεστές στάθμισης: Πν=αχΠν1+βχΠν2+..., όπου α, β είναι οι συντελεστές στάθμισης.

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας 
υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. 

Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς 
(προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). 

Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη του δείκτη της πρόσκλησης, η 
πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη 

εκκροών της πράξης απαιτείται τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

Αποδοτικότητα

2 Αποτελεσματικότητα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς 
και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων 

των ΕΠ από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης

6 Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

3
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 
για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 

εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης

1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.

2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 

για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια αρχή) 

2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου
3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών υποστηρικτικών 
μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής 

αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών 10

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών που 
επιτρέπουν την άμεση δημοπράτηση του έργου και υπολείπονται συμπληρωματικές 
αδειοδοτήσεις που μπορούν να ληφθούν, μέχρι και την υπογραφή της σύμβσης

8

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από ένα (1) ή στο υποκριτήριο Δ2 
λάβει τιμή μηδέν (0) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1
Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 60%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 40%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 3                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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5.7 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6γ 

5.7.1 Δράση 6γ.12.1: Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Δείκτης ≥ 1,00 10
 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8
 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 
  5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίαςΗ Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "ΟΧΙ" στο κριτήριο 1 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"στο κριτήριο 4

Επαρκής τεκμηρίωση

Τιμή / 
Βαθμός

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο τρόπος με τον οποίο αυτή 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί.

2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

5

4

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των 
αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση 

(όπου εφαρμόζεται).
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης).
Στην περίπτωση που η πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους τους ενός δείκτες, τα πηλίκα Πvi 
συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αχΠν1+βχΠν2+..., όπου α, β είναι οι 

συντελεστές στάθμισης.

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε 
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο 
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης

Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής 

από την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται 

με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη 

του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε 
περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται 

τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Αιτιολόγηση
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 
για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 

εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης

1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.

2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 

για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια αρχή) 

2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου
3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών υποστηρικτικών 
μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής 

αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών 10

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από οκτώ (8) ή στο υποκριτήριο Δ2 
λάβει τιμή μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1
Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 60%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 40%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 5                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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5.7.2 Δράση 6γ.12.2: Αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση διατηρητέων, ιστορικών και πολιτιστικών κτιρίων 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Δείκτης ≥ 1,00 10
 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 
  5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Αιτιολόγηση

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής 

από την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται 

με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη 

του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε 
περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται 

τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των 
αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση 

(όπου εφαρμόζεται).
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης).
Στην περίπτωση που η πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους τους ενός δείκτες, τα πηλίκα Πvi 
συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αχΠν1+βχΠν2+..., όπου α, β είναι οι 

συντελεστές στάθμισης.

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε 
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο 
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης

Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο τρόπος με τον οποίο αυτή 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί.

2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

5

4

Τιμή / 
Βαθμός

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίαςΗ Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "ΟΧΙ" στο κριτήριο 1 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"στο κριτήριο 4

Επαρκής τεκμηρίωση
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 
για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 

εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης

1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.

2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 

για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια αρχή) 

2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου
3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών υποστηρικτικών 
μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής 

αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών 10

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από οκτώ (8) ή στο υποκριτήριο Δ2 
λάβει τιμή μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 60%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 40%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 5                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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5.7.3 Δράση 6γ.12.3: Αναβάθμιση / ενίσχυση τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας ΑΜΘ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Δείκτης ≥ 1,00 10
 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 
  5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Αιτιολόγηση

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής 

από την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται 

με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη 

του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε 
περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται 

τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των 
αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση 

(όπου εφαρμόζεται).
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης).
Στην περίπτωση που η πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους τους ενός δείκτες, τα πηλίκα Πvi 
συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αχΠν1+βχΠν2+..., όπου α, β είναι οι 

συντελεστές στάθμισης.

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε 
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο 

δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ α

Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο τρόπος με τον οποίο αυτή 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί.

Εξετάζεται η ύπαρξη σύμφωνης γνώμης για το προτεινόμενο σχέδιο από τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τουρισμού

2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

5

4

Τιμή / 
Βαθμός

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίαςΗ Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "ΟΧΙ" στο κριτήριο 1 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"στο κριτήριο 4

Επαρκής τεκμηρίωση
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 
για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 

εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης

1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.

2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 

για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια αρχή) 

2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου
3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών υποστηρικτικών 
μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής 

αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών 10

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από οκτώ (8) ή στο υποκριτήριο Δ2 
λάβει τιμή μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 60%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 40%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 5                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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5.8 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6δ 

5.8.1 Δράση 6δ.13.1: Προστασία και ανάδειξη οικοσυστημάτων Περιφέρειας ΑΜΘ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Δείκτης ≥ 1,00 10
 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 
5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Αιτιολόγηση

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής 

από την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται 

με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη 

του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε 
περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται 

τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των 
αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση 

(όπου εφαρμόζεται).
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης).
Στην περίπτωση που η πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους τους ενός δείκτες, τα πηλίκα Πvi 
συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αχΠν1+βχΠν2+..., όπου α, β είναι οι 

συντελεστές στάθμισης.

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε 
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο 

δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ α

Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο τρόπος με τον οποίο αυτή 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί.

Εξετάζεται η συμβατότητα με τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από το «Πλαίσιο Δράσεων 
Προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 - priority action 

framework (PAF)»  για τη βιοποικιλότητα

2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

5

4

Τιμή / 
Βαθμός

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίαςΗ Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "ΟΧΙ" στο κριτήριο 1 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"στο κριτήριο 4

Επαρκής τεκμηρίωση
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 
για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 

εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης

1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.

2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 

για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια αρχή) 

2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου
3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών υποστηρικτικών 
μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής 

αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών 10

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από οκτώ (8) ή στο υποκριτήριο Δ2 
λάβει τιμή μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 60%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 40%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 5                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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5.9 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6ε 

5.9.1 Δράση 6ε.14.1: Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Μέση αναγκαιότητα 6

Χαμηλή αναγκαιότητα 2

Μη επαρκής τεκμηρίωση 0

Δείκτης ≥ 1,00 10
 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0
Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα έργα 5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίας
ΝΑΙ / ΌΧΙ

Η Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του "2" (δύο)  στο κριτήριο 1 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός Αιτιολόγηση

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές 
πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης.

Αποτελεσματικότητα
Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας του 

Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση (όπου εφαρμόζεται).
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης).

Υψηλή αναγκαιότητα 10

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο τρόπος με τον οποίο αυτή συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 
ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί.

Ως βαθμός αναγκαιότητας εννοείται αυτός που αναφέρεται στην πρόσκληση και είναι:
Υψηλή αναγκαιότητα: αφορά σε πράξη που είτε α) αφορά στο σύνολο ενός Δήμου και περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν οικισμό πληθυσμού 

μεγαλύτερου των 10.000 κατοίκων είτε β) αφορά σε νησί της Περιφέρειας ΑΜΘ
Μέση αναγκαιότητα: αφορά σε πράξη που είτε α) αφορά στο σύνολο ενός Δήμου είτε β) αφορά σε Δημοτική Ενότητα που περιλαμβάνει 
τουλάχιστον έναν οικισμό πληθυσμού μεγαλύτερου των 10.000 κατοίκων είτε β) αφορά σε ειδικό χωρικό σχέδιο του άρθ. 8 του Ν. 4269/14
Χαμηλή αναγκαιότητα : λοιπές περιπτώσεις πράξεων που αφορούν σε τοπικά χωρικά σχέδια, ειδικά χωρικά σχέδια, ρυμοτομικά σχέδια 

εφαρμογής του Ν. 4269/14

2

5

4

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το 
μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. 

Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς 
(προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, 

τα πηλίκα Πi συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση 
λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης 

απαιτείται τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 
για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 

εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης

1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.

2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 

για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια αρχή) 

2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου
3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών υποστηρικτικών 
μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής 

αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών 10

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από ένα (1) ή στο υποκριτήριο Δ2 
λάβει τιμή μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 60%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 40%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 3                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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5.9.2 Δράση 6ε.14.2: Υποδομές χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Δείκτης ≥ 1,00 10
 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 
  5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Αιτιολόγηση

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής 

από την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται 

με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη 

του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε 
περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται 

τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των 
αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση 

(όπου εφαρμόζεται).
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης).
Στην περίπτωση που η πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους τους ενός δείκτες, τα πηλίκα Πvi 
συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αχΠν1+βχΠν2+..., όπου α, β είναι οι 

συντελεστές στάθμισης.

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε 
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο 
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης

Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο τρόπος με τον οποίο αυτή 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί.

2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

5

4

Τιμή / 
Βαθμός

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίαςΗ Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "ΟΧΙ" στο κριτήριο 1 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"στο κριτήριο 4

Επαρκής τεκμηρίωση
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 
για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 

εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης

1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.

2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 

για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια αρχή) 

2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου
3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών υποστηρικτικών 
μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής 

αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών 10

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από έξι (6) ή στο υποκριτήριο Δ2 
λάβει τιμή μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 60%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 40%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 3                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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5.9.3 Δράση 6ε.14.3: Προμήθεια οργάνων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Δείκτης ≥ 1,00 10
 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα έργα 5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα

0

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης.

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο τρόπος με τον οποίο αυτή 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί. Ειδικότερα, εξετάζεται η 
παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον 
οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στον ειδικό στόχο "Βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών 

κέντρων".

2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Αποτελεσματικότητα

5 Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ Η Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "0" (μηδέν ) στοκριτήριο 3 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"στο κριτήριο 1 και στο κριτήριο 4

Επαρκής τεκμηρίωση

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των 
αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση (όπου 

εφαρμόζεται).
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης).

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε 
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης.

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από 

την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο 

της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη του 
δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε περίπτωση 
διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται τεκμηριωμένη 

διόρθωση του δείκτη

4 Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

ΝΑΙ

Τιμή / 
ΒαθμόςΕξειδίκευση κριτηρίου

ΝΑΙ / ΌΧΙ  
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Νομική δέσμευση σε εξέλιξη (η οποία 
έλαβε θετική γνωμοδότηση κατά τον έλεγχο νομιμότητας και το 

κριτήριο Β1 έλαβε ΝΑΙ στην αξιολόγηση)
10

Υψηλή ωριμότητα:
α) βαθμολογία 9:

1. Προκήρυξη με Εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού, 
συγγραφή υποχρεώσεων, όρους διενέργεριας διαγωνισμού, 
μέθοδο αξιολόγησης προσφορών, κριτήρια αξιολόγησης

β) βαθμολογία 8:

επουσιώδεις ελλείψεις στην προκήρυξη με εγκεκριμένες 
προδιαγραφές εξοπλισμού, συγγραφή υποχρεώσεων, όρους 
διενέργειας διαγωνισμού, μέθοδο αξιολόγησης προσφορών, 

κριτήρια αξιολόγησης, επουσιώσεις ελλείψεις

Μέση ωριμότητα:

1. Εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 2. προϋπολογισμός 
με σχετική τεκμηρίωση

Χαμηλή ωριμότητα:

Σχέδιο προδιαγραφών εξοπλισμού και ενδεικτικός 
προϋπολογισμός

Ανώριμο 0
Επάρκεια βαθμού προόδου ΝΑΙ

Ανεπάρκεια βαθμού προόδου ΌΧΙ

Δεν απαιτούνται άλλες ενέργειες εκτός των αναφερόμενων στο 
έντυπο Δ2

Δεν 
εφαρμόζεται

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 βαθμό χαμηλότερο του 8 και στο υποκριτήριο Δ2 τιμή "ΌΧΙ" (ανά υποέργο ή στο σύνολο  της) απορρίπτεται

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν 
αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες 

για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα
Οι ενέργειες αναφέρονται στην πρόκληση και μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του 

φορέα υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων

Υποέργο 1

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1
Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των 
απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, 

εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της υλοποίησής της. Η αξιολόγηση 
της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να διενεργείται ανά υποέργο και η 
εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το 

είδος και τη φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα υποέργα, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης αξιολογείται με βάση την 

ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την επηρεάζουν περισσότερο.
Επάρκεια ωριμότητας θεωρείται:1. Η ύπαρξη αναλυτικών προμετρήσεων -

προυπολογισμού για τα με δημοπράτηση  εκτελούμενα έργα, (σημείο 4 του πίνακα Δ1) 
2. Η τεκμηρίωση του προυπολογισμού του έργου για τα με αυτεπιστασία υλοποιούμενα 
έργα (σημειο 7 του πίνακα Δ1) 3. Η τεκμηρίωση του προυπολογισμού των υποέργων 

των  προμηθειών (σημειο 8 του πίνακα Δ1).

από 9 έως 8

5

2

Υποέργο 1

 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 67 - 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 01 (Ιούνιος 2015) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_05 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 60%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 40%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 5                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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5.10 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7α 

5.10.1 Δράση 7α.15.1: Παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση / συμπλήρωση καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού στην Π-ΑΜΘ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης και ο 

τρόπος με τον οποίο η 
προτεινόμενη πράξη συμβάλλει 

στον ειδικό στόχο. 

ΟΧΙ

Δείκτης ≥ 1,00 10
 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ
Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ
Σημαντική συνέργεια/ 

συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 
5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίας
Η Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "ΟΧΙ" στο κριτήριο 1 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"στο κριτήριο 4

Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης και ο 

τρόπος με τον οποίο η 
προτεινόμενη πράξη συμβάλλει 

στον ειδικό στόχο.

Τιμή / 
Βαθμός

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο 
τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στον ειδικό στόχο "Βελτίωση της σύνδεσης 
της ΠΑΜΘ με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών". Εξετάζεται επίσης η συμβατότητα της πράξης με 

τις προτεραιότητες πολιτικής του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ).

2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

5

4

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των 
αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση 

(όπου εφαρμόζεται).
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης).
Στην περίπτωση που η πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους τους ενός δείκτες, τα πηλίκα Πvi 
συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αχΠν1+βχΠν2+..., όπου α, β είναι οι 

συντελεστές στάθμισης.

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε 
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο 

δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ α

Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής 

από την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται 

με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη 

του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε 
περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται 

τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Αιτιολόγηση
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 
για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 

εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης

1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.

2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 

για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια αρχή) 

2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου
3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών υποστηρικτικών 
μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής 

αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών 10

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από οκτώ (8) ή στο υποκριτήριο Δ2 
λάβει τιμή μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1
Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 60%  

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 40%  

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 8                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ  
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5.11 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7β 

5.11.1 Δράση 7β.16.1: Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π-ΑΜΘ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Η πράξη έχει ιεραρχηθεί ως υψηλής 
προτεραιότητας 6

Η πράξη έχει ιεραρχηθεί ως μέσης 
προτεραιότητας

2

Η πράξη έχει ιεραρχηθεί ως 
χαμηλής - μη αναγνωρίσιμης 

προτεραιότητας
0

Δείκτης ≥ 1,00 10
 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα έργα 5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα

0

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας 
υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. 

Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς 
(προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους 

δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη του δείκτη της πρόσκλησης, η 
πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη 

εκκροών της πράξης απαιτείται τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο τρόπος με τον οποίο αυτή συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί. Ειδικότερα, εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνεται 
ιεραρχημένα σε μελέτη βελτίωσης οδικής ασφάλειας που έχει εκπονηθεί  τουλάχιστον σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και/ή 
περιλαμβάνεται ιεραρχημένα σε ολοκληρωμένη/ο μελέτη/σχέδιο της αρμόδιας για την τροχαία ασφάλεια Δ/νσης της ΕΛ.ΑΣ. ή 

άλλης αρμόδιας Υπηρεσίας.
Εξετάζεται επίσης η συμβατότητα της πράξης με τις προτεραιότητες πολιτικής του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων 

Μεταφορών (ΣΠΕΜ).

2

5

4

Αποτελεσματικότητα
Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των αντίστοιχων αξόνων 

προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση (όπου εφαρμόζεται).
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης).

Η πράξη έχει ιεραρχηθεί ως πολύ 
υψηλής προτεραιότητας 10

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη 
καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των 

ειδικών στόχων των ΕΠ από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός Αιτιολόγηση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίας
ΝΑΙ / ΌΧΙ

Η Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του "6" (έξι)  στο κριτήριο 1 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 
για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 

εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης

1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.

2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 

για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια αρχή) 

2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου
3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών υποστηρικτικών 
μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής 

αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών 10

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από οκτώ (8) ή στο υποκριτήριο Δ2 λάβει τιμή 
μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 50%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 50%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 8                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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5.11.2 Δράση 7β.16.2: Ολοκλήρωση οδών αποσυμφόρησης οικισμών 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Δείκτης ≥ 1,00 10
 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 
  5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Αιτιολόγηση

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής 

από την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται 

με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη 

του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε 
περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται 

τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των 
αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση 

(όπου εφαρμόζεται).
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης).
Στην περίπτωση που η πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους τους ενός δείκτες, τα πηλίκα Πvi 
συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αχΠν1+βχΠν2+..., όπου α, β είναι οι 

συντελεστές στάθμισης.

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε 
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο 

δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ α

Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο τρόπος με τον οποίο αυτή 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί.

2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

5

4

Τιμή / 
Βαθμός

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίαςΗ Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "ΟΧΙ" στο κριτήριο 1 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"στο κριτήριο 4

Επαρκής τεκμηρίωση
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 
για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 

εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης

1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.

2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 

για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια αρχή) 

2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου
3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών υποστηρικτικών 
μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής 

αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών 10

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από έξι (6) ή στο υποκριτήριο Δ2 λάβει τιμή μικρότερη 
από πέντε (5) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1
Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 50%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 50%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 5                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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5.11.3 Δράση 7β.16.3: Παρεμβάσεις ενεργητικής ασφάλειας μεταφορών 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Δείκτης ≥ 1,00 10
 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης = 0 0

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα έργα   5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Αιτιολόγηση

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από 

την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο 

της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη του 
δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε περίπτωση 
διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται τεκμηριωμένη 

διόρθωση του δείκτη

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών των 
αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση (όπου 

εφαρμόζεται).
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών πράξης) / (δείκτης εκροών για το 

σύνολο της Πρόσκλησης).
Στην περίπτωση που η πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους τους ενός δείκτες, τα πηλίκα Πvi συντίθενται 
με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αχΠν1+βχΠν2+..., όπου α, β είναι οι συντελεστές στάθμισης.

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε 
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ α

Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο 
τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή του 

προβλήματος που έχει εντοπιστεί. Εξετάζεται επίσης η συμβατότητα της πράξης με τις προτεραιότητες 
πολιτικής του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ).

2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

5

4

Τιμή / 
Βαθμός

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίαςΗ Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "ΟΧΙ" στο κριτήριο 1 και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"στο κριτήριο 4

Επαρκής τεκμηρίωση
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 
1) βαθμολογία 9:

1.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 
για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή προμελετών ή εγκεκριμένες προδιαγραφές 

εξοπλισμού (προμήθειες).
1.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης

1.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1.

2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη 

για την σύνταξη των οριστικών μελετών ή των προμελετών.
2.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανα είδος έργου οριστικών μελετών ή προμελετών 
όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δ1, ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες).

8 - 9.

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε αρμόδια αρχή) 

2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου
3) Οριστική Τεχνική μελέτη ή προμελέτη ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμού 

(προμήθειες) με επουσιώδεις ελλείψεις.

6

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών υποστηρικτικών 
μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής 

αδειοδότηση.
1

Ανώριμο 0

Ολοκληρωμένες διαδικασίες για το σύνολο των διοικητικών ή άλλων ενεργειών 10

Εχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί 5

Δεν έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 
σύνολο βαθμολογίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από έξι (6) ή στο υποκριτήριο Δ2 λάβει τιμή μικρότερη 
από πέντε (5) απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1
Ωριμότητα ως προς την 
δημοπράτηση, την 
αδειοδότηση κλπ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. 

για την παραχώρηση έκτασης)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, 
έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την 
έναρξη της υλοποίησής της, όπως εξειδικεύονται στα έντυπα Δ1, Δ2
 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της 
πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 
επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα 

υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης 
αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο.

Υποέργο 1

Υποέργο 1
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 50%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 50%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 5                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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6  ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑ ΙΟΤΗΤΑΣ  3 :  ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΝΘΡΩΠ Ι ΝΟΥ  ΔΥΝΑΜ ΙΚΟΥ  ΚΑ Ι  
ΕΝ Ι Σ ΧΥ ΣΗΣ  ΚΟ ΙΝΩΝ Ι ΚΗΣ  ΣΥΝΟΧΗΣ  

6.2 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9α 

6.2.1 Δράση 9α.18.1: Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Μέγιστη Αναγκαιότητα  10, 9

Υψηλή  Αναγκαιότητα 8

Μεσαία Αναγκαιότητα 7

Χαμηλή Αναγκαιότητα 5

Μη επαρκής τεκμηρίωση 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης < 0,1 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης < 0,1 0

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής 
από την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το 
σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται 
με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη 
του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε 
περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται 
τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

3 Αποδοτικότητα

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

Εξειδίκευση κριτηρίουΑ/Α Περιγραφή κριτηρίου

2

1

Αποτελεσματικότητα

Αναγκαιότητα υλοποίησης

Για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  τον τρόπο με τον οποίο αυτή 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή του προβλήματος που έχει εντοπιστεί, εξετάζεται η 
παρεχόμενη στο σχετικό πεδίο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης τεκμηρίωση , σε σύγκριση με τις 
Κατευθυντήριες Γραμμές του ΠΕΠ.  Επιπροσθέτως λαμβάνονται  υπ΄ όψιν  τα στοιχεία και η σχετική 
αιτιολόγηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας. 
Ενδεικτικά βαθμολογείται ως ακολούθως:  
Μέγιστη Αναγκαιότητα: τα εν δυνάμει μεταφερόμενα ή τμηματοποιημένα έργα χωρίς νομική 
δέσμευση (9), τα εν δυνάμει μεταφερόμενα ή τμηματοποιημένα έργα με νομική δέσμευση (10), 
Υψηλή Αναγκαιότητα,  θεωρείται η κατασκευή και ο εξοπλισμός νέων υποδομών υγείας  σε 
περιοχές ειδικών ομάδων πληθυσμού, όπου δεν υπάρχουν ή/και που συμπεριλαμβάνονται σε 
διατυπωμένες εθνικές ή  περιφερειακές στρατηγικές  με αποτέλεσμα την 
αύξηση του πληθυσμού που καλύπτεται από νέες ή/και βελτιωμένες υπηρεσίας υγείας.
Μεσαία Αναγκαιότητα, θεωρείται η επέκταση / αναβάθμιση υποδομών υγείας
που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή  περιφερειακές στρατηγικές, 
με αποτέλεσμα, την αύξηση της επάρκειας και της δυναμικότητας των υποδομών και την 
αύξηση του πληθυσμού που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίας υγείας.
Χαμηλή Αναγκαιότητα, η βελτίωση - αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών υγείας και
 ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού τους.

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 
επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την 
πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών τα πηλίκα Πνi συντίθενται 
με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, β… οι συντελεστές 
στάθμισης. Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ καθορίζει τους συντελεστές στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, προσδίδοντας στους δείκτες αυτούς υψηλότερο 
συντελεστή στάθμισης.

ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τιμή / 
Βαθμός
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 
έργα 

  5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης.Τα απαραίτητα
στοιχεία/τεκμήρια προσδιορίζονται στην πρόσκληση
Για πράξεις υποδομών που απαιτούν συντήρηση ή/και λειτουργία (π.χ. οδοποιία/κτιρικά) είναι
απαραίτητη η ύπαρξη σχετικών φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο
φορέας δεσμεύεται εγγράφως για τη σύσταση αυτών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όπως αυτό
καθορίστηκε κατά την αξιολόγηση του Σταδίου Α΄ . Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν
λειτουργία θα πρέπει να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι κατά
την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της

4

ΝΑΙ/ΌΧΙΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
3ης ΟΜΑΔΑΣ 

Βιωσιμότητα, 
Λειτουργικότητα , 

Αξιοποίηση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Εξειδίκευση κριτηρίουΑ/Α Περιγραφή κριτηρίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
Η Πράξη α) Δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "5" (μηδέν ) στο κριτήριο 1 
              β) Πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  στο κριτήριο 4  (κριτήριο αποκλεισμού) 
              γ) Η συνολική βαθμολογία  για την 3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 8 βαθμούς ανεξαρτήτως του είδους της  
αξιολόγησης σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση δεν γίνεται δεκτή.

5 Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τιμή / 
Βαθμός
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη (τιμή ΝΑΙ στο κριτήριο 1 
της 2ης Ομάδας αξιολόγησης)  ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ 
ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10

Υψηλή ωριμότητα : 
1) βαθμολογία 9: 
μεταφερόμενα ή τμηματοποιημένα έργα χωρίς νομική δέσμευση
2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση 
ότι ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των οριστικών μελετών.
2.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο 
Διακήρυξης (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ  ή/και 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών 
μελετών όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δι.
3) βαθμολογία 7:
3.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση 
ότι ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των οριστικών μελετών.
3.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης. 
(οριστικοποίηση των άρθρων και τεχνικών προδιαγραφών) (ΑΦΟΡΑ 
ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ  ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
3.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών 
μελετών όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δι.

9-7

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε 
αρμόδια αρχή) (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ  ή/και 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ  ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
3) Οριστική Τεχνική μελέτη με επουσιώδεις ελλείψεις.

5

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών 
υποστηρικτικών μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή 
τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής αδειοδότηση. (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ  ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

1

Ανώριμο 0

Υψηλός βαθμός προόδου: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες συνολικά για όλα τα 
υποέργα της πράξης και δεν απαιτούνται άλλες ενέργειες εκτός 
των αναφερόμενων στο έντυπο Δ2

10

Μεσαίος βαθμός προόδου: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες συνολικά για το κύριο 
υποέργο της πράξης αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί για κάποια 
από τα άλλα υποέργα, τα οποία όμως δεν εμποδίζουν την 
έναρξη της υλοποίησης του κύριου υποέργου.

5

Χαμηλός βαθμός προόδου: Δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες για το σύνολο της 
πράξης

0

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Α/Α Περιγραφή κριτηρίουΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τιμή / 
Βαθμός

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1

Υποέργο 1 
(Κύριο 
υποέργο 
πράξης)

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των 
απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, 

εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της υλοποίησής της. Η αξιολόγηση 
της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να διενεργείται ανά υποέργο και η 
εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το 

είδος και τη φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα υποέργα, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης αξιολογείται με βάση την 

ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την επηρεάζουν περισσότερο.

Για υποέργα που αφορούν συνδέσεις ΟΚΩ  δεν εξετάζεται η εκπλήρωση του κριτηρίου.

 Για υποέργα προμηθειών εξετάζονται τα αναφερόμενα στο τμήμα Β΄ του Πίνακα Δ1.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν 
αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες 

για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα στο 
σχετικό πεδίο του εντύπου Δ2. 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα υλοποίησης του 
έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. για την παραχώρηση έκτασης, 

Απόφαση ίδρυσης σχολικής μονάδας,διαδικασία απόκτησης γης, έγκριση από 
συμβούλια κ.α.).

Στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου εντάσεται και η σχετική αλληλογραφία με ΟΚΩ π.χ. 
ενημέρωση για ύπαρξη  δικτύων στην περιοχή του έργου , ενημέρωση για την 
αναγκαιότητα σύνδεσης με δίκτυο ή μετατόπισης δικτύου, αναβάθμιση ισχύος, 

απαντήσης Οκω για π/υ , κλπ)

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 

Αιτιολόγηση

Η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία είναι το 12 για κάθε είδους αξιολόγηση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική πρόσκληση.   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Υποέργο 1 
(Κύριο 
υποέργο 
πράξης)
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 50%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 50%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 8                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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6.2.2 Δράση 9α.18.2: Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής φροντίδας 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Μέγιστη Αναγκαιότητα 10,9

Υψηλή  Αναγκαιότητα 8

Μεσαία Αναγκαιότητα 7

Χαμηλή Αναγκαιότητα 5

Μη επαρκής τεκμηρίωση 0

Δείκτης ≥ 0,20 5

 0,10 < Δείκτης ≤0,20 4

 0,05 < Δείκτης ≤ 0,10 3

0,04 < Δείκτης ≤ 0,05 2

 Δείκτης ≤ 0,04 0

Δείκτης ≥ 1,00 5

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 4

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 3

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης < 0.1 0

1

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τιμή / 
ΒαθμόςΕξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 
επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την 
πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών τα πηλίκα Πνi συντίθενται 
με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, β… οι συντελεστές 
στάθμισης. Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ καθορίζει τους συντελεστές στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, προσδίδοντας στους δείκτες αυτούς υψηλότερο 
συντελεστή στάθμισης.

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

Αιτιολόγηση

Αναγκαιότητα υλοποίησης

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα: οι υποδομές  κοινωνικής φροντίδας περιοχών όπου εντοπίζεται 
σοβαρή υστέρηση και υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους τους. 
Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της 
χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας και θα 
πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός,  δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους- οφέλους και στην εξασφάλιση του 
απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της.
Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο τρόπος με τον οποίο αυτή 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί και ενδεικτικά 
βαθμολογείται ως ακολούθως.
Μέγιστη Αναγκαιότητα: τα εν δυνάμει μεταφερόμενα έργα χωρίς νομική δέσμευση  χωρίς νομική 
δέσμευση (9), τα εν δυνάμει μεταφερόμενα ή τμηματοποιημένα έργα με νομική δέσμευση (10), 
Υψηλή Αναγκαιότητα,  θεωρείται η κατασκευή και ο εξοπλισμός νέων υποδομών κοινωνικής 
φροντίδας σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν και που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες 
εθνικές ή  περιφερειακές στρατηγικές με αποτέλεσμα την αύξηση του εξυπηρετούμενου,
 από υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας, πληθυσμού της Περιφέρειας.
Μεσαία Αναγκαιότητα, θεωρείται η επέκταση / αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής φροντίδας
που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή  περιφερειακές στρατηγικές, 
με αποτέλεσμα την αύξηση της επάρκειας και της δυναμικότητας των υποδομών και την 
αύξηση του πληθυσμού που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας.
Χαμηλή Αναγκαιότητα, η βελτίωση - αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών κοινωνικής φροντίδας και
 ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού τους.

3 Αποδοτικότητα

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής 
από την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το 
σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται 
με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη 
του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε 
περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται 
τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

Αποτελεσματικότητα2
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 
  5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

ΝΑΙ / ΌΧΙΗ Πράξη α) Δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "5" (μηδέν ) στο κριτήριο 1 
              β) Πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  στο κριτήριο 4  (κριτήριο αποκλεισμού) 
              γ) Η συνολική βαθμολογία  για την 3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 7 βαθμούς ανεξαρτήτως του είδους της  
αξιολόγησης σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση δεν γίνεται δεκτή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τιμή / 
ΒαθμόςΕξειδίκευση κριτηρίου Αιτιολόγηση

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης.Τα απαραίτητα 
στοιχεία/τεκμήρια προσδιορίζονται στην πρόσκληση
Για πράξεις υποδομών που απαιτούν συντήρηση ή/και λειτουργία (π.χ. οδοποιία/κτιρικά) είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη  σχετικών φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
φορέας δεσμεύεται εγγράφως για τη σύσταση αυτών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όπως αυτό 
καθορίστηκε κατά  την αξιολόγηση του Σταδίου Α΄ . Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν 
λειτουργία θα πρέπει να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι κατά 
την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

Βιωσιμότητα, 
Λειτουργικότητα , 

Αξιοποίηση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
3ης ΟΜΑΔΑΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

4

5
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη (τιμή ΝΑΙ στο κριτήριο 1 
της 2ης Ομάδας αξιολόγησης)  ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ 
ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10

Υψηλή ωριμότητα : 
1) βαθμολογία 9: 
μεταφερόμενα ή τμηματοποιημένα έργα χωρίς νομική δέσμευση
2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση 
ότι ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των οριστικών μελετών.
2.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο 
Διακήρυξης (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ  ή/και 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών 
μελετών όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δι.
3) βαθμολογία 7:
3.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και βεβαίωση 
ότι ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των οριστικών μελετών.
3.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης. 
(οριστικοποίηση των άρθρων και τεχνικών προδιαγραφών) (ΑΦΟΡΑ 
ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ  ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
3.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου οριστικών 
μελετών όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δι.

9-7

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης σε 
αρμόδια αρχή) (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ  ή/και 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ  ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
3) Οριστική Τεχνική μελέτη με επουσιώδεις ελλείψεις.

5

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου οριστικών 
υποστηρικτικών μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης με ελλειπή 
τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής αδειοδότηση. (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ  ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

1

Ανώριμο 0

Υψηλός βαθμός προόδου: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες συνολικά για όλα τα 
υποέργα της πράξης και δεν απαιτούνται άλλες ενέργειες εκτός 
των αναφερόμενων στο έντυπο Δ2

10

Μεσαίος βαθμός προόδου: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες συνολικά για το κύριο 
υποέργο της πράξης αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί για κάποια 
από τα άλλα υποέργα, τα οποία όμως δεν εμποδίζουν την 
έναρξη της υλοποίησης του κύριου υποέργου.

5

Χαμηλός βαθμός προόδου: Δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες για το σύνολο της 
πράξης

0

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 

Αιτιολόγηση

Η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία είναι το 12 για κάθε είδους αξιολόγηση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική πρόσκληση.   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Υποέργο 1 
(Κύριο 
υποέργο 
πράξης)

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

1

Υποέργο 1 
(Κύριο 
υποέργο 
πράξης)

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των 
απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, 

εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της υλοποίησής της. Η αξιολόγηση 
της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να διενεργείται ανά υποέργο και η 
εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της πράξης προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το 

είδος και τη φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα υποέργα, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης αξιολογείται με βάση την 

ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την επηρεάζουν περισσότερο.

Για υποέργα που αφορούν συνδέσεις ΟΚΩ  δεν εξετάζεται η εκπλήρωση του κριτηρίου.

 Για υποέργα προμηθειών εξετάζονται τα αναφερόμενα στο τμήμα Β΄ του Πίνακα Δ1.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν 
αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες 

για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα στο 
σχετικό πεδίο του εντύπου Δ2. 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα υλοποίησης του 
έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. για την παραχώρηση έκτασης, 

Απόφαση ίδρυσης σχολικής μονάδας,διαδικασία απόκτησης γης, έγκριση από 
συμβούλια κ.α.).

Στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου εντάσεται και η σχετική αλληλογραφία με ΟΚΩ π.χ. 
ενημέρωση για ύπαρξη  δικτύων στην περιοχή του έργου , ενημέρωση για την 
αναγκαιότητα σύνδεσης με δίκτυο ή μετατόπισης δικτύου, αναβάθμιση ισχύος, 

απαντήσης Οκω για π/υ , κλπ)

2
Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Α/Α Περιγραφή κριτηρίουΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τιμή / 
Βαθμός

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 50%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 50%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 8                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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6.3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10α 

6.3.1 Δράση 10α.19.1: Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Μέγιστη Αναγκαιότητα  10

Υψηλή Αναγκαιότητα 8

Μεσαία αναγκαιότητα 7

Χαμηλή Αναγκαιότητα 5

Μη επαρκής τεκμηρίωση 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης < 0,1 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

  Δείκτης < 0,1 0

3 Αποδοτικότητα

2 Αποτελεσματικότητα

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής 
από την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το 
σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται 
με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη 
του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε 
περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται 
τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 
επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την 
πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών τα πηλίκα Πνi συντίθενται 
με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, β… οι συντελεστές 
στάθμισης. Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ καθορίζει τους συντελεστές στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, προσδίδοντας στους δείκτες αυτούς υψηλότερο 
συντελεστή στάθμισης.

Α/Α Τιμή / 
ΒαθμόςΠεριγραφή κριτηρίου

1

Τιμή / Βαθμός

Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξετάζεται η παρεχόμενη από το ΤΔΠ τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο 
τρόπος με τον οποίο αυτή συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει 
εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί. Επισημαίνεται ότι οι νέες υποδομές και ο 
εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων 
υποδομών και των αναγκών της Περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη 
πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. 
Ενδεικτική κατάταξη:
Μέγιστη Αναγκαιότητα θεωρείται η κατασκευή νέων ή  η επέκταση/βελτίωση/αναβάθμιση 
υφιστάμενων υποδομών Γ΄θμιας εκπαίδευσης και ο εξοπλισμός τους, με αποτέλεσμα την 
ολοκλήρωση των μονάδων.
Υψηλή Αναγκαιότητα θεωρείται η υλοποίηση πράξεων που συμβάλουν στον τομέα της 
πανεπιστημιακής έρευνας .
Μεσαία Αναγκαιότητα θεωρείται  η βελτίωση - αναβάθμιση υφιστάμενων, υποδομών και ο 
εξοπλισμός Γ΄θμιας εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα την βελτίωση της προσβασιμότητας στην 
εκπαίδευση , την αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού καθώς και την δημιουργία υποδομών 
πρακτικής άσκησης.
Χαμηλή Αναγκαιότητα θεωρείται η λειτουργική αναβάθμιση  υφιστάμενων υποδομών Γ΄θμιας εκπαίδε

Εξειδίκευση κριτηρίου
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 
  5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης.Τα απαραίτητα 
στοιχεία/τεκμήρια προσδιορίζονται στην πρόσκληση
Για πράξεις υποδομών που απαιτούν συντήρηση ή/και λειτουργία (π.χ. οδοποιία/κτιρικά) είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη  σχετικών φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
φορέας δεσμεύεται εγγράφως για τη σύσταση αυτών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όπως αυτό 
καθορίστηκε κατά την αξιολόγηση του Σταδίου Α΄ . Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν 
λειτουργία θα πρέπει να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι κατά 
την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Τιμή / 
ΒαθμόςΠεριγραφή κριτηρίου

Βιωσιμότητα, 
Λειτουργικότητα, 

Αξιοποίηση
4

Η Πράξη α) Δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "0" (μηδέν ) στο κριτήριο 1  β) Πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  στο κριτήριο 4  (κριτήριο αποκλεισμού) γ) Η συνολική 
βαθμολογία για την 3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 7 βαθμούς ανεξαρτήτως του είδους της  αξιολόγησης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

Τιμή / Βαθμός

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα5

Εξειδίκευση κριτηρίου
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 
  5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης.Τα απαραίτητα 
στοιχεία/τεκμήρια προσδιορίζονται στην πρόσκληση
Για πράξεις υποδομών που απαιτούν συντήρηση ή/και λειτουργία (π.χ. οδοποιία/κτιρικά) είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη  σχετικών φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
φορέας δεσμεύεται εγγράφως για τη σύσταση αυτών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όπως αυτό 
καθορίστηκε κατά την αξιολόγηση του Σταδίου Α΄ . Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν 
λειτουργία θα πρέπει να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι κατά 
την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Τιμή / 
ΒαθμόςΠεριγραφή κριτηρίου

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Βιωσιμότητα, 
Λειτουργικότητα, 

Αξιοποίηση
4

Η Πράξη α) Δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "0" (μηδέν ) στο κριτήριο 1  β) Πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  στο κριτήριο 4  (κριτήριο αποκλεισμού) γ) Η συνολική 
βαθμολογία για την 3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 7 βαθμούς ανεξαρτήτως του είδους της  αξιολόγησης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ 

Τιμή / Βαθμός

Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα5

Εξειδίκευση κριτηρίου
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 50%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 50%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 8                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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6.3.2 Δράση 10α.19.2: Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Μέγιστη Αναγκαιότητα  10

Υψηλή Αναγκαιότητα 9

Μεσαία Αναγκαιότητα 7

Χαμηλή Αναγκαιότητα 5

Μη επαρκής τεκμηρίωση 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης < 0.1 0

Δείκτης ≥ 1,00 10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 6

 Δείκτης < 0,5 2

 Δείκτης < 0.1 0

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Αναγκαιότητα υλοποίησης

3 Αποδοτικότητα

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 
επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την 
πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών τα πηλίκα Πνi συντίθενται 
με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, β… οι συντελεστές 
στάθμισης. Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ καθορίζει τους συντελεστές στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, προσδίδοντας στους δείκτες αυτούς υψηλότερο 
συντελεστή στάθμισης.

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής 
από την υλοποίησή της. 
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το 
σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η 
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται 
με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Σημειώνεται ότι εφόσον ο δείκτης εκροών τής εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλει στην επίτευξη 
του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε 
περίπτωση διαπίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται 
τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

2 Αποτελεσματικότητα

Για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  τον τρόπο με τον οποίο αυτή 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή του προβλήματος που έχει εντοπιστεί, εξετάζεται η 
παρεχόμενη στο σχετικό πεδίο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης τεκμηρίωση , σε σύγκριση με τις 
Κατευθυντήριες Γραμμές του ΠΕΠ. Επισημαίνεται ότι οι νέες υποδομές και ο εξοπλισμός θα 
επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και 
των αναγκών της Περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον 
αντίστοιχο τομέα. 
Επιπροσθέτως λαμβάνονται  υπ΄ όψιν  τα στοιχεία και η σχετική αιτιολόγηση της Περιφερειακής  
Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. 
Ενδεικτικά  βαθμολογείται ως ακολούθως:  
Μέγιστη Αναγκαιότητα, θεωρείται η κατασκευή και ο εξοπλισμός νέων υποδομών Α΄& Β΄βάθμιας 
εκπαίδευσης σε περιοχές ειδικών ομάδων πληθυσμού, όπου δεν υπάρχουν με αποτέλεσμα τον 
περιορισμό της κινητικότητας των μαθητών και την αύξηση της συμμετοχής στην  εκπαίδευση.
Υψηλή Αναγκαιότητα, θεωρείται α) η κατασκευή και ο εξοπλισμός νέων υποδομών σε  περιοχές που 
 για την υποστήριξη του ψηφιακού σχολείου (βαθμός 8).
Μεσαία Αναγκαιότητα,  θεωρείται η κατασκευή νέων ή  η βελτίωση - αναβάθμιση 
υφιστάμενων υποδομών της Α΄& Β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ο εξοπλισμός τους, 
με αποτέλεσμα την αντικατάσταση των μισθωμένων χώρων , τον περιορισμό  της 
συστέγασης και την αύξηση της δυναμικότητας.
Χαμηλή Αναγκαιότητα, θεωρείται η λειτουργική αναβάθμιση  υφιστάμενων υποδομών 
της Α΄& Β΄βάθμιας εκπαίδευσης.   

1

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίουΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τιμή / 
Βαθμός

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 93 - 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 01 (Ιούνιος 2015) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_05 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με  άλλα 
έργα ή με έργο σημαντικού π/υ

10

Μικρή  συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 
5

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 
συμπληρωματικότητα 0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
3ης ΟΜΑΔΑΣ 

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης.Τα απαραίτητα 
στοιχεία/τεκμήρια προσδιορίζονται στην πρόσκληση
Για πράξεις υποδομών που απαιτούν συντήρηση ή/και λειτουργία (π.χ. οδοποιία/κτιρικά) είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη  σχετικών φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
φορέας δεσμεύεται εγγράφως για τη σύσταση αυτών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όπως αυτό 
καθορίστηκε κατά την αξιολόγηση του Σταδίου Α΄ . Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν 
λειτουργία θα πρέπει να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι κατά 
την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
Η Πράξη α) Δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με "0" (μηδέν ) στο κριτήριο 1 

              β) Πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  στο κριτήριο 4  (κριτήριο αποκλεισμού) 
              γ) Η συνολική βαθμολογία  για την 3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 9 βαθμούς ανεξαρτήτως του είδους της  

αξιολόγησης, σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση δεν γίνεται δεκτή.

5 Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είναι είτε
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη καθώς και τομεακές πολιτικές ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Βιωσιμότητα, 
Λειτουργικότητα, 

Αξιοποίηση
4

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίουΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τιμή / 
Βαθμός
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη (τιμή ΝΑΙ στο κριτήριο 
1 της 2ης Ομάδας αξιολόγησης)  ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ  ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10

Υψηλή ωριμότητα : 
1) βαθμολογία 9: 
μεταφερόμενα ή τμηματοποιημένα έργα χωρίς νομική δέσμευση
2) βαθμολογία 8:
2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και 
βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των οριστικών 
μελετών.
2.2) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο 
Διακήρυξης (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ  ή/και 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου 
οριστικών μελετών όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δι.
3) βαθμολογία 7:
3.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και 
βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των οριστικών 
μελετών.
3.2) Υπαρξη ανάγκης επανελέγχου των τευχών δημοπράτησης. 
(οριστικοποίηση των άρθρων και τεχνικών προδιαγραφών) 
(ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ  ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
3.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου 
οριστικών μελετών όπως αναφέρονται στον Πίνακα Δι.

9-7

Μέση Ωριμότητα: 
1) Εν αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης 
σε αρμόδια αρχή) (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ  ή/και 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
2) Τεύχη δημοπράτησης με ανάγκη επανελέγχου (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ  ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
3) Οριστική Τεχνική μελέτη με επουσιώδεις ελλείψεις.

5

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου 
οριστικών υποστηρικτικών μελετών. Ύπαρξη Τεχνικής Μελέτης 
με ελλειπή τεύχη δημοπράτησης. Ελλειπής αδειοδότηση. 
(ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ  ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

1

Ανώριμο 0

Υψηλός βαθμός προόδου: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες συνολικά για όλα τα 
υποέργα της πράξης και δεν απαιτούνται άλλες ενέργειες εκτός 
των αναφερόμενων στο έντυπο Δ2

10

Μεσαίος βαθμός προόδου: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες συνολικά για το κύριο 
υποέργο της πράξης αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί για κάποια 
από τα άλλα υποέργα, τα οποία όμως δεν εμποδίζουν την 
έναρξη της υλοποίησης του κύριου υποέργου.

5

Χαμηλός βαθμός προόδου: Δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
απαιτούμενες διοικητικές ή άλλες ενέργειες για το σύνολο της 
πράξης

0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία είναι το 12 για κάθε είδους αξιολόγηση, εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά στη σχετική πρόσκληση.   

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν 
αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και δηλώνονται από τον φορέα στο 
σχετικό πεδίο του εντύπου Δ2. 
Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα υλοποίησης του 
έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. για την παραχώρηση έκτασης, 
Απόφαση ίδρυσης σχολικής μονάδας,διαδικασία απόκτησης γης, έγκριση από 
συμβούλια κ.α.).
Στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου εντάσεται και η σχετική αλληλογραφία με ΟΚΩ π.χ. 
ενημέρωση για ύπαρξη  δικτύων στην περιοχή του έργου , ενημέρωση για την 
αναγκαιότητα σύνδεσης με δίκτυο ή μετατόπισης δικτύου, αναβάθμιση ισχύος, 
απαντήσης Οκω για π/υ , κλπ)

1

Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειώνγια το σύνολο 
της πράξης

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

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

 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της πράξης προκύπτει από τον μέσο 
όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους τιμών.

 Η στάθμιση επιλέγεται ανάλογα με το είδος και τη φύση της πράξης και τις 
απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
συνολική ωριμότητα μίας πράξης αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων 
εκείνων που την επηρεάζουν περισσότερο.

Για υποέργα που αφορούν συνδέσεις ΟΚΩ  δεν εξετάζεται η εκπλήρωση του κριτηρίου.

Για υποέργα προμηθειών εξετάζονται τα αναφερόμενα στο τμήμα Β΄ του Πίνακα Δ1.

Αιτιολόγηση

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

Τιμή / 
ΒαθμόςΑ/Α Περιγραφή κριτηρίου

Υποέργο 1 
(Κύριο 
υποέργο 
πράξης)

2

Υποέργο 1 
(Κύριο 
υποέργο 
πράξης)

Εξειδίκευση κριτηρίου
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Συντελεστής 
στάθμισης Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 50%

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 50%

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγιση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 8                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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7  ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑ ΙΟΤΗΤΑΣ  4 :  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠ Ι ΝΩΝ  ΠΟΡΩΝ  ΚΑ Ι  ΚΟ Ι ΝΩΝ Ι ΚΗ  ΣΥΝΟΧΗ  

7.2 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9i 

7.2.1 Δράση 9i.22.1: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Εξετάζεται  η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά:α) στα βασικά τεχνικά, 
λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της, β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της 
πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), γ) στην αποτύπωση των 
παραδοτέων της πράξης, δ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης (καταλληλότητα δράσεων 
επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη πράξη). 

Στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν:
(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του 
φυσικού αντικειμένου).
(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη. 
(γ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανών και το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπανών σε σχέση με 
το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους τυχόν 
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος της ολοκλήρωσης της πράξης σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. Κάθε 
κριτήριο, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις.

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Πληρότητα και σαφήνεια 
του περιεχομένου της 

πρότασης

Πληρότητα και 
σαφήνεια του φυσικού 

αντικειμένου

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων
Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

1

2

3

Περιγραφή 
κριτηρίου

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού 

Εξειδίκευση κριτηρίου
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Θετική γνωμοδότηση με βάση τις αντίστοιχες λίστες 
ελέγχου ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση με βάση τις αντίστοιχες 
λίστες ελέγχου ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε 
περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη 

φύση της πράξης και την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού 
δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Για την 

αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα ΙΙ.

Δεν εφαρμόζεται

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται 

απευθείας από τη Συνθήκη, και ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε 
Παράρτημα ΙΙΙ) για την αξιολόγηση του κριτηρίου της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

ΝΑΙ / ΌΧΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός Αιτιολόγηση

Συμβατότητα της πράξης με 
τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 
κρατικών ενισχύσεων.   

Τήρηση εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων ως προς 

τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων, μελετών, προμηθειών 
και υπηρεσιών και εθνικών 

κανόνων για την απασχόληση 
προσωπικού.  

3
Προαγωγή της ισότητας των 
μεταξύ ανδρών και γυναικών 

και της μη διάκρισης.

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

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2ης 
ΟΜΑΔΑΣ Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Β.

4
Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία.

 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ενσωμάτωση οριζόντιων 
πολιτικών και τήρηση 
θεσμικού πλαισίου 

1

2

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

εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τους κατά περίπτωση 
ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη (εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης 
σχετικές ενέργειες), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων. Σε περίπτωση κατά 
την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η ΔΑ δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή 

κατ΄αποκοπήμείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.  
Δεν εφαρμόζεται

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 98 - 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 01 (Ιούνιος 2015) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_05 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

κατάσταση Τιμή 

Επιτακτική/επείγουσα 7-10

Συνήθης 4-6

Χαμηλή 1-3

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι 
0,55 ≤ και  ≤ 1,00 7-10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  
0,20  ≤ και  ≤ 0,55 4-6

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 
0,20 0-3

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 
1,00

7-10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  
0,75 ≤ και  ≤ 1,00 4-6

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 
0,75 0-3

Σημαντική 8-10

Μέση 4-7

Χαμηλή 1-3

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που ενδεχομένως προκύπτουν από την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, όπως ενδεικτικά:
- Διατήρηση θέσεων απασχόλησης γυναικών αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους στην 
παρέμβαση
- Πρόσβαση στην απασχόληση συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων
- Συμμετοχή σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

2 Αποτελεσματικότητα

1

3

4
Βιωσιμότητα, 

Λειτουργικότητα , 
Αξιοποίηση

Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 
επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών του δείκτη εκροής για την πράξη προς το 
σύνολο του δείκτη εκροής της πρόσκλησης : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής 
Πρόσκλησης).. Στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δείκτες εκροών της 
επενδυτικής προτεραιότητας, εκ των οποίων ο ένας συμβάλλει στο πλαίσιο επίδοσης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, θα σταθμίστουν οι παραπάνω δείκτες ως εξής: 
ο δείκτης που συμβάλλει στο πλαίσιο επίδοσης  60% = α
ο δείκτης που δεν συμβάλλει στο πλαίσο επίδοσης 40% = β
Ως εκ τούτου υπολογίζεται ως εξής: Πν=αxΠν1+βxΠν2 όπου α, β οι συντελεστές στάθμισης

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

Αποδοτικότητα

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τιμή / 
Βαθμός

Εξετάζεται η παρεχόμενη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με 
τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει 
εντοπιστεί. Ειδικότερα θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ανάλυση α) του βαθμού κάλυψης των αναγκών 
σε σχέση και με την κρισιμότητα του αντίστοιχου προβλήματος, β) των ιδιαίτερων αναγκών του 
πληθυσμού στόχου στον οποίο απευθύνεται και του τρόπου επίτευξης των αναγκών αυτών. 
Μέσω της πράξης θα ενισχυθούν κατά κύριο λόγο γυναίκες  , με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα κάτω 
του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργες.
Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες –στόχος)- ενδεικτικά:
• Μητέρες με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις που επιθυμούν να διατηρήσουν ή να ενισχύουν 
την απασχολησιμότητά τους, οι οποίες εργάζονται ως μισθωτές στον ιδιωτικό τομέα, ή 
αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα 
• Εργαζόμενες γυναίκες, ιδίως με επισφαλή θέση εργασίας 
• Άνεργες που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίουΑ/Α Περιγραφή κριτηρίου
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κατάσταση Τιμή 

Σημαντική 7-10

Μέση 4-6

Χαμηλή 0-3

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με 

άλλα έργα 
6-10

Μικρή συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με 

άλλα έργα 
0-5

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

5  Καινοτομία Αξιολόγείται η καινοτομία μίας προτεινόμενης πράξης.

Δεν εφαρμόζεται

Συνέργεια και συμπληρωματικότητά με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη
στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0). Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει 

μία πράξη είναι: 50 βαθμοί. Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 21

6 Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίουΑ/Α Περιγραφή κριτηρίου

 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

κατάσταση Τιμή 

Υψηλή 7-10

Μέση 4-6

Χαμηλή 0-3

Υψηλή 7-10

Μέση 4-6

Χαμηλή 0-3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β ΝΑΙ/ΌΧΙ

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν 
(0).

Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός  ≥8. 

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν 
αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες 

για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

1

Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειώνγια το σύνολο 
της πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των 
απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησής της. 

Εξετάζεται η ύπαρξη του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την υλοποίησή της, στάδιο 
εξέλιξης προπαρασκευαστικών ενεργειών για διαχείριση, παρακολούθηση κλπ.4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ωριμότητα πράξης

Εξειδίκευση κριτηρίου

2

Αιτιολόγηση

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Τιμή / ΒαθμόςΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή 

κριτηρίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                                         
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει τιμή ΝΑΙ ή ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ σε όλα τα κριτήρια

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

Επιχειρησιακή 
ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου
2

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων πράξεων 

β) Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης

5η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Διοικητική, 

Επιχειρησιακή και 
Χρηματοοικονομική 
ικανότητα δυνητικού 

δικαιούχου

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης.

Το Παράρτημα που αφορά τον "ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014 - 2020" θα εξειδικευθεί από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και η απαραίτητη τεκμηρίωση θα περιγράφεται στην πρόσκληση. 

 Διοικητική ικανότητα 
του φορέα της 

πρότασης (δυνητικός 
δικαιούχος)

Εξειδίκευση κριτηρίου

3
Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 
δικαιούχου

1

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Σε αντίθετη περίπτωση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 5ης 

ΟΜΑΔΑΣ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Τιμή Συντελεστής 
Στάθμισης

Συνολική 
βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:  

i) Ομάδα Κριτηρίων (Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ : Συνολική Βαθμολογία (ΝΑΙ)                                           
ii)Ομάδα Κριτηρίων (Β) ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ: Συνολική 
Βαθμολογία (ΝΑΙ)                                                                                                                          
iii)Ομάδα Κριτηρίων (Γ) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθμολογία ≥ 12,0                                      
iv)Ομάδα Κριτηρίων (Δ) ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθμολογία ≥ 8,0                         
v) Ομάδα Κριτηρίων (Ε): Συνολική βαθμολογία: (ΝΑΙ)               
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7.2.2 Δράση 9i.22.2: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

1

2

3

Περιγραφή 
κριτηρίου

Ρεαλιστικότητα 
τουπροϋπολογισμού 
της πράξης σε σχέση 
με το φυσικό της 

αντικείμενο

Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης της 

πράξης 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Πληρότητα και σαφήνεια 
του περιεχομένου της 

πρότασης

Σαφήνεια και 
πληρότητα του 

φυσικού αντικειμένου 
της προτεινόμενης 

πράξης

Εξετάζεται  η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά:α) στα βασικά τεχνικά, 
λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της, β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της 
πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), γ) στην αποτύπωση των 
παραδοτέων της πράξης, δ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης (καταλληλότητα δράσεων 
επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη πράξη).

Στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν:
(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του 
φυσικού αντικειμένου).
(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη. 
(γ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανών και το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπανών σε σχέση με 
το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους τυχόν 
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης σε σχέση με:                 
α) το φυσικό αντικείμενο.
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης.
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης.
δ) τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. πρόσκληση / πρόσληψη κατάλληλου εκπαιδευτικού
προσωπικου)
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Θετική γνωμοδότηση με βάση τις αντίστοιχες λίστες 
ελέγχου ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση με βάση τις αντίστοιχες 
λίστες ελέγχου ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

 Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

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

εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τους κατά περίπτωση 
ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη (εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης 
σχετικές ενέργειες), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων. Σε περίπτωση κατά 
την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η ΔΑ δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή 

κατ΄αποκοπήμείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 
Δεν εφαρμόζεται

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε 
περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη 

φύση της πράξης και την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού 
δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Για την 

αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα II.

 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ενσωμάτωση οριζόντιων 
πολιτικών και τήρηση 
θεσμικού πλαισίου 

1

Συμβατότητα της πράξης με 
τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 
κρατικών ενισχύσεων      

2

Τήρηση εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων ως προς 

τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων, μελετών, προμηθειών 
και υπηρεσιών και εθνικών 

κανόνων για την απασχόληση 
προσωπικού. 

ΝΑΙ / ΌΧΙ

3
Προαγωγή της ισότητας των 
μεταξύ ανδρών και γυναικών 

και της μη διάκρισης

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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2ης 
ΟΜΑΔΑΣ Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Β.

4
Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται 

απευθείας από τη Συνθήκη, και ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε 
Παράρτημα ΙΙΙ) για την αξιολόγηση του κριτηρίου της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

κατάσταση Τιμή 

Επιτακτική/επείγουσα 7-10

Συνήθης 4-6

Χαμηλή 1-3

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι 
0,55 ≤ και  ≤ 1,00 7-10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  
0,20  ≤ και  ≤ 0,55 4-6

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 
0,20 0-3

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 
1,00

7-10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  
0,75 ≤ και  ≤ 1,00 4-6

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 
0,75 0-3

Σημαντική 8-10

Μέση 4-7

Χαμηλή 1-3

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Βαθμός

Εξετάζεται η παρεχόμενη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με 
τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή του προβλήματος που 
έχει εντοπιστεί. Ειδικότερα θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ανάλυση α) του βαθμού κάλυψης των 
αναγκών σε σχέση και με την κρισιμότητα του αντίστοιχου προβλήματος, β) των ιδιαίτερων αναγκών 
του πληθυσμού στόχου στον οποίο απευθύνεται και του τρόπου επίτευξης των αναγκών αυτών. 
Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες – στόχος): α) Παιδιά και έφηβοι με αναπηρίες  όσον αφορά στην 
παροχή υπηρεσίων ολοκληρωμένης φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης.
β) Οικογένειες με παιδιά/εφήβους με αναπηρίες  ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή 
άλλης κατάστασης. Επίσης ωφελούμενοι είναι: α) Μητέρες με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις 
που επιθυμούν να διατηρήσουν ή να ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους, οι οποίες εργάζονται ως 
μισθωτές στον ιδιωτικό τομέα, ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή 
τομέα, β) Εργαζόμενες γυναίκες, ιδίως με επισφαλή θέση εργασίας, γ) Άνεργες που συμμετέχουν σε 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.                                                                                                       

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίουΑ/Α Περιγραφή κριτηρίου

Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 
επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών του δείκτη εκροής για την πράξη προς το 
σύνολο του δείκτη εκροής της πρόσκλησης : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής 
Πρόσκλησης).. Στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δείκτες εκροών της 
επενδυτικής προτεραιότητας, εκ των οποίων ο ένας συμβάλλει στο πλαίσιο επίδοσης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, θα σταθμίστουν οι παραπάνω δείκτες ως εξής: 
ο δείκτης που συμβάλλει στο πλαίσιο επίδοσης  60% = α
ο δείκτης που δεν συμβάλλει στο πλαίσο επίδοσης 40% = β
Ως εκ τούτου υπολογίζεται ως εξής: Πν=αxΠν1+βxΠν2 όπου α, β οι συντελεστές 

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

Αποδοτικότητα

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

2 Αποτελεσματικότητα

1

3

4
Βιωσιμότητα, 

Λειτουργικότητα , 
Αξιοποίηση

Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που  προκύπτουν από την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης:
α)  η δημιουργική απασχόληση των παιδιών/εφήβων με αναπηρίες, β) η κοινωνική ένταξη 
παιδιών/εφήβων με αναπηρίες,γ) η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπιστούν 
καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών/εφήβων με 
αναπηρίες και των οικογενειών τους.
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κατάσταση Τιμή 

Σημαντική συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 
6-10

Μικρή συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 
1-5

Δεν έχει 
συνέργεια/συμπληρωματικότητ

α με άλλα έργα
0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίουΑ/Α Περιγραφή κριτηρίου

Συνέργεια και συμπληρωματικότητά με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη
στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0) Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει 

μία πράξη είναι: 50 βαθμοί. Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 21

6

Συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της 
προτεινόμενης πράξης με 
άλλα έργα που είναι είτε 
ολοκληρωμένα είτε σε 

εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ 
ή άλλων προγραμμάτων

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

κατάσταση Τιμή 

Υψηλή 7-10

Μέση 4-6

Χαμηλή 0-3

Υψηλή 7-10

Μέση 4-6

Χαμηλή 0-3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

Εξειδίκευση κριτηρίου

2

Αιτιολόγηση

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

βαθμόςΑ/Α Περιγραφή κριτηρίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν 
(0).

Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός  ≥8. 

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν 
αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες 

για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

1

Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειώνγια το σύνολο 
της πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των 
απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησής της. 

Εξετάζεται η ύπαρξη του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την υλοποίησή της, στάδιο 
εξέλιξης προπαρασκευαστικών ενεργειών για διαχείριση, παρακολούθηση κλπ.

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 106 - 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 01 (Ιούνιος 2015) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_05 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή 

κριτηρίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Η πράξη πρέπει να λαμβάνει τιμή ΝΑΙ ή ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

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

Επιχειρησιακή 
ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου
2

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων πράξεων 

β) Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης

5η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Διοικητική, 

Επιχειρησιακή και 
Χρηματοοικονομική 
ικανότητα δυνητικού 

δικαιούχου

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης.

Το Παράρτημα που αφορά τον "ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014 - 2020" θα εξειδικευθεί από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και η απαραίτητη τεκμηρίωση θα περιγράφεται στην πρόσκληση. 

 Διοικητική ικανότητα 
του φορέα της 

πρότασης (δυνητικός 
δικαιούχος)

Εξειδίκευση κριτηρίου

3
Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 
δικαιούχου

1

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Σε αντίθετη περίπτωση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 5ης 

ΟΜΑΔΑΣ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Τιμή Συντελεστής 
Στάθμισης

Συνολική 
βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:  

i) Ομάδα Κριτηρίων (Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ : Συνολική Βαθμολογία (ΝΑΙ)                                           
ii)Ομάδα Κριτηρίων (Β) ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ: Συνολική 
Βαθμολογία (ΝΑΙ)                                                                                                                          
iii)Ομάδα Κριτηρίων (Γ) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθμολογία ≥ 12,0                                      
iv)Ομάδα Κριτηρίων (Δ) ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθμολογία ≥ 8,0                         
v) Ομάδα Κριτηρίων (Ε): Συνολική βαθμολογία: (ΝΑΙ)               
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7.2.3 Δράση 9i.22.3: Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης και πιο συγεκκριμένα  εξετάζονται τα 
εξής:  1. Η μεθοδολογία υλοποίησης. 2. Η περιγραφή των υπηρεσιών σε σχέση με το πρόβλημα / ανάγκη που αντιμετωπίζεται 3. Οι 
μετρήσιμοι στόχοι.   4. Η ύπαρξη πλάνου εκτίμησης κινδύνων για την υλοποίηση της πράξης. 5. Τα μέτρα 
δημοσιότητας/επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης προς τις ωφελούμενες γυναίκες και προς το κοινωνικό σύνολο. 6. Η μέριμνα για 
παρακολούθηση των ωφελουμένων μετά την ολοκλήρωση του έργου ή των υπηρεσιών προς αυτούς. 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο.                                             
Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:
(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του 
φυσικού αντικειμένου/παραδοτέων).
(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη.(γ) η ορθολογική κοστολόγηση της πράξης.                           
Πιο συγκεκριμένα:
1) Εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση της πράξης να γίνει βάσει παραστατικών:
Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία το πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που 
έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης
2) Εφόσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της προτεινόμενης πράξης να ακολουθήσει μία από τις 
απλοποιημένες μεθόδους κόστους (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα, κατ’ αποκοπή ποσών που δεν υπερβαίνουν 
τις 100 000 EUR δημόσιας συμμετοχής, κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση που καθορίζεται με την εφαρμογή ενός ποσοστού 
σε μια ή περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών) εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας, 
όπως καθορίζεται στην Πρόσκληση. 
(δ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανώνκαι το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπανών 
σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας
 και τους τυχόν ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης σε σχέση με: α) το φυσικό αντικείμενο.
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης.
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης.
δ) τις προαπαιτούμενες ενέργειες  για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. π.χ. στελέχωση Δικαιούχου).         

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. Κάθε 
κριτήριο, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις.

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Πληρότητα και σαφήνεια 
του περιεχομένου της 

πρότασης

Πληρότητα και 
σαφήνεια του φυσικού 

αντικειμένου

Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

1

2

3

Περιγραφή 
κριτηρίου

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού 

Εξειδίκευση κριτηρίου
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. ΟΧΙ

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

ενισχύσεων.

ΝΑΙ

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 
ενισχύσεων και δεν είναι συμβατή με το 

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων.

ΟΧΙ

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικών 
ενισχύσεων.

Δεν 
εφαρμόζεται

Η πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου 
ανάπτυξης ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ σέβεται την αρχή της 
αειφόρου ανάπτυξης ΟΧΙ

Η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών  και αποτρέπει κάθε 
διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 
γενετήσιου προσανατολισμού.

ΝΑΙ

Η προτεινόμενη πράξη ΔΕΝ προασπίζει την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών  και αποτρέπει κάθε 
διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 
γενετήσιου προσανατολισμού.

ΟΧΙ

Η πράξη διαφαλίζει την προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία. ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ διαφαλίζει την προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία. ΟΧΙ

Τήρηση των εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων ως προς 

τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων, μελετών, προμηθειών 

και υπηρεσιών 

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε 
περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη 

φύση της πράξης και την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού 
δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Για την 

αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα ΙΙ.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η 
προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στον τόπο 

παροχής των υπηρεσιών. 2. Η πράξη ενσωματώνει  λειτουργίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες ΑΜΕΑ, οι οποίες διασφαλίζουν την 
ενημέρωση και πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Εξειδίκευση κριτηρίου

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

ΝΑΙ / ΌΧΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός Αιτιολόγηση

1

2

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται: 1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ορισμένου χρόνου και συμβάσεων έργου. 2. Η τήρηση του 

πλαισίου αναθέσεων/υπεργολαβιών.

4
Προαγωγή της ισότητας 

μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και της μη διάκρισης

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

ιδιαίτερα η διασφάλιση της ισότιμης επιλογής των ωφελουμένων για την παροχή των υπηρεσιών της πράξης, ανεξαρτήτως  φυλής, 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.

Αειφόρος Ανάπτυξη3

Συμβατότητα της πράξης με 
τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 
κρατικών ενισχύσεων      

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, 
περιορισμούς και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2ης 
ΟΜΑΔΑΣ Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "Δεν εφαρμόζεται" σε όλα τα κριτήρια. Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους 

προϋποθέσεις.

5
Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία

 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ενσωμάτωση οριζόντιων 
πολιτικών και τήρηση 
θεσμικού πλαισίου 
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

κατάσταση Τιμή 

Μεγάλος βαθμός τεκμηρίωσης 
της αναγκαιότητας υλοποίησης 

της πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός 
τεκμηρίωσης της 

αναγκαιότητας υλοποίησης της 
πράξης.

4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η 
αναγκαιότητα υλοποίησης της 

πράξης.
OXI 0-3

Η πράξη κρίνεται 
ικανοποιητικά αποτελεσματική 

όταν Πν>0
NAI Πν>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται 
ικανοποιητικά αποτελεσματική OXI Πν=0

Η πράξη κρίνεται 
ικανοποιητικά αποδοτική όταν 

Πi>0
ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται 
ικανοποιητικά αποδοτική όταν 

Π=0
ΟΧΙ Π=0

Μεγάλος βαθμός αξιοποίησης 
των παραδοτέων της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός 
αξιοποίησης των παραδοτέων 

της πράξης.
4-7

ΔΕΝ αξιοποιούνται επαρκώς 
τα παραδοτέα της πράξης. ΟΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός καινοτομίας 
της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός 
καινοτομίας της πράξης. 4-7

ΔΕΝ υπάρχει καινοτομία στην 
πράξη. ΟΧΙ 0-3

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

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

ΝΑΙ

Καινοτομία Εξετάζεται η καινοτομία της πράξης ως προς: 1. Τις θεματικές ή άλλες δικτυώσεις 2. Τις μεθόδους 
προσέγγισης ωφελουμένων5

ΝΑΙ

Βιωσιμότητα, 
Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

4

2 Αποτελεσματικότητα

1

3 Αποδοτικότητα

Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 
επίπεδο δεικτών  όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το 
πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την πρόσκληση:Πν= (δείκτης εκροής ν 

πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση).Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή 
περισσότερους δείκτες εκροών τα πηλίκα Πνi συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, β… οι συντελεστές στάθμισης. 

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

Πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης.

NAI

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τιμή / 
Βαθμός

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο 
τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή 

προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του ειδκού στόχου που έχει προσδιοριστεί.Πιο συγκεκριμένα 
εξετάζονται τα εξής:      1.  Ο προσδιορισμός και ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών των 
ωφελουμένων γυναικών.  2. Η ανταπόκριση της προτεινόμενης πράξης ως προς την αντιμετώπιση 
των αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών των ωφελουμένων  3. Η συμβολή της πράξης στη μείωση 
του κοινωνικού αποκλεισμού των ωφελουμένων γυναικών και στην προώθηση της κοινωνικής και 
εργασιακής ένταξης αυτών, 4.  Αλλα αναμενόμενα οφέλη για τις ωφελούμενες γυναίκες και τον 

ευρύτερο πληθυσμό και 5. Η συνάφεια της πράξης με την Επενδυτική Προτεραιότητα που εντάσσεται 
και συμβολή της στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 22, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση.

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίουΑ/Α Περιγραφή κριτηρίου
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κατάσταση Τιμή 

Μεγάλος βαθμός τεκμηρίωσης 
της συνέργειας και 

συμπληρωματικότητας της 
προτεινόμενης πράξης με 
άλλες πράξεις που είναι 

ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη. 

8-10

Ικανοποιητικός βαθμός 
τεκμηρίωσης της συνέργειας 
και συμπληρωματικότητας της 
προτεινόμενης πράξης με 
άλλες πράξεις που είναι 

ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη. 

4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η 
συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα της 
προτεινόμενης πράξης με 
άλλες πράξεις που είναι 

ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη. 

ΌΧΙ 0-3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 

ΟΜΑΔΑΣ 
ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΝΑΙ

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

επιμέρους προϋποθέσεις.

6 Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης πράξης με άλλες 
πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, οι οποίες ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους 

χαρακτηριστικά (ονομασία ΕΠ ή άλλο πρόγραμμα ατο οποίο εντάσονται/εντάχθηκαν, Προγραμματική 
Περίοδος, περιεχόμενο αυτού, προϋπολογισμός, κλπ)

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίουΑ/Α Περιγραφή κριτηρίου

 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

κατάσταση Τιμή 

Μεγάλος βαθμός ωριμάτητας της πράξης. 10-8

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης. 7-4

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της 
πράξης. ΌΧΙ 3-0

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών της πράξης. 10-8

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών της πράξης. 7-4

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου 
διοικητικών ή άλλων ενεργειών της πράξης. ΌΧΙ 0-3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τιμή / ΒαθμόςΑ/Α Περιγραφή κριτηρίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή 
άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων, 
ενημέρωση εμπλεκομένων ατόμων και φορέων για την πράξη 

κλπ.).

1

Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειώνγια το σύνολο 
της πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 
εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών (π.χ. ενέργειες για τη 

στελέχωση των ξενώνων/ Κέντρων Συμβουλευτικής, 
προετοιμασία διαδικασίας υλοποίησης  της Πράξης κλπ.).

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

Εξειδίκευση κριτηρίου

2

Αιτιολόγηση

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται η καταβολή 
ίδιων πόρων.

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Ο δικαιούχος διαθέτει την 
οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για 
την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης.

Ο δικαιούχος διαθέτει 
επιχειρησιακή ικανότητα για 

την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης.

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει 
επιχειρησιακή ικανότητα για 

την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης.

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει 
την οργανωτική δομή και τις 
απαραίτητες διαδικασίες για 

την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 5ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

Εξειδίκευση κριτηρίου

3
Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 
δικαιούχου

1

Ο δικαιούχος δύναται να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους 

στην υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης.

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται 
να συμβάλλει με ίδιους 

πόρους στην υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης.

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

Το Παράρτημα που αφορά τον "ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014 - 2020" θα εξειδικευθεί από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και η απαραίτητη τεκμηρίωση θα περιγράφεται στην πρόσκληση. 

 Διοικητική ικανότητα 
του φορέα της 

πρότασης (δυνητικός 
δικαιούχος)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή δεν εφαρμόζεται σε όλα τα 
κριτήρια Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις.

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

Επιχειρησιακή 
ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου
2

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Προηγούμενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια τους με την προτεινόμενη πράξη. 2. Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά 
και ποιοτικά (επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών και επαγγελματική εμπειρία συναφής με τον ρόλο τους στην 

πράξη). 3. Επάρκεια Ομάδας Εργου και κατανομής αρμοδιοτήτων και εργασιών των μελών αυτής. 4. Επάρκεια του 
Υπεύθυνου Εργου (γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης / κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την πράξη)

5η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Διοικητική, 

Επιχειρησιακή και 
Χρηματοοικονομική 
ικανότητα δυνητικού 

δικαιούχου

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής: 1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα με το Οργανόγραμμα, όταν υπάρχει, ή την περιγραφή του Δικαιούχου). 2. Η  
επάρκεια  διαδικασιών για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή 

κριτηρίου
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Μέγιστη Τιμή / 
Βαθμολογία

Συνολική 
βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:  
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7.3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9ii 

7.3.1 Δράση 9ii.23.1: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

1

2

3

Περιγραφή 
κριτηρίου

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού 

Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. Κάθε 
κριτήριο, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις.

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Πληρότητα και σαφήνεια 
του περιεχομένου της 

πρότασης

Πληρότητα και 
σαφήνεια του φυσικού 

αντικειμένου

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης και πιο συγεκκριμένα  εξετάζονται τα 
εξής:  1. Η πλήρης και σαφής περιγραφή των υπηρεσιών που προβλέπονται από την προτεινόμενη πράξη σε σχέση με το 
πρόβλημα/ανάγκη που αντιμετωπίζεται με την πράξη. 2. Οι μετρήσιμοι στόχοι και τα παρδοτέα της πράξης.  3. Η ύπαρξη πλάνου 
εκτίμησης κινδύνων για την υλοποίηση της πράξης. 4. Τα μέτρα δημοσιότητας/επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης προς τα 
ωφελούμενα άτομα (παιδιά), τον οικογενειακό τους περίγυρο και προς το κοινωνικό σύνολο. 5. Η μέριμνα για παρακολούθηση των 
ωφελουμένων παιδιών κατά την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς αυτά καθώς και μετά. 6. Η μέριμνα για On going και εκ των 
υστέρων αξιολόγηση / αποτίμηση της πράξης.

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο.                                             
Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:
(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του 
φυσικού αντικειμένου/παραδοτέων).
(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη.(γ) η ορθολογική κοστολόγηση της πράξης.                           
Πιο συγκεκριμένα:
1) Εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση της πράξης να γίνει βάσει παραστατικών:
Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία το πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που 
έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης
2) Εφόσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της προτεινόμενης πράξης να ακολουθήσει μία από τις 
απλοποιημένες μεθόδους κόστους (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα, κατ’ αποκοπή ποσών που δεν υπερβαίνουν 
τις 100 000 EUR δημόσιας συμμετοχής, κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση που καθορίζεται με την εφαρμογή ενός ποσοστού 
σε μια ή περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών) εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας, 
όπως καθορίζεται στην Πρόσκληση. 
(δ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανώνκαι το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπανών 
σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας
 και τους τυχόν ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης σε σχέση με:                 
α) το φυσικό αντικείμενο.
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης.
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης.
δ) τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. πρόσκληση / πρόσληψη κατάλληλου εκπαιδευτικού
προσωπικου)
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. ΟΧΙ

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

ενισχύσεων.

ΝΑΙ

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 
ενισχύσεων και ΔΕΝ είναι συμβατή με το 

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων.

ΟΧΙ

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικών 
ενισχύσεων.

Δεν 
εφαρμόζεται

Η πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου 
ανάπτυξης ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ σέβεται την αρχή της 
αειφόρου ανάπτυξης ΟΧΙ

Η προτεινόμενη πράξη διασφαλίζει την ισότιμη 
επιλογή των ωφελουμένων παιδιών ως προς την 

επιλογή τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες, 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 

γενετήσιου προσανατολισμού.

ΝΑΙ

Η προτεινόμενη πράξη ΔΕΝ διασφαλίζει την ισότιμη 
επιλογή των ωφελουμένων παιδιών ως προς την 

επιλογή τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες, 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 

γενετήσιου προσανατολισμού.

ΟΧΙ

Η πράξη διαφαλίζει την προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία. ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ διαφαλίζει την προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία. ΟΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

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

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή / 
Βαθμός Αιτιολόγηση

4
Προαγωγή της ισότητας 

μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και της μη διάκρισης

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

3 Αειφόρος Ανάπτυξη Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, 
περιορισμούς και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος.. 

1

2

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Συμβατότητα της πράξης με 
τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 
κρατικών ενισχύσεων      

Τήρηση εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων ως προς 

τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων, μελετών, προμηθειών 
και υπηρεσιών και εθνικών 

κανόνων για την απασχόληση 
προσωπικού

Εξετάζονται: Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και 
ενωσιακό δίκαιο. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται: 1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και  

ειδικού  βοηθητικου προσωπικου (ΕΒΠ) και 2. Η τήρηση του πλαισίου αναθέσεων/υπεργολαβιών.

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε 
περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη 

φύση της πράξης και την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού 
δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Για την 

αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα ΙΙ.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα 
στα ΑμεΑ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2ης 
ΟΜΑΔΑΣ Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "Δεν εφαρμόζεται" σε όλα τα κριτήρια.

5
Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία   

 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ενσωμάτωση οριζόντιων 
πολιτικών και τήρηση 
θεσμικού πλαισίου 
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Περιγραφή κατάσταση Τιμή 

Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης. NAI

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης. OXI

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 
αποτελεσματική NAI Πν>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται 
ικανοποιητικά αποτελεσματική OXI Πν=0

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 
αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται 
ικανοποιητικά αποδοτική ΟΧΙ Πi=0

Τεκμηριώνεται η αξιοποίηση των 
παραδοτέων της πράξης. ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η αξιοποίηση 
των παραδοτέων της πράξης. ΟΧΙ

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 
συμπληρωματικότητα με άλλο/α 

έργα.
ΝΑΙ

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 
συμπληρωματικότητα με άλλο/α 

έργα.
ΌΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
3ης ΟΜΑΔΑΣ 

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις που
είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, οι οποίες ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά (ονομασία ΕΠ
ή άλλο πρόγραμμα ατο οποίο εντάσονται/εντάχθηκαν, Προγραμματική Περίοδος, περιεχόμενο αυτού,
προϋπολογισμός, κλπ)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια. Το κριτήριο Γ1, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους 

προϋποθέσεις

5 Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

Αποδοτικότητα

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

Βιωσιμότητα, 
Λειτουργικότητα , 

Αξιοποίηση
4

2 Αποτελεσματικότητα

1

3

Αναγκαιότητα υλοποίησης

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών  
όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο των τιμών ενός δείκτη 
εκροής για την πράξη και την πρόσκληση:Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την 
Πρόσκληση).Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών τα πηλίκα Πνi 
συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, β… οι συντελεστές 
στάθμισης. 

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό 
βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η 
αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της 
Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τιμή / 
Βαθμός

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον 
οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί και 
του ειδκού στόχου που έχει προσδιοριστεί.        
Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:                        
1. Ο σαφής προσδιορισμός και η ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών των ωφελουμένων παιδιών.        
2. Η επαρκής ανταπόκριση της προτεινόμενης πράξης στην αντιμετώπιση των αναγκών και ειδικών 
χαρακτηριστικών των ωφελουμένων παιδιών. 
3. Η συμβολή της πράξης στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των ωφελουμένων παιδιών. 
4.  Αλλα αναμενόμενα οφέλη για τα ωφελούμενα παιδιά, τις οικογένειες αυτών και τον ευρύτερο πληθυσμό.            
5. Η συνάφεια της πράξης με την Επενδυτική Προτεραιότητα που εντάσσεται και συμβολή της στην επίτευξη του 
Ειδικού Στόχου 23, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση.

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίουΑ/Α Περιγραφή κριτηρίου
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

κατάσταση Τιμή 
Έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες προπαρασκευάστικές 

ενέργειες. 10-8

Έχουν  ικανοποιητικό βαθμό προόδου οι απαιτούμενες 
προπαρασκευάστικές ενέργειες. 7-4

ΔΕΝ έχουν ικανοποιητικό βαθμό προόδου οι απαιτούμενες 
προπαρασκευάστικές ενέργειες. ΌΧΙ 0-3

10-8

7-4

ΔΕΝ έχουν ικανοποιητικό βαθμό προόδου  οι διοικητικές ή άλλες 
απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης.
ΌΧΙ 0-3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΝΑΙ
4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης

βαθμόςΑ/Α Περιγραφή κριτηρίουΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών,  οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. 

Αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων, ενημέρωση εμπλεκομένων ατόμων και φορέων για την 
πράξη κλπ.).

1

Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειώνγια το σύνολο 
της πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των 
απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (π.χ. Οδηγός Εφαρμογής, προετοιμασία 

προτύπων συμβάσεων, ενέργειες για προσλήψεις ΕΒΠ και ΕΕΠ).

Εξειδίκευση κριτηρίου

2

Αιτιολόγηση

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Εχουν ολοκληρωθεί ή έχουν ικανοποιητικό βαθμό προόδου  οι 
διοικητικές ή άλλες απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση 

της προτεινόμενης πράξης.

ΝΑΙ
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται
Δεν απαιτείται η καταβολή 

ίδιων πόρων.

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Ο δικαιούχος διαθέτει την 
οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για 
την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

Ο δικαιούχος διαθέτει 
επιχειρησιακή ικανότητα για 

την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης. 

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει 
επιχειρησιακή ικανότητα για 

την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης.

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει 
την οργανωτική δομή και τις 
απαραίτητες διαδικασίες για 

την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 5ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

Εξειδίκευση κριτηρίου

3
Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 
δικαιούχου

1

Ο δικαιούχος δύναται να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους 

στην υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης.

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται 
να συμβάλλει με ίδιους 

πόρους στην υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης.

Το Παράρτημα που αφορά τον "ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014 - 2020" θα εξειδικευθεί από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και η απαραίτητη τεκμηρίωση θα περιγράφεται στην πρόσκληση. 

 Διοικητική ικανότητα 
του φορέα της 

πρότασης (δυνητικός 
δικαιούχος)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή δεν εφαρμόζεται σε όλα τα 
κριτήρια. Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις.

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

Επιχειρησιακή 
ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου
2

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Προηγούμενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια τους με την προτεινόμενη πράξη. 2. Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά 
και ποιοτικά (επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών και επαγγελματική εμπειρία συναφής με τον ρόλο τους στην 
πράξη). 3. Kατανομή αρμοδιοτήτων και εργασιών των εμπλεκομένων.                                                  4. Επάρκεια του 

Υπεύθυνου Εργου (γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης / κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την πράξη)

5η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Διοικητική, 

Επιχειρησιακή και 
Χρηματοοικονομική 
ικανότητα δυνητικού 

δικαιούχου

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής: 1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα με το Οργανόγραμμα, όταν υπάρχει, ή την περιγραφή του Δικαιούχου). 2. Η  
επάρκεια  διαδικασιών για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 4. Η υπαρξη / 
επάρκεια μηχανογραφικών συστημάτων για την παρακολούθηση της δράσης (π.χ. για την λογιστική παρακολούθηση, τη 

συλλογή microdata, κλπ)

Τιμή / 
Βαθμός ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή 

κριτηρίου
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Μέγιστη Τιμή / 
Βαθμολογία

Συνολική 
βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:  Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγηση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων 
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8  ΑΞΟΝΕΣ  ΠΡΟΤΕΡΑ ΙΟΤΗΤΑΣ  5  &  6  -  ΤΕΧΝ Ι ΚΗ  ΒΟΗΘΕ Ι Α  

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης. NAI

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης. OXI

Τεκμηριώνεται η αξιοποίηση των 
παραδοτέων της πράξης. ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η αξιοποίηση 
των παραδοτέων της πράξης. ΟΧΙ

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 
συμπληρωματικότητα με άλλο/α 

έργα.
ΝΑΙ

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 
συμπληρωματικότητα με άλλο/α 

έργα.
ΌΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 
ΟΜΑΔΑΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΑιτιολόγησηΑ/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίουΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τιμή / 
Βαθμός

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο 
τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή 

προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του ειδκού στόχου που έχει προσδιοριστεί.        Αναγκαιότητα υλοποίησης

Βιωσιμότητα, 
Λειτουργικότητα, 

Αξιοποίηση

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης πράξης με άλλες 
πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, οι οποίες ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους 

χαρακτηριστικά (ονομασία ΕΠ ή άλλο πρόγραμμα ατο οποίο εντάσονται/εντάχθηκαν, Προγραμματική 
Περίοδος, περιεχόμενο αυτού, προϋπολογισμός, κλπ)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια. 

3 Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης 

Εξετάζεται το εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης.Τα απαραίτητα 
στοιχεία/τεκμήρια προσδιορίζονται στην πρόσκληση

Για πράξεις υποδομών που απαιτούν συντήρηση ή/και λειτουργία (π.χ. οδοποιία/κτιρικά) είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη  σχετικών φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
φορέας δεσμεύεται εγγράφως για τη σύσταση αυτών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όπως αυτό 

καθορίστηκε κατά την αξιολόγηση του Σταδίου Α΄ . Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν 
λειτουργία θα πρέπει να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι κατά 

την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά τη

2

1

 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν ικανοποιητικό βαθμό προόδου οι 
απαιτούμενες προπαρασκευάστικές ενέργειες. ΝΑΙ

ΔΕΝ έχουν ικανοποιητικό βαθμό προόδου οι απαιτούμενες 
προπαρασκευάστικές ενέργειες. ΌΧΙ

Εχουν ολοκληρωθεί ή έχουν ικανοποιητικό βαθμό προόδου  οι 
διοικητικές ή άλλες απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση 

της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

ΔΕΝ έχουν ικανοποιητικό βαθμό προόδου  οι διοικητικές ή άλλες 
απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης.
ΌΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

2

Αιτιολόγηση

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Τιμή / ΒαθμόςΑ/Α Περιγραφή κριτηρίου

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των 
απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια. 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις 
αρμόδιων Οργάνων, ενημέρωση εμπλεκομένων ατόμων και φορέων για την πράξη 

κλπ.).

1

Βαθμός ολοκλήρωσης 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειώνγια το σύνολο 
της πράξης

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Ωριμότητα πράξης
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Τιμή / Βαθμολογία Συνολική 
βαθμολογία

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΑΙ / ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:  Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγηση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 


