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Τίτλος Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Έκδοση 

1.4 (Αρχική) 
2.0 (1

η
 Τροποποίηση) 

3.1 (1
η
 Τεχνική Αναθεώρηση) 

4.1 (2
η
 Αναθεώρηση) 

Πρώτο έτος 2014 

Τελευταίο έτος 2020 
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Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 
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 Αναθέωρηση) 
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15.02.2017 (1
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 Τροποποίηση) 

25.09.2017 (1
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03.07.2018 (2
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 Αναθέωρηση) 

Περιφέρειες NUTS που καλύπτονται από το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα 

EL11 – Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
(Anatoliki Makedonia, Thraki) 
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1 .  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ 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 .  Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο Γ Ι Α   Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  

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 

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 αντιστοιχούν 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 

πολλαπλή τιμή ώστε με το πέρας της αξιολόγησης να προκύπτει επαρκής βαθμολογική διαφο-

ροποίηση των προτάσεων στην τελική κατάταξη (αποφυγή μεγάλου αριθμού ισοβαθμιών). Η 

διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζεται διαδοχικά για τις επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων με 

τη σειρά που κρίνει η ΕΥΔ. Σε περίπτωση που πρόταση αποκλείεται σύμφωνα με το αποτέλε-

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

μπορεί να προβεί στην αξιολόγηση και άλλων κατηγοριών κριτηρίων ώστε η αιτιολογημένη α-

πόρριψη της πρότασης να περιλαμβάνει κρίση σε μεγαλύτερο εύρος της πρότασης. Το αποτέ-

λεσμα της αξιολόγησης καθώς και η τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου καταγράφεται συμπληρώνοντας 

το Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ισοβάθμισης μεταξύ προ-

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

αυτές θα ιεραρχούνται (πχ ημερομηνία υποβολής, βαθμολόγηση συγκεκριμένου κριτηρίου κλπ). 

Επισημαίνεται ότι όπου γίνεται αναφορά στα έντυπα Δ1 «Απαραίτητες αρχικές, τεχνικές υπο-

στηρικτικές μελέτες πράξης» και Δ2 «Άδειες και εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης» αντιστοι-

χούν στους Πίνακες 51 και 52 σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφορι-

ακού Συστήματος ΟΠΣ. 
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3 .  Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α   Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ   Π Ρ Α Ξ Ε Ω Ν   Α Ν Α   Δ Ρ Α Σ Η  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΔΡΑΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 
(€) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 45.724.715   

1 1β.1.1 
Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και 

ανάπτυξης επιχειρήσεων 
14.000.000  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

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

κρές επιχειρήσεις 
2.000.000   

3 1β.2.1 
Μεταφορά τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις 

από τους ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς φορείς 
2.000.000   

4 3α.4.1 
Δημιουργία θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων 

Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) 
3.000.000  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

5 3α.4.2 
Ενίσχυση Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) 
5.000.000   

6 
ΤΕΠΙΧ_ΙΙ 

ΑΜΘ 

Συμμετοχή του ΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020 στο ταμείο 
Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ" 
10.000.000  ΑΜΕΣΗ 

7 
ΕΠΑνΕΚ_0

1_ΑΜΘ 

Συμμετοχή του ΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020 στο πρό-
γραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας 
μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων του 

ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020 

15.000.000  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

8 ΟΧΕ_1 
Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(ΣΒΑΑ) 

355.000  
ΑΜΕΣΗ 

1.169.714,92  

9 ΟΧΕ_2 
Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας 

Οδού 
8.200.000   

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 310.422.471   

10 4α.7.1 
Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών 
για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, 

αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές 
8.000.000  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

11 4γ.8.1 
Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημο-

σίων κτιρίων 

15.108.437  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

8.000.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

12 4γ.8.2 
Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτι-

κών κατοικιών 
5.000.000  ΑΜΕΣΗ 

13 5β.9.1 
Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από 

πλημμύρες 
6.500.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

14 5β.9.2 
Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρι-
σης κινδύνων και καταστροφών όπως οι πυρ-

καγιές και οι πλημμύρες 
9.000.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

15 5β.9.3 
Παρεμβάσεις προστασίας από διάβρωση εδα-

φών 
5.000.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

16 6α.10.1 
Ενίσχυση υποδομών διαχείρισης στερεών απο-

βλήτων 
9.000.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

17 6β.11.1 
Επέκταση / αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης 

πόσιμου ύδατος 
44.891.564  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) και  
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

18 6β.11.2 
Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης και 

παρακολούθησης ποιότητας υδάτων διαχειρι-
στικών σχεδίων λεκανών απορροής 

3.000.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

19 6β.11.3 Διαχείριση αστικών λυμάτων 8.500.000  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 11 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

ΔΡΑΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 
(€) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

20 6γ.12.1 
Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη μνη-

μείων 
5.000.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

21 6γ.12.2 
Αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση δια-
τηρητέων, ιστορικών και πολιτιστικών κτιρίων 

6.500.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

22 6γ.12.3 
Αναβάθμιση / ενίσχυση τουριστικού προϊόντος 

Περιφέρειας ΑΜΘ 
5.500.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

23 6δ.13.1 
Προστασία και ανάδειξη οικοσυστημάτων Περι-

φέρειας ΑΜΘ 
4.000.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

24 6ε.14.1 Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια 6.000.000  
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ και 

ΑΜΕΣΗ 

25 6ε.14.2 
Υποδομές χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνι-

κών ομάδων 
1.300.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

26 6ε.14.3 
Προμήθεια οργάνων μέτρησης ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης 
300.000  ΑΜΕΣΗ 

27 7α.15.1 
Παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση / συμπλήρω-

ση καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού στην Π-
ΑΜΘ 

36.500.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

28 7α.15.2 
Ολοκλήρωση συνδέσεων κόμβων οικονομικού 

ενδιαφέροντος με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ 
3.200.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

29 7β.16.1 
Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας εθνι-

κού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π-ΑΜΘ 
30.000.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

 7β.16.2 Ολοκλήρωση οδών αποσυμφόρησης οικισμών    

30 7β.16.3 
Παρεμβάσεις ενεργητικής ασφάλειας μεταφο-

ρών 
4.000.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

31 7ε.17.1 
Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μέσης και 

χαμηλής πίεσης 
32.000.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

32 ΟΧΕ_1 
Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(ΣΒΑΑ) 
21.815.470  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

33 ΟΧΕ_2 
Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας 

Οδού 
45.807.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 90.296.669  

34 9α.18.1 Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας 27.568.826  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

35 9α.18.2 
Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής 

φροντίδας 
10.000.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) / 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

36 10α.19.1 
Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 
15.000.000  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 
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ΔΡΑΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 
(€) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

37 10α.19.2 
Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθ-

μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
35.727.843  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 
και  

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

38 10α.19.3 
Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών επαγγελμα-

τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων 
2.000.000  ΑΜΕΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 53.722.736   

39 9i.22.1 
Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας 

παιδιών 
12.941.381  ΑΜΕΣΗ 

40 9i.22.2 
Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας 

παιδιών με αναπηρία 
1.000.000  ΑΜΕΣΗ 

41 9i.22Α.1 
Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας 
για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 

κατά των γυναικών 
2.000.000  ΑΜΕΣΗ 

42 9ii.23.1 
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 
3.551.264  ΑΜΕΣΗ 

43 9ii.23Α.1 Κέντρα Κοινότητας 13.603.800  

ΑΜΕΣΗ 
(με ελάχιστη βαθμο-
λογία θετικής αξιο-

λόγησης) 

44 9iv.24.1 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 1.000.000  ΑΜΕΣΗ 

45 9iv.24.2 Δομές παροχής συσσιτίων 1.740.000  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

46 9iv.24.3 
Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας 

Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕΔΗΦ) 
2.000.000  ΑΜΕΣΗ 

47 9iv.24A.1 Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών 812.000  ΑΜΕΣΗ 

48 9iv.24A.2 
Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτι-
κής θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας από 

μονάδες ψυχικής υγείας 
1.568.000  ΑΜΕΣΗ 

49 9iv.24A.3 
Κέντρα Ημέρας για την υποστήριξη πασχόντων 

από άνοια 
1.500.000  ΑΜΕΣΗ 

50 9iv.24A.4 
Ανάπτυξη υπηρεσιών / δράσεων πρόληψης και 

αντιμετώπισης των εξαρτήσεων 
1.177.800  ΑΜΕΣΗ 

51 9iv.24A.5 Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6.964.670  ΑΜΕΣΗ 

52 ΟΧΕ_1 
Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(ΣΒΑΑ) 
1.678.057  ΑΜΕΣΗ 

53 ΟΧΕ_2 
Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας 

Οδού 
1.200.000   

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 8.560.709   

54 5.1.1 
Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και 

επιθεώρηση 
4.000.000  ΑΜΕΣΗ 

55 5.2.1 Πληροφόρηση, δημοσιότητα και δικτύωση 3.000.000  ΑΜΕΣΗ 

56 5.3.1 
Υποστήριξη του περιφερειακού συστήματος 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 
1.119.709  ΑΜΕΣΗ 

57 ΟΧΕ_1 
Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(ΣΒΑΑ) 
441.000  ΑΜΕΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 1.344.809   

58 6.1.1 
Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και 

επιθεώρηση 
500.000  ΑΜΕΣΗ 

59 6.2.1 Πληροφόρηση, δημοσιότητα και δικτύωση 500.000  ΑΜΕΣΗ 

60 6.3.1 
Υποστήριξη του περιφερειακού συστήματος 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 
225.184  ΑΜΕΣΗ 

61 ΟΧΕ_1 
Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(ΣΒΑΑ) 
119.625  ΑΜΕΣΗ 
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4 .  Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α   Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α  

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 
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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

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 18 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

4.3 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης
ΝΑΙ

Δεν  έχουν  τηρηθεί οι  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

ΟΧΙ

Βάσει του σταδίου εξέλιξης της πρότασης δεν  

προκύπτει αν αγκαιότητα εξέτασης του κριτηρίου - 

Έχ ει προσκομιστεί δήλωση τήρησης της 

ν ομιμότητας του δικαιούχ ου 

Δεν 

εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν 

εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης 

εφόσον  αν ταποκρίν ον ται στο φυσικό 

αν τικείμεν ο της πράξης

ΝΑΙ

Δεν  έχουν  τηρηθεί οι  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

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. 

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης 

εφόσον  αν ταποκρίν ον ται στο φυσικό 

αν τικείμεν ο της πράξης

ΝΑΙ

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επ ισυνάπτεται 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  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

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 (παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων) του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. 

 Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία εξέτασης της ΔΙΙ_2 (διαδικασία διακήρυξης-προέγκριση σύμβασης) και της ΔΙΙ_3 

(διαδικασία ανάληψης Νομικής Δέσμευσης) εντοπ ιστεί παρατυπ ία, στην διατύπωση γνώμης , ορίζονται τα προτεινόμενα 

διορθωτικά μέτρα  ή το ποσοστό της κατ΄ αποκοπήν διόρθωσης που θα επ ιβληθεί,  κατα τα ειδικά οριζόμενα στην 

απόφαση της Επ ιτροπής   C (2013) 9527 f inal/19.12.2013 και την ΚΥΑ των Δημοσιονομικών Διορθώσεων.

Τήρηση των κανόνων για 

την εξασφάλιση 

προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία

 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ενσωμάτωση 

οριζόντιων πολιτικών 

και τήρηση θεσμικού 

πλαισίου 

1

2

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 Επ ιπτώσεων 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 

ΝΑΙ / ΌΧΙ

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

Παρατηρήσεις:

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 του Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων χρηματοδότησης Πράξεων -πλην Κρατικών 

Ενισχύσεων- Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020) 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 επ ιφύλαξη 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 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 20 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

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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Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ  

5.2 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1β 

5.2.1 Δράση 1β.1.1: Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: ΚΑΛΥΨΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α.1
Έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών του Παραρτήματος VII και όλα τα αναγραφόμενα, τόσο στην ηλεκτρονική, όσο και στη φυσική μορφή του εντύπου υποβολής

πρότασης, καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο της πρότασης, είναι ακριβή και αληθή.
ΝΑΙ / ΌΧΙ Παραρτήματα VII &  IX (Υπoδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων)

Α.2
Η υφιστάμενη επιχείρηση χρησιμοποιεί διπλογραφικό ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρεί βιβλία Β΄ή Γ' κατηγορίας), και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχει 

κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις.
ΝΑΙ / ΌΧΙ

Παράρτημα VII, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Aξιολόγησης: 7.1. Οικονομικά στοιχεία , ανάλογα με 

την κατηγορία των βιβλίων (Αντίγραφα Ε3, Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης)

Α.3
Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη, όπως

αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία.
ΝΑΙ / ΌΧΙ

Παράρτημα VII, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Aξιολόγησης: 7.1. Οικονομικά στοιχεία, ανάλογα με 

την κατηγορία των βιβλίων (Αντίγραφα Ε3, Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης)

Α.4

• H πρόταση εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα «Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ» της Πρόσκλησης.

ή

• τεκμηριώνεται η συνεισφορά της πρότασης στη αλυσίδα αξίας του κλάδου της Περιφερειακής RIS3 όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Πρόσκληση. 

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Παράρτημα VII, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Aξιολόγησης: 7.2. Κατάσταση ενεργών 

δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω www.gsis.gr, ή

Τεκμηρίωση συνεισφοράς των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου όπως όπως θα αναλυθεί 

στην Ενότητα 4. «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ», Παράρτημα 5

Α.5 Λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, ΚΟΙΝΣΕΠ. ΝΑΙ / ΌΧΙ
Παράρτημα VII, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Aξιολόγησης: 7.3. Πράξη σύστασης και 

εκπροσώπησης, ή Επικυρωμένο καταστατικό, ή Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών, κλπ. 

Α.6 Ύπαρξη κατά περίπτωση απαιτούμενης εν ισχύ άδειας λειτουργίας ή αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης, για τη/ις δραστηριότητα/ες  στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται ΝΑΙ / ΌΧΙ
Παράρτημα VII, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Aξιολόγησης: 7.4. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ, ή Αίτηση 

ή Υπεύθυνη Δήλωση, κλπ . 

Α.7 Η επιχείρηση έχει υποβάλλει μόνο μία πρόταση στην Πρόσκληση. ΝΑΙ / ΌΧΙ Παράρτημα ΙΧ Υπoδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων

Α.8
Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση

χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 
ΝΑΙ / ΌΧΙ Παράρτημα ΙΧ Υπoδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων

Α.9 Ο δικαιούχος δεν έχει προβεί σε έναρξη εργασιών για την επένδυση πριν από την υποβολή της αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης. ΝΑΙ / ΌΧΙ Παράρτημα ΙΧ Υπoδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων

Α.10
Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης ή παλιάς

κρατικής ενίσχυσης.
ΝΑΙ / ΌΧΙ Παράρτημα ΙΧ Υπoδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων

Α.11 Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014. ΝΑΙ / ΌΧΙ Παράρτημα ΙΧ Υπoδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων

Α.12

Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις νέες εγκαταστάσεις αυτής

υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές

εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π .).

ΝΑΙ / ΌΧΙ Παράρτημα ΙΧ Υπoδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων

Α.13

Η επιχείρηση δεν εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες

εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών

ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης ), και  λειτουργεί με μία από τις επιλέξιμες από το πρόγραμμα νομικές μορφές.

ΝΑΙ / ΌΧΙ Παράρτημα ΙΧ Υπoδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων

Α.14

H περίοδος υλοποίησης του προτεινόμενου προς συγχρηματοδότηση έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος, η οποία αρχίζει την 1/1/14 και 

περατώνεται στις 31/12/20, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαίας περιόδου για τυχόν περαιτέρω ωρίμανση, αν θεωρείται αναγκαίο (π.χ. περιπτώσεις αναμονής έκδοσης 

αποφάσεων για απαλλοτρίωση, κλπ. )

ΝΑΙ / ΌΧΙ Παράρτημα I, Ενδεικτικό έντυπο αναλυτικής περιγραφής πράξης

Α.15

Η ενίσχυση που χορηγείται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. (Ε.Ε.) 651/2014 συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 

παράγραφος 2 ή 3 της Συνθήκης και απαλλάσσεται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον η ενίσχυση αυτή πληροί όλες τις 

προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014 καθώς και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις των άθρων 25 ή/και 28 του ιδίου Κανονισμού? 

Αντίστοιχα, η ενίσχυση που χορηγείται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού.

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Παράρτημα VII, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Aξιολόγησης: 7.6. Πιστοποιητικά  (Γ.Ε.ΜΗ., Πρακτικό 

Γενικής Συνέλευσης Μετόχων, αντίγραφο Μητρώου Μελών, κλπ) ΚΑΙ

Παράρτημα IV, Ορισμός ΜΜΕ & Υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ / ΌΧΙ

Τεκμηρίωση Κριτηρίου

ΣΤΑΔΙΟ Α -  Έλεγχος Πληρότητας (ΝΑΙ/ΟΧΙ )

Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: H πρόταση θα πρέπει να εκπληρώνει (ΝΑΙ) όλα τα κριτήρια.

Εξειδίκευση Τιμή / Βαθμός

ΣΤΑΔΙΟ Β -  Έλεγχος Επιλεξιμότητας Πρότασης (ΝΑΙ/ΟΧΙ )

Αιτιολόγηση / 

Παρατηρήσεις
Κριτήριο

Εκπλήρωση
Αιτιολόγηση / 

Παρατηρήσεις
Κριτήριο

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: ΤΥΠΙΚΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(Ναι / Όχι)

Εξειδίκευση Τιμή / Βαθμός Εκπλήρωση Τεκμηρίωση Κριτηρίου
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ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β: ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Πολύ Καλή: 9 έως 10

Καλή: 6 έως 8

Μέτρια: 2 έως 5

Ανεπαρκής: 0 έως 1

Β.2

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο «καινοτομίας, 

έρευνας, ανάπτυξης» στοχεύει στη διερεύνηση νέων 

ευκαιριών της αγοράς, για αντιμετώπιση εθνικών, 

ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων προκλήσεων: 0 έως 2

Β.3

Περιγράφεται με ρεαλιστικό και ακριβή τρόπο πώς η 

καινοτομία έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την 

ανάπτυξη της προτείνουσας εταιρίας: 0 έως 2

Β.4

Οι αναμενόμενες επιδόσεις της καινοτομίας είναι 

πειστικές και υπάρχει η δυνατότητα να είναι σχετικές, 

από εμπορική άποψη (value for money ). Είναι 

πιθανώς καλύτερα από ότι άλλες εναλλακτικές 

λύσεις: 0 έως 2

Β.5

Η πρόταση αντικατοπτρίζει μια πολύ καλή κατανόηση 

των κινδύνους κι ευκαιριών, που σχετίζονται με την 

επιτυχή εισαγωγή στην αγορά της καινοτομίας, τόσο 

από τεχνικής, όσο και από εμπορικής απόψεως: 0 έως 

2

Β.6

Η πρόταση δείχνει με πειστικό τρόπο ότι θα υπάρξει 

ζήτηση/αγορά (πρόθυμοι να πληρώσουν ) για την 

καινοτομία όταν το προϊόν/λύση εισαχθεί στην αγορά: 

0 έως 2

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ *Για την θετική αξιολόγηση της Ομάδας Κριτηρίων Β, η πράξη πρέπει να 

έχει λάβει συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη από 5.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 0,00

Συντελεστής 

Στάθμισης

Αιτιολόγηση / 

Παρατηρήσεις

60%

Εξειδίκευση κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός

Β.1

Περιγραφή  

Επενδυτικού 

Σχεδίου

Η πρόταση περιλαμβάνει μια ρεαλιστική 

περιγραφή του παρόντος σταδίου ανάπτυξης 

και της προστιθέμενης αξίας του  

προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου 

«καινοτομίας, έρευνας, ανάπτυξης»,  καθώς 

και την κατανόηση ανταγωνιστικών λύσεων. 

Περιλαμβάνει επίσης, σύγκριση με «ιδεατές», 

γνωστές εμπορικές λύσεις 

(συμπεριλαμβανομένου π.χ. του κόστους, των 

περιβαλλοντικών οφελειών, κλπ ).

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β: 

ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

(Βαρύτητα Ομάδας 

Κριτηρίου 50% )
Βαθμολογείται η στόχευση του επενδυτικού 

σχεδίου και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Κάθε υποκριτήριο δύναται να βαθμολογείται 

από 0 έως 2. 

Η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου 

προκύπτει ως το συνολικό άθροισμα όλων των 

επιμέρους υποκριτηρίων.

40%

Αντικείμενο 

επενδυτικού 

σχεδίου – 

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α
Περιγραφή 

κριτηρίου
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Πωλήσεις εξωτερικού >= 15%: 8 έως 10

Πωλήσεις εξωτερικού<15%: 3 έως 7

Πωλήσεις εξωτερικού = 0% ή 

Δεν προσδιορίζεται: 0

Αύξηση απασχόλησης:  8 έως 10

Σταθερή απασχόληση: 4 έως 7

Μείωση απασχόλησης: 0

Αύξηση ΚΕ επιχείρησης:  10

Σταθερός ΚΕ επιχείρησης: 7

Μείωση ΚΕ επιχείρησης:  0

Ιδιωτι.Συμ/χή>=25% ΚΕ:10

10%=<Ιδιωτ.Συμ/χή<25% ΚΕ: 8

2%=<Ιδιωτ.Συμ/χή<10% ΚΕ:  4

Ιδιωτ.Συμ/χή<2% ΚΕ:  0

Διεθνής πατέντα : 10

Ευρωπαϊκή πατέντα: 8

Εθνική πατέντα: 6

Πατέντα υπό έκδοση:4

Δεν διαθέτει : 0

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

(Βαρύτητα Ομάδας 

Κριτηρίου 30% )

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

10%
Διπλώματα 

Ευρεσιτεχνίας 
Γ.5

Αξιολογείται η μεταβολή του κύκλου 

εργασιών (ΚΕ) της επιχείρησης 

(αύξηση ή μείωση ΚΕ κατά την 

τελευταία τριετία ή διετία, για όσες 

έχουν μόνο 2 κλεισμένες χρήσεις ).

Αξιολογείται το ύψος της ιδιωτικής 

συμμετοχής που διέθεσε η επιχείρηση 

για τη χρηματοδότηση του ερευνητικού 

της προγράμματος την τελευταία 

τριετία σε σχέση με τον κύκλο 

εργασιών (ΚΕ) στην ίδια 3ετία.

Εξετάζεται η ύπαρξη ή μη 

κατοχυρωμένου διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας (πατέντα ) σε ισχύ.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Αξιολογείται  η εξωστρέφεια της 

επιχείρησης (με βάση και τα 

φορολογικά της στοιχεία. Μέσος όρος 

τελευταίας τριετίας ή διετίας, για όσες 

έχουν μόνο 2 κλεισμένες χρήσεις ). 

Υπολογίζεται ως ο λόγος του Μ.Ο. της 

Αξίας Εξαγωγών προς  το Μ.Ο. του 

Συνολικού Κύκλου Εργασιών. 

Τιμή / 

Βαθμός

Γ.4
Επενδυτική 

πολιτική

20%

Εξειδίκευση κριτηρίου

Μεταβολές 

στην 

απασχόληση 

Γ.1

Αγορές - 

στόχοι της 

Επιχείρησης 

15%

15%

20%

Αιτιολόγηση / Παρατηρήσεις

Μεταβολή 

κύκλου 

εργασιών

Αξιολογείται η μεταβολή της 

απασχόληση στην επιχείρηση (ΕΜΕ) 

(αύξηση ή μείωση αριθμού εργαζο-

μένων κατά την τελευταία τριετία ή 

διετία, για όσες έχουν μόνο 2 

κλεισμένες χρήσεις ).

Συντελεστής 

Στάθμισης
Α/Α

Περιγραφή 

κριτηρίου

Γ.3

Γ.2
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Έχει Βραβευτεί: 10

Απλή Συμμετοχή: 5

Δεν συμμετείχε και ούτε βραβεύτηκε: 0

Μη επαρκής τεκμηρίωση: 0

Αιτιολόγηση / Παρατηρήσεις
Συντελεστής 

Στάθμισης
Α/Α

Περιγραφή 

κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Τιμή / 

Βαθμός

0,00

Εξειδίκευση κριτηρίου

Ενδεικτικά η επιχείρηση διαθέτει: 

Συστήματα Διασφάλισης ποιότητας 

παραγωγικής διαδικασίας, Εμπορικά 

Σήματα, Συστήματα αυτοματοποίησης 

στην παραγωγή, Συστήματα αυτομ/σης 

για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

της "παραγωγικής" διαδικασίας, 

Εξειδικευμένα Λογισμικά (ERP, CRM, 

Logistics, κ.α.), Ηλεκτρονικές πωλήσεις, 

Αυτόματα συστήματα παραγγελιοληψίας 

(remote, κ.α.), Οργανωμένη προβολή 

(επαγγελματικοί οδηγοί, μηχανές 

αναζήτησης), κλπ.: 1 έως 10

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Οργάνωση της 

επιχείρησης 

Αξιολογείται η υφιστάμενη οργάνωση 

της επιχείρησης, όπως τεκμηριώνεται 

από τα δικαιολογητικά της επιχείρησης 

(βιβλίο παγίων, πιστοποιήσεις 

συστημάτων ποιότητας και προϊόντων, 

ιστοσελίδα κ.α.).

Για κάθε βαθμολογούμενο στοιχείο που 

διαθέτει η επιχείρηση ο ανώτατος 

βαθμός είναι 1. Επομένως ανώτατος 

βαθμός που μπορεί να λάβει στο 

υποκριτήριο είναι 10.

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ.6

10%Γ.7

Εξετάζεται αν η επιχείρηση έχει 

συμμετάσχει σε Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς 

ή Διεθνείς διαγωνισμούς που 

διοργανώθηκαν από κοινοτικό, εθνικό, 

διεθνή ή εμπορικό φορέα και έχει 

βραβευτεί ή διακριθεί σε κάποια 

κατηγορία, όπως ενδεικτικά: καλύτερο 

προϊόν, καλύτερη συσκευασία, βραβείο 

ποιότητας, βραβείο συσκευασίας, 

βραβείο πράσινης επιχείρησης, βραβείο 

εξαγωγικής αριστείας, βραβείο 

μάρκετινγκ κ.ά.

10%

Διακρίσεις - 

Βραβεύσεις   σε  

διαγωνισμούς

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

(Βαρύτητα Ομάδας 

Κριτηρίου 30%)
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Δεν απαιτείται άδεια/Υπάρχουν  ήδη οι 

απαιτούμενες άδειες: 10

Δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των 

απαιτούμενων αδειών (π.χ. εγκατάστασης, 

δόμησης): 4

Δεν τεκμηριώνεται : 0

Εφικτό: 9 έως 10

Εφικτό υπό προϋποθέσεις: 4 έως 8

Οριακά εφικτό: 1 έως 3

Δεν τεκμηριώνεται: 0 ΌΧΙ*

Εφικτός: 9 έως 10

Εφικτός υπό προϋποθέσεις: 4 έως 8

Οριακά εφικτός: 1 έως 3

Δεν τεκμηριώνεται: 0 ΌΧΙ*

Δ.4

Η πρόταση αποδεικνύει ότι το έργο έχει 

τους σχετικούς πόρους (προσωπικούς, 

εγκαταστάσεις, δίκτυα, κλπ .) για την 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στις 

πλέον κατάλληλες συνθήκες.  Περιγράφει 

με ρεαλιστικό τρόπο το πώς θα μπορούσαν 

να συμμετάσχουν βασικοί ενδιαφερόμενοι 

φορείς/ συνεργάτες/υπεργολάβοι: 0 έως 5 

Δ.5

Η ομάδα έχει σχετική τεχνική/επιστημονική 

εμπειρία γνώσης/διαχείρισης, 

συμπεριλαμβανομένης μιας καλής 

κατανόησης των σχετικών πτυχών της 

αγοράς για τη συγκεκριμένη καινοτομία. 

Ανάλογα με την περίπτωση, η πρόταση 

περιλαμβάνει ένα σχέδιο για την απόκτηση 

ικανοτήτων/ επάρκειας, στις οποίες 

παρουσιάζει έλλειμμα: 0 έως 5

Τιμή / 

Βαθμός

Εξετάζονται οι άδειες που απαιτούνται 

για την έναρξη της υλοποίησης του 

επιχειρηματικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός 

20%

25%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ: 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

(Βαρύτητα Ομάδας 

Κριτηρίου 20% )

Δ.1 Αδειοδοτήσεις

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (*Για την θετική αξιολόγηση της Ομάδας Κριτηρίων Δ τα κριτήρια Δ2 και Δ3 που αφορούν στη ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή "ΌΧΙ". Επίσης, οι αξιολογητές δύνανται να προτείνουν 

τεκμηριωμένες τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του έργου).

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και το 

εφικτό του προϋπολογισμού για την 

υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

20%

ΝΑΙ / 

ΌΧΙ
0,00

35%

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α
Περιγραφή 

κριτηρίου
Εξειδίκευση κριτηρίου

Δ.3

Επάρκεια

Εξετάζεται η επάρκεια του δυναμικού της 

επιχείρησης για την υλοποίηση της 

πρότασης.

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Χρονοδιάγραμμα 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και το 

εφικτό του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Συντελεστής 

Στάθμισης
Αιτιολόγηση / Παρατηρήσεις

Δ.2
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ                   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                        

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ     

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   

Α/Α
Συντελεστής 

στάθμισης

Μέγιστη 

Τιμή/Βαθμολογία

Συνολική 

βαθμολογία

Α ΝΑΙ / ΌΧΙ

Β 50% 0,00 0,00

Γ 30% 0,00 0,00

Δ 20% 0,00 0,00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Συνολικό Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ομάδα κριτηρίων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τους αξιολογητές, σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης 

πρότασης, και τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

1 - Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

1β.1.1 - Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Επενδυτικό Σχέδιο

Κατάσταση Επιχείρησης

Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

0,00

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική 

αξιολόγηση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη από 4, 

και στην Ομάδα Κριτηρίων Β η πράξη πρέπει να έχει λάβει βαθμολογία μεγαλύτερη από 

5, και τα κριτήρια Δ2 και Δ3 που αφορούν στη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 

και του προϋπολογισμού δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή "ΌΧΙ".
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5.3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3α 

5.3.1 Δράση 3α.4.1: Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ                   :
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :
ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                        :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ     :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   :

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

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

4 - Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3

Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ)

ΑΜΘ53

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

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

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

Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α'  Έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση Επιλογή Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / Παρατηρήσεις

1 Επιλεξιμότητα Δικαιούχου
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2.1

Πράξη η οποία εμπίπτει στους 

Θεματικούς Στόχους, στις 

Επενδυτικές Προτεραιότητες, 

στους Ειδικούς Στόχους και στις 

κατηγορίες δράσεων  ή/και στα 

πεδία παρέμβασης

Εξετάζεται εάν Πράξη 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,

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. 

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

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

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΝΑΙ / ΌΧΙ ΝΑΙ

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση Επιλογή 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 (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)

Επιλεξιμότητα Πράξης2

3

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:
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ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αξιολόγηση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός 

σαφήνειας & πληρότητας. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός 

σαφήνειας & πληρότητας.
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται 

επαρκώς η σαφήνεια & η 

πληρότητα.

ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός 

ρεαλιστικότητας του π/ϋ 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός 

ρεαλιστικότητας του π/ϋ
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται 

επαρκώς ρεαλιστικότητα 

του π/ϋ

ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός 

ρεαλιστικότητας του 

χρονοδιαγράμματος 

8-10

Ικανοποιητικός βαθμός 

ρεαλιστικότητας του 

χρονοδιαγράμματος

4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται 

επαρκώς ρεαλιστικότητα 

του χρονοδιαγράμματος

ΌΧΙ 0-3

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α3

Α1

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.  Εξετάζεται επίσης, σε σχέση με την υποβληθείσα μελέτη σκοπιμότητας και τη 

χρηματοοικονομική ανάλυση, η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της Θερμοκοιτίδας και ειδικότερα η 

δυνατότητα συνέχιση της λειτουργίας της Πράξης μετά το πέρας της χρηματοδότησης.

Πληρότητα και σαφήνεια του 

φυσικού αντικειμένου της 

πρότασης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α2

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).                                                                                     

Α.  Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Α 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ", δηλαδή τουλάχιστον συνολικό βαθμό "12". Κάθε 

κριτήριο, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ" (δηλαδή τουλάχιστον βαθμό "4"), θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις.

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

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 και η κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι 

εύλογη . 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. 

3) 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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α
0

Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 32 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο.
ΟΧΙ

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 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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 

κανόνων ως προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 

κανόνων για την απασχόληση 

προσωπικού

ΝΑΙ

Συμβατότητα της πράξης με τους 

κανόνες του ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων    

Αειφόρος ανάπτυξη. 

Β4

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και είναι συμβατή με το 

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων.

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.

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών και της μη διάκρισης. 

Β2

Β3

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.

Β1

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 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.

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 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.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β

Β5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία.   

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.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Κατάσταση Αξιολόγηση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός ωριμότητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης. 4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών της πράξης. 
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. .
ΌΧΙ 0-3

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η συνάφεια της Πράξης με την 

Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ 0,00

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

Γ2
Βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων 

διοικητικών ή άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης (π.χ. Αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων για την 

ανάληψη της πράξης και ένταξή της στο πρόγραμμα 

δράσεων του φορέα) 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ", 

δηλαδή τουλάχιστον συνολικό βαθμό "12". Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ" (δηλαδή 

τουλάχιστον βαθμό "4"), θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Στάδιο εξέλιξης των 

απαιτούμενων ενεργειών 

ωρίμανσης της πράξης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης και 

ειδικότερα η ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης όπως αυτή 

τεκμηριώνεται α) στο Σχέδιο Δράση που υποβάλλεται 

συνημμένα με την αίτηση χρηματοδότησης (συνημμένο 

44) και β) από την ύπαρξη σχεδίου τευχών 

δημοπράτησης εκάστου υποέργου (κατασκευή, 

προμήθεια, παροχή υπηρεσιών), σε σχέση και με το 

θεσμικό πλαίσιο που ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται 

να ακολουθήσει.

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Γ =

Ικανοποιητικός βαθμός  συνάφειας της Πράξης με την 

Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

8-10

4-7

Γ3

Συνάφεια της Πράξης με την 

Περιφερειακή Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Συνάφεια της Πράξης με την Περιφερειακή Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Μεγάλος βαθμός συνάφειας της Πράξης με την Περιφερειακή 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).
ΝΑΙ
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αξιολόγηση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός διοικητικής ικανότητας. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός διοικητικής ικανότητας. 4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η διοικητική ικανότητα. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός επιχειρησιακής ικανότητας. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός επιχειρησιακής ικανότητας. 4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η επιχειρησιακή ικανότητα. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός χρηματοοικονομικής ικανότητας. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός χρηματοοικονομικής ικανότητας. 4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η χρηματοοικονομική ικανότητα. ΌΧΙ 0-3

Δεν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Δ3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή 

"ΝΑΙ" ή "ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ" σε όλα τα κριτήρια (δηλαδή συνολικό βαθμό τουλάχιστον "12" 

ή "8", εάν στο κριτήριο Δ3 έχει επιλεγεί η απάντηση "ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ"). Κάθε κριτήριο, 

για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ" (δηλαδή τουλάχιστον βαθμό "4") -εκτός εάν στο κριτήριο Δ3 

έχει επιλεγεί η απάντηση "ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ"- θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους 

προϋποθέσεις.

* Θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Χρηματοοικονομική ικανότητα 

του δυνητικού δικαιούχου

ΝΑΙ

Δ1

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. Συγκεκριμένα: 

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 & 

υποδομών* (π.χ. δυνατότητα χρήσης 

εξειδικευμένων εργαστηρίων ή/και άλλων 

παραπλήσιων περιβαλλόντων προσομοίωσης ).

Δ2
Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΝΑΙ

Εξετάζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Προηγούμενες υλοποιηθείσες πράξεις και 

συνάφεια τους με την προτεινόμενη πράξη. 

2. Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτική & ποιοτική 

(επίπεδο εκπαίδευσης & κατάρτισης στελεχών 

και επαγγελματική εμπειρία συναφής με το 

ρόλο τους στην πράξη). 

3. Επάρκεια Ομάδας Εργου και κατανομής 

αρμοδιοτήτων κι εργασιών των μελών της.

4. Επάρκεια του Υπεύθυνου Εργου (γνώσεις, 

επίπεδο εκπαίδευσης / κατάρτισης, εμπειρία 

σχετική με την πράξη).

ΝΑΙ

0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Δ =

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.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/

Α
Ομάδα κριτηρίων Τιμή/Βαθμολογία Συντελεστής Στάθμισης Συνολική βαθμολογία

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 0 1 0

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 0,00 35% 0

Β ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 0 1 0

Γ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 0,00 35% 0

Δ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 0,00 30% 0

Ημερομηνία ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

3α - Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών 

και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

4 - Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στους τομείς προτεραιότητας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΜΘ53 («Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ)»)

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 )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η Πράξη θα πρέπει να 

λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα 

κριτήρια ή "ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ" στο 

κριτήριο Δ3.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0,0

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
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5.4 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3δ 

5.4.1 Δράση ΤΕΠΙΧ_ΙΙ_ΑΜΘ: Συμμετοχή του ΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020 στο ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ" 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ Α1: ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΔΡΑΣΗ:

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Α1.  ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3

Τιμή

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020 (ΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

5. Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΜΕ

3δ

Συμμετοχή του ΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020 στο ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ 

1

Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης είναι εντός της 

προθεσμίας που τίθεται στην 

πρόσκληση

Περιγραφή κριτηρίου

Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως 

συμπληρωμένο

2

Εξετάζεται εάν η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της 

προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση

Ελέγχεται εάν το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

Εξετάζεται εάν ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, 

εφόσον τίθενται στην Εξειδίκευση

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της 

πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον 

τίθενται στην Εξειδίκευση
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου 

Τιμή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4

2

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα 

εκτέλεσης του έργου και επιτρέπεται να εκτελεί τα καθήκοντα εφαρμογής του μέσου 

χρηματοοικονομιής τεχνικής σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ. Ο 

έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. νόμοι, κανονιστικές αποφάσεις, 

καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του 

αιτήματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)

5

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση 

πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος, όπως 

ορίζεται στην Πρόσκληση.                                                                                                 

Ελέγχεται άν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες 

δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου 

επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης

1

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης 

πρότασης. Εξετάζεται εάν, για την 

υποβολή της πρότασης, 

χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα 

έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα 

συνοδευτικά έγγραφα.

3

ΣΤΑΔΙΟ Α2.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εξετάζεται εάν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης 

μέχρι την ημερομηνία που ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση 

χρηματοδότησης

Περιγραφή κριτηρίου

Ο Δικαιούχος εμπίπτει στην πρόσκληση

Λοιπά στοιχεία. Ενδεικτικά:

- Κανονιστικό Πλαίσιο του φορέα, 

- Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική και διαχειριστική ικανότητα του 

δικαιούχου, 

- Μελέτες, διοικητικές πράξεις, κ.α.

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση 

πράξης (Νομική ικανότητα)
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε 

υποδομή ή παραγωγική 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 

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

Η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς 

Στόχους, τις Επενδυτικές 

Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ 

και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις

Περιγραφή κριτηρίου Τιμή

7

8

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές 

Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις 

          ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                          

Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων των ΣΤΑΔΙΩΝ Α1 και Α2, εκτός από 

το 9 του ΣΤΑΔΙΟΥ Α2 το οποίο ενδέχεται να μην απαιτείται

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Α                         

(Α1 ΚΑΙ Α2)

Η πράξη προχωρεί στο 

Στάδιο Β της 

αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

9

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων 

χρηματοδοτήσεων

Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή 

και συλλογικών οργάνων του 

δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων 

οργάνων

Εξετάζεται εάν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών 

οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από 

τη σχετική νομοθεσία.

Εξετάζεται εάν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων 

χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά 

χρηματοδοτικά εργαλεία.

6

Η προτεινόμενη πράξη δεν 

περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε 

υποδομή ή παραγωγική 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 ενισχύσεων·(σύμφωνα με το 

άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
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ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΣΤΑΔΙΟ Β1: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή
Δυαδική 

Βαθμολόγηση

Θετική 

γνωμοδότηση
ΝΑΙ

Αρνητική 

γνωμοδότηση
ΟΧΙ

Θετική 

γνωμοδότηση
ΝΑΙ

Αρνητική 

γνωμοδότηση
ΟΧΙ

Θετική 

γνωμοδότηση
ΝΑΙ

Αρνητική 

γνωμοδότηση
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η πράξη προχωρεί στο Στάδιο Β2 

της αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης 

πράξης όσον αφορά: 

α) την αυστηρή και αξιόπιστη μεθοδολογία για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των 

ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

β) οι όροι και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε σχέση με τη στήριξη που παρέχεται 

στους τελικούς αποδέκτες, περιλαμβανομένης της τιμολόγησης· 

γ) η ικανότητα άντλησης πρόσθετων πόρων για επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, 

εκτός από τις συνεισφορές προγραμμάτων· 

δ) η ικανότητα επίδειξης πρόσθετης δραστηριότητας σε σύγκριση με την τρέχουσα 

δραστηριότητα· 

ε) στις περιπτώσεις που ο φορέας εφαρμογής του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

χορηγεί δικούς του χρηματοδοτικούς πόρους στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ή 

μοιράζεται τον κίνδυνο, τα προτεινόμενα μέτρα για την ευθυγράμμιση των 

συμφερόντων και τον μετριασμό πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων.

στ) στα μέτρα δημοσιότητας/επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης (καταλληλότητα 

δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη πράξη)

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχέση με το αντικείμενο της 

Πράξης, την επιλεγμένη μεθοδολογία υλοποίησης και τους ενδεχόμενους κινδύνους 

που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης

Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που 

έχουν υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της ΔΑ.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β1
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                    

 Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων του Σταδίου Β1

Πληρότητα και σαφήνεια του 

φυσικού αντικειμένου της 

προτεινόμενης πράξης 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Β1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2

Ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου 

προϋπολογισμού της πράξης σε 

σχέση με το προτεινόμενο για 

συγχρηματοδότηση φυσικό της 

αντικείμενο

Εξετάζονται:

i) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της πράξης. 

Ειδικότερα εξετάζεται αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την 

υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

ii) το εύλογο της κοστολόγησης της προτεινόμενης πράξης.

iii) το επίπεδο των εξόδων διαχείρισης για την εφαρμογή του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής και η προτεινόμενη μεθοδολογία για τον υπολογισμό 

τους.

iv) η συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, ώστε να αποφεύγονται 

μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

3

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος  ολοκλήρωσης 

της πράξης

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 40 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

ΣΤΑΔΙΟ Β2: ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται Δ/Ε

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

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.

• 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 

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικής 

ενίσχυσης

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 

συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων (EK 

651/2014 και ειδικότερα τα άρθρα 21 για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Κανονισμός de minimis 

1407/2013). Ειδικότερα, ο Δικαιούχος ο οποίος επιλέγεται βάσει του  

Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, και ειδικότερα το Άρθρο 12 αυτού, 

επιβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει σε υλοποίηση των μέσων μέσω ΕΧΟ, οι 

οποίοι θα επιλεγούν μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας.

Τιμή

ΣΤΑΔΙΟ Β2. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 

κανόνων ως προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών 

και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για 

την απασχόληση προσωπικού 

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της 

Πράξης συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, π.χ. το θεσμικό πλαίσιο για 

την επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών.

5

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. 

Αειφόρος ανάπτυξη

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                           

Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ’’ σε όλα τα κριτήρια του 

Σταδίου Β2, εκτός του 2 που μπορεί τεκμηριωμένα να λαμβάνει τιμή 

"OΧΙ" και του 3 που ενδέχεται να λαμβάνει τιμή “Δεν εφαρμόζεται”.

Εξετάζεται με ποιο τρόπο 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 του 

ΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β2                                                                                                    

4

3

Εξασφάλιση της  προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία   

Η πράξη απορρίπτεται

Η πράξη προχωρεί στο 

Στάδιο Β3 της αξιολόγησης
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ΣΤΑΔΙΟ Β3: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Αναγνωρίσιμη συνέργεια / 

συμπληρωματικότητα 
ΝΑΙ

Μη αναγνωρίσιμη 

συνέργεια / 

συμπληρωματικότητα 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

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 

ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί (ex- ante 

αξιολόγηση σύμφωνα με το Άρθρο 37 του ΕΚ 1303/2013). 

2

3

Εξετάζεται εάν 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, είναι 

στο πλαίσιο των τιμών που έχουν οριστεί στην 

Εξειδίκευση. 

Τιμή

Εξετάζεται και προσδιορίζεται η συμβολή της πράξης 

στους στόχους της επενδυτικής προτεραιότητας και στην 

επίτευξη των αντίστοιχων δεικτών εκροής.

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και 

συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που είτε έχουν 

ολοκληρωθεί είτε υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΜΘ 

2014 - 2020 ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 

εξασφαλίζεται πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την 

υλοποίησή της. 

4

ΣΤΑΔΙΟ Β3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Αξιοποίηση

Αποτελεσματικότητα

Αποδοτικότητα

Η πράξη απορρίπτεται

Η πράξη προχωρεί στο 

Στάδιο Β4 της αξιολόγησηςΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β3                                                                                                 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                          

 Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα 

τα κριτήρια εκτός από το κριτήριο 5 όπου μπορεί να 

είναι και "ΌΧΙ".

1
Αναγκαιότητα Υλοποίησης της 

Πράξης 

Συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα της Πράξης 

Εξετάζεται εάν επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων και η ικανότητά του Δικαιούχου να αντλεί 

πρόσθετους πόρους για επενδύσεις στους τελικούς 

αποδέκτες, εκτός από τις συνεισφορές προγραμμάτων.

5
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ΣΤΑΔΙΟ Β4: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΌΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 

Β4

              ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                       

Θετική αξιολόγηση των δυο κριτηρίων του Σταδίου Β4

Η πράξη προχωρεί στο 

Στάδιο Β5 της 

αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

1

Κατάσταση

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης 

των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες, 

κλπ) για την έναρξη της υλοποίησής της, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 

37 του ΕΚ 1303/2013. 

ΣΤΑΔΙΟ Β4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων 

ενεργειών ωρίμανσης της 

πράξης

Βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών

Εξειδίκευση κριτηρίου Τιμή

2

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του παραπάνω 

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης (π.χ. έγκρισης από συμβούλια κλπ), όπως προβλέπονται στο 

Άρθρο 37 του ΕΚ 1303/2013. 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 43 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

ΣΤΑΔΙΟ Β5: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή
Δυαδική 

Βαθμολόγηση

Θετική Γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική Γνωμοδότηση ΌΧΙ

Θετική Γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική Γνωμοδότηση ΌΧΙ

Θετική Γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική Γνωμοδότηση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Β5: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Η πράξη απορρίπτεται

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 

Β5

Διοικητική Ικανότητα

Τέλος Αξιολόγησης

3 Χρηματοοικονομική Ικανότητα

 Εξετάζεται κατά πόσο ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

Συγκεκριμένα, εξετάζεται:

α) διαθέτει επαρκή ικανότητα να εφαρμόσει το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής, συμπεριλαμβανομένης μιας οργανωτικής δομής και ενός 

πλαισίου διακυβέρνησης που παρέχουν την αναγκαία διασφάλιση στη 

διαχειριστική αρχή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα καλύπτει πτυχές 

όπως: σχεδιασμός, εγκατάσταση, επικοινωνία, παρακολούθηση προόδου 

σε σχέση με τους στόχους, διαχείριση κινδύνων και επιχειρηματικοί 

έλεγχοι·

β) διαθέτει αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

Ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα 

πρέπει να διασφαλίζει ότι ο φορέας που είναι επιφορτισμένος με την 

εφαρμογή μέσου/μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής έχει θέσει σε 

εφαρμογή επαρκές περιβάλλον ελέγχου και τηρεί τις διαδικασίες που 

ισχύουν για την εκτέλεση, τη μέτρηση, την παρακολούθηση και τον 

μετριασμό των κινδύνων· 

ε) χρησιμοποιεί λογιστικό σύστημα που παρέχει εγκαίρως ακριβή, πλήρη 

και αξιόπιστη πληροφόρηση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                                                                                      

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια.

2 Επιχειρησιακή Ικανότητα

1

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Την προηγούμενη εμπειρία του 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.

ΚατάστασηΕξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος διαθέτει την κατάλληλη οικονομική και 

χρηματοοικονομική βιωσιμότητα.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Τιμή/Βαθμολογία Συνολική βαθμολογία

Α
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Β1
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Β2
ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Β3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Β4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Β5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Ημερομηνία ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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 )
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5.4.2 Δράση ΕΠΑνΕΚ_01_ΑΜΘ: Συμμετοχή του ΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020 στο πρόγραμμα 
ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρή-
σεων του ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρή-

σεων» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Αφορά στην ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζο-

νται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του 

Τουρισμού. 

Η δράση στοχεύει στα εξής: 

 Στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστι-

κών επιχειρήσεων από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του 

Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρι-

σμός και Τουρισμός Υπαίθρου). 

 Στην δημιουργία τουριστικών μονάδων και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα 

προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεγιστοποιώντας τη συμβολή 

του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη και στους δείκτες απασχόλησης της Χώρας μας.  

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00 € 

έως 400.000,00 €. 

Ειδικά για τις επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας «Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώ-

σεις (camping)» (ΚΑΔ: 55.3 και αναλυτικούς αυτού, όπως ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα, 

ο ανώτατος επιχορηγούμενος Π/Υτου επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στα 200.000,00 ευρώ. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης 

της πρόσκλησης.  

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει  

τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρη-

ματοδότηση της στήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και χωρι-

κής συνοχής με τη μείωση των κύριων περιφερειακών ανισορροπιών στην ΕΕ μέσω της στή-
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ριξης της βιώσιμης αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονο-

μιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που βρίσκονται 

σε παρακμή και των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί (Άρθρο 2 Κανονισμού 

ΕΚ 1301/2013). 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχει-

ρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που θα δρα-

στηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης 

μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης. 

Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: 

Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης 

της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης  (σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα 

ΚΑΔ), μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.  

Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις τουριστικών τουριστικών καταλυμάτων που έχουν συσταθεί και 

για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σω-

ρευτικά : 

1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του σχετικού Παραρ-

τήματος ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02 

2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη 

σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών). 

3. Δεν έχει εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος. 

4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα 

Διευκρινίζεται ότι: 

 Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση. 

Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να προσκομιστεί (ό-

που απαιτείται βάσει των φορολογικών διατάξεων) βεβαίωση έναρξης εργασιών με ΚΑΔ 

41.20.20.01 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατα-

σκευών» (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους ή 

τον 41.20.20.02 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατα-
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σκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.33 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους. 

Στην περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης 

μέχρι την τελική πιστοποίηση.  

 Στη κατηγορία Α, για τα κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα απαιτείται μετά την 

ολοκλήρωση της επένδυσης η έκδοση/γνωστοποίηση ειδικού σήματος λειτουργίας. Αυτό 

ισχύει και για επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε κτιριακές υποδομές τουριστι-

κών καταλυμάτων για τα οποία α) έχει επέλθει διακοπή της υφιστάμενης άδειας (σήμα) 

λειτουργίας λόγω παύσης της δραστηριότητας της επιχείρησης ή β) έχει εγκαταλειφθεί η 

λειτουργία τους και οι κτιριακές της υποδομές διατίθενται με πώληση ή εκμίσθωση σε 

νέα επιχείρηση (ΑΦΜ) που θα συσταθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δρά-

σης. Σε κάθε περίπτωση η διακοπή του σήματος λειτουργίας και για τις δύο ως άνω υ-

πο-περιπτώσεις θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημε-

ρομηνία της προκήρυξης της Δράσης. 

 Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επι-

χείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος 

(σήμα λειτουργίας). 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: 

 οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές 

τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. 

 οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προ-

ϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβά-

σεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνή-

θως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη δια-

νομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shopinshop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ). 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες: 

 για την κατηγορία των επιλέξιμων επιχειρήσεων (Α) να ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι 

περιορισμοί, όπως ορίζονται ανωτέρω 

 για την κατηγορία των επιλέξιμων επιχειρήσεων (Β)να ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι 

περιορισμοί (1), (2),(3) και (4), όπως ορίζονται ανωτέρω 
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 το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε ΚΑΔ του Τουρισμού σύμφωνα με το 

σχετικό  Παράρτημα επιλέξιμων ΚΑΔ  

 να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία 

εξασφάλισης τουλάχιστον ποσοστού 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής, που αντιστοιχεί στο  

προτεινόμενο (επιχορηγούμενο) προϋπολογισμό του Επενδυτικού Σχεδίου σύμφωνα το 

σχετικό Παράρτημα.  

 να δεσμευθούν για την τήρηση των ελάχιστων περιορισμών που αφορούν στους επιλέ-

ξιμους τομείς δραστηριότητας , όπως αυτοί ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση.  

 να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια 

 να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια 

 να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης 

σύμφωνα με το Παράρτημα VIIΟρισμός των ΜΜΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, 

λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής 

 να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλ-

ληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση 

της επένδυσης 

 να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλου-

θες μορφές επιχειρήσεων επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εται-

ρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, 

ατομικές  επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, 

Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν ή να 

δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του 

ΚΦΑΣ 

 να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρ-

θρου 2. παρ. 2.1, σημεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής (2004/C/244/02) 

 να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέ-

χρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και 

υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρό-

σβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμ-

φωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορι-
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σμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω-

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

αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλε-

κτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοι-

πές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως   ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέ-

τησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ 

 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση 

 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης 

 να υποβάλoυν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν 

έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς 

πόρους 

 να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υ-

ποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πό-

ρους 

 το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η 

δεδομένη επιχείρηση (ενιαία οικονομική μονάδα), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης 

από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία 

(τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον 

χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης 

 να υποβάλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση 

μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και 

συνεπώς λόγο απόρριψης. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑ-

ΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Αίτηση χρηματοδότησης 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους υπο-

χρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύ-

σεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύ-

που Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν 

http://www.ependyseis.gr/mis
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συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό 

να υποβληθούν. 

Το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της 

πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: 

 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (www.mindev.gov.gr)  

 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) 

 του ΕΦ (www.efepae.gr ) 

 του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) 

 στην ιστοσελίδα (www.ependyseis.gr) 

 στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΑΜΘ (www.eydamth.gr)  

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στην πρόσκληση 

υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής υπο-

βολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η υποβολή να ολοκληρωθεί μέχρι την καταλη-

κτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων. Μετά τη λήξη της καταληκτικής η-

μερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν 

θα αξιολογούνται.  

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 

(ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυ-

τότητα περιεχομένου και συνέπεια με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Διόρθωση ή τροποποίηση 

ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπλη-

ρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβο-

λής της αίτησης. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προ-

βλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.  

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου 

από τον δικαιούχο της δράσης (από τον δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο του επενδυτικού σχε-

δίου), υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 

αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση, ήτοι έως και την … …. 2017 και ώρα 17:00. Η αίτηση 

ακύρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους δικαιούχους μέσω του helpdesk 

του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr/mis. 

http://www.mindev.gov.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.eydamth.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
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Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα 

αίτησή τους και παρέχει τη δυνατότητα της επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης  ε-

ντός της ταχθείσας προθεσμίας. 

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την ΕΥΔ 

ΕΠΑΝΕΚ, για την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των προσωπικών δε-

δομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται: 

 για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώ-

σεις κατά την υποβολή, αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των 

Δικαιούχων),  

 για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών) 

 για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση 

της εν λόγω δράσης.  

Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων 

βάσει του Ν 2472/97. 

Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει στο Έντυπο Υποβολής προς 

τον ΕΦ ή/και την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη ό-

λων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών. 

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υποψηφιότητας (δικαιολογητικά συμμετοχής/ένταξης) 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης 

να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος 

αυτός θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του σχετικού Παραρτήματος σε μη ε-

πεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (πχ αρχείο τύπου pdf). 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ  

Με απόφαση του ΕΦΕΠΑΕ ορίζεται η ομάδα των Στελεχών που θα επιφορτιστούν με τον έ-

λεγχο των τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής που περιέχονται - 
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στον συνημμένο στην αίτηση χρηματοδότησης-  ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας των δυ-

νητικών δικαιούχων. 

Αξιολογητές 

Οι αξιολογήσεις των υποβαλλομένων αιτήσεων χρηματοδότησης διενεργούνται από έναν (1) 

αξιολογητή, ο οποίος επιλέγεται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ των μελών του μη-

τρώου αξιολογητών του ΕΦ.  

Οι αξιολογητές ορίζονται με σχετική απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών 

Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Οι αξιολογητές που θα κληθούν να αξιολογήσουν στη δράση πρέπει να διαθέτουν εμπειρία 

στην αξιολόγηση αντίστοιχων προγραμμάτων, καθώς επίσης και  τις απαιτούμενες γνώσεις 

για τον οδηγό του προγράμματος και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου υλοποιείται. 

Προβλέπεται διαδικασία/σύστημα εκπαίδευσης των επιλεγέντων αξιολογητών, διαδικασία εξέ-

τασης των αξιολογητών προκειμένου να επιλεγούν οι αξιολογητές εκείνοι που διαθέτουν τα 

απαιτούμενα προσόντα για τη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος, καθώς και σύστη-

μα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης του προβλεπόμενου για τους αξι-

ολογητές έργου. Για τις ανάγκες της αξιολογικής διαδικασίας θα είναι στη διάθεση των αξιολο-

γητών όλο το σχετικό υλικό. 

Επιτροπή Αξιολόγησης 

Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας της δράσης θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης με 

απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργεί-

ου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία υπάγεται η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. Στην απόφαση αυτή θα 

περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, θα ορίζονται τα μέλη της και ότι άλλο σχετικό 

απαιτείται. Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Επι-

πλέον, δύναται να ορίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, και επιπρόσθετες Επιτροπές Αξιολό-

γησης για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης. 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-

τομία» 

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ είναι υπεύθυνη για τον γενικό συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης. Με-

ταξύ άλλων μεριμνά για : 
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 την έκδοση οριζοντίων οδηγιών, διευκρινίσεων και κατευθυντήριων γραμμών που αφο-

ρούν σε θέματα αξιολόγησης 

 την παρακολούθηση και έλεγχο του χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης  

 τις σχετικές εισηγήσεις για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ένταξης και χρηματοδό-

τησης. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Με το πέρας των ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και του ηλεκτρονι-

κού φακέλου υποψηφιότητας εκάστης αίτησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ακολουθεί η 

διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων με την ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑΕNEK και την υποστήρι-

ξη του ΕΦΕΠΑΕ.  

Η αξιολόγηση γίνεται σε δύο στάδια: 

Στο πρώτο στάδιο γίνεται από τα Στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων 

και των δικαιολογητικών συμμετοχής του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας το 

περιεχόμενο του οποίου ορίζεται σε σχετικό Παράρτημα.  

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα κριτήρια όπως αυτά 

περιγράφονται ακολούθως: 

1. Κατάσταση εταίρων/μετόχων εταιρίας (κατηγορία Α και Β) 

2. Επενδυτικό Σχέδιο 

Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής 

Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής διενεργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο έλεγχος της κάλυψης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής απαιτεί την θε-

τική απάντηση στο σύνολο των κριτηρίων. Σε περίπτωση που μία πρόταση δεν πληροί τις τυ-

πικές προϋποθέσεις δεν προχωρεί  σε αξιολόγηση και διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης με αρνητική εισήγηση.  

Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής 

Ο έλεγχος των απαραιτήτων δικαιολογητικών υποστήριξης των αναγραφόμενων στις υποβαλ-

λόμενες προτάσεις, πριν το στάδιο της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου/αίτησης χρημα-

τοδότησης, διενεργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ.  
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Στην περίπτωση που ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας είναι πλήρης, το επενδυτικό 

σχέδιο προωθείται στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.  Αν κατά τον έλεγχο των 

τυπικών προϋποθέσεων ή/και των δικαιολογητικών συμμετοχής, διαπιστωθούν ελλείψεις ενη-

μερώνεται ο δυνητικός δικαιούχος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με χρήση τηλεομοιοτυπίας 

σε αριθμό κλήσης που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος. Σε διάστημα έως δέκα (10) ημερολο-

γιακές ημέρες υποχρεούται να ανταποκριθεί και να προσκομίσει τα ζητούμενα στοιχεία. Σε 

περίπτωση μη προσκόμισης των στοιχείων που ζητούνται έως την ταχθείσα προθεσμία, ο-

ποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπεράσματος για την 

τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης, με 

συνέπεια τη μη περαιτέρω αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου και διαβιβάζεται στην αρμό-

δια Επιτροπή Αξιολόγησης με αρνητική εισήγηση. Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά από 

τους δυνητικούς δικαιούχους, μετά την ειδοποίηση περί ελλείψεων, συμπληρώνουν τον ηλε-

κτρονικό φάκελο υποψηφιότητας κάθε έργου. Η μη προσκόμιση στοιχείων που αφορούν στην 

αξιολόγηση κριτηρίου συνεπάγεται τη μη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού. 

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών  συμ-

μετοχής θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των 

προσκομισθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν και αντιμετωπιστούν φαινόμενα απάτης σε 

βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού. 

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης  

Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου «έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και δικαιο-

λογητικών συμμετοχής» ακολουθεί, για όσες αιτήσεις έλαβαν θετική απάντηση στο σύνολο 

των κριτηρίων αναφορικά με τις τυπικές προϋποθέσεις, η διαδικασία αξιολόγησης η οποία 

πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ από τους αξιολογητές του μητρώου με την ευθύνη της ΕΥΔ 

ΕΠΑνΕΚ και την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ. O ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες για τη διοργάνωση και υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και την κα-

ταχώρηση όλων των απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύ-

σεων (ΠΣΚΕ). Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και γίνεται με βάση τις ακόλουθες ομάδες κριτη-

ρίων:  

Α. Κατάσταση εταίρων/μετόχων εταιρίας (κατηγορία Α και Β, ενότητα 4) 

Β. Επενδυτικό Σχέδιο  
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Οι ομάδες κριτηρίων παρουσιάζονται και αναλύονται ακολούθως. Η βαθμολογία των κριτηρί-

ων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε υποκριτηρίου. Η τελική βαθμολογία 

του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων. Η 

μέγιστη τελική βαθμολογία με την χρήση των ανωτέρω κριτηρίων  είναι το 100,00.  

Κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται και βαθμολογείται από έναν (1) αξιολογητή με βάση τα 

κριτήρια του παρόντος οδηγού. 

Βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης είναι οι εξής: 

 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης ανατίθενται προς αξιολόγηση στους αξιολογητές με τυχαία 

επιλογή μέσω του ΠΣΚΕ. 

 Κάθε κλήρωση για χρέωση αίτησης χρηματοδότησης σε αξιολογητή, λαμβάνει χώρα 

από τους υπεύθυνους της διαδικασίας, τη στιγμή της διενέργειας της αξιολόγησης. Κα-

νένα εμπλεκόμενο μέρος δε γνωρίζει εκ των προτέρων το φυσικό πρόσωπο που θα α-

ναλάβει την αξιολόγηση. 

 Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται κατά την αξιολόγηση ότι ο αξιολογητής δεν ταυτί-

ζεται με το συντάκτη του επενδυτικού σχεδίου και δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με το 

επενδυτικό σχέδιο. 

 Ο αξιολογητής δεν θα μπορεί να αξιολογεί επενδυτικά σχέδια της ίδιας κατηγορίας Περι-

φερειών με την έδρα του. 

 Ο αξιολογητής προβαίνει στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων μέσω του Πληρο-

φοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. 

Στη συνέχεια, για κάθε επενδυτικό σχέδιο συντάσσεται εισήγηση από τον ΕΦ προς την Επι-

τροπή Αξιολόγησης στην οποία θα παρουσιάζονται: 

 η βαθμολογία του  

 ο προτεινόμενος προϋπολογισμός και η αναλογούσα δημόσια επιχορήγηση 

 λοιπά θέματα και παρατηρήσεις. 

Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του ΕΦ να διασφαλίζεται ότι ο εισηγητής δεν σχετίζεται με 

κανέναν τρόπο με τον αξιολογητή του επενδυτικού σχεδίου. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την εισήγηση του ΕΦ, με την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

και κατόπιν εξέτασης των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, συντάσσει πρακτικό που πε-

ριλαμβάνει: 
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 τη βαθμολογική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων 

 τον προϋπολογισμό και την αναλογούσα δημόσια δαπάνη καθενός από αυτά.  

 για τα μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια ή δαπάνες τη σχετική τεκμηρίωση.  

Η κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων γίνεται ανά ομάδα περιφερειών. 

Οι πίνακες βαθμολογικής κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων μαζί με τα πρακτικά αξιολόγη-

σης της /των Επιτροπής/ών Αξιολόγησης διαβιβάζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στον Ειδικό 

Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ, ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφα-

ση. 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 57 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Βαθμός 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Α. Κατάσταση εταίρων/μετόχων εταιρίας (κατηγορία Α και Β)  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 65%) 

Α.1 Εμπειρία 
εταίρων / μετόχων 
της επιχείρησης για 
την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου  

Αξιολογείται η εμπειρία των τριών (3) 
μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / 
μετόχων της επιχείρησης σταθμισμένο με το 
ποσοστό συμμετοχής τους που θα έχουν σε αυτήν 
και εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος. Εάν θα 
υπάρξουν λιγότεροι από τρεις (3) ο σταθμισμένος 
μέσος όρος εξάγεται από τους δηλωθέντες. 
 
Στην περίπτωση που στους μετόχους 
συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο, αξιολογείται 
η εμπειρία αυτού.  

Επαγγελματική Εμπειρία στον Τουρισμό > 10 ΕΤΩΝ  10 

20% 

Γενική Επαγγελματική Εμπειρία > 10 ΕΤΩΝ 7 

Επαγγελματική Εμπειρία στον Τουρισμό <10 και >5 ΕΤΩΝ 8 

Γενική Επαγγελματική Εμπειρία <10 και >5 ΕΤΩΝ 5 

Επαγγελματική Εμπειρία στον Τουρισμό <5 ΕΤΩΝ 6 

Γενική Επαγγελματική Εμπειρία <5 ΕΤΩΝ 4 

Α.2 Εξασφάλιση 
ιδιωτικής 
συμμετοχής 
Επενδυτικού 
Σχεδίου  

Εξετάζεται και βαθμολογείται η δυνατότητα 
εξασφάλισης από τους εταίρους/μετόχους της 
εταιρίας της Ιδιωτικής Συμμετοχής που απαιτείται 
για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100% 
α) εξ ολοκλήρου με  Ίδια κεφάλαια, ή 
β) εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης 
δανείου), από Τράπεζα ή 
γ) συνδυασμό των ανωτέρω 

10 

80% 

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100%  με Ίδια κεφάλαια 
ή/και με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου) σε 
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% και κατά το υπόλοιπο με βεβαίωση 
Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του ΕΣ. 

9 

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100% εξ ολοκλήρου με 
δανεισμό (βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του ΕΣ)   

7 
 

Εξασφάλιση της απαίτησης του οδηγού για την κάλυψη ποσοστού 60% της 
ιδιωτικής συμμετοχής  σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80% και μικρότερο 
του 100% 

6  

Εξασφάλιση της απαίτησης του οδηγού για την κάλυψη ποσοστού 60% της 
ιδιωτικής συμμετοχής  σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% και μικρότερο 
του 80% 

3  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Βαθμός 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 35%) 

Β.1 Περιγραφή του 
Επενδυτικού Σχεδίου  

Αναλυτική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται - κατ΄ 
ελάχιστον - τα ακόλουθα: 
 Δραστηριότητα της επιχείρησης- νομική μορφή 
 Σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου – Παραγόμενες Υπηρεσίες 
 Πλεονεκτήματα της επιχείρησης έναντι των άλλων επιχειρήσεων της περιοχής.  
 Προϋπολογισμός , κατηγορίες και τεκμηρίωση δαπανών, ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού, 

χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου. 
 Εξετάζεται το εφικτό του χρονοδιαγράμματος λαμβανομένης υπόψη της ωριμότητας και της 

πολυπλοκότητας του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση που απαιτούνται άδειες για την 
έναρξη της επένδυσης (π.χ. άδεια δόμησης) :  

     α) αναφέρονται οι άδειες  
β) περιγράφεται η διαδικασία αδειοδότησης 
γ) εκτιμάται ο χρόνος για την έκδοσή τους.  

Αν δεν απαιτείται η έκδοση αδειών ή αυτές έχουν εκδοθεί, παρατίθεται σχετική τεκμηρίωση. 
Εξετάζονται και αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του Επενδυτικού Σχεδίου. (Στο κριτήριο αυτό 
χρησιμοποιείται ελεύθερα εύρος τιμών από τον Αξιολογητή στην κλίμακα 1 έως 10 και στα 
προκαθορισμένα όρια ανά περίπτωση). 

 
Πολύ Καλά 

8 έως 10 

70% 

Καλά 5 έως 7 

Ανεπαρκή 1 έως 4 

Β.2 Προβλέψεις Εσόδων- 
Εξόδων της επιχείρησης  

Εξετάζεται η τεκμηρίωση των προβλέψεων των οικονομικών της επιχείρησης (έσοδα- έξοδα) για 
πέντε έτη από την ολοκλήρωσή του. 

Πλήρης 
τεκμηρίωση  

10 

30% Μερική 
τεκμηρίωση  

5 

Ανεπαρκής 
τεκμηρίωση 0 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  ΒΑΘΜΟΣ  

Α. Κατάσταση Εταίρων/μετόχων της Εταιρίας (κατηγορία Α και Β) 

 

65% 

 Β.  Επενδυτικό Σχέδιο 

 

35% 
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6  Α Ξ Ο Ν Α Σ  Π Ρ Ο Τ Ε Ρ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  2 :  Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η  Τ Η Σ  Ε Λ Κ Υ Σ Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ  Τ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ  Ω Σ  
Τ Ο Π Ο Υ  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν  Κ Α Ι  Α Τ Ο Μ Ω Ν  

6.2 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4α 

6.2.1 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 Αιτιολόγηση
Τιμή / 

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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6.3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4γ 

6.3.1 Δράση 4γ.8.1: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων – Συγκριτική αξιολόγηση 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Δεν τεκμηριώνεται η 

αναγκαιότητα υλοποίησης της 

πράξης και ο τρόπος με τον 

οποίο η προτεινόμενη πράξη 

συμβάλλει στον ειδικό στόχο. 

ΟΧΙ

0,5 ≤ Πv 10

0,3 ≤ Πv < 0,5 8

0,1 ≤ Πv < 0,3 5

0 < Πv < 0,1 3

Πv = 0 0

Υψηλή 10

Μέση 7

Χαμηλή 4

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

Εξετάζεται η Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ/ ΣΗΘΥΑ με τον προσδιορισμό του ποσοστού 

εξυπηρέτησης αναγκών με ΑΠΕ/ ΣΗΘΥΑ επ ί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.Το 

κριτήριο βαθμολογείται μόνο στην περίπτωση που η εξεταζόμενη πρόταση προβλέπει την 

ενσωμάτωση ΑΠΕ.  

Υψηλή 10

Μέση 7

Χαμηλή 4

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

Κτίριο σχεδόν μηδενικής 

κατανάλωσης
10

Κτίριο κατηγορίας Α+ 8

Κτίριο κατηγορίας Α 6

Κτίριο Κατηγορίας Β+ 4

Κτίριο Κατηγορίας Β 2

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης 

 Ενσωμάτωση 

τεχνολογιών ΑΠΕ / 

ΣΗΘΥΑ
Η βαθμολογία τίθεται μετά το πέρας της αξιολόγησης του συνόλου των προτάσεων βάσει 

κλίμακας τιμών όπως προκύπτει από τη διαίρεση του εύρους μεταξύ της ελάχιστης και της 

μέγιστης τιμής των δεικτών σε τρία ίσα μέρη, μετά την αφέραιση των προτάσεων που 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη τεκμηρίωσης. 

5 Ενεργειακή απόδοση

Εξετάζεται η αναβάθμιση σε ανώτερη της κατηγορίας ελάχιστων προδιαγραφών  που ορίζεται 

από το θεσμικό πλαίσιο (κατηγορία Β) ,όπως προκύπτει με βάση την εκτίμηση του 1ου 

π ιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από την 

ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου μετά τις παρεμβάσεις, όπως αναμένεται να προκύψει από το 

2ο Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

3
Ενεργειακή 

αποδοτικότητα

Εξετάζεται η ενεργειακή αποδοτικότητα της πράξης. Προσδιορίζεται η εξοικονομούμενη 

ενέργεια ανά μονάδα επ ιφάνειας (ktoe/τ.μ.).

Η βαθμολογία τίθεται μετά το πέρας της αξιολόγησης του συνόλου των προτάσεων βάσει 

κλίμακας τιμών όπως προκύπτει από τη διαίρεση του εύρους μεταξύ της ελάχιστης και της 

μέγιστης τιμής των δεικτών σε τρία ίσα μέρη, μετά την αφέραιση των προτάσεων που 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη τεκμηρίωσης. 

4

Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης και ο 

τρόπος με τον οποίο η 

προτεινόμενη πράξη συμβάλλει 

στον ειδικό στόχο.

ΝΑΙ

2 Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επ ίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί 

σε επ ίπεδο 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).

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 "Εξοικονόμηση 

ενέργειας σε δημόσιες υποδομές". Εξετάζεται επ ίσης η συμβατότητα της πράξης με το Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης.

Εξειδίκευση κριτηρίουΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
Αιτιολόγηση
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1 ≤ Πi 10

0,75 ≤ Πi < 1 8

0,5 ≤ Πi < 0,75 5

0 < Πi < 0,5 3

Πi = 0 0

Περιγράφεται επαρκώς ο 

τρόπος αξιοποίησης των 

παραδοτέων της πράξης και 

τεκμηριώνεται η συντήρηση της 

και η εξασφάλιση της 

λειτουργίας της.

ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Υψηλή 10

Μέση 7

Χαμηλή 4

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 

συμπληρωματικότητα με άλλο/α 

έργα.

ΝΑΙ

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης 

ΟΧΙ

8

6 Αποδοτικότητα

Παρατηρήσεις: Οπου αναφέρεται "ενέργεια" υπολογίζεται σε "πρωτογενή ενέργεια" (ΚΕΝΑΚ/2017 Πίνακας Β.1).  Οπου αναφέρεται "δείκτης εκροής" νοείται ο CO32 της πρόσκλησης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίας
Η Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με - "ΟΧΙ" στο κριτήριο 1  και λιγότερο από 2 στο κριτήριο 5

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 

λειτουργικότητά της και η συντήρηση της.  Πχ σε περίπτωση πράξεων υποδομών, όπου 

απαιτείται συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη 

σχετικών φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας και συντήρησης ή να προβλέπει τις 

αναγκαίες ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

λειτουργία και η συντήρηση. Κατά την ολοκλήρωση της πράξης απαιτείται ο ορισμός 

ενεργειακού υπευθύνου. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 

επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.  

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Λειτουργικότητα, 

Αξιοποίηση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

9

7

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 επ ίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Οικονομικότητα της 

πρότασης

Εξετάζεται η οικονομική αποδοτικότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Προσδιορίζεται ο 

λόγος του συνολικού κόστους των παρεμβάσεων ανά ktoe εξοικονομούμενης ενέργειας 

(€/ktoe).  Η βαθμολογία τίθεται μετά το πέρας της αξιολόγησης του συνόλου των προτάσεων 

βάσει κλίμακας τιμών όπως προκύπτει από τη διαίρεση του εύρους μεταξύ της ελάχιστης και 

της μέγιστης τιμής των δεικτών σε τρία ίσα μέρη.

Η πράξη δεν έχει συνέργεια 

ή/και συμπληρωματικότητα με 

άλλο/α έργα.

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).

Εξειδίκευση κριτηρίουΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
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

Η επ ιλογή του συγκεκριμένου έργου προκύπτει από Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων που απαιτείται σύμφωνα με το ν.4342/2015 (εφόσον πρόκειται για κτίρια 

ιδιοκτησίας ΟΤΑ)

Δεν απαιτείται Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (για κτίρια εκτός ΟΤΑ)

Η επ ιλογή του συγκεκριμένου έργου  δεν προκύπτει από Σχέδιο Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων που απαιτείται σύμφωνα με το ν.4342/2015 (εφόσον πρόκειται για 

κτίρια ιδιοκτησίας ΟΤΑ) 

0

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης βεβαιώνονται με την εγκατάσταση 

συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης
5

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης δε βεβαιώνονται με την εγκατάσταση 

συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης
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

2
Σχέδιο Ενεργειακής 

Απόδοσης  Κτιρίων

Εξετάζεται αν η επ ιλογή του συγκεκριμένου έργου προκύπτει από το Σχέδιο 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που απαιτείται σύμφωνα με το ν.4342/2015 (εφόσον 

πρόκειται για κτίρια ιδιοκτησίας ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού) 

5

3
Σύστημα Ενεργειακής 

Διαχείρισης

Εξετάζεται αν οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης βεβαιώνονται με την εγκατάσταση 

συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης

4

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)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από ένα (1) ή στο υποκριτήριο Δ4 λάβει 

τιμή μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

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 των επ ιμέρους τιμών. Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 

προπαρασκευαστικές ενέργειες καθώς και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

Κύριο 

Υποέργο

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 8 - Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές

ΔΡΑΣΗ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

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

4γ.8.1 - Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων

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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6.3.2 Δράση 4γ.8.1: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων – Άμεση αξιολόγηση 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Δεν τεκμηριώνεται η 

αναγκαιότητα υλοποίησης της 

πράξης και ο τρόπος με τον 

οποίο η προτεινόμενη πράξη 

συμβάλλει στον ειδικό στόχο. 

ΟΧΙ

0,5 ≤ Πv 10

0,3 ≤ Πv < 0,5 8

0,1 ≤ Πv < 0,3 5

0 < Πv < 0,1 3

Πv = 0 0

Υψηλή (>60% μείωση) 10

Μέση (30-60% μείωση) 7

Χαμηλή (15-30% μείωση) 4

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

Υψηλή (> 71% εξυπηρέτηση 

αναγκών με ΑΠΕ επ ί της 

συνολικής κατανάλωσης 

ενέργειας)

10

Μέση (40% - 70%) 7

Χαμηλή (40% <  ) 4

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

Κτίριο σχεδόν μηδενικής 

κατανάλωσης
10

Κτίριο κατηγορίας Α+ 8

Κτίριο κατηγορίας Α 6

Κτίριο Κατηγορίας Β+ 4

Κτίριο Κατηγορίας Β 2

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης 

Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης και ο 

τρόπος με τον οποίο η 

προτεινόμενη πράξη συμβάλλει 

στον ειδικό στόχο.

ΝΑΙ

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επ ίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί 

σε επ ίπεδο 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).

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 "Εξοικονόμηση 

ενέργειας σε δημόσιες υποδομές". Εξετάζεται επ ίσης η συμβατότητα της πράξης με το Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4

Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
Αιτιολόγηση

3
Ενεργειακή 

αποδοτικότητα

Εξετάζεται η ενεργειακή αποδοτικότητα της πράξης. Προσδιορίζεται η εξοικονομούμενη 

ενέργεια ανά μονάδα επ ιφάνειας (ktoe/τ.μ.).

2

Α/Α

 Ενσωμάτωση 

τεχνολογιών ΑΠΕ / 

ΣΗΘΥΑ

Εξετάζεται η Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ/ ΣΗΘΥΑ με τον προσδιορισμό του ποσοστού 

εξυπηρέτησης αναγκών με ΑΠΕ/ ΣΗΘΥΑ επ ί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.Το 

κριτήριο βαθμολογείται μόνο στην περίπτωση που η εξεταζόμενη πρόταση προβλέπει την 

ενσωμάτωση ΑΠΕ.  

5 Ενεργειακή απόδοση

Εξετάζεται η αναβάθμιση σε ανώτερη της κατηγορίας ελάχιστων προδιαγραφών  που ορίζεται 

από το θεσμικό πλαίσιο (κατηγορία Β) ,όπως προκύπτει με βάση την εκτίμηση του 1ου 

π ιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από την 

ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου μετά τις παρεμβάσεις, όπως αναμένεται να προκύψει από το 

2ο Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Εξειδίκευση κριτηρίου
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1 ≤ Πi 10

0,75 ≤ Πi < 1 8

0,5 ≤ Πi < 0,75 5

0 < Πi < 0,5 3

Πi = 0 0

Περιγράφεται επαρκώς ο 

τρόπος αξιοποίησης των 

παραδοτέων της πράξης και 

τεκμηριώνεται η συντήρηση της 

και η εξασφάλιση της 

λειτουργίας της.

ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΟΧΙ

Υψηλή  (Προτάσεις με 

οποίες για κάθε 

εξοικονομούμενη kwh, 

δαπανώνται έως 50ευρώ)

10

Μέση  (Προτάσεις με οποίες 

για κάθε εξοικονομούμενη 

kwh, δαπανώνται από 51 

έως 80ευρώ)

7

Χαμηλή  (Προτάσεις με 

οποίες για κάθε 

εξοικονομούμενη kwh, 

δαπανώνται πάνω από 80 

ευρώ)

4

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 

συμπληρωματικότητα με άλλο/α 

έργα.

ΝΑΙ

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης 

Παρατηρήσεις: Οπου αναφέρεται "ενέργεια" υπολογίζεται σε "πρωτογενή ενέργεια" (ΚΕΝΑΚ/2017 Πίνακας Β.1). Οπου αναφέρεται "δείκτης εκροής" νοείται ο CO32 της πρόσκλησης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίας
Η Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με - "ΟΧΙ" στο κριτήριο 1  και λιγότερο από 4 στο κριτήριο 5

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 

λειτουργικότητά της και η συντήρηση της.  Πχ σε περίπτωση πράξεων υποδομών, όπου 

απαιτείται συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη 

σχετικών φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας και συντήρησης ή να προβλέπει τις 

αναγκαίες ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

λειτουργία και η συντήρηση. Κατά την ολοκλήρωση της πράξης απαιτείται ο ορισμός 

ενεργειακού υπευθύνου. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 

επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.  

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Λειτουργικότητα, 

Αξιοποίηση

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

9

7

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 επ ίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Οικονομικότητα της 

πρότασης

Εξετάζεται η οικονομική αποδοτικότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Προσδιορίζεται 

από τη σχέση του κόστους ανά εξοικονομούμενη kw h.

Η πράξη δεν έχει συνέργεια 

ή/και συμπληρωματικότητα με 

άλλο/α έργα.

6 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).

8

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
ΑιτιολόγησηΑ/Α Εξειδίκευση 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 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.Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 

προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα"
1

Ανώριμο 0

Η επ ιλογή του συγκεκριμένου έργου προκύπτει από Σχέδιο 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που απαιτείται σύμφωνα με το 

ν.4342/2015 (εφόσον πρόκειται για κτίρια ιδιοκτησίας ΟΤΑ)

Δεν απαιτείται Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (για 

κτίρια εκτός ΟΤΑ)

Η επ ιλογή του συγκεκριμένου έργου  δεν προκύπτει από Σχέδιο 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που απαιτείται σύμφωνα με το 

ν.4342/2015 (εφόσον πρόκειται για κτίρια ιδιοκτησίας ΟΤΑ) 

0

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης βεβαιώνονται με την 

εγκατάσταση συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης
5

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης δε βεβαιώνονται με την 

εγκατάσταση συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης
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

2
Σχέδιο Ενεργειακής 

Απόδοσης  Κτιρίων

Εξετάζεται αν η επ ιλογή του συγκεκριμένου έργου προκύπτει από 

το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που απαιτείται σύμφωνα 

με το ν.4342/2015 (εφόσον πρόκειται για κτίρια ιδιοκτησίας ΟΤΑ Α' 

& Β' βαθμού) 

5

3
Σύστημα Ενεργειακής 

Διαχείρισης

Εξετάζεται αν οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης βεβαιώνονται 

με την εγκατάσταση συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

4

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)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από ένα (1) ή στο 

υποκριτήριο Δ4 λάβει τιμή μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

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 των 

επ ιμέρους τιμών. Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 

προπαρασκευαστικές ενέργειες καθώς και υποέργων ΟΚΩ, 

Αρχαιολογίας δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Κύριο 

Υποέργο

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 8 - Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές

ΔΡΑΣΗ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

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

4γ.8.1 - Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων

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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6.3.3 Δράση 4γ.8.2: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών κατοικιών – Άμεση αξιολόγηση 
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6.4 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5β 

6.4.1 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 βαθμολογίας
Η 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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6.4.2 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 βαθμολογίας
Η 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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6.4.3 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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6.5 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6α 

6.5.1 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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6.6 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6β 

6.6.1 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
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6.6.2 Δράση 6β.11.1: Επέκταση / αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος – Συγκριτική αξιολόγηση 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ                   :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ                                   :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                        :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ     :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   :

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

Ομάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση Επιλογή

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου

Α/Α

1

ΣΤΑΔΙΟ Ά   Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

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

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

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

Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

11 - Αποδοτική χρήση υδάτινων πόρων

6β.11.1 - Επέκταση / αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος

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

Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / Παρατηρήσεις
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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

Ομάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση ΕπιλογήΑ/Α

2 Επιλεξιμότητα Πράξης

Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / Παρατηρήσεις
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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

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 ΕπιλογήΑ/Α

3

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
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ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σε σχ έση με το προτειν όμεν ο για συγχ ρηματοδότηση φυσικό  αν τικείμεν ο της πράξης εξετάζον ται τα ακόλουθα:

α) η πληρότητα του προτειν όμεν ου προϋπολογισμού στο σύν ολο της πράξης και στα επιμέρους προτειν όμεν α υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 

αν  η πράξη περιλαμβάν ει όλα τα αν αγκαία κόστη για την  υλοποίηση πλήρους και λειτουργικού φυσικού αν τικειμέν ου όσον  αφορά 

εργασίες/προμήθειες/υπηρεσίες, αν  ο προυπολογισμός βασίζεται σε συν ημμέν η αν αλυτική προμέτρηση και εάν  έχουν  ληφθεί υπόψη, κατά την  

σύν ταξη του προυπολογισμού, τα στοιχ εία όλων  των  υποστηρικτικών  μελετών  (π.χ . Γεωτεχν ικών , ΜΠΕ κλπ).

β) το κατά πόσο η κοστολόγιση της προτειν όμεν ης πράξης είν αι εύλογη 

β.1) Εφόσον  προβλέπεται από την  Πρόσκληση η χ ρηματοδότηση της πράξης ν α γίν ει βάσει παραστατικών :

β.1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από καν ον ιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την  

έγκριση, αν απροσαρμογή και τροποποίηση των  εν ιαίων  τιμολογίων  Έργων  Οδοποιίας, Υδραυλικών , Λιμεν ικών , Οικοδομικών  και Πρασίν ου, 

και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ . σύν ταξη τευχ ών  δημοπράτησης) τόσο οι τιμές μον άδας, όσο και ο συν ολικός 

προϋπολογισμός των  υποέργων /πράξης θεωρείται ρεαλιστικός. 

β.1.2) Σε άλλη περίπτωση για την  εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν  ν α χ ρησιμοποιηθούν  στοιχ εία όπως:

• πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν  υλοποιηθεί, λαμβάν ον τας υπόψη τις επικρατούσες συν θήκες της  αγοράς κατά το 

χ ρόν ο αξιολόγησης της πρότασης

• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχ ιστον  δύο προσφορές από δύο αν εξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλον ται από τον  

δυν ητικό δικαιούχ ο.

β.2) Εφόσον  προβλέπεται στη σχ ετική Πρόσκληση η χ ρηματοδότηση της προτειν όμεν ης πράξης ν α ακολουθήσει μία από τις απλοποιημέν ες 

μεθόδους κόστους (τυποποιημέν ες κλίμακες κόστους κατά μον άδα, κατ’ αποκοπή ποσών  που δεν  υπερβαίν ουν  τις 100 000 EUR δημόσιας 

συμμετοχ ής, κατ’ αποκοπή χ ρηματοδότηση που καθορίζεται με την  εφαρμογή εν ός ποσοστού σε μια ή περισσότερες προκαθορισμέν ες 

κατηγορίες δαπαν ών ) εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχ ετικής μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην  Πρόσκληση.

γ) η ορθή καταν ομή και το εύλογο του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/κατηγορίες δαπαν ών  σε σχ έση με το  προτειν όμεν ο φυσικό 

αν τικείμεν ο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθν ικούς καν όν ες επιλεξιμότητας και τους τυχ όν  ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε 

ν α αποφεύγον ται μη αν αγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2
Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

Η ρεαλιστικότητα του χ ρον οδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχ έση με:

α) το είδος του προς εκτέλεση φυσικού αν τικειμέν ου.  

β) την  επιλεγμέν η μέθοδο υλοποίησης (είδος διαδικασίας διαγων ισμού, αυτπιστασία, αν άθεση κλπ) 

γ) τους εν δεχ όμεν ους κιν δύν ους που συν δέον ται με την υλοποίηση της πράξης (αρχ αιολογικά ευρήματα ή πιθαν ές καθυστερήσεις σχ ετικά με

την  έκδοση καν ον ιστικών  αποφάσεων  που απαιτούν ται για την  υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων  κλπ).

δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης 

ε) Θα εκτιμηθεί η πραγματική εκκίν ηση και διάρκεια της υλοποίησης συν εκτιμών τας χ ρον ικά και τις διοικητικές εν έργειες που προαπαιτούν ται

πριν  την  διαδικασία δημοπράτησης, την  υπογραφή της  σύμβασης και την  εκτέλεση και ολοκλήρωση της πράξη.

Ειδικότερα σε σχ έση με την αν άθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων ) το χ ρον οδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αν άθεσης

δεν  πρέπει ν α υπερβαίν ει τις προθεσμίες που ορίζον ται στον  Ν. 4314/2014 (άρθρο 28).

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

3

Η πρόταση αξιολογείται ως προς: 

α) τη σαφήν εια του περιεχομέν ου της πρότασης ως προς το εάν  καθορίζον ται τα διακριτά παραδοτέα και οι δείκτες εκροών , των  υποέργων  της 

πράξης και απεικον ίζον ται πλήρως και ορθά στο ΤΔΠ, σε συν άρτηση με τις συν ν ημέν ες 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 διαχ ωρισμού  σε υποέργα με αν αφορά 

των  απαιτούμεν ων  εν εργειών  και της χ ρον ικής τους αλληλουχ ίας

γ) την  πληρότητα της τεχν ικής περιγραφής του φυσικού αν τικειμέν ου για το σύν ολο των  υποέργων  της πράξης (όπως περιγράφεται στο ΤΔΠ), 

όσον  αφορά: 1) τα βασικά τεχν ικά και 2) τα λειτουργικά χ αρακτηριστικά της προτειν όμεν ης πράξης σε αν τιστοιχ ία με τα διακριτά παραδοτέα 

του έργου. Εξετάζον ται το ΤΔΠ και η εν δεικτική καταν ομή σε επίπεδο φυσικού αν τικειμέν ου και προϋπολογισμού του έργου σε υποέργα σε 

συν άρτηση με τα έν τυπα Δ1, Δ2

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 

περίπτωση

Εξειδίκευση κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑιτιολόγησηΑ/Α

Περιγραφή 

κριτηρίου

Σε αντίθετη 

περίπτωση

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 

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 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης
ΝΑΙ

Δεν  έχουν  τηρηθεί οι  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

ΟΧΙ

Βάσει του σταδίου εξέλιξης της πρότασης δεν  

προκύπτει αν αγκαιότητα εξέτασης του κριτηρίου - 

Έχ ει προσκομιστεί δήλωση τήρησης της 

ν ομιμότητας του δικαιούχ ου 

Δεν 

εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν 

εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης 

εφόσον  αν ταποκρίν ον ται στο φυσικό 

αν τικείμεν ο της πράξης

ΝΑΙ

Δεν  έχουν  τηρηθεί οι  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

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. 

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης 

εφόσον  αν ταποκρίν ον ται στο φυσικό 

αν τικείμεν ο της πράξης

ΝΑΙ

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επ ισυνάπτεται 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  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

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

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

Τήρηση των εθνικών και 

κοινοτικών κανόνων ως 

προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών 

Παρατηρήσεις:

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός

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 Επ ιπτώσεων κάθε ΕΠ. 

Συμβατότητα της πράξης με 

τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων      

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 επ ιφύλαξη της 

ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 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.

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 διαπ ιστώνονται 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
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Α.  ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Πράξεις εξωτερικού δικτύου που επ ιλύουν προβλήματα ποιότητας: 10 βαθμ. (αποδεδειγμένη υπέρβαση των χημικών & μικροβιολογικών 

παραμέτρων της σχετικής ΚΥΑ (Υ2/2600/2001 όπως ισχύει) και αφορά στο εξωτερικό υδραγωγείο που τεκμηριώνεται με έγγραφο της αρμόδιας 

Αρχής.

Πράξεις εξωτερικού δικτύου που επ ιλύουν προβλήματα ποσότητας: 8 βαθμ. (η ανεπάρκεια ποσότητας τεκμηριώνεται με βάση τις παραδοχές και 

υπολογισμούς της υδραυλικής μελέτης του έργου και έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μετρήσεων παροχόμετρων για τουλάχιστον ένα πλήρες 

έτος).

Πράξεις εξωτερικού δικτύου που επ ιλύουν προβλήματα ποσότητας: 6 βαθμ. (η ανεπάρκεια ποσότητας τεκμηριώνεται με βάση τις παραδοχές και 

υπολογισμούς της υδραυλικής μελέτης του έργου).

Πράξεις εσωτερικού δικτύου που επ ιλύουν προβλήματα ποιότητας: 6 βαθμ. (αποδεδειγμένη υπέρβαση των χημικών & μικροβιολογικών 

παραμέτρων της σχετικής ΚΥΑ (Υ2/2600/2001 όπως ισχύει) και αφορά στο εσωτερικό υδραγωγείο που τεκμηριώνεται με έγγραφο της αρμόδιας 

Αρχής.

Πράξεις εσωτερικού δικτύου που επ ιλύουν προβλήματα ποσότητας: 4 βαθμ.  (η ανεπάρκεια ποσότητας τεκμηριώνεται με βάση τις παραδοχές 

και υπολογισμούς της υδραυλικής μελέτης του έργου και έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μετρήσεων παροχόμετρων για τουλάχιστον ένα πλήρες 

έτος).

Πράξεις εσωτερικού δικτύου που επ ιλύουν προβλήματα ποσότητας: 2 βαθμ.(η ανεπάρκεια ποσότητας τεκμηριώνεται με βάση τις παραδοχές και 

υπολογισμούς της υδραυλικής μελέτης του έργου).

Άλλο: 0

Β.  ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Πράξεις εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου που επ ιλύουν προβλήματα διαρροών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% επ ί του συνόλου αυτών: 

10 βαθμ. (ο βαθμός εξοικονόμησης τεκμηριώνεται με βάση τις παραδοχές και υπολογισμούς της υδραυλικής μελέτης του έργου).

Πράξεις εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου που επ ιλύουν προβλήματα διαρροών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% επ ί του συνόλου αυτών: 7 

βαθμ. (ο βαθμός εξοικονόμησης τεκμηριώνεται με βάση τις παραδοχές και υπολογισμούς της υδραυλικής μελέτης του έργου).

Πράξεις εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου που επ ιλύουν προβλήματα διαρροών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% επ ί του συνόλου αυτών: 4 

βαθμ. (ο βαθμός εξοικονόμησης τεκμηριώνεται με βάση τις παραδοχές και υπολογισμούς της υδραυλικής μελέτης του έργου).

Άλλο: 0

(*) για τις ανάγκες της πρόσκλησης εσωτερικό δίκτυο θεωρείται το δίκτυο εντός των ορίων του οικισμού και εξωτερικό το εκτός 

των ορίων του οικισμού

10 (ναι)

7 (ναι)

4 (ναι)

0 (όχι)

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επ ίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επ ίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην 

Πρόσκληση, όπου εφαρμόζεται.

Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για την πράξη προς την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής  πράξης) / 

(δείκτης εκροής Πρόσκλησης).Εφόσον ο δείκτης εκροών της εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλλει στην επ ίτευξη του δείκτη της πρόσκλησης, 

η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο. 

Η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε πρόταση προσδιορίζεται μετά την συγκριτική αξιολόγηση όλων των προτάσεων. Η πρόταση που συμβάλλει 

με το μεγαλύτερο ποσοστό λαμβάνει την ανώτερη βαθμολογία (τιμή = 10). Η βαθμολογία των υπόλοιπων προτάσεων υπολογίζεται ως αναλογία 

της τιμής 10 [(% κάθε πρότασης / %καλύτερης πρότασης) Χ 10]  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαπ ίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του 

δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη.               

Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και  ο τρόπος με τον οποίο αυτή συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης 

ή προβλήματος που έχει εντοπ ιστεί. Μη ποσοτική τεκμηρίωση του προβλήματος θεωρείται ως μη επαρκής τεκμηρίωση. Σε κάθε περίπτωση η 

προτεινόμενη πράξη πρέπει να μην έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον διαχειριστικό σχέδιο του οικείου υδατικού διαμερίσματος.

10 Υποκριτήριο 2: 20%

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

Βαθμός

2

1
Αναγκαιότητα 

υλοποίησης

Αποτελεσματικότητα

10 (ναι)

8 (ναι)

6 (ναι)

6 (ναι)

4 (ναι)

2 (ναι)

0 (οχι)

Υποκριτήριο 1: 50%
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Δείκτης ≥ 1,00  Βαθμός:   10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 Βαθμός: 8

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 Βαθμός: 6

 Δείκτης < 0,5 Βαθμός: 2

τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των 

παραδοτέων της πράξης (ΝΑΙ)

δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ο τρόπος 

αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης 

(ΌΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

6
Συνέργεια και 

Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο 

πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.

Τα έργα συνολικά (υφιστάμενα και προτεινόμενα) αφορούν: (i) την εύρυθμη λειτουργία των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων (συνολικά 

απώλειες διαρροών < 20%), (ii) την ύπαρξη συστήματος τηλεμετρίας στα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα (κάλυψη > 80% των δικτύων), (iii) την 

αποδεκτή ποιότητα παρεχόμενου νερού βάσει της σχετικής ΚΥΑ (Υ2/2600/2001 όπως ισχύει).

Το κριτήριο λαμβάνει την τιμή 10 εφόσον η προτεινόμενη πράξη παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με το σύνολο των παραπάνω 

έργων/κατηγοριών.  Στην κάλυψη 2 έργων/κατηγοριών λαμβάνει την τιμή 7 και στην κάλυψη 1 έργου/κατηγορίας την τιμή 4, σε αντίθετη 

περίπτωση λαμβάνει την τιμή 0.

0-10

10 (ναι)

7 (ναι)

4 (ναι)

0 (όχι)

Υποκριτήριο 6: 10%

Παρατηρήσεις:

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίαςΗ Πράξη, δεν πρέπει να βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο από "2" (δύο) στο κριτήριο 1, και πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" στο κριτήριο 4

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης 

Αξιολογείται η καινοτομία της προτεινόμενης πράξης βάσει της λειτουργίας ή μη σε τοπ ικό επ ίπεδο ανάλογων μηχανισμών, την πρωτοτυπ ία 

των παραδοτέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που η πράξη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καινοτόμα, λόγω της φύσης της, το εν λόγω κριτήριο δεν εφαρμόζεται.

καινοτομια5

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 επ ίτευξη του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση 

λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε περίπτωση διαπ ίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης 

απαιτείται τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

Υποκριτήριο 3: 20%

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

Βαθμός

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

3

4

Αποδοτικότητα

Λειτουργικότητα , 

Αξιοποίηση
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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 Πίνακας Αποτύπωσης αναγκαίων, 

τεχνικών υποστηρικτικών μελετών

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 Πίνακας Αποτύπωσης αναγκαίων, 

τεχνικών υποστηρικτικών μελετών, 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 

επ ιτρέπουν 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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ωριμότητα ως προς την 

δημοπράτηση, την 

αδειοδότηση κλπ

Υποκριτήριο 1: 70%

Υποκριτήριο 2: 30%

ΣτάθμισηΑ/Α Περιγραφή κριτηρίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

2

Βαθμός ολοκλήρωσης 

διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ωριμότητα πράξης

1

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

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 Πίνακας Αποτύπωσης αναγκαίων, τεχνικών 

υποστηρικτικών μελετών και Πίνακας Αποτύπωσης των Αδειών 

και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου 

αυτής

 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 επ ιμέρους τιμών. Η στάθμιση 

επ ιλέγεται 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.

Τιμή / 

Βαθμός
ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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

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.

 Διοικητική ικανότητα 

του φορέα της 

πρότασης 

(δυνητικός 

δικαιούχος)

Εξειδίκευση κριτηρίου

3

Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 

δικαιούχου

1

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

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) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 11 - Αποδοτική χρήση υδάτινων πόρων

ΔΡΑΣΗ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

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

6β.11.1 - Επέκταση / αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος

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: Σύμφωνα με τις επιμέρους ομάδες κριτηρίων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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6.6.3 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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6.6.4 Δράση 6β.11.3: Διαχείριση λυμάτων 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σε σχ έση με το προτειν όμεν ο για συγχ ρηματοδότηση φυσικό  αν τικείμεν ο της πράξης εξετάζον ται τα ακόλουθα:

α) η πληρότητα του προτειν όμεν ου προϋπολογισμού στο σύν ολο της πράξης και στα επιμέρους προτειν όμεν α υποέργα. Ειδικότερα 

εξετάζεται αν  η πράξη περιλαμβάν ει όλα τα αν αγκαία κόστη για την  υλοποίηση πλήρους και λειτουργικού φυσικού αν τικειμέν ου όσον  

αφορά εργασίες/προμήθειες/υπηρεσίες, αν  ο προυπολογισμός βασίζεται σε συν ημμέν η αν αλυτική προμέτρηση και εάν  έχουν  ληφθεί 

υπόψη, κατά την  σύν ταξη του προυπολογισμού, τα στοιχ εία όλων  των  υποστηρικτικών  μελετών  (π.χ . Γεωτεχν ικών , ΜΠΕ κλπ).

β) το κατά πόσο η κοστολόγιση της προτειν όμεν ης πράξης είν αι εύλογη 

β.1) Εφόσον  προβλέπεται από την  Πρόσκληση η χ ρηματοδότηση της πράξης ν α γίν ει βάσει παραστατικών :

β.1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από καν ον ιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για 

την  έγκριση, αν απροσαρμογή και τροποποίηση των  εν ιαίων  τιμολογίων  Έργων  Οδοποιίας, Υδραυλικών , Λιμεν ικών , Οικοδομικών  και 

Πρασίν ου, και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ . σύν ταξη τευχ ών  δημοπράτησης) τόσο οι τιμές μον άδας, όσο και 

ο συν ολικός προϋπολογισμός των  υποέργων /πράξης θεωρείται ρεαλιστικός. 

β.1.2) Σε άλλη περίπτωση για την  εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν  ν α χ ρησιμοποιηθούν  στοιχ εία όπως:

• πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν  υλοποιηθεί, λαμβάν ον τας υπόψη τις επικρατούσες συν θήκες της  αγοράς 

κατά το χ ρόν ο αξιολόγησης της πρότασης

• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχ ιστον  δύο προσφορές από δύο αν εξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλον ται 

από τον  δυν ητικό δικαιούχ ο.

β.2) Εφόσον  προβλέπεται στη σχ ετική Πρόσκληση η χ ρηματοδότηση της προτειν όμεν ης πράξης ν α ακολουθήσει μία από τις 

απλοποιημέν ες μεθόδους κόστους (τυποποιημέν ες κλίμακες κόστους κατά μον άδα, κατ’ αποκοπή ποσών  που δεν  υπερβαίν ουν  τις 

100 000 EUR δημόσιας συμμετοχ ής, κατ’ αποκοπή χ ρηματοδότηση που καθορίζεται με την  εφαρμογή εν ός ποσοστού σε μια ή 

περισσότερες προκαθορισμέν ες κατηγορίες δαπαν ών ) εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχ ετικής μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται 

στην  Πρόσκληση.

γ) η ορθή καταν ομή και το εύλογο του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/κατηγορίες δαπαν ών  σε σχ έση με το  προτειν όμεν ο φυσικό 

αν τικείμεν ο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθν ικούς καν όν ες επιλεξιμότητας και τους τυχ όν  ειδικότερους όρους της 

πρόσκλησης, ώστε ν α αποφεύγον ται μη αν αγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2
Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

Η ρεαλιστικότητα του χ ρον οδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχ έση με:

α) το είδος του προς εκτέλεση φυσικού αν τικειμέν ου.  

β) την  επιλεγμέν η μέθοδο υλοποίησης (είδος διαδικασίας διαγων ισμού, αυτπιστασία, αν άθεση κλπ) 

γ) τους εν δεχ όμεν ους κιν δύν ους που συν δέον ται με την υλοποίηση της πράξης (αρχ αιολογικά ευρήματα ή πιθαν ές καθυστερήσεις

σχ ετικά με την έκδοση καν ον ιστικών αποφάσεων που απαιτούν ται για την υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων

κλπ).

δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης 

ε) Θα εκτιμηθεί η πραγματική εκκίν ηση και διάρκεια της υλοποίησης συν εκτιμών τας χ ρον ικά και τις διοικητικές εν έργειες που

προαπαιτούν ται πριν  την  διαδικασία δημοπράτησης, την  υπογραφή της  σύμβασης και την  εκτέλεση και ολοκλήρωση της πράξη.

Ειδικότερα σε σχ έση με την αν άθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων ) το χ ρον οδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της

αν άθεσης δεν  πρέπει ν α υπερβαίν ει τις προθεσμίες που ορίζον ται στον  Ν. 4314/2014 (άρθρο 28).

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

3

Η πρόταση αξιολογείται ως προς: 

α) τη σαφήν εια του περιεχομέν ου της πρότασης ως προς το εάν  καθορίζον ται τα διακριτά παραδοτέα και οι δείκτες εκροών , των  

υποέργων  της πράξης και απεικον ίζον ται πλήρως και ορθά στο ΤΔΠ, σε συν άρτηση με τις συν ν ημέν ες 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 διαχ ωρισμού  σε υποέργα 

με αν αφορά των  απαιτούμεν ων  εν εργειών  και της χ ρον ικής τους αλληλουχ ίας

γ) την  πληρότητα της τεχν ικής περιγραφής του φυσικού αν τικειμέν ου για το σύν ολο των  υποέργων  της πράξης (όπως περιγράφεται 

στο ΤΔΠ), όσον  αφορά: 1) τα βασικά τεχν ικά και 2) τα λειτουργικά χ αρακτηριστικά της προτειν όμεν ης πράξης σε αν τιστοιχ ία με τα 

διακριτά παραδοτέα του έργου. Εξετάζον ται το ΤΔΠ και η εν δεικτική καταν ομή σε επίπεδο φυσικού αν τικειμέν ου και 

προϋπολογισμού του έργου σε υποέργα σε συν άρτηση με τα έν τυπα "Πίν ακας αποτύπωσης των  αν αγκαίων , τεχν ικών  

υποστηρικτικών  μελετών  και της ωρίμαν σης Πράξης" και "Πίν ακας αποτύπωσης των  αδειών  και εγκρίσεων  του συν όλου της πράξης 

και του βαθμού προόδου αυτής"

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 

περίπτωση

Εξειδίκευση κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑιτιολόγησηΑ/Α

Περιγραφή 

κριτηρίου

Σε αντίθετη 

περίπτωση

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 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΝΑΙ / ΌΧΙ

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Πληρότητα και Σαφήνεια 

Πρότασης

1

Πληρότητα και 

σαφήνεια του φυσικού 

αντικειμένου

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης
ΝΑΙ

Δεν  έχουν  τηρηθεί οι  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

ΟΧΙ

Βάσει του σταδίου εξέλιξης της πρότασης δεν  

προκύπτει αν αγκαιότητα εξέτασης του κριτηρίου - 

Έχ ει προσκομιστεί δήλωση τήρησης της 

ν ομιμότητας του δικαιούχ ου 

Δεν 

εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν 

εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης 

εφόσον  αν ταποκρίν ον ται στο φυσικό 

αν τικείμεν ο της πράξης

ΝΑΙ

Δεν  έχουν  τηρηθεί οι  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

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. 

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης 

εφόσον  αν ταποκρίν ον ται στο φυσικό 

αν τικείμεν ο της πράξης

ΝΑΙ

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επ ισυνάπτεται 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  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

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

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

Τήρηση των εθνικών και 

κοινοτικών κανόνων ως 

προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών 

Παρατηρήσεις:

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός

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 Επ ιπτώσεων κάθε ΕΠ. 

Συμβατότητα της πράξης με 

τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων      

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 επ ιφύλαξη της 

ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 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.

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 διαπ ιστώνονται 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
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

1
Αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης

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 εντοπ ιστεί και του ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί.

Οι πράξεις βαθμολογούνται σύμφωνα με το είδος τους και τις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν:

- Πράξεις με τις οποίες ολοκληρώνονται και καθίστανται λειτουργικές υποδομές συλλογής ή/και επεξεργασίας λυμάτων (ΔΑ ή/και ΕΕΛ) που 

έχουν κατασκευασθεί με ανεξάρτητες πράξεις μερικώς ή στο σύνολό τους κατά την Π.Π. 2007-2013 ή και σε προηγούμενες Π.Π. : 10 βαθμοί 

- Πράξεις με τις οποίες κατασκευάζονται νέο εσωτερικό ή/και  εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης το οποίο συνδέεται με υφιστάμενη λειτουργική ΕΕΛ: 

9 βαθμοί 

- Πράξεις με τις οποίες κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου νέες υποδομές συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων οι οποίες έχουν  

συγχρηματοδοτηθεί μόνο στη μελέτη.

Εξ αυτών : 

Γ.1.α.  Με μοναδιαίο κόστος ΕΕΛ 350 ευρώ /ικ έως και 450 ευρώ /ικ (π /υ μελέτης) και μοναδιαίο κόστος ΔΑ 300 ευρώ/μμ έως και 400 ευρώ/μμ 

(π /υ μελέτης): 5 βαθμοί 

Γ.1.β . Με μοναδιαίο κόστος ΕΕΛ 451 ευρώ /ικ έως και 600 ευρώ/ικ (π /υ μελέτης) και μοναδιαίο κόστος ΔΑ  401 ευρώ/μμ έως και 600 (π /υ 

μελέτης): 3 βαθμοί 

Άλλο: 1

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Γ1.α. ΚΑΙ Γ.1.β. Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΉ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

0-10

10 (ναι)

9 (ναι)

5 (ναι)

3 (ναι)

Συγκριτική 

αξιολόγηση. 

Συντελεστής 

στάθμισης 3ης 

Ομάδας Κριτηρίων:  

60%

Υποκριτήριο 1: 50%

Δείκτης ≥ 1,00  Βαθμός:   10

 0,75 ≤ Δείκτης < 1,00 Βαθμός: 7

 0,5 ≤ Δείκτης < 0,75 Βαθμός: 4

 Δείκτης < 0,5 Βαθμός: 2

0

τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των 

παραδοτέων της πράξης (ΝΑΙ)

δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ο τρόπος 

αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης 

(ΌΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

6
Συνέργεια και 

Συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο 

πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.

Τα έργα συνολικά (υφιστάμενα και προτεινόμενα) αφορούν: (i) στην ύπαρξη εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων (ii) 

στην ύπαρξη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων .

Το κριτήριο λαμβάνει την τιμή 10 εφόσον η προτεινόμενη πράξη παρουσιάζει τη μέγιστη συνέργεια /συμπληρωματικότητα, λαμβάνει την τιμή 7 

όταν έχει μεσαία συνέργεια/συμπληρωματικότητα, λαμβάνει την τιμή 4 όταν έχει μικρή συνέργεια/συμπληρωματικότητα και την τιμή 0 όταν δεν 

παρουσιάζει συνέργεια/συμπληρωματικότητα.

0-10

10 (ναι)

7 (ναι)

4 (ναι)

0 (όχι)

Υποκριτήριο 6: 10%

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίας
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Αξιολογείται η καινοτομία της προτεινόμενης πράξης βάσει της λειτουργίας ή μη σε τοπ ικό επ ίπεδο ανάλογων μηχανισμών, την πρωτοτυπ ία 

των παραδοτέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που η πράξη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καινοτόμα, λόγω της φύσης της, το εν λόγω κριτήριο δεν εφαρμόζεται.

Καινοτομια5

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επ ίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επ ίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην 

Πρόσκληση, όπου εφαρμόζεται.

Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για την πράξη προς την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής  πράξης) / 

(δείκτης εκροής Πρόσκλησης).Εφόσον ο δείκτης εκροών της εξεταζόμενης πρότασης δεν συμβάλλει στην επ ίτευξη του δείκτη της πρόσκλησης, 

η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο. 

Η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε πρόταση προσδιορίζεται μετά την συγκριτική αξιολόγηση όλων των προτάσεων. Η πρόταση που συμβάλλει 

με το μεγαλύτερο ποσοστό λαμβάνει την ανώτερη βαθμολογία (τιμή = 10). Η βαθμολογία των υπόλοιπων προτάσεων υπολογίζεται ως αναλογία 

της τιμής 10 [(% κάθε πρότασης / %καλύτερης πρότασης) Χ 10]  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαπ ίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του 

δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη.     

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).

Τιμή Δείκτη ≥ 1 : βαθμοί 10 

1 > Δ ≥ 0,0,75 : βαθμοί 7 

0,75>  Δ > 0,5 : βαθμοί 4 

0,5>  Δ > 0 : βαθμοί 2

Τιμή Δείκτη = 0 : βαθμοί 0  

10
Υποκριτήριο 2: 20%

Υποκριτήριο 3: 20%

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

Βαθμός

Αποτελεσματικότητα

4

Αποδοτικότητα

Λειτουργικότητα , 

Αξιοποίηση

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

 Απορρίπτονται πράξεις με τιμή «0» στο κριτήριο 1, 2, 3, και με «ΟΧΙ» στο κριτήριο 4,  ενώ για το κριτήριο 5 είναι δεκτό το «όχι» και το «δεν εφαρμόζεται».Ομοίως στο κριτήριο 6 είναι δεκτό 

το "όχι" (τιμή 0).

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

3

2
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Απόλυτη ωριμότητα = 10  

Υψηλή ωριμότητα = 5  

Μέτρια ωριμότητα = 3  

Χαμηλή ωριμότητα =1 

Καμμία ωριμότητα=0

2
Βαθμός ολοκλήρωσης διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ωριμότητα πράξης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από πέντε (5) ή στο υποκριτήριο Δ2 λάβει τιμή μικρότερη από τρία(3) απορρίπτεται

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 ( πχ διαδικασία απόκτησης γης, 

έγκρισης από συμβούλια κλπ) και προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

Για τις απαλλοτριώσεις ισχύει ο Ν. 2882/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Απόλυτη ωριμότητα έχουν τα έργα για τα οποία δεν απαιτείται επ ιπλέον έκταση για την υλοποίησή τους ή έχει εξασφαλιστεί η 

επ ιπλέον απαιτούμενη έκταση (π .χ. δημόσια γη, παραχώρηση δημοτικής έκτασης, 

ολοκληρωμένες απαλλοτριώσεις κλπ) και διαθέτουν Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων.

2. Υψηλή ωριμότητα έχουν τα έργα για τα οποία η απαιτούμενη ή η επ ιπλέον απαιτούμενη έκταση για την υλοποίησή τους έχει 

εξασφαλιστεί με δημοσίευση της ΚΥΑ κήρυξης απαλλοτριώσεων στο ΦΕΚ και διαθέτουν Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών 

Ορων. 

3. Μέτρια ωριμότητα έχουν τα έργα για τα οποία η απαιτούμενη ή η επ ιπλέον απαιτούμενη έκταση για την υλοποίησή τους 

προκύπτει από την ύπαρξη εγκεκριμένου κτηματολογίου και η διαδικασία έγκρισης των Περιβαλλοντικών Ορων έχει περάσει την 

φάση των γνωμοδοτήσεων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

4. Χαμηλή ωριμότητα έχουν τα έργα που είναι σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (έχει υποβληθεί η ΜΠΕ στην αρμόδια 

υπηρεσία) και σε διαδικασία απόκτησης της απαιτούμενης έκτασης. 

Προτάσεις χωρίς καμμία ωριμότητα απορρίπτονται

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών 

(μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της υλοποίησής της. Η αξιολόγηση της 

ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης διενεργείται ανά υποέργο και αφορά την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που 

συμβάλλουν στο δείκτη εκροών της πρόσκλησης. Δεν προσμετρούνται τα υποστηρικτικά υποέργα, όπως ΟΚΩ κλπ.

1. Πράξεις απόλυτης ωριμότητας είναι οι πράξεις  για τις οποίες υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση ή η διαγωνιστική διαδικασία 

βρίσκεται στο τελικό στάδιο απόφασης κατακύρωσης,  στο κύριο κατασκευαστικό υποέργο ή την κύρια προμήθεια (για έργα 

προμηθειών). Επ ίσης, ισχύουν τα του επομένου σημείου 2  αναφορικά με το σύνολο των μελετών και των εγκεκριμένων 

προδιαγραφών για τις πράξεις προμηθειών.

2. Πράξεις υψηλής ωριμότητας είναι αυτές  για τις οποίες έχει υποβληθεί το σύνολο των μελετών και των τευχών δημοπράτησης (ή 

σχέδια αυτών) , όπως ορίζονται στην πρόσκληση. Οι μελέτες πρέπει να είναι εγκεκριμένες και επ ικαιροποιημένες . Για πράξεις  

προμηθειών απαιτείται να έχουν υποβληθεί  εγκεκριμένες προδιαγραφές και τεύχη δημοπράτησης. 

3. Πράξεις μέτριας ωριμότητας είναι αυτές για τις οποίες έχει υποβληθεί το σύνολο των μελετών που απαιτούνται από την 

πρόσκληση, εγκεκριμένων και επ ικαιροποιημένων, χωρίς τεύχη δημοπράτησης ή με τεύχη δημοπράτησης που χρήζουν 

επ ικαιροποίησης/διορθώσεων. Για πράξεις προμηθειών απαιτείται να έχουν υποβληθεί οι εγκεκριμένες προδιαγραφές και σχέδια 

τευχών δημοπράτησης.

4. Πράξεις χαμηλής ωριμότητας είναι αυτές για τις οποίες έχει υποβληθεί το σύνολο των μελετών που απαιτούνται από την 

πρόσκληση σε προτελευταίο στάδιο ωριμότητας (πχ. προμελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης ενώ για την ΕΕΛ είτε προμελέτη 

εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα μειοδοτικού διαγωνισμού ή προκαταρκτική μελέτη εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα κατασκευής 

με αξιολόγηση μελέτης), εγκεκριμένων και επ ικαιροποιημένων, χωρίς τεύχη δημοπράτησης.Για πράξεις προμηθειών απαιτείται να 

έχει υποβληθεί η τεχνική περιγραφή του έργου.  

5. Οι λοιπές περιπτώσεις θεωρούνται μη επαρκούς ωριμότητας.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ωριμότητα ως προς την δημοπράτηση, την 

αδειοδότηση κλπ

Συγκριτική Αξιολόγηση Συντελεστής 

στάθμισης 4ης Ομάδας Κριτηρίων:   40%

Υποκριτήριο 1: 70%

Υποκριτήριο 2: 30%

ΣτάθμισηΑ/Α Περιγραφή κριτηρίου

1

Απόλυτη ωριμότητα = 10 

Υψηλή ωριμότητα = 7 

Μέτρια ωριμότητα= 5 

Χαμηλή ωριμότητα=3 

Μη επαρκής ωριμότητα = 0  

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

Τιμή / Βαθμός ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Σε αντίθετη περίπτωση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 5ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

Εξειδίκευση κριτηρίου

3

Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 

δικαιούχου

1

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

 Διοικητική ικανότητα 

του φορέα της 

πρότασης 

(δυνητικός 

δικαιούχος)

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 για να καταστεί το έργο ολοκληρωμένο 

και λειτουργικό πχ. κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στο ΔΑ. Στη περίπτωση αυτή θα αναλαμβάνεται από τον 

δικαιούχο η υποχρέωση να διακηρύσσεται η αναγκαία μη επ ιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε ενιαία διακήρυξη με την 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη. 

Επ ιχειρησιακή 

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.

Τιμή / 

Βαθμός
ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α

Περιγραφή 

κριτηρίου
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 11 - Αποδοτική χρήση υδάτινων πόρων

ΔΡΑΣΗ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

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

6β.11.3 - Διαχείριση αστικών λυμάτων

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: Σύμφωνα με τις επιμέρους ομάδες κριτηρίων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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6.7 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6γ 

6.7.1 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

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 

επ ίτευξη του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη 

κριτήριο.  Σε περίπτωση διαπ ίστωσης 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 επ ίτευξη 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 επ ίτευξη 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 εντοπ ιστεί. 

Ειδικότερα, εξετάζεται η συβολή της πράξης στην ΟΧΕ Τουρισμού - Πολιτισμού της Π-ΑΜΘ 

(Δράση ΟΧΕ_2 "Πολιτιστική Διαδρομής Εγνατίας Οδού")

2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

5

4

Τιμή / 

Βαθμός

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

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 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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6.7.2 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

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

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 εντοπ ιστεί. 

Ειδικότερα, εξετάζεται η συβολή της πράξης στην ΟΧΕ Τουρισμού - Πολιτισμού της Π-ΑΜΘ 

(Δράση ΟΧΕ_2 "Πολιτιστική Διαδρομής Εγνατίας Οδού") ή της Δράσης ΟΧΕ_1 "Στρατηγικές 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης"

2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

5

4

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επ ίτευξη 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 επ ίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης

Λειτουργικότητα, 

Αξιοποίηση

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 

επ ίτευξη του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη 

κριτήριο.  Σε περίπτωση διαπ ίστωσης 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
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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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6.7.3 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

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

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 εντοπ ιστεί.

Ειδικότερα εξετάζεται η συμβατότητα της πράξης με το Στρατηγικό και Επ ιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης της Π-ΑΜΘ. Επ ίσης εξετάζεται η ύπαρξη σύμφωνης 

γνώμης για το προτεινόμενο σχέδιο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. 

2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

5

4

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επ ίτευξη 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 επ ίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ α

Λειτουργικότητα, 

Αξιοποίηση

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 

επ ίτευξη του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη 

κριτήριο.  Σε περίπτωση διαπ ίστωσης 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
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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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6.8 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6δ 

6.8.1 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 βαθμολογίας
Η 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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6.9 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6ε 

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

ΣΤΑΔΙΟ Α: 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

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 Επιλεξιμότητα Πράξης

Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΟμάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση Επιλογή

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου

Α/Α

1

ΣΤΑΔΙΟ Ά   Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

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

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

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

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

Εκπλήρωση
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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

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

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

2 Επιλεξιμότητα Πράξης

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 ΕπιλογήΑ/Α

3

ΣΤΑΔΙΟ Ά   Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

Εκπλήρωση

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:
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ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σε σχέση με το προτειν όμεν ο για συγχρηματοδότηση φυσικό  αν τικείμεν ο της πράξης εξετάζον ται τα ακόλουθα:

α) η πληρότητα του προτειν όμεν ου προϋπολογισμού στο σύν ολο της πράξης και στα επιμέρους προτειν όμεν α υποέργα. 

Ειδικότερα εξετάζεται αν  η πράξη περιλαμβάν ει όλα τα αν αγκαία κόστη για την  υλοποίηση πλήρους και λειτουργικού φυσικού 

αν τικειμέν ου όσον  αφορά εργασίες/προμήθειες/υπηρεσίες, αν  ο προυπολογισμός βασίζεται σε συν ημμέν η αν αλυτική 

προμέτρηση και εάν  έχουν  ληφθεί υπόψη, κατά την  σύν ταξη του προυπολογισμού, τα στοιχ εία όλων  των  υποστηρικτικών  

μελετών  (π.χ . Γεωτεχν ικών , ΜΠΕ κλπ).

β) το κατά πόσο η κοστολόγιση της προτειν όμεν ης πράξης είν αι εύλογη 

β.1) Εφόσον  προβλέπεται από την  Πρόσκληση η χρηματοδότηση της πράξης ν α γίν ει βάσει παραστατικών :

β.1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από καν ον ιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου 

Υπουργού για την  προεκτίμηση αμοιβών  μελετών , ο συν ολικός προϋπολογισμός των  υποέργων /πράξης θεωρείται 

ρεαλιστικός. 

β.1.2) Σε άλλη περίπτωση για την  εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν  ν α χρησιμοποιηθούν  στοιχ εία όπως:

• πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν  υλοποιηθεί, λαμβάν ον τας υπόψη τις επικρατούσες συν θήκες της  

αγοράς κατά το χρόν ο αξιολόγησης της πρότασης.

β.2) Εφόσον  προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της προτειν όμεν ης πράξης ν α ακολουθήσει μία από 

τις απλοποιημέν ες μεθόδους κόστους (τυποποιημέν ες κλίμακες κόστους κατά μον άδα, κατ’ αποκοπή ποσών  που δεν  

υπερβαίν ουν  τις 100 000 EUR δημόσιας συμμετοχής, κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση που καθορίζεται με την  εφαρμογή εν ός 

ποσοστού σε μια ή περισσότερες προκαθορισμέν ες κατηγορίες δαπαν ών ) εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής 

μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην  Πρόσκληση.

γ) η ορθή καταν ομή και το εύλογο του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/κατηγορίες δαπαν ών  σε σχέση με το  προτειν όμεν ο 

φυσικό αν τικείμεν ο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθν ικούς καν όν ες επιλεξιμότητας και τους τυχόν  ειδικότερους 

όρους της πρόσκλησης, ώστε ν α αποφεύγον ται μη αν αγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

ΟΧΙ

1

Πληρότητα και 

σαφήνεια του φυσικού 

αντικειμένου

ΑιτιολόγησηΑ/Α
Περιγραφή 

κριτηρίου

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

Εξειδίκευση κριτηρίουΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η πρόταση αξιολογείται ως προς: 

α) τη σαφήν εια του περιεχομέν ου της πρότασης ως προς το εάν  καθορίζον ται τα διακριτά παραδοτέα και οι δείκτες εκροών , 

των  υποέργων  της πράξης και απεικον ίζον ται πλήρως και ορθά στο ΤΔΠ, σε συν άρτηση με τις συν ν ημέν ες 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 αν αφορά των  απαιτούμεν ων  εν εργειών  και της χρον ικής τους αλληλουχ ίας

γ) την  πληρότητα της τεχν ικής περιγραφής του φυσικού αν τικειμέν ου για το σύν ολο των  υποέργων  της πράξης (όπως 

περιγράφεται στο ΤΔΠ), όσον  αφορά: 1) τα βασικά τεχν ικά και 2) τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της προτειν όμεν ης πράξης 

σε αν τιστοιχ ία με τα διακριτά παραδοτέα του έργου. Εξετάζον ται το ΤΔΠ και η εν δεικτική καταν ομή σε επίπεδο φυσικού 

αν τικειμέν ου και προϋπολογισμού του έργου σε υποέργα σε συν άρτηση με τον  Πίν ακα 51.

Τιμή / 

Βαθμός

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 

περίπτωση

Σε αντίθετη 

περίπτωση

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Πληρότητα και σαφήνεια του 

περιεχομένου της πρότασης 

2
Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 
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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

3

ΑιτιολόγησηΑ/Α
Περιγραφή 

κριτηρίου

Σε αντίθετη 

περίπτωση

Εξειδίκευση κριτηρίουΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Τιμή / 

Βαθμός

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Πληρότητα και σαφήνεια του 

περιεχομένου της πρότασης 

Η ρεαλιστικότητα του χρον οδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχέση με:

α) το είδος του προς εκτέλεση φυσικού αν τικειμέν ου.  

β) την  επιλεγμέν η μέθοδο υλοποίησης (είδος διαδικασίας διαγων ισμού, αυτπιστασία, αν άθεση κλπ) 

γ) τους εν δεχόμεν ους κιν δύν ους που συν δέον ται με την υλοποίηση της πράξης (αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθαν ές

καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση καν ον ιστικών αποφάσεων που απαιτούν ται για την υλοποίηση της πράξης όπως

κήρυξη απαλλοτριώσεων  κλπ).

δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης 

ε) Θα εκτιμηθεί η πραγματική εκκίν ηση και διάρκεια της υλοποίησης συν εκτιμών τας χρον ικά και τις διοικητικές εν έργειες

που προαπαιτούν ται πριν την διαδικασία δημοπράτησης, την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεση και ολοκλήρωση

της πράξη.

Ειδικότερα σε σχέση με την αν άθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων ) το χρον οδιάγραμμα για την

ολοκλήρωση της αν άθεσης δεν  πρέπει ν α υπερβαίν ει τις προθεσμίες που ορίζον ται στον  Ν. 4314/2014 (άρθρο 28).

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Έχουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχοι καν όν ες μέχρι τη 

χρον ική στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης
ΝΑΙ

Δεν  έχουν  τηρηθεί οι  αν τίστοιχοι καν όν ες 

μέχρι τη χρον ική στιγμή της αίτησης 

χρηματοδότησης

ΟΧΙ

Βάσει του σταδίου εξέλιξης της πρότασης δεν  

προκύπτει αν αγκαιότητα εξέτασης του κριτηρίου - 

Έχει προσκομιστεί δήλωση τήρησης της 

ν ομιμότητας του δικαιούχου 

Δεν 

εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν 

εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχοι καν όν ες μέχρι τη 

χρον ική στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης 

εφόσον  αν ταποκρίν ον ται στο φυσικό 

αν τικείμεν ο της πράξης

ΝΑΙ

Δεν  έχουν  τηρηθεί οι  αν τίστοιχοι καν όν ες 

μέχρι τη χρον ική στιγμή της αίτησης 

χρηματοδότησης

ΟΧΙ

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 επ ιφύλαξη της 

ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξειδίκευση κριτηρίουΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
Αιτιολόγηση

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. 

1

2

4

Συμβολή στην προαγωγή 

της ισότητας ανδρών και 

γυναικών και της μη 

διάκρισης

3 Αειφόρος Ανάπτυξη

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 

2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Ενσωμάτωση 

οριζόντιων πολιτικών 

και τήρηση θεσμικού 

πλαισίου 

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 διαπ ιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των 

κανόνων, η ΔΑ δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄αποκοπή μείωση της συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης.  

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 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 αν τίστοιχοι καν όν ες μέχρι τη 

χρον ική στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης 

εφόσον  αν ταποκρίν ον ται στο φυσικό 

αν τικείμεν ο της πράξης

ΝΑΙ

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επ ισυνάπτεται 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  αν τίστοιχοι καν όν ες 

μέχρι τη χρον ική 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

Εξειδίκευση κριτηρίου

Παρατηρήσεις:

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
Αιτιολόγηση

ΝΑΙ / ΌΧΙ

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

2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Ενσωμάτωση 

οριζόντιων πολιτικών 

και τήρηση θεσμικού 

πλαισίου 

Τήρηση των κανόνων για 

την εξασφάλιση 

προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

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

Εξειδίκευση κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
Αιτιολόγηση

Υψηλή αναγκαιότητα

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 επ ίτευξη του δείκτη της πρόσκλησης, η 

πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε περίπτωση διαπ ίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη 

εκκροών της πράξης απαιτείται τεκμηριωμένη διόρθωση του δείκτη

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

10

2 Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επ ίτευξη 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).

1
Αναγκαιότητα 

υλοποίησης

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

4
Λειτουργικότητα, 

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

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Σκοπιμότητα 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 εντοπ ιστεί.

Ως βαθμός αναγκαιότητας εννοείται αυτός που αναφέρεται στην πρόσκληση και είναι:

Υψηλή αναγκαιότητα: αφορά α) Δήμους  που αποτελούν έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων ή με τουλάχιστον έναν οικισμό 

πληθυσμού μεγαλύτερου των 10.000 κατοίκων που δεν διαθέτουν ΓΠΣ/ν.2508/97 εγκεκριμένο ή υπο έγκριση) είτε β) Δήμους 

που αποτελούν έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων που διαθέτουν  ΓΠΣ/ν.2508/97  μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες και όχι 

το σύνολο του Δήμου               

Μέση αναγκαιότητα: αφορά σε Δήμους στους οποίους εντοπ ίζονται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΠΣΧΑ Π-ΑΜΘ, έντονες 

συγκρούσεις γης, όπως ενδεικτικά αναφέρεται το παραλιακό μέτωπο της Π-ΑΜΘ.

Χαμηλή αναγκαιότητα : λοιπές περιπτώσεις πράξεων που αφορούν σε τοπ ικά χωρικά σχέδια & ειδικά χωρικά σχέδια, ρυμοτομικά 

σχέδια εφαρμογής του Ν. 4447/16

Παρατηρήσεις:

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 επ ίτευξη των ειδικών 

στόχων των ΕΠ από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίας
ΝΑΙ / ΌΧΙ

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 132 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Υψηλή ωριμότητα: 

Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την εκπόνηση 

μελετών και των εγκεκριμένων προδιαγραφών του είδους της μελέτης.

8

Μέση Ωριμότητα: 

Υποβολή στοιχείων με επ ιμέρους ελλείψεις ως προς τις απαιτήσεις του θεσμικού 

πλαισίου για την εκπόνηση μελετών και των εγκεκριμένων προδιαγραφών

του είδους της μελέτης.

5

Αρχικό στάδιο.                                                                                                                                   

Ουσιαστικές ελλείψεις ως προς τις εγκεκριμένες προδιαγραφές ή/και του θεσμικού 

πλαισίου ανάθεσης μελετών.

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 μικρότερο του πέντε (5) 

απορρίπτεται.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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)

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

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 στo 

έντυπo 51.  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 επ ιμέρους τιμών. Η στάθμιση 

επ ιλέγεται 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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

2

Βαθμός ολοκλήρωσης 

διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Ωριμότητα πράξης

1
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τιμή / 

Βαθμός
Αιτιολόγηση

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α
Περιγραφή 

κριτηρίου
Εξειδίκευση κριτηρίου

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

2

Επιχειρησιακή 

ικανότητα του 

δυνητικού 

δικαιούχου

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

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

3

Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 

δικαιούχου

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.

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Δεν εφαρμόζεται

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"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 5ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΝΑΙ / ΌΧΙ

5η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Διοικητική, 

Επιχειρησιακή και 

Χρηματοοικονομική 

ικανότητα δυνητικού 

δικαιούχου

1

 Διοικητική ικανότητα 

του φορέα της 

πρότασης 

(δυνητικός 

δικαιούχος)

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 134 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 14 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων

ΔΡΑΣΗ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

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

6ε.14.1 - Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια

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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6.9.2 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 

επ ίτευξη του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη 

κριτήριο.  Σε περίπτωση διαπ ίστωσης 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 επ ίτευξη 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 επ ίτευξη 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 εντοπ ιστεί. 

Ειδικότερα εξετάζεται εάν η πράξη περιέχεται στο στο «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την 

Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους  οικισμούς 

της Περιφέρειας ΑΜΘ» που εκπονήθηκε κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 και 

τέθηκε σε εφαρμογή με την υπ. αριθ. 4/23.01.2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

με πόρους του ΕΤΠΑ

2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

5

4

Τιμή / 

Βαθμός

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

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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6.9.3 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 / 

Βαθμός
Εξειδίκευση 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 - 140 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

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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6.10 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7α 

6.10.1 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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6.10.2 Δράση 7α.15.2: Ολοκλήρωση συνδέσεων κόμβων οικονομικού ενδιαφέροντος με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Δεν τεκμηριώνεται η 

αναγκαιότητα υλοποίησης της 

πράξης και ο τρόπος με τον 

οποίο η προτεινόμενη πράξη 

συμβάλλει στον ειδικό στόχο ή / 

και η συμβατότητα με το ΣΠΕΜ. 

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 

επ ίτευξη του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη 

κριτήριο.  Σε περίπτωση διαπ ίστωσης 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 επ ίτευξη 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 επ ίτευξη 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 στον ειδικό στόχο "Βελτίωση της 

σύνδεσης της ΠΑΜΘ με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών". Εξετάζεται επ ίσης 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 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 καθώς και η 

συμβατότητα με το ΣΠΕΜ.
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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

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)

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

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 επ ιμέρους τιμών. Η στάθμιση 

επ ιλέγεται 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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

2

Βαθμός ολοκλήρωσης 

διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ωριμότητα πράξης

1
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 

ΔΡΑΣΗ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:   

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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

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.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

15 - Βελτίωση της σύνδεσης της ΠΑΜΘ με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

7α.15.2 -Ολοκλήρωση συνδέσεων κόμβων οικονομικού ενδιαφέροντος με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ

 Διοικητική 

ικανότητα του 

φορέα της 

πρότασης 

(δυνητικός 

δικαιούχος)

Εξειδίκευση κριτηρίου

3

Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 

δικαιούχου

1

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

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) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 15 - Βελτίωση της σύνδεσης της ΠΑΜΘ με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

ΔΡΑΣΗ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

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

7α.15.2 -Ολοκλήρωση συνδέσεων κόμβων οικονομικού ενδιαφέροντος με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ

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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6.11 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7β 

6.11.1 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:

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 149 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

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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6.11.2 Δράση 7β.16.2: Ολοκλήρωση οδών αποσυμφόρησης οικισμών 

Η Δράση 7β.16.2 δεν θα υλοποιηθεί σε συνέχεια των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν από τους Εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής ως προς την επιλεξιμότητα της Δράσης, στο βαθμό που αυτή αφορά τοπική οδοποιία, κατά την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης.  
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6.11.3 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 

επ ίτευξη του δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη 

κριτήριο.  Σε περίπτωση διαπ ίστωσης 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 επ ίτευξη 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 επ ίτευξη 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 εντοπ ιστεί. 

Ειδικότερα, εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνεται ιεραρχημένα σε μελέτη 

βελτίωσης οδικής ασφάλειας που έχει εκπονηθεί  τουλάχιστον σε επ ίπεδο 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 επ ίσης 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 βαθμολογίας
Η 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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6.12 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7ε 

6.12.1 Δράση 7ε.17.1: Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Εξετάζεται εάν η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός 

της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, 

εφόσον τίθενται στην Εξειδίκευση

Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο Ελέγχεται εάν το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Α1.  ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Περιγραφή κριτηρίου Τιμή

1

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 Εξειδίκευση

3
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Δεν απαιτείται o

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή 

παραγωγική 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 ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 

71 του Καν. 1303/2013)

3 Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην Εξειδίκευση (πχ. μελέτες, διοικητικές Πράξεις, 

υπολογισμός των καθαρών εσόδων κλπ.)

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης 

σε υποδομή ή παραγωγική 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 ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 

1303/2013)

7

8

6

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης 2

4

Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα

ΣΤΑΔΙΟ Α2.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης. 

Εξετάζεται εάν, για την υποβολή της πρότασης, 

χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα και έχουν 

επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στη σχετική Εξειδίκευση

Τιμή

1

Εξετάζεται άν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του 

έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. νόμοι, κανονιστικές 

αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του 

αιτήματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Εξετάζεται εάν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την 

ημερομηνία που ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης

Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και συλλογικών 

οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων οργάνων

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων

Η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 

Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και 

στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις

5 Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου 

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας ΠΠ 

και Πρόσκλησης

Ελέγχεται άν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στους δικαιούχους που 

ορίζονται στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης 

εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος                                                                           

9

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές 

Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις

Εξετάζεται εάν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του 

δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Εξετάζεται εάν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο Δικαιούχος εμπίπτει στην πρόσκληση

Περιγραφή κριτηρίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

          ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                      

Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων των ΣΤΑΔΙΩΝ Α1 και Α2, εκτός από το 9 

του ΣΤΑΔΙΟΥ Α2 το οποίο ενδέχεται να μην απαιτείται

Η πράξη προχωρεί στο 

Στάδιο Β της αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Α                                                        

(Α1 ΚΑΙ Α2)
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ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΔΥΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Η πράξη προχωρεί στο 

Στάδιο Β2 της αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

2

ΝΑΙ

Ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου 

προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση 

με το προτεινόμενο για 

συγχρηματοδότηση φυσικό της 

αντικείμενο

Εξετάζονται:

i) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της πράξης και στα τυχόν επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. 

Ειδικότερα εξετάζεται αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου/παραδοτέων του έργου.

ii) το εύλογο της κοστολόγησης της προτεινόμενης πράξης ως εξής:

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.

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 δικαιούχο.

iii) 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, ώστε να 

αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

1
Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού 

αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης 

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια 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, στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση αυτών, στη 

χρονική αλληλουχία ενεργειών, γ) στην αποτύπωση παραδοτέων πράξης δ) στα μέτρα δημοσιότητας/επικοινωνίας της 

προτεινόμενης πράξης (καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη πράξη)

3

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Β1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  

ολοκλήρωσης της πράξης

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχέση με:

α) το φυσικό αντικέιμενο 

β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)

γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης π.χ. 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.

Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη 

εμπειρία της ΔΑ.

Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα 

για την ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν. 4314/2014 (άρθρο 28).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β1
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                                                                  

Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων του Σταδίου Β1
ΟΧΙ
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Δεν εφαρμόζεται Δ/Ε o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Δεν εφαρμόζεται Δ/Ε o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

1

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 

κανόνων ως προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και 

εθνικών κανόνων για την 

απασχόληση προσωπικού 

Συμβατότητα της πράξης με τους 

κανόνες ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων

2

5
Εξασφάλιση της  προσβασιμότητας 

των ατόμων με αναπηρία   

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με 

το Παράρτημα. 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.                                                                                                                                                                                                                  

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.

• 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 

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. 

Τιμή

ΣΤΑΔΙΟ Β2. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με 

το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές 

ενέργειες, 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, 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΄ αποκοπή μείωση της 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης

Εξετάζεται με ποιο τρόπο 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 του ΕΠ ΠΑΜΘ.

Αειφόρος ανάπτυξη

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β2                                                                                                    
 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                                             

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  ή "Δεν εφαρμόζεται" σε όλα τα κριτήρια.

Η πράξη προχωρεί στο 

Στάδιο Β3 της αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

4
Προαγωγή της ισότητας ανδρών 

και γυναικών και της μη διάκρισης 

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το 

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ o

Αναγνωρίσιμη συνέργεια / 

συμπληρωματικότητα 
ΝΑΙ o

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια / 

συμπληρωματικότητα 
ΟΧΙ o

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Η πράξη προχωρεί στο Στάδιο 

Β4 της αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β3                                                                                                 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                           

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα 

κριτήρια εκτός από το κριτήριο 5 όπου μπορεί να είναι και 

"ΌΧΙ".

5

Βιωσιμότητα, Λειτουργικότητα, 

Αξιοποίηση

Τιμή

 Εξετάζεται και προσδιορίζεται η συμβολή της πράξης στους 

στόχους της επενδυτικής προτεραιότητας και στην επίτευξη των 

αντίστοιχων δεικτών εκροής.

2

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με 

άλλες πράξεις που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε υλοποιούνται στο 

πλαίσιο του ΕΠ ΠΑΜΘ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 

εξασφαλίζεται πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την 

υλοποίησή της. 

Αναγκαιότητα Υλοποίησης της 

Πράξης 

Αποτελεσματικότητα

Αποδοτικότητα

Συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα της 

Πράξης 

4

Εξετάζεται εάν 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, είναι στο πλαίσιο των τιμών 

που έχουν οριστεί στην Εξειδίκευση. 

1

Εξετάζεται κατα περίπτωση η βιωσιμότητα, η λειτουργικότητα της 

πράξης κατά την ολοκλήρωσή της και αξιοποίηση αυτής. π.χ. 

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 

φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή προβλέπει τις 

αναγκαίες ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και λειτουργία της 

πράξης και εξετάζεται εάν επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων. 

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 ειδικού στόχου που 

έχει προσδιοριστεί. 

3

ΣΤΑΔΙΟ Β3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΌΧΙ o

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική γνωμοδότηση ΌΧΙ o

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β4
              ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                          

Θετική αξιολόγηση των δυο κριτηρίων του Σταδίου Β4

Η πράξη προχωρεί στο 

Στάδιο Β5 της αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

Εξειδίκευση κριτηρίου

1

ΣΤΑΔΙΟ Β4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων 

ενεργειών ωρίμανσης της πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των 

απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, 

εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της υλοποίησής της. Η 

συνολική ωριμότητα μίας πράξης αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων 

και κυρίως εκείνων που την επηρεάζουν περισσότερο.

ΤιμήΚατάσταση

2
Βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν 

αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του παραπάνω κριτηρίου, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. διαδικασία 

απόκτησης γης, έγκρισης από συμβούλια κλπ).
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή
ΔΥΑΔΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ

Θετική Γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική Γνωμοδότηση ΌΧΙ o

Θετική Γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική Γνωμοδότηση ΌΧΙ o

Θετική Γνωμοδότηση ΝΑΙ o

Αρνητική Γνωμοδότηση ΌΧΙ o

Δεν εφαρμόζεται Δ/Ε o

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Κατάσταση

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.

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 

Β5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                                                                                       

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια 

εκτός του κριτηρίου 3 όπου δεκτή απάντηση είναι και το "ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ".

Τέλος Αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

3 Χρηματοοικονομική Ικανότητα

1 Διοικητική Ικανότητα
 Εξετάζεται κατά πόσο ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

2 Επιχειρησιακή Ικανότητα

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Την προηγούμενη εμπειρία του 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.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β5: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Τιμή/Βαθμολογία Συνολική βαθμολογία

Α
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Β1
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Β2
ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Β3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Β4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Β5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Ημερομηνία 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 )
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Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ο Χ Η Σ  

7.2 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9α 

7.2.1 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/ΌΧΙ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 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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7.2.2 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 / 

Βαθμός
Εξειδίκευση 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 / ΌΧΙ
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 7 βαθμούς ανεξαρτήτως του είδους της  

αξιολόγησης σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση δεν γίνεται δεκτή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Τιμή / 

Βαθμός
Εξειδίκευση 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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7.3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10α 

7.3.1 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 / 

Βαθμός
Περιγραφή 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 εκπαίδευσης.

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 / 

Βαθμός
Περιγραφή 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 

Συμπληρωματικότητα
5

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 / 

Βαθμός
Περιγραφή 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 

Συμπληρωματικότητα
5

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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7.3.2 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

Αποδοτικότητα

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Αναγκαιότητα 

υλοποίησης

3

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 εντοπ ιστεί, 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 επ ιλέγονται 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. 

Επ ιπροσθέτως 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 δεν υπάρχουν β) η βελτίωση - αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών της 

Α΄& Β΄βάθμιας εκπαίδευσης ή/και ο εξοπλισμός τους, με αποτέλεσμα τον περιορισμό 

της κινητικότητας των μαθητών,  τον περιορισμό  της συστέγασης και την αύξηση της 

δυναμικότητας στα αναγκαία επ ίπεδα και  γ) οποιαδήποτε παρέμβαση στοχεύει στην εξασφάλιση της 

ασφαλούς διαβίωσης των μαθητών εντός της μονάδας  (βαθμός 9) και δ)  προώθηση σύγχρονων 

συστημάτων για την υποστήριξη του ψηφιακού σχολείου (βαθμός 8).

Μεσαία Αναγκαιότητα,  θεωρείται η κατασκευή νέων  ή  η βελτίωση - αναβάθμιση – επέκταση (βάσει 

εγκεκριμένου κτηριολογικού προγράμματος) και εν γένει ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών της 

Α΄& Β΄βάθμιας εκπαίδευσης ή/και ο εξοπλισμός τους,  με αποτέλεσμα την αντικατάσταση των μισθωμένων 

χώρων , τον περιορισμό  της συστέγασης , την αύξηση της δυναμικότητας και την δημιουργία σύγχρονου 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Επ ίσης η ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών με σκοπό την 

εξοικονόμιση πόρων.

Χαμηλή Αναγκαιότητα, θεωρείται η λειτουργική αναβάθμιση  υφιστάμενων υποδομών 

της Α΄& Β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού τους.   

1

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επ ίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επ ίπεδο 

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)]χ10. 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 επ ίδοσης 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 επ ίτευξη του 

δείκτη της πρόσκλησης, η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο υπόψη κριτήριο.  Σε περίπτωση 

διαπ ίστωσης μη ορθότητας στην πρόταση του δείκτη εκκροών της πράξης απαιτείται τεκμηριωμένη 

διόρθωση του δείκτη

2 Αποτελεσματικότητα

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίουΟΜΑΔΑ 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

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 / 

Βαθμός
Α/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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Δράση 10α.19.2: Αναπτυξη / Αναβαθμιση Υποδομων Πρωτοβαθμιας και Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης (Συγκριτική Αξιολόγηση) 

ΣΤΑΔΙΟ Α: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ                   :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                        :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ     :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   :

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

ΑΜΘ XX - Συγκριτική Αξιολόγηση

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

3 - Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχής

19 - Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης

10α.19.2 - Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ομάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου1

Α/Α Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΕπιλογή

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

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

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

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

ΣΤΑΔΙΟ Ά   Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
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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

Δεν πρέπει να 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

Ομάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση

2

Α/Α Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΕπιλογή

Επιλεξιμότητα Πράξης

ΣΤΑΔΙΟ Ά   Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
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3.1 Αίτηση

Εξετάζεται εάν η Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης : 

α) είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα

β) ο Τίτλος της πράξης, είναι περιεκτικός και να περιγράφει 

συνοπτικά μεν, αλλά με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο του 

αντίστοιχου έργου , ώστε να προκύπτει άμεσα και επαρκώς η 

ταυτότητα του και να συνάγεται η συνάφεια μεταξύ του τίτλου και 

του Φυσικού Αντικειμένου.

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

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

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:

3

Α/Α Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΕπιλογή

ΣΤΑΔΙΟ Ά   Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
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ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σε σχ έση με το προτειν όμεν ο για συγχ ρηματοδότηση φυσικό  αν τικείμεν ο της πράξης εξετάζον ται τα ακόλουθα:

α) η πληρότητα του προτειν όμεν ου προϋπολογισμού στο σύν ολο της πράξης και στα επιμέρους προτειν όμεν α 

υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται αν  η πράξη περιλαμβάν ει όλα τα αν αγκαία κόστη για την  υλοποίηση πλήρους και 

λειτουργικού φυσικού αν τικειμέν ου όσον  αφορά εργασίες/προμήθειες/υπηρεσίες, αν  ο προυπολογισμός βασίζεται σε 

συν ημμέν η αν αλυτική προμέτρηση και εάν  έχουν  ληφθεί υπόψη, κατά την  σύν ταξη του προυπολογισμού, τα στοιχ εία 

όλων  των  υποστηρικτικών  μελετών  (π.χ . Γεωτεχν ικών , ΜΠΕ κλπ).
β) το κατά πόσο η κοστολόγιση της προτειν όμεν ης πράξης είν αι εύλογη 

β.1) Εφόσον  προβλέπεται από την  Πρόσκληση η χ ρηματοδότηση της πράξης ν α γίν ει βάσει παραστατικών :

β.1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από καν ον ιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου 

Υπουργού για την  έγκριση, αν απροσαρμογή και τροποποίηση των  εν ιαίων  τιμολογίων  Έργων  Οδοποιίας, Υδραυλικών , 

Λιμεν ικών , Οικοδομικών  και Πρασίν ου, και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ . σύν ταξη τευχ ών  

δημοπράτησης) τόσο οι τιμές μον άδας, όσο και ο συν ολικός προϋπολογισμός των  υποέργων /πράξης θεωρείται 

ρεαλιστικός. 

β.1.2) Σε άλλη περίπτωση για την  εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν  ν α χ ρησιμοποιηθούν  στοιχ εία όπως:

• πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχ ουν  υλοποιηθεί, λαμβάν ον τας υπόψη τις επικρατούσες συν θήκες 

της  αγοράς κατά το χ ρόν ο αξιολόγησης της πρότασης

• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχ ιστον  δύο προσφορές από δύο αν εξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που 

β.2) Εφόσον  προβλέπεται στη σχ ετική Πρόσκληση η χ ρηματοδότηση της προτειν όμεν ης πράξης ν α ακολουθήσει μία 

από τις απλοποιημέν ες μεθόδους κόστους (τυποποιημέν ες κλίμακες κόστους κατά μον άδα, κατ’ αποκοπή ποσών  που 

δεν  υπερβαίν ουν  τις 100 000 EUR δημόσιας συμμετοχ ής, κατ’ αποκοπή χ ρηματοδότηση που καθορίζεται με την  

εφαρμογή εν ός ποσοστού σε μια ή περισσότερες προκαθορισμέν ες κατηγορίες δαπαν ών ) εξετάζεται η ορθή εφαρμογή 

της σχ ετικής μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην  Πρόσκληση.

γ) η ορθή καταν ομή και το εύλογο του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/κατηγορίες δαπαν ών  σε σχ έση με το  προτειν όμεν ο 

φυσικό αν τικείμεν ο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθν ικούς καν όν ες επιλεξιμότητας και τους τυχ όν  ειδικότερους 

όρους της πρόσκλησης, ώστε ν α αποφεύγον ται μη αν αγκαία 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: 

Πληρότητα και σαφήνεια του 

περιεχομένου της πρότασης 

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

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑιτιολόγησηΑ/Α
Περιγραφή 

κριτηρίου
Εξειδίκευση κριτηρίου

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

Η ρεαλιστικότητα του χ ρον οδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχ έση με:

α) το είδος του προς εκτέλεση φυσικού αν τικειμέν ου.  

β) την  επιλεγμέν η μέθοδο υλοποίησης (είδος διαδικασίας διαγων ισμού, αυτπιστασία, αν άθεση κλπ) 

γ) τους εν δεχ όμεν ους κιν δύν ους που συν δέον ται με την υλοποίηση της πράξης (αρχ αιολογικά ευρήματα ή πιθαν ές

καθυστερήσεις σχ ετικά με την έκδοση καν ον ιστικών αποφάσεων που απαιτούν ται για την υλοποίηση της πράξης

όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων  κλπ).

δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης 

Θα εκτιμηθεί η πραγματική εκκίν ηση και διάρκεια τής υλοποίησης συν εκτιμών τας χ ρον ικά και τις διοικητικές εν έργειες

που προαπαιτούν ται πριν την διαδικασία δημοπράτησης, την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεση και

ολοκλήρωση της πράξη.

Ειδικότερα σε σχ έση με την αν άθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων ) διευκριν ίζεται ότι το

χ ρον οδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αν άθεσης δεν πρέπει ν α υπερβαίν ει τις προθεσμίες που ορίζον ται στον Ν.

4314/2014(άρθρο 28).

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

Η πρόταση αξιολογείται ως προς: 

α) τη σαφήν εια του περιεχομέν ου της πρότασης ως προς το εάν  καθορίζον ται τα διακριτά παραδοτέα και οι δείκτες 

εκροών , των  υποέργων  της πράξης και απεικον ίζον ται πλήρως και ορθά στο ΤΔΠ, σε συν άρτηση με τις συν ν ημέν ες 

μελέτες και ειδικότερα την  προμέτρηση.

β) στη μεθοδολογία υλοποίησης όπου εξετάζεται ο τρόπος  υλοποίησης της πράξης και η τεκμηρίωση του διαχ ωρισμού  

σε υποέργα με αν αφορά των  απαιτούμεν ων  εν εργειών  και της χ ρον ικής τους αλληλουχ ίας

γ) την  πληρότητα της τεχν ικής περιγραφής του φυσικού αν τικειμέν ου για το σύν ολο των  υποέργων  της πράξης (όπως 

περιγράφεται στο ΤΔΠ), όσον  αφορά: 1) τα βασικά τεχν ικά και 2) τα λειτουργικά χ αρακτηριστικά της προτειν όμεν ης 

πράξης σε αν τιστοιχ ία με τα διακριτά παραδοτέα του έργου. Εξετάζον ται το ΤΔΠ και η εν δεικτική καταν ομή σε επίπεδο 

φυσικού αν τικειμέν ου και προϋπολογισμού του έργου σε υποέργα σε συν άρτηση με τα έν τυπα Π51, Π52

Τιμή / 

Βαθμός
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης
ΝΑΙ

Δεν  έχουν  τηρηθεί οι  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

ΟΧΙ

Βάσει του σταδίου εξέλιξης της πρότασης δεν  

προκύπτει αν αγκαιότητα εξέτασης του κριτηρίου - 

Έχ ει προσκομιστεί δήλωση τήρησης της 

ν ομιμότητας του δικαιούχ ου 

Δεν 

εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν 

εφαρμόζεται

Δεν 

εφαρμόζεται

 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Ενσωμάτωση 

οριζόντιων πολιτικών 

και τήρηση θεσμικού 

πλαισίου 

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

Τήρηση των εθνικών και 

κοινοτικών κανόνων ως 

προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών 

και εθνικών κανόνων για 

την απασχόληση 

προσωπικού.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός

Συμβατότητα της πράξης με 

τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων      

Η πράξη αφορά υπηρεσία που 

παρέχεται για το δημόσιο 

συμφέρον και σε αυτό το 

επ ίπεδο εκπαίδευσης, η 

συμμετοχή είναι υποχρεωτική. Η 

δημόσια εκπαίδευση που 

οργανώνεται στο πλαίσιο του 

εθνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος που χρηματοδοτείται 

και εποπτεύεται από το κράτος 

θεωρείται ως μη οικονομική 

δραστηριότητα . Το Δημόσιο 

«δημιουργώντας και διατηρώντας 

αυτό το δημόσιο εκπαιδευτικό 

σύστημα το οποίο 

χρηματοδοτείται εν όλω ή εν 

μέρει από δημόσιους πόρους και 

όχι από τους σπουδαστές ή τους 

γονείς τους […] δεν αποβλέπει 

στην άσκηση αμειβόμενων 

δραστηριοτήτων, αλλά 

εκπληρώνει την αποστολή του 

έναντι των πολιτών του στον 

κοινωνικό, πολιτιστικό και 

εκπαιδευτικό τομέα»

Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, εάν αποτυπώνονται οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί

ο Δικαιούχος ώστε να διασφαλίσει εκ των προτέρων το συμβιβάσιμο της χορηγούμενης με το δίκαιο του ανταγωνισμού περί

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 του "ΟΔΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

(πλην κρατικών ενισχύσεων) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020") 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 επ ιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1

2

Εξετάζονται:

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

β) Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες,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 (διαδικασία διακήρυξης-προέγκριση

σύμβασης), ΔΙΙ_3 (διαδικασία ανάληψης Νομικής Δέσμευσης), ΔΙΙ_4 (παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων),

του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία εξέτασης της ΔΙΙ_2 και της ΔΙΙ_3 εντοπ ιστεί

παρατυπ ία, στην διατύπωση γνώμης , ορίζονται τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ή το ποσοστό της κατ΄αποκοπήν

διόρθωσης που θα επ ιβληθεί, κατα τα ειδικά οριζόμενα στην απόφαση της Επιτροπής C (2013) 9527 final/19.12.2013 και

την ΚΥΑ των Δημοσιονομικών Διορθώσεων.
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης 

εφόσον  αν ταποκρίν ον ται στο φυσικό 

αν τικείμεν ο της πράξης

ΝΑΙ

Δεν  έχουν  τηρηθεί οι  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

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. 

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης 

εφόσον  αν ταποκρίν ον ται στο φυσικό 

αν τικείμεν ο της πράξης

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επ ισυνάπτεται 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  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

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

 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Ενσωμάτωση 

οριζόντιων πολιτικών 

και τήρηση θεσμικού 

πλαισίου 

Αιτιολόγηση

ΝΑΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Παρατηρήσεις: Για την πλήρη εξασφάλιση της εκπλήρωσης του κριτηρίου 5 που αφορά την "Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία", στο Τεύχος της προκήρυξης , θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν οι σχετικές απαιτήσεις όπως αναγράφονται στην επισυναπτόμενη στην Αίτηση χρηματοδότησης,  Έκθεση Προσβασιμότητας ΑμεΑ.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός

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. 

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.

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 κριτηρίο 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
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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

2η Ομάδα Κριτηρίων  "Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα  με αναπηρία"

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 

(Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές 
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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

2η Ομάδα Κριτηρίων  "Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα  με αναπηρία"

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

(Δ) Πρόσβαση στις υπηρεσίες  
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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

2η Ομάδα Κριτηρίων  "Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα  με αναπηρία"

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

(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 188 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

Περίπτωση εξειδίκευση τιμή εκπλήρωση

(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) 

2η Ομάδα Κριτηρίων  "Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα  με αναπηρία"

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

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

(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφόρηση 
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Αιτιολόγηση

Κατάσταση τιμή

Μέγιστη Αναγκαιότητα  10-9

Υψηλή Αναγκαιότητα 8

Μεσαία Αναγκαιότητα 6

Χαμηλή Αναγκαιότητα 2

Μη επαρκής τεκμηρίωση 0

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Σκοπιμότητα πράξης 
1

Εξειδίκευση κριτηρίου                                                                          

Αναγκαιότητα 

υλοποίησης   

Βαθμός=τιμή χ 0,60

Βαθμός

=τιμή χ 

συντελεστή 

στάθμισης

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 εντοπ ιστεί, εξετάζεται η 

παρεχόμενη στο σχετικό πεδίο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης τεκμηρίωση , σε σύγκριση με τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές του ΠΕΠ. Επ ισημαίνεται ότι οι νέες υποδομές θα επ ιλέγονται 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 

λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα στοιχεία και την αιτιολόγηση όπως επ ίσης και την τεκμηρίωση των 

αναγκών της Εκπαίδευσης από την Περιφερειακή  Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ., 

καθώς και την τεκμηρίωση της αύξησης της δυναμικότητας όπου απαιτείται. 

Κατά την αξιολόγηση, παρατίθεται σχετική τεκμηρίωση για την  την βαθμολόγηση της πράξης. 

Ενδεικτικά  και όχι περιοριστικά, η πράξη βαθμολογείται ως ακολούθως συνδιαστικά με την 

σχετική τεκμηρίωση από την Περιφερειακή  Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης :  

Μέγιστη Αναγκαιότητα, θεωρείται: η κατασκευή νέων υποδομών Α΄& Β΄βάθμιας εκπαίδευσης

α) όπου δεν υπάρχουν (9)  και 

β) ειδικότερα σε  περιοχές ορεινές, περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και περιοχές με ειδικά 

μειονεκτήματα (10)  

με αποτέλεσμα τον περιορισμό της κινητικότητας των  μαθητών, τον περιορισμό της συστέγασης 

σχολικών μονάδων και του φαινομένου της διπλοβάρδιας, την αποσυμφόρηση του μαθητικού 

πληθυσμού, την αποφυγή μίσθωσης κτιρίων,  την βελτίωση των συνθηκών μάθησης και την 

αύξηση της συμμετοχής στην  εκπαίδευση.

Υψηλή Αναγκαιότητα, θεωρείται :

α) η επέκταση υφιστάμενων υποδομών της Α΄& Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, για  την αύξηση της 

δυναμικότητας και την κάλυψη των αναγκών λόγω αύξησης του αριθμού των μαθητών ή 

συγχώνευσης σχολικών μονάδων ή/και  την βελτίωση των συνθηκών μάθησης.

β) κάθε επέμβαση που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγειινής των 

χρηστών (π .χ. στατική ενίσχυση υποδομής) καθώς και  στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας 

ΑμεΑ.

Μεσαία Αναγκαιότητα,  θεωρούνται  όλες οι παρεμβάσεις που απορρέουν από την 

υποχρέωση τήρησης προηγούμενων εγκεκριμένων κτηριολογικών προγραμμάτων, που για 

οποιοδήποτε λόγο δεν είχαν υλοποιηθεί (σε αυτήν την περίπτωση θα επισυνάπτονται το παλαιό 

κτηριολογικό με σαφή αναφορά σε μελλοντική κάλυψη και επιπλέον η επικαιροποίησή του) , ανεγέρσεις νέων 

υποδομών προς αντικατάσταση παλαιών,  και γενικώς επεμβάσεις για την βελτίωση των 

συνθηκών μάθησης.

Χαμηλή Αναγκαιότητα, θεωρείται η λειτουργική αναβάθμιση-βελτίωση  υφιστάμενων 

υποδομών της Α΄& Β΄βάθμιας εκπαίδευσης (π .χ. αναδιαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων και 

εξωτερικών υποδομών κλπ).    
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Αιτιολόγηση

Κατάσταση τιμή

Δείκτης >2,50 10

1,67 <Δείκτης ≤2,50 8

1,35 < Δείκτης ≤ 1,67 6

 0,59 <Δείκτης ≤ 1,35 4

 Δείκτης  ≤ 0,59 1

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Σκοπιμότητα πράξης 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επ ίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 

επ ίπεδο 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 επ ίδοσης ή αν συμβάλλει 

στην στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, προσδίδοντας στους δείκτες αυτούς υψηλότερο 

συντελεστή στάθμισης.

Ενδεικτικά:

α) Στις νέες υποδομές, όπως και στις παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της 

ασφάλειας (π .χ. στατικές παρεμβάσεις, στέγες κλπ, )  και της υγειινής των χρηστών καθώς και  

στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑμεΑ, ώς δείκτης εκροής λογίζεται η δυναμικότητα της 

υποδομής που τεκμηριώνεται με το εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα και ο βαθμός 

συμβολής πολλαπλασιάζεται επ ί 10 :Πν= [(δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την 

Πρόσκληση)] x10

β) Σε επεκτάσεις υφιστάμενων κτηρίων που αφορούν αίθουσες, ως δείκτης εκροής λαμβάνεται η 

δυναμικότητα της προσθήκης και ο βαθμός συμβολής πολλαπλασιάζεται επ ί 10: Πν= [(δείκτης 

εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση)]x10

γ) Σε περιπτώσεις εσωτερικών του κτηρίου επεμβάσεων-διαμορφώσεων, που αποσκοπούν 

(από πλευράς αιθουσών) σε κάλυψη της αύξησης των μαθητών,  σε συμφωνία πάντα με 

εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα ώς δείκτης θα λαμβάνεται η διαφορά του αριθμού των 

μαθητών που εξυπηρετούσε η υποδομή με τους μαθητές που θα εξυπηρετήσει μετά την 

υλοποίηση της πράξης και ο βαθμός συμβολής θα πολλαπλασιάζεται επ ί 10. Πν= [(δείκτης 

εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση)]x10

δ) Σε περιπτώσεις εσωτερικών του κτηρίου επεμβάσεων-διαμορφώσεων, που αποσκοπούν σε 

διαμόρφωση επ ιπλέον αιθουσών/εργαστηρίων  για αποσυμφόρηση του μαθητικού δυναμικού,  

σε συμφωνία πάντα με εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα ώς δείκτης θα λαμβάνεται η 

χωρητικότητα των επ ιπλέον αιθουσών που θα προκύψουν (σε αριθμό μαθητών) και ο βαθμός 

συμβολής θα πολλαπλασιάζεται επ ί 10. Πν= [(δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για 

την Πρόσκληση)]x10

ε) Στην περίπτωση που η επέκταση γίνεται για υποχρεωτική κάλυψη εκκρεμοτήτων του 

εγκεκριμένου κτηριολογικού (και δεν αφορά προσθήκη αιθουσών ή/και εργαστηρίων) ώς 

δυναμικότητα θα λογίζεται η τεκμηριωμένη δυναμικότητα της μονάδας και ο βαθμός συμβολής θα 

πολλαπλασιάζεται επ ί 5 : Πν= [(δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την 

Πρόσκληση)]x5

στ) Για παρεμβάσεις (βελτιώσεις- ανακαινίσεις) σε υφιστάμενα κτήρια, που δεν επηρεάζουν 

(αυξάνουν) την δυναμικότητα της υποδομής, ως δείκτης θα λαμβάνεται η δυναμικότητα της 

σχολικής μονάδας και ο βαθμός συμβολής θα πολλαπλασιάζεται χ επ ί 2 :Πν= (δείκτης εκροής ν 

πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση)χ2

ζ) Για πράξεις Περιφερειακής εμβέλειας ως δείκτης εκροής λαμβάνεται  ο αριθμός των σχολικών 

μονάδων που αφορά η πράξη :Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την 

Πρόσκληση). 

2

Εξειδίκευση κριτηρίου                                                                          Βαθμός

=τιμή χ 

συντελεστή 

στάθμισης

Αποτελεσματικότητα 

Βαθμός=τιμή χ 0,20
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Αιτιολόγηση

Κατάσταση τιμή

 Δείκτης > 1,00 10

0,8 < Δείκτης ≤ 1 8

 0,5 < Δείκτης ≤  0,8 6

0,2 < Δείκτης ≤ 0,5 3

 Δείκτης ≤ 0,2 1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σημαντική συνέργεια/ 

συμπληρωματικότητα με  άλλα 

έργα ή με έργο σημαντικού π /υ

5

Μικρή  συνέργεια/ 

συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα 

2

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια ή 

συμπληρωματικότητα
0

σταθμισμένη 

βαθμολόγηση 

αναγκαιότητα 60%

αποτελεσματικότητα 

20% 

αποδοτικότητα 10%

Συνέργεια 10%

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Σκοπιμότητα πράξης 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

3ης ΟΜΑΔΑΣ 
ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου                                                                          Βαθμός

=τιμή χ 

συντελεστή 

στάθμισης

Συνέργεια και 

Συμπληρωματικότητα 

Βαθμός=τιμή χ 0,1

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) 

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 επ ίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ από την

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Βιωσιμότητα, 

Λειτουργικότητα, 

Αξιοποίηση

4

3

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= Βαθμός συμβολής προς (προϋπολογισμό πράξης 

/ προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές 

Αποδοτικότητα 

Βαθμός=τιμή χ 0,1

5

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

απαραίτητα στοιχεία/τεκμήρια προσδιορίζονται στην πρόσκληση.  Εξετάζονται τα έγγραφα των 

α/α 3, 4 και 5 του "ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ" (52).

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΄, στο τμήμα 

"εξέταση τυπ ικής πληρότητας" και στα σημεία 3.3 και 3.4. Σε περίπτωση πράξεων που δεν 

ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. 

Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση  μίας πράξηςθα πρέπει να εξασφαλίζεται η  

λειτουργικότητά της.
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη (με 

προϋπόθεση να έχει λάβει τιμή ΝΑΙ στο κριτήριο 1 της 

2ης Ομάδας αξιολόγησης και να υπάρχει προέγκριση 

ΕΥ) 

10

Υψηλή ωριμότητα : 

1) βαθμολογία 9: Δημοπρατημένα έργα χωρίς ανάληψη 

νομικής δέσμευσης(με προϋπόθεση να έχει λάβει τιμή ΝΑΙ 

στο κριτήριο 1 της 2ης Ομάδας αξιολόγησης και να υπάρχει 

προέγκριση ΕΥ) 

2) βαθμολογία 8, εάν συντρέχουν σωρευτικά τα κάτωθι:

2.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και 

βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των 

οριστικών μελετών.

2.2) Πλήρη εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και σχέδιο 

Διακήρυξης

2.3) Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων (ανα είδος έργου) 

οριστικών μελετών όπως αναφέρονται στον Πίνακα 51.

3) βαθμολογία 7, εάν συντρέχουν σωρευτικά τα κάτωθι:

3.1) Ύπαρξη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και 

βεβαίωση ότι ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των 

οριστικών μελετών.

3.2)  Ανάγκη επ ικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης. 

3.3) Εγκεκριμένο σύνολο απατούμενων ανα είδος έργου 

οριστικών  μελετών όπως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (51).

από 9 έως 7

Μέση Ωριμότητα: Αδειοδοτήσεις-Μελέτες-Τεύχη με 

ελλείψεις

π.χ

1) αναμονή  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (ύπαρξη αίτησης 

σε αρμόδια αρχή)

2) Ελλειπή Τεύχη δημοπράτησης 

3) Οριστικές μελέτες με ελλείψεις.

5

Αρχικό στάδιο. Ύπαρξη απαραίτητων ανα είδος έργου 

οριστικών υποστηρικτικών μελετών.Ελλειπείς απαιτούμενες 

οριστικές   Μελέτες χωρίς έγκριση και με ελλειπή τεύχη 

δημοπράτησης. Ελλειπής αδειοδότηση.

1

Ανώριμο: Πράξη σε στάδιο εκπόνησης μελετών και χωρίς 

αδειοδοτήσεις 
0

Εξειδίκευση κριτηρίου ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Τιμή / 

Βαθμός
Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Υποέργο 1 

(Κύριο 

υποέργο 

πράξης)

Στάδιο εξέλιξης των 

απαιτούμενων ενεργειών 

ωρίμανσης της πράξης

1

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 επ ιμέρους τιμών.

 Η στάθμιση επ ιλέγεται 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.

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Ωριμότητα πράξης
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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 αναφερόμενωνστον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ (52). 

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

Εξειδίκευση κριτηρίου ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Τιμή / 

Βαθμός
Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

2

Υποέργο 1 

(Κύριο 

υποέργο 

πράξης)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία είναι το 12.   

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 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ 

ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ (52). 

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 μετατόπ ισης δικτύου, αναβάθμιση ισχύος, 

απαιτούμενος π /υ , κλπ)

Βαθμός ολοκλήρωσης 

διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών για το σύνολο 

της πράξης

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Ωριμότητα πράξης
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σε αντίθετη περίπτωση

Σε αντίθετη περίπτωση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 5ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

1

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Εκπλήρωση του 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

 Διοικητική ικανότητα 

του φορέα της 

πρότασης 

(δυνητικός 

δικαιούχος)

Εξειδίκευση κριτηρίου

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

3

Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 

δικαιούχου

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.

Τιμή / 

Βαθμός
ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α

Περιγραφή 

κριτηρίου
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΔΡΑΣΗ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΑΜΘΧΧ/ΟΠΣ……..    Αρ. πρωτ. ……………………… (Συγκριτική Αξιολόγηση)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 0

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 0

Α/Α Ομάδα κριτηρίων

1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

2
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ / ΌΧΙ
βαθμολογία  3ης 

ομάδας 
0,0

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΦΟΡΕΑ

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 θα πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγηση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων                                             
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
0,0

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

3 - Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχή

19 - Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης

10α.19.2 - Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Μέγιστη Τιμή/Βαθμολογία

ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

βαθμολογία  4ης ομάδας 

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Τιμή/βαθμολογία

0,0
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8.2 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9i 

8.2.1 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
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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

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

Αιτιολόγηση
Εξειδίκευση κριτηρίου

Α/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
Αιτιολόγηση

Εξειδίκευση κριτηρίου
Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
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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

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 201 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

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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8.2.2 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.                                                                                                                                  

Αιτιολόγηση
Εξειδίκευση κριτηρίου

Α/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.

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 206 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

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 Αιτιολόγηση
Εξειδίκευση κριτηρίου

Α/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.
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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 

 

 

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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8.2.3 Δράση 9i.22Α.1: 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 ωφελουμένων
5

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.

Αιτιολόγηση
Εξειδίκευση κριτηρίου

Α/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
Αιτιολόγηση

Εξειδίκευση κριτηρίου
Α/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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8.3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9ii 

8.3.1 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.

Αιτιολόγηση
Εξειδίκευση κριτηρίου

Α/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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8.3.2 Δράση 9ii.23Α.1: Κέντρα Κοινότητας 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αν τικείμεν ο.                                             

Τα στοιχ εία που αξιολογούν ται είν αι:

(α) η πληρότητα του προτειν όμεν ου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν  περιλαμβάν ει όλα τα αν αγκαία κόστη για την  

υλοποίηση του φυσικού αν τικειμέν ου/παραδοτέων ).

(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτειν όμεν ης πράξης και η κοστολόγηση αν ά πακέτο εργασιών  είν αι εύλογη . Πιο 

συγκεκριμέν α:

1) Εφόσον  προβλέπεται από την  Πρόσκληση η χρηματοδότηση της πράξης ν α γίν ει βάσει παραστατικών :

Για την  εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν  ν α χρησιμοποιηθούν  στοιχ εία το πραγματικό κόστος από παρεμφερείς 

πράξεις που έχουν  υλοποιηθεί, λαμβάν ον τας υπόψη τις επικρατούσες συν θήκες της αγοράς κατά το χρόν ο αξιολόγησης της 

πρότασης

2) Εφόσον  προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της προτειν όμεν ης πράξης ν α ακολουθήσει μία από τις 

απλοποιημέν ες μεθόδους κόστους (τυποποιημέν ες κλίμακες κόστους κατά μον άδα, κατ’ αποκοπή ποσών  που δεν  

υπερβαίν ουν  τις 100 000 EUR δημόσιας συμμετοχής, κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση που καθορίζεται με την  εφαρμογή εν ός 

ποσοστού σε μια ή περισσότερες προκαθορισμέν ες κατηγορίες δαπαν ών ) εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής 

μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην  Πρόσκληση. 

γ) η ορθή καταν ομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπαν ών και το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπαν ών  σε 

σχέση με το προτειν όμεν ο φυσικό αν τικείμεν ο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθν ικούς καν όν ες επιλεξιμότητας και 

τους τυχόν  ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε ν α αποφεύγον ται μη αν αγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρον οδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης σε σχέση με:

α) το φυσικό αν τικείμεν ο.

β) την  επιλεγμέν η μέθοδο υλοποίησης.

γ) τους εν δεχόμεν ους κιν δύν ους που συν δέον ται με την  υλοποίηση της πράξης.

δ) τις προαπαιτούμεν ες εν έργειες  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

Εξετάζεται η σαφήν εια και πληρότητα του φυσικού αν τικειμέν ου της προτειν όμεν ης πράξης και πιο συγεκκριμέν α  

εξετάζον ται τα εξής:  1. Η μεθοδολογία υλοποίησης. 2. Η περιγραφή των  υπηρεσιών  σε σχέση με το πρόβλημα / αν άγκη 

που αν τιμετωπίζεται 3. Οι μετρήσιμοι στόχοι.   4. Η ύπαρξη πλάν ου εκτίμησης κιν δύν ων  για την  υλοποίηση της πράξης. 5. 

Τα μέτρα δημοσιότητας/επικοιν ων ίας και ευαισθητοποίησης (με την  μορφή πλάν ου δημοσιότητας και επικοιν ων ίας) και 

δικτύωσης (με τη μορφή πλάν ου δικτύωσης) προς τα ωφελούμεν α άτομα, Αρχές/  Υπηρεσίες/φορείς και προς το κοιν ων ικό 

σύν ολο. 6. Η μέριμν α για παρακολούθηση των  ωφελουμέν ων  μετά την  ολοκλήρωση του έργου ή των  υπηρεσιών  προς 

αυτούς. 

3

Περιγραφή 

κριτηρίου

Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

Εξειδίκευση κριτηρίου

1

2
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Τηρείται το εθν ικό και εν ωσιακό δίκαιο. ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το εθν ικό και εν ωσιακό 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 προτειν όμεν η πράξη διασφαλίζει την  ισότιμη 

επιλογή των  ωφελουμέν ων  παιδιών  ως προς την  

επιλογή τους στις παρεχόμεν ες υπηρεσίες, 

αν εξαρτήτως φύλου, φυλής, εθν οτικής 

καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων , 

αν απηρίας, ηλικίας, γεν ετήσιου 

προσαν ατολισμού.

ΝΑΙ

Η προτειν όμεν η πράξη ΔΕΝ διασφαλίζει την  

ισότιμη επιλογή των  ωφελουμέν ων  παιδιών  ως 

προς την  επιλογή τους στις παρεχόμεν ες 

υπηρεσίες, αν εξαρτήτως φύλου, φυλής, 

εθν οτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων , 

αν απηρίας, ηλικίας, γεν ετήσιου 

προσαν ατολισμού.

ΟΧΙ

Η πράξη διαφαλίζει την  προσβασιμότητα των  

ατόμων  με αν απηρία.
ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ διαφαλίζει την  προσβασιμότητα 

των  ατόμων  με αν απηρία.
ΟΧΙ

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.

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 επ ισυνάπτεται 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.

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 

ΝΑΙ / ΌΧΙ

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 επ ιλογής των ωφελουμένων για την παροχή των υπηρεσιών της πράξης, 

ανεξαρτήτως  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 Επ ιπτώσεων του 

Προγράμματος.. 

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

1

2

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. 
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Περιγραφή 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
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

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. 
OXI 0-3

Μεγάλος βαθμός καινοτομίας της 

πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός 

καινοτομίας της πράξης.
4-7

ΔΕΝ υπάρχει καινοτομία στην 

πράξη.
OXI 0-3

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. 

OXI 0-3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

3ης ΟΜΑΔΑΣ 
ΝΑΙ / ΌΧΙ

Παρατηρήσεις:

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 

εντοπ ιστεί και του ειδκού στόχου που έχει προσδιοριστεί.Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:      1.  Ο 

προσδιορισμός και ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών (π .χ. υψηλή ανεργία, θύλακες 

φτώχειας, μεγάλη συγκέντρωση ΡΟΜΑ κλπ.) των ωφελουμένων της περιοχής παρέμβασης 2. Η 

ανταπόκριση της προτεινόμενης πράξης ως προς την αντιμετώπιση των αναγκών και ειδικών 

χαρακτηριστικών των ωφελουμένων της περιοχής παρέμβασης  3. Η συμβολή της πράξης στη μείωση του 

κοινωνικού αποκλεισμού των ωφελουμένων ατόμων και στην προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής 

ένταξης αυτών. 4.  Αλλα αναμενόμενα οφέλη για τα ωφελούμενα άτομα και τον ευρύτερο πληθυσμό  5. Η 

συνάφεια της πράξης με την Επενδυτική Προτεραιότητα που εντάσσεται και συμβολή της στην επ ίτευξη 

του Ειδικού Στόχου, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση.                                                                                                                              

Αιτιολόγηση
Εξειδίκευση κριτηρίου

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Καινοτομία5

2
Αποτελεσματικότητα 

πράξης

1

3

Αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

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 

Αποδοτικότητα Πράξης 

Εξετάζεται η καινοτομία της πράξης ως προς: 1. Τις θεματικές ή άλλες δικτυώσεις (ύπαρξη πλάνου 

δικτύωσης) 2. Τις μεθόδους προσέγγισης ωφελουμένων 3. Τις μεθόδους παροχής των υπηρεσιών καθώς 

και των μέσων, εργαλείων και τεχνικών  που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και η διαφοροποίηση και 

προσαρμογή αυτών σε σχέση με διαφορετικές ομάδες στόχου

4

Βιωσιμότητα, 

λειτουργικότητα, 

αξιοποίηση.

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα αξιοποιηθούν και π ιο συγκεκριμένα αν 

προκύπτει βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση των παραδοτέων της πράξης.

NAI

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επ ίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επ ίπεδο 

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

NAI

NAI

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ης 

ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ =

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)
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

κατάσταση Τιμή 

Μεγάλος βαθμός ωριμάτητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης. 4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών της πράξης. 
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών 

ή άλλων ενεργειών της πράξης.
ΌΧΙ 0-3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β ΝΑΙ / ΌΧΙ

Παρατηρήσεις:

βαθμόςΑ/Α Περιγραφή κριτηρίουΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΝΑΙ

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 για την ανάληψη της πράξης και ένταξή της στο 

πρόγραμμα δράσεων του φορέα,διαβούλευση σε τοπ ικό – περιφερειακό 

επ ίπεδο, ενέργειες για την σύσταση Κέντρων βάσει της οικείας ΚΥΑ) 

1

Βαθμός προόδου 

διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των 

απαιτούμενων ενεργειών (π .χ. ενέργειες για τη στελέχωση των Κέντρων 

Κοινότητας, εξεύρεση κτιριακής υποδομής, προετοιμασία διαδικασίας υλοποίησης  

 της Πράξης κλπ.).

ΝΑΙ

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ωριμότητα πράξης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ =

Εξειδίκευση κριτηρίου

2

Αιτιολόγηση

Στάδιο εξέλιξης των 

απαιτούμενων 

ενεργειών ωρίμανσης 

της πράξης
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

Τιμή / 

Βαθμός
ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α

Περιγραφή 

κριτηρίου

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 (επ ίπεδο 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, επ ίπεδο 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)

 Διοικητική ικανότητα 

του φορέα της 

πρότασης 

(δυνητικός 

δικαιούχος)

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.

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 

επ ιχειρησιακή ικανότητα 

για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει 

επ ιχειρησιακή 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 
 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 225 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 23 - Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μειονεκτούντων ατόμων και περιθωριοποιημένων ομάδων

ΔΡΑΣΗ: 9ii.23.2 - Κέντρα Κοινότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

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 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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8.4 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9iv 

8.4.1 Δράση 9iv.24.1: Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

2

3

Περιγραφή 

κριτηρίου

Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

Εξειδίκευση κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

1

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

Παρατηρήσεις:

Εξετάζεται η σαφήν εια και πληρότητα του φυσικού αν τικειμέν ου της προτειν όμεν ης πράξης και πιο συγεκκριμέν α  

εξετάζον ται τα εξής:  1. Η μεθοδολογία υλοποίησης. 2. Η περιγραφή των  υπηρεσιών  σε σχέση με το πρόβλημα / αν άγκη 

που αν τιμετωπίζεται 3. Οι μετρήσιμοι στόχοι.   4. Η ύπαρξη πλάν ου εκτίμησης κιν δύν ων  για την  υλοποίηση της πράξης. 5. 

Τα μέτρα δημοσιότητας/επικοιν ων ίας και ευαισθητοποίησης  6. Η μέριμν α για παρακολούθηση των  ωφελουμέν ων  κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου ή των  υπηρεσιών  προς αυτούς. 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αν τικείμεν ο.                                             

              

Τα στοιχ εία που αξιολογούν ται είν αι:

(α) η πληρότητα του προτειν όμεν ου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν  περιλαμβάν ει όλα τα αν αγκαία κόστη για την  

υλοποίηση του φυσικού αν τικειμέν ου/παραδοτέων ).

(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτειν όμεν ης πράξης και η κοστολόγηση αν ά πακέτο εργασιών  είν αι εύλογη . Πιο 

συγκεκριμέν α:

1) Εφόσον  προβλέπεται από την  Πρόσκληση η χρηματοδότηση της πράξης ν α γίν ει βάσει παραστατικών :

Για την  εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν  ν α χρησιμοποιηθούν  στοιχ εία το πραγματικό κόστος από παρεμφερείς 

πράξεις που έχουν  υλοποιηθεί, λαμβάν ον τας υπόψη τις επικρατούσες συν θήκες της αγοράς κατά το χρόν ο αξιολόγησης της 

πρότασης

2) Εφόσον  προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της προτειν όμεν ης πράξης ν α ακολουθήσει μία από τις 

απλοποιημέν ες μεθόδους κόστους (τυποποιημέν ες κλίμακες κόστους κατά μον άδα, κατ’ αποκοπή ποσών  που δεν  

υπερβαίν ουν  τις 100 000 EUR δημόσιας συμμετοχής, κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση που καθορίζεται με την  εφαρμογή 

εν ός ποσοστού σε μια ή περισσότερες προκαθορισμέν ες κατηγορίες δαπαν ών ) εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής 

μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην  Πρόσκληση. 

γ) η ορθή καταν ομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπαν ών και το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπαν ών  σε 

σχέση με το προτειν όμεν ο φυσικό αν τικείμεν ο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθν ικούς καν όν ες επιλεξιμότητας και 

τους τυχόν  ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε ν α αποφεύγον ται μη αν αγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρον οδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης σε σχέση με:                                                       

         α) το φυσικό αν τικείμεν ο.

β) την  επιλεγμέν η μέθοδο υλοποίησης.

γ) τους εν δεχόμεν ους κιν δύν ους που συν δέον ται με την  υλοποίηση της πράξης.

δ) τις προαπαιτούμεν ες εν έργειες  για την  υλοποίηση της πράξης (π.χ . π.χ . στελέχωση Δικαιούχου).                                                                                     

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Τηρείται το εθν ικό και εν ωσιακό δίκαιο. ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το εθν ικό και εν ωσιακό 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 προτειν όμεν η πράξη διασφαλίζει την  ισότιμη 

επιλογή των  ωφελουμέν ων  παιδιών  ως προς 

την  επιλογή τους στις παρεχόμεν ες υπηρεσίες, 

αν εξαρτήτως φύλου, φυλής, εθν οτικής 

καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων , 

αν απηρίας, ηλικίας, γεν ετήσιου 

προσαν ατολισμού.

ΝΑΙ

Η προτειν όμεν η πράξη ΔΕΝ διασφαλίζει την  

ισότιμη επιλογή των  ωφελουμέν ων  παιδιών  ως 

προς την  επιλογή τους στις παρεχόμεν ες 

υπηρεσίες, αν εξαρτήτως φύλου, φυλής, 

εθν οτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων , 

αν απηρίας, ηλικίας, γεν ετήσιου 

προσαν ατολισμού.

ΟΧΙ

Η πράξη διαφαλίζει την  προσβασιμότητα των  

ατόμων  με αν απηρία.
ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ διαφαλίζει την  προσβασιμότητα 

των  ατόμων  με αν απηρία.
ΟΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των 

κρατικών ενισχύσεων. 

Παρατηρήσεις:

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

1

2

ΝΑΙ / ΌΧΙ

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 Επ ιπτώσεων 

του Προγράμματος.. 

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.

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 επ ισυνάπτεται 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.

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. 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 

Περιγραφή 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
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

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. 
OXI 0-3

Μεγάλος βαθμός καινοτομίας 

της πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός 

καινοτομίας της πράξης.
4-7

ΔΕΝ υπάρχει καινοτομία στην 

πράξη.
OXI 0-3

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. 

OXI 0-3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

3ης ΟΜΑΔΑΣ 
ΝΑΙ / ΌΧΙ

Παρατηρήσεις:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

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.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ης 

ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ =

6
Συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα

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 αυτό, προϋπολογισμός, κλπ).

NAI

5 Καινοτομία

Εξετάζεται η καινοτομία της πράξης ως προς: 1. Τις μεθόδους προσέγγισης ωφελουμένων 2. Τις 

μεθόδους παροχής των υπηρεσιών καθώς και των μέσων, εργαλείων και τεχνικών  που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν και η διαφοροποίηση και προσαρμογή αυτών σε σχέση με διαφορετικές ομάδες στόχου

NAI

4

Βιωσιμότητα, 

λειτουργικότητα, 

αξιοποίηση.

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα αξιοποιηθούν και π ιο συγκεκριμένα αν 

προκύπτει βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση των παραδοτέων της πράξης.

NAI

Αποτελεσματικότητα 

πράξης

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επ ίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επ ίπεδο 

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. 

3 Αποδοτικότητα Πράξης 

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.

Τιμή / 

Βαθμός
Αιτιολόγηση

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης 

1
Αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης

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 εντοπ ιστεί και του ειδκού στόχου που έχει προσδιοριστεί.Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:      

   1.  Ο προσδιορισμός και ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών των ωφελουμένων  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 ατόμων και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης αυτών. 4.  Αλλα αναμενόμενα 

οφέλη για τα ωφελούμενα άτομα και τον ευρύτερο πληθυσμό  5. Η συνάφεια της πράξης με την 

Επενδυτική Προτεραιότητα που εντάσσεται και συμβολή της στην επ ίτευξη του Ειδικού Στόχου, όπως 

αναφέρονται στην Πρόσκληση.                                                                                                                              

NAI

2

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Εξειδίκευση κριτηρίου
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

κατάσταση Τιμή 

Μεγάλος βαθμός ωριμάτητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης. 4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών της πράξης. 
4-7

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

Παρατηρήσεις:

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Εξειδίκευση κριτηρίου

βαθμός Αιτιολόγηση

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ωριμότητα πράξης

1

Στάδιο εξέλιξης των 

απαιτούμενων 

ενεργειών ωρίμανσης 

της πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των 

απαιτούμενων ενεργειών (π .χ. ενέργειες για τη στελέχωση των Κέντρων 

Κοινότητας, εξεύρεση κτιριακής υποδομής, προετοιμασία διαδικασίας υλοποίησης  

 της Πράξης κλπ.).

ΝΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ =

2

Βαθμός προόδου 

διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών,  οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π .χ. 

Αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων για την ανάληψη της πράξης και ένταξή της στο 

πρόγραμμα δράσεων του φορέα,διαβούλευση σε τοπ ικό – περιφερειακό 

επ ίπεδο, ενέργειες για την σύσταση Κέντρων βάσει της οικείας ΚΥΑ) 

ΝΑΙ
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται 

να συμβάλλει με ίδιους 

πόρους στην υλοποίηση 

της προτεινόμενης 

πράξης.

Δεν απαιτείται η καταβολή 

ίδιων πόρων.

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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 5ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΝΑΙ / ΌΧΙ

5η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Διοικητική, 

Επιχειρησιακή και 

Χρηματοοικονομική 

ικανότητα δυνητικού 

δικαιούχου

1

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει 

επ ιχειρησιακή ικανότητα 

για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης.

3

Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 

δικαιούχου

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

Ο δικαιούχος δύναται να 

συμβάλλει με ίδιους 

πόρους στην υλοποίηση 

της προτεινόμενης 

πράξης.

Ο δικαιούχος διαθέτει την 

οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες 

για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει 

την οργανωτική δομή και 

τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την 

υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης.

2

Επιχειρησιακή 

ικανότητα του 

δυνητικού 

δικαιούχου

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Προηγούμενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια τους με την προτεινόμενη πράξη. 2. Επάρκεια στελέχωσης, 

ποσοτικά και ποιοτικά (επ ίπεδο 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, επ ίπεδο εκπαίδευσης / κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την πράξη)

Ο δικαιούχος διαθέτει 

επ ιχειρησιακή ικανότητα 

για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

 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. 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)

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α
Περιγραφή 

κριτηρίου

Παρατηρήσεις:

Εξειδίκευση κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
Αιτιολόγηση

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 231 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 24 - Βελτίωση της πρόσβασης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας

ΔΡΑΣΗ: 9iv.24.1 - Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

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 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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8.4.2 Δράση 9iv.24.2: Δομές παροχής σισσιτίων 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ                   :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                        :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ     :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   :

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 Ά   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 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

24   Βελτίωση της πρόσβασης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας

9iv.24.2 -Δομές παροχής συσσιτίων
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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 Ά   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 Ά   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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ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμολογία Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α2
Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

Α3
Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

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 και η κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι 

εύλογη . 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. 

γ) 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.

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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

Α

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).                                                                                     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α1

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  6. Η μέριμνα για παρακολούθηση των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

έργου ή των υπηρεσιών προς αυτούς. 

Πληρότητα και 

σαφήνεια του φυσικού 

αντικειμένου της 

πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο.
ΟΧΙ

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

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

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

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.

Β1

Β2

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη. 

Συμβατότητα της πράξης με τους 

κανόνες του ανταγωνισμού και 

των κρατικών ενισχύσεων    

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της 

με το κανονιστικό πλαίσιο 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.

Β4

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και είναι συμβατή με το 

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων.

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.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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.
Προαγωγή της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και της μη 

διάκρισης. 

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 

κανόνων ως προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και 

εθνικών κανόνων για την 

απασχόληση προσωπικού

Τιμή/Βαθμολογία

ΝΑΙ
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Η πράξη διαφαλίζει την προσβασιμότητα 

των ατόμων με αναπηρία.
ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ διαφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 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.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β5

Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των ατόμων 

με αναπηρία.   

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.

Τιμή/Βαθμολογία
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμολογία Αιτιολόγηση

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.
ΌΧΙ 0-3

0,5 ≤ Πv 8-10

0,3 ≤ Πv < 0,5 6-7

0,1 ≤ Πv < 0,3 4-5

0 < Πv < 0,1 1-3

Πv = 0 ΟΧΙ 0

0,5 ≤ Πi 8-10

0,3 ≤ Πi < 0,5 6-7

0,1 ≤ Πi < 0,3 4-5

0 < Πi < 0,1 1-3

Πi = 0 ΟΧΙ 0

Γ1
Αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης

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 (π.χ. στοιχεία για τη φτώχεια, ύπαρξη θυλάκων φτώχειας, 

κλπ) των ωφελουμένων της περιοχής παρέμβασης 2. Η ανταπόκριση της 

προτεινόμενης πράξης (Δομή / Δομές που προτείνονται) ως προς την 

αντιμετώπιση των αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών των ωφελουμένων 

της περιοχής παρέμβασης  3. Η συμβολή της πράξης στη μείωση του 

κοινωνικού αποκλεισμού των ωφελουμένων ατόμων και στην προώθηση της 

κοινωνικής και εργασιακής ένταξης αυτών. 4.  Αλλα αναμενόμενα οφέλη για 

τα ωφελούμενα άτομα και τον ευρύτερο πληθυσμό 5. Η συνάφεια της πράξης 

με την Επενδυτική Προτεραιότητα που εντάσσεται και συμβολή της στην 

επίτευξη του Ειδικού Στόχου, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση.                                                                                                                              

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 Πi = (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης 

εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / 

προϋπολογισμό Πρόσκλησης).

ΝΑΙ

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).

ΝΑΙ

Γ2
Αποτελεσματικότητα 

πράξης

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Σκοπιμότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΝΑΙ

Γ3 Αποδοτικότητα Πράξης 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμολογία Αιτιολόγηση

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.
ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός καινοτομίας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός καινοτομίας της 

πράξης.
4-7

ΔΕΝ υπάρχει καινοτομία στην πράξη. ΌΧΙ 0-3

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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ=

Συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα 
Γ6

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει  τιμή >3 στα κριτήρια Γ1 και Γ4 και τιμή>0 στα 

κριτήρια Γ2 και Γ3.

ΝΑΙ

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.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Βιωσιμότητα, 

λειτουργικότητα, 

αξιοποίηση.

Εξετάζεται η καινοτομία της πράξης ως προς: 1. Τις θεματικές ή άλλες 

δικτυώσεις (ύπαρξη πλάνου δικτύωσης) 2. Τις μεθόδους προσέγγισης 

ωφελουμένων 3. Τις μεθόδους παροχής των υπηρεσιών καθώς και των μέσων, 

εργαλείων και τεχνικών  που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και η 

διαφοροποίηση και προσαρμογή αυτών σε σχέση με διαφορετικές ομάδες 

στόχου

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 αυτό, προϋπολογισμός, κλπ).

Γ5 Καινοτομία

Γ4

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Σκοπιμότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός ωριμάτητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης. 4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών της πράξης. 
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. .
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την 

άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών (π.χ. 

ενέργειες για τη στελέχωση των Κέντρων,   κτιριακή 

υποδομή, προετοιμασία διαδικασίας υλοποίησης  της 

Πράξης κλπ.).

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Δ1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Δ =

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.   Ωριμότητα πράξης

ΝΑΙ
Στάδιο εξέλιξης των 

απαιτούμενων 

ενεργειών 

ωρίμανσης της 

πράξης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα 

τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

Δ2

Βαθμός προόδου 

διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων 

διοικητικών ή άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης (π.χ. Αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων για την 

ανάληψη της πράξης και ένταξή της στο πρόγραμμα 

δράσεων του φορέα, ενέργειες για την αδειοδότηση 

Κέντρων βάσει της οικείας ΚΥΑ Ιδρυσης και Λειτουργίας) 
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης.

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης.

ΌΧΙ

Ο δικαιούχος διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για 

την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Ο δικαιούχος δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους 

στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους 

στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Δεν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Δεν 

εφαρμόζ

εται

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχουΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ε2

Επιχειρησιακή 

ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου

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)

Ε1

Διοικητική ικανότητα 

του φορέα της 

πρότασης (δυνητικός 

δικαιούχος)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 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.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Ε3

Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου

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.

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. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΔΡΑΣΗ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

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)

9iv  Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

24 - Βελτίωση της πρόσβασης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας.

9iv.24.2  Δομές παροχής συσσιτίων

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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8.4.3 Δράση 9iv.24.3: Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕΔΗΦ) 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ                   :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                        :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ     :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   :

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

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

24. Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες

9iv.24.3: Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕΔΗΦ).

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 

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 Ά   Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

Α/Α

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

Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΟμάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση Επιλογή

2

Α/Α

Επιλεξιμότητα Πράξης
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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

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

3

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:
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ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή

Βαθμο

λογία
Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη 

περίπτωση
ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη 

περίπτωση
ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη 

περίπτωση
ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α2
Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

Α.  Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του π/υ της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο.                                             

Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:

1. Η πληρότητα του προτεινόμενου π/υ (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου/παραδοτέων).

2. Το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης και η κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι εύλογη. Πιο 

συγκεκριμένα:

    α) Εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση της πράξης να γίνει βάσει παραστατικών, για την εκτίμηση του 

προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία το πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης. 

    β) 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 μία ή 

περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών), εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται 

στην Πρόσκληση. 

3. 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.

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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ Α

Α3

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. στελέχωση Δικαιούχου, ενημέρωση ιδρυμάτων κλειστής 

περίθαλψης για την ενεργοποίηση της δράσης με στόχο τη συμμετοχή ωφελούμενων προερχόμενων από αυτά).                                                                                     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

Α1

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:

1. Η μεθοδολογία υλοποίησης και η περιγραφή των υπηρεσιών σε σχέση με το πρόβλημα/ανάγκη που αντιμετωπίζεται. Ειδικότερα 

εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του υποβληθέντος Σχεδίου παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, σε 

σχέση με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

2. Οι μετρήσιμοι στόχοι. 

3. Η ύπαρξη πλάνου εκτίμησης κινδύνων για την υλοποίηση της πράξης.

4. Οι δράσεις δημοσιότητας/επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης προς τον ωφελούμενο πληθυσμό και προς το κοινωνικό σύνολο. Ως 

προς τον ωφελούμενο πληθυσμό, έμφαση δίνεται σε ενέργειες δημοσιότητας του δικαιούχου για την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από τους ωφελούμενους.

5. Οι δράσεις δικτύωσης. Ειδικότερα εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του Σχεδίου δικτύωσης σε σχέση με τις σχετικές 

προδιαγραφές της πρόσκλησης. 

6. Η μέριμνα για παρακολούθηση των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης ή των υπηρεσιών προς αυτούς.

Πληρότητα και σαφήνεια 

του φυσικού αντικειμένου 

της πρότασης
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

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 

εφαρμόζετ

αι

Η πράξη σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΟΧΙ

Αειφόρος ανάπτυξη. 

Β1

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

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.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιμή/Βαθμολογία

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.

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της

με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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

Β2

Β3
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Προαγωγή της ισότητας 

μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και της μη 

διάκρισης. 

Β4

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιμή/Βαθμολογία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

Β

Β5

Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία.   

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 στην πρόσκληση σχετικό 

Παράρτημα ΙΙΙ.

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.

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.
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή

Βαθμολ

ογία
Αιτιολόγηση

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.
ΌΧΙ 0-3

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική
ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική
ΟΧΙ Πν=0

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική
ΟΧΙ Πi=0

Αποτελεσματικότητα 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 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. 

ΝΑΙ

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.

Γ1
Αναγκαιότητα υλοποίησης της 

πράξης

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 ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα 

εξής:

1.  Ο προσδιορισμός και ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών των 

ωφελουμένων.  

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 και στην προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης 

αυτών.

4. Η συμβολή της πράξης ως προς τη διευκόλυνση της μετάβασης από 

υπηρεσίες φροντίδας παρεχόμενες από ιδρύματα κλειστής περίθαλψης σε 

υπηρεσίες φροντίδας που βασίζονται σε τοπικές κοινότητες. 

5.  Άλλα αναμενόμενα οφέλη για τα ωφελούμενα άτομα και τον ευρύτερο 

πληθυσμό.

6. Η συνάφεια της πράξης με την Επενδυτική Προτεραιότητα που εντάσσεται και 

συμβολή της στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου, όπως αναφέρονται στην 

Πρόσκληση.                                                                                                                              

Γ3

Γ2

Αποδοτικότητα Πράξης 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Σκοπιμότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή

Βαθμολ

ογία
Αιτιολόγηση

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.
ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός καινοτομίας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός καινοτομίας της 

πράξης.
4-7

ΔΕΝ υπάρχει καινοτομία στην πράξη. ΌΧΙ 0-3

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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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 αυτό, προϋπολογισμός, κλπ).

Εξετάζεται η καινοτομία της πράξης ως προς:

1. Τις δράσεις δικτύωσης που περιγράφονται/αναλύονται στο Σχέδιο δικτύωσης.

2. Τις μεθόδους προσέλκυσης και προσέγγισης ωφελουμένων.

3. Τις μεθόδους παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο Σχέδιο 

παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, καθώς και των 

μέσων, εργαλείων και τεχνικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

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. Το κριτήριο Γ5 λαμβάνει και την τιμή "ΝΑΙ" 

και στην περίπτωση που "ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ"

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ=

Συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα 
Γ6

Γ4
Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 

αξιοποίηση.

Γ5 Καινοτομία
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός ωριμάτητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης. 4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της 

πράξης.
ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών της πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. 
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου 

διοικητικών ή άλλων ενεργειών της πράξης.
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Δ =

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

Δ2
Βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών,  οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων για την 

ανάληψη της πράξης και ένταξή της στο πρόγραμμα δράσεων του 

φορέα) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Δ1

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 

εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών (π.χ. προετοιμασία 

διαδικασίας υλοποίησης  της Πράξης κλπ.).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια.

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.   Ωριμότητα πράξης

ΝΑΙΣτάδιο εξέλιξης των 

απαιτούμενων ενεργειών 

ωρίμανσης της πράξης
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης.

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης.

ΌΧΙ

Ο δικαιούχος διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για 

την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Ο δικαιούχος δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους 

στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους 

στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Δεν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Δεν 

εφαρμόζε

ται

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

Ε2

Επιχειρησιακή 

ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Προηγούμενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια τους με την 

προτεινόμενη πράξη.

2. Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά (πληρότητα προσωπικού και ειδικοτήτων 

σε σχέση και με τις επιμέρους προτεινόμενες υπηρεσίες που 

περιγράφονται/αναλύονται στο Σχέδιο παροχής υπηρεσιών ημερήσιας 

φροντίδας και παραμονής) 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).

Ε1

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. 

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. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 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.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ε3

Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου

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.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ     :   

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΔΡΑΣΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ           : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Τιμή/Βαθμολογία Συντελεστής Στάθμισης Συνολική βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9iv.24.3: Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕΔΗΦ).

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 )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          

4. Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

9iv  Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

24. Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες
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Δράση 9iv.24Α.1: Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών 

Δράση 9iv.24Α.2: Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας από μονάδες ψυχικής υγείας 

Δράση 9iv.24Α.3: Κέντρα Ημέρας για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια 

Δράση 9iv.24Α.4: Ανάπτυξη υπηρεσιών / δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ                   :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                        :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ     :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   :

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 πρόσκλησηΣε περίπτωση 

σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης υποβάλλεται σχέδιο με το 

αίτημα, συνοδευόμενο από αποφάσεις συλλογικών οργάνων ή 

άλλων αρμόδιων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών.

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 Ά   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 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

24Α. Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
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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.         Για τη δράση «Λειτουργία 

Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», στη δήλωση δικαιούχου απαιτείται 

συνημμένη στη Δήλωση Δικαιούχου (ΕΔΕΥΠΥ), η  σχετική Απόφαση του 

Διοικητή της ΥΠΕ  «περί ολοκλήρωσης της περιόδου συγχρηματοδότησης 

εκάστης ΤΟΜΥ από το ΕΠ ΜΔΤ» σύμφωνα με την με αριθ. 

17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/125694/16-11-2017 (ΦΕΚ 4114/Β/24-11-2017) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διαδικασία - Πλαίσιο Εφαρμογής των Πράξεων 

για τη Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), συγχρηματοδοτούμενων 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για 

το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»

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• Για τη δράση Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 

έχει ανάλογα εκδοθεί  κοινή υπ. απόφαση (όπως αναφέρεται ανωτέρω).  

• Για τις δράσεις  ψυχικής υγείας και τις δράσεις του υποτομέα εξαρτήσεων 

υποβάλλονται οι αποφάσεις έγκρισης σκοπιμότητας του αρμόδιου Γενικού 

γραμματέα  που εκδίδονται από τις αντίστοιχες Δ/νσεις:

 Ψυχικής Υγείας και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων για θέματα εξαρτητικών 

συμπεριφορών

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

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

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

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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ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή
Βαθμο

λογία
Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

Α

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.στελέχωση Δικαιούχου).                                                                                     

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 
Α3

Σε ότι αφορά στην ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού, τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:

(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,άμεσες δαπάνες βάσει παραστατικών και τις δαπάνες ως ποσοστό   15% 

επί των άμεσων δαπανών σύμφωνα με την Επιλογή Απλοποιημένου Κόστους 

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού 

Α.  Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασηςΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α2

Α1

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).

Πληρότητα και σαφήνεια του 

φυσικού αντικειμένου της πρότασης
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο.
ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο.
ΟΧΙ

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 

εφαρμόζετ

αι

Η πράξη σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΟΧΙ

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και είναι συμβατή με το 

κανονιστικό πλαίσιο 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.

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη. 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

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΄ αποκοπή μείωση της 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Τήρηση εθνικών και 

κοινοτικών κανόνων ως 

προς τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών 

και εθνικών κανόνων για την 

απασχόληση προσωπικού

Β1

Συμβατότητα της πράξης με 

τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων    

Β2

Τιμή/Βαθμολογία

ΝΑΙ

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της

με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

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

ΝΑΙ

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.

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.

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.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

Β

Β4

Β5

Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία.   

Προαγωγή της ισότητας 

μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και της μη 

διάκρισης. 

Τιμή/Βαθμολογία

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.
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή
Βαθμολ

ογία
Αιτιολόγηση

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.
ΌΧΙ 0-3

ΝΑΙ

Γ1
Αναγκαιότητα υλοποίησης της 

πράξης

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 όπως αναφέρονται στην 

Πρόσκληση. 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, 

• Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας: η  μέσω διεπιστημονικών τοπικών 

ομάδων επαγγελματιών υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας ανάλογα με τις ανάγκες του 

πληθυσμού ευθύνης, με έμφαση στην αγωγή υγείας (πρόληψη), της κοινότητας 

και η σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (Ν.4486/2017), ειδική μέριμνα για παροχή 

υπηρεσιών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χωρις διάκριση (όλες των  Ε.Π. του 

Θ.Σ. 9 του Α.Π. 4  του Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020) 

• Δράσεις Ψυχικής Υγείας: 

-ενίσχυση εξειδικευμένων υπηρεσιών  για ηλικιωμένους & πάσχοντες από άνοια 

(ΚΗ και οικοτροφείο)

-ενίσχυση εξειδικευμένων υπηρεσιών για παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών 

-Πρόγραμμα Αποασυλοποίησης: Οικοτροφεία για χρόνιους ασθενεις

• Δράσεις Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων: Οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται 

καλύπτουν και στους τρεις πυλώνες παρέμβασης: την πρόληψη, τη θεραπεία και 

την κοινωνική επανένταξη, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη μείωση της βλάβης 

που προκαλείται από τη χρήση ουσιών αλλά και στην αντιμετώπιση των 

επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα. Σχεδιάζονται με στόχο: 

τη φροντίδα των βασικών υγειονομικών και κοινωνικών αναγκών των 

εξαρτημένων ατόμων την ενίσχυση της  κοινωνικής φροντίδας, της γονεικής 

στήριξης της έγκαιρης παρέμβασης σε έφηβους-νέους με παραβατική 

συμπεριφορά, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε περιοχές εκτός αστικού ιστού, 

την επικεντρωμένηπρόληψη που απευθύνεται σε γενικό πληθυσμό.  
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή
Βαθμολ

ογία
Αιτιολόγηση

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική
ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική
ΟΧΙ Πν=0

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική
ΟΧΙ Πi=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.
ΌΧΙ 0-3

Γ2

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 

αξιοποίηση.

ΝΑΙ

Γ3

Αποτελεσματικότητα 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 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. 

Αποδοτικότητα Πράξης 

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.

Γ4

Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που  προκύπτουν από 

την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, όπως:

• Διεύρυνση και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας  σε ειδικές 

πληθυσμιακές ομάδες

• Ενδυνάμωση και αύξηση της κοινωνικής ένταξης 

• Πρόληψη ή/και καταπολέμηση της φτώχειας

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή
Βαθμολ

ογία
Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός καινοτομίας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός καινοτομίας της 

πράξης.
4-7

ΔΕΝ υπάρχει καινοτομία στην πράξη. ΌΧΙ 0-3

Δεν αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας της 

πράξης 

ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

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

Η πράξη λειτουργεί αυτοτελώς
ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Καινοτομία

ΝΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ=

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα Γ6

Γ5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΝΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια, πλην των 5 

και 6 όπου είναι επαρκές και το ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ. Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες 

τις επιμέρους προϋποθέσεις.

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, προϋπολογισμός, κλπ).

Εξετάζεται η καινοτομία της πράξης ως προς: 

1. Τις θεματικές ή άλλες δικτυώσεις (ύπαρξη πλάνου δικτύωσης) 

2. Τις μεθόδους προσέγγισης ωφελουμένων 

3. Τις μεθόδους παροχής των υπηρεσιών καθώς και των μέσων, εργαλείων και 

τεχνικών  που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και η διαφοροποίηση και 

προσαρμογή αυτών σε σχέση με διαφορετικές ομάδες στόχου

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 263 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός ωριμάτητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης. 4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών της πράξης. 
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών 

ή άλλων ενεργειών της πράξης.
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δ1

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την 

άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων 

προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη της 

υλοποίησής της και ειδικότερα η ύπαρξη του νομικού και 

θεσμικού πλαισίου για την υλοποίησή της, το στάδιο 

εξέλιξης προπαρασκευαστικών ενεργειών για διαχείριση, 

παρακολούθηση κλπ. (π.χ. ενέργειες για τη στελέχωση 

των δομών, εξεύρεση κτιριακής υποδομής, προετοιμασία 

διαδικασίας υλοποίησης  της Πράξης κλπ.), σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

Δ2

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.   Ωριμότητα πράξης

ΝΑΙ

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων 

ενεργειών ωρίμανσης της πράξης

Βαθμός προόδου 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

ΝΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα 

κριτήρια.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Δ =
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης.

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης.

ΌΧΙ

Ο δικαιούχος διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Ο δικαιούχος δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Δεν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.
Δεν 

εφαρμόζεται

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

Ε2
Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου

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)

Ε1
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. 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).  

(ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ : το πλήρες  σχήμα διοίκησης 

που περιλαμβάνεται στην πρόταση για τις 

ΤΟΜΥ).                          2. Η  επάρκεια  

διαδικασιών για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 3. Η επάρκεια 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 3. Η επάρκεια 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού (ή υποβλήθηκε στο 

Ε.Π. σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης,  

αποδεκτή πρόταση δράσης τύπου ΕΤΠΑ για 

πάγιο εξοπλισμό).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ε3
Χρηματοοικονομική ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου

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.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ     :   

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ           : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Τιμή/Βαθμολογία Συντελεστής Στάθμισης Συνολική βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία 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 )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

4. Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ
9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  2014 - 2020

24Α. Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και 

λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
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Δράση 9iv.24Α.5: Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ                   :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                        :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ     :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   :

ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

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.         Για τη δράση «Λειτουργία 

Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», στη δήλωση δικαιούχου απαιτείται 

συνημμένη στη Δήλωση Δικαιούχου (ΕΔΕΥΠΥ), η  σχετική Απόφαση του 

Διοικητή της ΥΠΕ  «περί ολοκλήρωσης της περιόδου συγχρηματοδότησης 

εκάστης ΤΟΜΥ από το ΕΠ ΜΔΤ» σύμφωνα με την με αριθ. 

17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/125694/16-11-2017 (ΦΕΚ 4114/Β/24-11-2017) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διαδικασία - Πλαίσιο Εφαρμογής των Πράξεων 

για τη Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), συγχρηματοδοτούμενων 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για 

το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»

ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

24Α. Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

9iv.24Α.5 - Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΟμάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση Επιλογή

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

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 Ά   Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

2

Α/Α

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

Επιλεξιμότητα Πράξης
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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• Για τη δράση Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 

έχει ανάλογα εκδοθεί  κοινή υπ. απόφαση (όπως αναφέρεται ανωτέρω).  

• Για τις δράσεις  ψυχικής υγείας και τις δράσεις του υποτομέα εξαρτήσεων 

υποβάλλονται οι αποφάσεις έγκρισης σκοπιμότητας του αρμόδιου Γενικού 

γραμματέα  που εκδίδονται από τις αντίστοιχες Δ/νσεις:

 Ψυχικής Υγείας και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων για θέματα εξαρτητικών 

συμπεριφορών

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

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

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

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

3

2

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:

Επιλεξιμότητα Πράξης
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ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμολογία Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Α2 Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

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 και η κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι 

εύλογη . 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. 

γ) 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.

Α1

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης. Πιο 

συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:                                                                                               

1. Η μεθοδολογία υλοποίησης και η περιγραφή των υπηρεσιών σε σχέση με το πρόβλημα/ανάγκη που 

αντιμετωπίζεται. Ειδικότερα εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του υποβληθέντος Σχεδίου παροχής 

υπηρεσιών καθολικής, προσβάσιμης, κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής και ανθρωποκεντρικής 

υγείας υψηλής ποιότητας.                                                                               2. Οι μετρήσιμοι 

στόχοι.                                                                                                              3. Η ύπαρξη 

πλάνου εκτίμησης κινδύνων για την υλοποίηση της πράξης.                                         4. Οι δράσεις 

δημοσιότητας/επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης προς τον ωφελούμενο πληθυσμό και προς το κοινωνικό 

σύνολο. Ως προς τον ωφελούμενο πληθυσμό, έμφαση δίνεται σε ενέργειες δημοσιότητας του δικαιούχου.                                                                                                     

5. Οι δράσεις δικτύωσης. Ειδικότερα εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του Σχεδίου δικτύωσης σε σχέση 

με τις σχετικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.                                                                    6. Η 

μέριμνα για παρακολούθηση των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης ή των υπηρεσιών 

προς αυτούς.

Πληρότητα και 

σαφήνεια του φυσικού 

αντικειμένου της 

πρότασης

Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

Α

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. στελέχωση Δικαιούχου με σκοπό την 

πρόληψη, προαγωγή και αγωγή υγείας, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση σε άτομα, οικογένειες και 

στην κοινότητα).                                                                                     

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α3
Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Εχουν 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

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

ΝΑΙ

Η προτεινόμενη πράξη δεν προασπίζει/σέβεται 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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων και 

είναι συμβατή με το κανονιστικό πλαίσιο των 

κρατικών ενισχύσεων.

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.

Β1

Προαγωγή της ισότητας 

μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και της μη 

διάκρισης. 

Συμβατότητα της πράξης με 

τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων    

Β2

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη. 

Β4

Τιμή/Βαθμολογία

ΝΑΙ

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό

πλαίσιο 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.

2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στοΤΔΠ θεσμικόπλαίσιο 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

Τήρηση εθνικών και 

κοινοτικών κανόνων ως 

προς τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών 

και εθνικών κανόνων για την 

απασχόληση προσωπικού

Η προτεινόμενη πράξη προασπίζει/σέβεται την ισότητα 

μεταξύ ανδρών και γυναικών  και αποτρέπει κάθε 

διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 

γενετήσιου προσανατολισμού.
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.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "Δεν εφαρμόζεται" σε όλα τα κριτήρια. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β

Β5

Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία.   
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή

Βαθμολ

ογία
Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας 

υλοποίησης της πράξης. 

Ικανοποιητικός βαθμός τεκμηρίωσης της 

αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης.

Δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης.
ΌΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποτελεσματική ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη δεν κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική
ΟΧΙ Πν=0

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη δεν κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΟΧΙ Πi=0

Μεγάλος βαθμός αξιοποίησης των παραδοτέων 

της πράξης. 

Ικανοποιητικός βαθμός αξιοποίησης των 

παραδοτέων της πράξης.

Δεν αξιοποιούνται επαρκώς τα παραδοτέα της 

πράξης.
ΌΧΙ

Μεγάλος βαθμός καινοτομίας της πράξης. 

Ικανοποιητικός βαθμός καινοτομίας της πράξης.

Δεν υπάρχει καινοτομία στην πράξη. ΌΧΙ

Μεγάλος βαθμός τεκμηρίωσης της συνέργειας και 

συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης πράξης 

με άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε 

εξέλιξη. 

Ικανοποιητικός βαθμός τεκμηρίωσης της 

συνέργειας και συμπληρωματικότητας της 

προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις που είναι 

ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη. 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης πράξης 

με άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε 

εξέλιξη. 

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γ5 Καινοτομία

Γ4

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. Η προτεινόμενη πράξη 

συνεισφέρει στου δείκτες εκκροών 11202 (αναφέρεται στο πηλίκο Πi) με συντελεστή στάθμισης 0,5, 11203 (Αναφέρεται 

στο πηλίκο Πii) με συντελεστή στάθμισης 0,5 .

Βιωσιμότητα, 

λειτουργικότητα, 

αξιοποίηση.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΓΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια. 

Εξετάζεται η καινοτομία της πράξης ως προς: 1. Τις μεθόδους προσέγγισης ωφελουμένων 2. Τις μεθόδους παροχής των 

υπηρεσιών καθώς και των μέσων, εργαλείων και τεχνικών  που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και η διαφοροποίηση και 

προσαρμογή αυτών σε σχέση με διαφορετικές ομάδες στόχου

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Σκοπιμότητα πράξης

Γ2
Αποτελεσματικότητα 

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 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. Η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει στους δείκτες 

εκκροών Πν1=11202, Πν2=11203 ενώ οι αντίστοιχοι συντελεστές στάθμισης είναι α=0,5  β=0,5 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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.

Συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα 
Γ6

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 αυτό, προϋπολογισμός, κλπ).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Γ1
Αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης

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  2. Η ανταπόκριση της προτεινόμενης πράξης ως προς την αντιμετώπιση των 

αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών των ωφελουμένων  3. Η συμβολή της πράξης στη διαρκή βελτίωση της υγείας του 

πληθυσμού, στη μείωση των ανισοτήτων στο τομέα της υγείας καθώς και στη διασφάλιση ισίτιμης και  καθολικής 

πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. 4.  Αλλα αναμενόμενα οφέλη για τα ωφελούμενα άτομα και τον ευρύτερο 

πληθυσμό  5. Η συνάφεια της πράξης με την Επενδυτική Προτεραιότητα που εντάσσεται και συμβολή της στην επίτευξη 

του Ειδικού Στόχου, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση.                                                                                                                              

Γ3 Αποδοτικότητα Πράξης 
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός ωριμάτητας της πράξης. 

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης.

Δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της πράξης. ΌΧΙ

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης. 

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών της πράξης. 

Δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. .
ΌΧΙ

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

Δ2

Βαθμός προόδου 

διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων 

διοικητικών ή άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης (π.χ. Αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων για την 

ανάληψη της πράξης και ένταξή της στο πρόγραμμα 

δράσεων του φορέα, ενέργειες για την αδειοδότηση 

Κέντρων βάσει της οικείας ΚΥΑ Ιδρυσης και Λειτουργίας) 

Εξειδίκευση κριτηρίου

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ωριμότητα πράξης

ΝΑΙΣτάδιο εξέλιξης των 

απαιτούμενων 

ενεργειών ωρίμανσης 

της πράξης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δ1

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την 

άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών (π.χ. 

ενέργειες για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ,   κτιριακή 

υποδομή, προετοιμασία διαδικασίας υλοποίησης  της 

Πράξης κλπ.).

ΝΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα 

τα κριτήρια. 

ΝΑΙ
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης.

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης.

ΌΧΙ

Ο δικαιούχος διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Ο δικαιούχος δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Δεν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.
Δεν 

εφαρμόζεται

 ΝΑΙ ΝΑΙ

 ΟΧΙ

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. 

Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

Διοικητική ικανότητα 

του φορέα της 

πρότασης (δυνητικός 

δικαιούχος)

5η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή δεν 

εφαρμόζεται σε όλα τα κριτήρια 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

Ε3

Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου

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.

Ε2

Επιχειρησιακή 

ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου

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)

Ε1
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ     :   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΔΡΑΣΗ: 9iv.24Α.5 - Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ           : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Τιμή/Βαθμολογία Συντελεστής Στάθμισης Συνολική βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α'

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

ΝΑΙ/ΌΧΙ

4. Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

9iv-Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Αμεση αξιολόγηση)

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 )

                                 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ε
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4  Α Ξ Ο Ν Ε Σ  Π Ρ Ο Τ Ε Ρ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  5  &  6  -  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Β Ο Η Θ Ε 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 
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ΔΡΑΣΗ ΟΧΕ_1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) 

Δράση ΟΧΕ_1: Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Σε ότι αφορά στη μεθοδολογία αξιολόγησης πράξεων που εντάσσονται σε Στρατηγικές Βιώσιμης Αστι-

κής Ανάπτυξης και λαμβάνοντας υπόψη: 

Α) Το Άρθρο 7 και το Άρθρο 123 παρ. (6) του Κανονισμού 1303/2013, σύμφωνα με το οι Αστικές 

Αρχές, ως Ενδιάμεσοι Φορείς, επιφορτίζονται με καθήκοντα που συνδέονται με την επιλογή των 

πράξεων, προκειμένου να εφαρμόσουν την ολοκληρωμένη αστική στρατηγική τους. 

Β) Την με αριθμό 1686/10.05.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με θέμα τον Ορισμό του Δή-

μου Αλεξανδρούπολης ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 και την Ανάθεση Αρμοδιοτήτων/Καθηκόντων για την αξιολό-

γηση και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΕΛΚΥ-

ΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-

2020. (ΦΕΚ1684/Β/16.05.2017). 

Γ) Την με αριθμό 1687/10.05.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με θέμα τον Ορισμό του Δή-

μου Δράμας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη» 2014-2020 και την Ανάθεση Αρμοδιοτήτων/Καθηκόντων για την αξιολόγηση και επι-

λογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξηςμε τίτλο: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩ-

ΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατο-

λική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. (ΦΕΚ1684/Β/16.05.2017). 

Δ) Την με αριθμό 1688/10.05.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με θέμα τον Ορισμό του Δή-

μου Καβάλας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη» 2014-2020 και την Ανάθεση Αρμοδιοτήτων/Καθηκόντων για την αξιολόγηση και επι-

λογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Καβάλα 2023: Δημι-

ουργική πόλη - τουριστικός προορισμός αριστείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατο-

λική Μακεδονία και Θράκη»2014-2020. (ΦΕΚ 1684/Β/16.05.2017). 

Η αξιολόγηση διενεργείται σε τρία στάδια ως ακολούθως: 

1. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, εντός του ΟΠΣ προβαίνει στον έλεγχο της πληρότητα των προτάσεων (Α΄ 

Στάδιο αξιολόγησης), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η διαδικασία υποβολής συμπληρωματι-

κών στοιχείων, σύμφωνα με τη Διαδικασία ΔΙ_2: «Επιλογή και Έγκρισης Πράξης». 
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2. Ο ΕΦ, εκτός του ΟΠΣ, επί των φακέλων των υποβαλλόμενων προτάσεων που του κοινοποιεί η 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, προβαίνει στην αξιολόγηση των προτάσεων ως προς την ποιότητα και τη συνά-

φειά τους με την Στρατηγική ΒΑΑ (μέρος Β1΄ Σταδίου αξιολόγησης) και αποστέλλει στην ΕΥΔ ΕΠ 

ΠΑΜΘ εγγράφως τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το σύνολο των προτάσεων. 

3. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ εντός του ΟΠΣ προβαίνει στην αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ο-

μάδα κριτηρίων πέραν αυτών που αξιολόγησε ο ΕΦ (μέρος Β2΄ σταδίου αξιολόγησης) και κατα-

χωρεί στο ΟΠΣ και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΕΦ. 
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ                   :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                        :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ     :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   :

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

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων 

14 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων

ΟΧΕ_1: Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

Ομάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου1

Α/Α Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΕπιλογή

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

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

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

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

ΣΤΑΔΙΟ Ά   Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
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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 31/12/2023, 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

Δεν πρέπει να 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

Ομάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση

2

Α/Α Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΕπιλογή

Επιλεξιμότητα Πράξης

ΣΤΑΔΙΟ Ά   Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
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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

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΝΑΙ / ΌΧΙ

Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: η πρόταση θα πρέπει να εκπληρώνει (ΝΑΙ) όλα 

τα κριτήρια εκτός εάν δεν απαιτείται λόγω της φύσης της η εκπλήρωση του κριτηρίου 

3.4 (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)

Ομάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση

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:

3

Α/Α Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΕπιλογή

ΣΤΑΔΙΟ Ά   Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
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ΣΤΑΔΙΟ Β1΄: ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 14 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων

ΔΡΑΣΗ: ΟΧΕ_1: Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Αιτιολόγηση

Κατάσταση τιμή

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Δεν εφαρμόζεται ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Β1 Σταδίου Αξιολόγησης 

Πράξεων ΒΑΑ - 

Σκοπιμότητα Πράξης

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου                                                                          

1

2

ΣΤΑΔΙΟ Β1΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

Σκοπιμότητα 

υλοποίησης

Σκοπιμότητα 

υλοποίησης

Εξετάζεται η συμβατότητα της Πράξης σε σχέση με τους ειδικούς στόχους ή / και τις επενδυτικές 

προτεραιότητες του  του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020

Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην επ ίτευξη των ειδικών στόχων ή / και των δεικτών (εκροών 

ή / και αποτελέσματος) του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020

Εξετάζεται η πληρότητα των δράσεων δημοσιότητας και επ ικοινωνίας σχετικά με τους στόχους της 

Πράξης και τη χρηματοδότησή της από το Ταμείο (εφόσον απαιτείται από τη φύση της Πράξης) 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

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

4 Συμβατότητα

Διάχυση αποτελεσμάτων7

3. Ποιότητα της Πράξης

Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην επ ίτευξη στόχου/ων της Στρατηγικής ΒΑΑ

Λειτουργικότητα

Βιωσιμότητα

1. Συμβατότητα της 

Πράξης με το 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα από το 

οποίο θα 

χρηματοδοτηθεί 

2. Συνάφεια της Πράξης 

με τη στρατηγική 

βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης

6

5

Εξετάζεται εάν τεκμηριώνεται η συνέχιση της λειτουργίας της Πράξης μετά το πέρας της 

χρηματοδότησης

Εξετάζεται η απόδοση μια πλήρους και ολοκληρωμένης παρέμβασης (με βάση τα βασικά της 

χαρακτηριστικά της πράξης). Εξετάζεται εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των 

παραδοτέων της πράξης. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 

επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. 

3

Αναγκαιότητα 

χρηματοδότησης  

Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην κάλυψη της ανάγκης ή στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος που εντοπ ίζεται  στη Στρατηγική ΒΑΑ
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σε σχ έση με το προτειν όμεν ο για συγχ ρηματοδότηση φυσικό  αν τικείμεν ο της πράξης εξετάζον ται τα ακόλουθα:

α) η πληρότητα του προτειν όμεν ου προϋπολογισμού στο σύν ολο της πράξης και στα επιμέρους προτειν όμεν α υποέργα. 

Ειδικότερα εξετάζεται αν  η πράξη περιλαμβάν ει όλα τα αν αγκαία κόστη για την  υλοποίηση πλήρους και λειτουργικού φυσικού 

αν τικειμέν ου όσον  αφορά εργασίες/προμήθειες/υπηρεσίες, αν  ο προυπολογισμός βασίζεται σε συν ημμέν η αν αλυτική 

προμέτρηση και εάν  έχ ουν  ληφθεί υπόψη, κατά την  σύν ταξη του προυπολογισμού, τα στοιχ εία όλων  των  υποστηρικτικών  

μελετών  (π.χ . Γεωτεχν ικών , ΜΠΕ κλπ).

β) το κατά πόσο η κοστολόγιση της προτειν όμεν ης πράξης είν αι εύλογη 

β.1) Εφόσον  προβλέπεται από την  Πρόσκληση η χ ρηματοδότηση της πράξης ν α γίν ει βάσει παραστατικών :

β.1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από καν ον ιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου 

Υπουργού για την  έγκριση, αν απροσαρμογή και τροποποίηση των  εν ιαίων  τιμολογίων  Έργων  Οδοποιίας, Υδραυλικών , 

Λιμεν ικών , Οικοδομικών  και Πρασίν ου, και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ . σύν ταξη τευχ ών  

δημοπράτησης) τόσο οι τιμές μον άδας, όσο και ο συν ολικός προϋπολογισμός των  υποέργων /πράξης θεωρείται ρεαλιστικός. 

β.1.2) Σε άλλη περίπτωση για την  εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν  ν α χ ρησιμοποιηθούν  στοιχ εία όπως:

• πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν  υλοποιηθεί, λαμβάν ον τας υπόψη τις επικρατούσες συν θήκες της  

αγοράς κατά το χ ρόν ο αξιολόγησης της πρότασης

• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχ ιστον  δύο προσφορές από δύο αν εξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που 

υποβάλλον ται από τον  δυν ητικό δικαιούχ ο.

β.2) Εφόσον  προβλέπεται στη σχ ετική Πρόσκληση η χ ρηματοδότηση της προτειν όμεν ης πράξης ν α ακολουθήσει μία από 

τις απλοποιημέν ες μεθόδους κόστους (τυποποιημέν ες κλίμακες κόστους κατά μον άδα, κατ’ αποκοπή ποσών  που δεν  

υπερβαίν ουν  τις 100 000 EUR δημόσιας συμμετοχ ής, κατ’ αποκοπή χ ρηματοδότηση που καθορίζεται με την  εφαρμογή εν ός 

ποσοστού σε μια ή περισσότερες προκαθορισμέν ες κατηγορίες δαπαν ών ) εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχ ετικής 

μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην  Πρόσκληση.

γ) η ορθή καταν ομή και το εύλογο του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/κατηγορίες δαπαν ών  σε σχ έση με το  προτειν όμεν ο 

φυσικό αν τικείμεν ο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθν ικούς καν όν ες επιλεξιμότητας και τους τυχ όν  ειδικότερους 

όρους της πρόσκλησης, ώστε ν α αποφεύγον ται μη αν αγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

Η ρεαλιστικότητα του χ ρον οδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχ έση με:

α) το είδος του προς εκτέλεση φυσικού αν τικειμέν ου.  

β) την  επιλεγμέν η μέθοδο υλοποίησης (είδος διαδικασίας διαγων ισμού, αυτπιστασία, αν άθεση κλπ) 

γ) τους εν δεχ όμεν ους κιν δύν ους που συν δέον ται με την υλοποίηση της πράξης (αρχ αιολογικά ευρήματα ή πιθαν ές

καθυστερήσεις σχ ετικά με την έκδοση καν ον ιστικών αποφάσεων που απαιτούν ται για την υλοποίηση της πράξης όπως

κήρυξη απαλλοτριώσεων  κλπ).

δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης 

Θα εκτιμηθεί η πραγματική εκκίν ηση και διάρκεια τής υλοποίησης συν εκτιμών τας χ ρον ικά και τις διοικητικές εν έργειες που

προαπαιτούν ται πριν την διαδικασία δημοπράτησης, την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεση και ολοκλήρωση της

πράξη.

Ειδικότερα σε σχ έση με την αν άθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων ) διευκριν ίζεται ότι το χ ρον οδιάγραμμα

για την  ολοκλήρωση της αν άθεσης δεν  πρέπει ν α υπερβαίν ει τις προθεσμίες που ορίζον ται στον  Ν. 4314/2014(άρθρο 28).

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

Η πρόταση αξιολογείται ως προς: 

α) τη σαφήν εια του περιεχομέν ου της πρότασης ως προς το εάν  καθορίζον ται τα διακριτά παραδοτέα και οι δείκτες εκροών , 

των  υποέργων  της πράξης και απεικον ίζον ται πλήρως και ορθά στο ΤΔΠ, σε συν άρτηση με τις συν ν ημέν ες 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 διαχ ωρισμού  σε 

υποέργα με αν αφορά των  απαιτούμεν ων  εν εργειών  και της χ ρον ικής τους αλληλουχ ίας

γ) την  πληρότητα της τεχν ικής περιγραφής του φυσικού αν τικειμέν ου για το σύν ολο των  υποέργων  της πράξης (όπως 

περιγράφεται στο ΤΔΠ), όσον  αφορά: 1) τα βασικά τεχν ικά και 2) τα λειτουργικά χ αρακτηριστικά της προτειν όμεν ης πράξης 

σε αν τιστοιχ ία με τα διακριτά παραδοτέα του έργου. Εξετάζον ται το ΤΔΠ και η εν δεικτική καταν ομή σε επίπεδο φυσικού 

αν τικειμέν ου και προϋπολογισμού του έργου σε υποέργα σε συν άρτηση με τα έν τυπα Π51, Π52

Τιμή / 

Βαθμός
ΑιτιολόγησηΑ/Α

Περιγραφή 

κριτηρίου

Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

3

ΣΤΑΔΙΟ Β2΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Σε αντίθετη 

περίπτωση

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

Σε αντίθετη 

περίπτωση

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 

περίπτωση

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των 

προτάσεων ανα ομάδα 

κριτηρίων

1

Πληρότητα και 

σαφήνεια του φυσικού 

αντικειμένου

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

2
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης
ΝΑΙ

Δεν  έχουν  τηρηθεί οι  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

ΟΧΙ

Βάσει του σταδίου εξέλιξης της πρότασης δεν  

προκύπτει αν αγκαιότητα εξέτασης του κριτηρίου - 

Έχ ει προσκομιστεί δήλωση τήρησης της 

ν ομιμότητας του δικαιούχ ου 

Δεν 

εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν 

εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης 

εφόσον  αν ταποκρίν ον ται στο φυσικό 

αν τικείμεν ο της πράξης

ΝΑΙ

Δεν  έχουν  τηρηθεί οι  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

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. 

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης 

εφόσον  αν ταποκρίν ον ται στο φυσικό 

αν τικείμεν ο της πράξης

ΝΑΙ

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επ ισυνάπτεται 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  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

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) Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες,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

(παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων), του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία εξέτασης της ΔΙΙ_2

(διαδικασία διακήρυξης-προέγκριση σύμβασης) και της ΔΙΙ_3 (διαδικασία ανάληψης Νομικής Δέσμευσης) εντοπ ιστεί παρατυπ ία, στην διατύπωση

γνώμης , ορίζονται τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ή το ποσοστό της κατ΄αποκοπήν διόρθωσης που θα επ ιβληθεί, κατα τα ειδικά οριζόμενα στην

απόφαση της Επ ιτροπής   C (2013) 9527 f inal/19.12.2013 και την ΚΥΑ των Δημοσιονομικών Διορθώσεων.

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 κριτηρίο 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 Επ ιπτώσεων κάθε ΕΠ. 

Συμβατότητα της πράξης με 

τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων      

Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, εάν αποτυπώνονται οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Δικαιούχος ώστε να

διασφαλίσει εκ των προτέρων το συμβιβάσιμο της χορηγούμενης με το δίκαιο του ανταγωνισμού περί 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 του "ΟΔΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

(πλην κρατικών ενισχύσεων) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020") 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 επ ιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τήρηση των εθνικών και 

κοινοτικών κανόνων ως 

προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών 

και εθνικών κανόνων για 

την απασχόληση 

προσωπικού.

Παρατηρήσεις:

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

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 3ης 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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

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 αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 

υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων 

Δ.Σ. για την παραχώρηση έκτασης)

Υποέργο 1

3η 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, 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 επ ιμέρους τιμών. Η στάθμιση 

επ ιλέγεται 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

ΣΤΑΔΙΟ Β2΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
Αιτιολόγηση
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 

ΔΡΑΣΗ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:   

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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

4η 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.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων 

14 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων

ΟΧΕ_1: Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

 Διοικητική ικανότητα 

του φορέα της 

πρότασης 

(δυνητικός 

δικαιούχος)

Εξειδίκευση κριτηρίου

3

Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 

δικαιούχου

1

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

ΣΤΑΔΙΟ Β2΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Σε αντίθετη περίπτωση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης 

ΟΜΑΔΑΣ 
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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 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

4
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 Β2΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγηση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική 

βαθμολογία μεγαλύτερη από 10 (με μέγιστη το 20)                                                                                                         
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ "8iii.21.1 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - (ΕKΤ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ Α-

ΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ" 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ                   :
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                        :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ     :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   :

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

ΑΜΘ43 («8iii.21.1 - Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας  (ΕKΤ), στον πλαίσιο των εγκεκριμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

21  Υποστήριξη της απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Δράση ΟΧΕ_1 «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)»

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 

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
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2.1

Πράξη η οποία εμπίπτει στους 

Θεματικούς Στόχους, στις 

Επενδυτικές Προτεραιότητες, 

στους Ειδικούς Στόχους και στις 

κατηγορίες δράσεων  ή/και στα 

πεδία παρέμβασης

Εξετάζεται εάν Πράξη 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,

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. 

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

Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΟμάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση Επιλογή

2

Α/Α

Επιλεξιμότητα Πράξης
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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

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

3

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:
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ΣΤΑΔΙΟ Β1΄: ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

Περιγραφή 

κριτηρίου
Αιτιολόγηση

Κατάσταση τιμή

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Δεν εφαρμόζεται ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β1 

Σταδίου Αξιολόγησης 

Πράξεων ΒΑΑ - 

Σκοπιμότητα Πράξης

ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΔΡΑΣΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΑΜΘ43 («8iii.21.1- Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας  (ΕKΤ), στο πλαίσιο των εγκεκριμένων 

Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»)

ΣΤΑΔΙΟ Β1΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

Σκοπιμότητα 

υλοποίησης

Σκοπιμότητα 

υλοποίησης

Εξετάζεται η συμβατότητα της Πράξης σε σχέση με τους ειδικούς 

στόχους ή / και τις επενδυτικές προτεραιότητες του  του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 

2020

Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων ή / 

και των δεικτών (εκροών ή / και αποτελέσματος) του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 

2020

Εξετάζεται η πληρότητα των δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνίας 

σχετικά με τους στόχους της Πράξης και τη χρηματοδότησή της από το 

Ταμείο (εφόσον απαιτείται από τη φύση της Πράξης) 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια ή και δεν "Δεν εφαρμόζεται" στα κριτήρια με την αντίστοιχη 

επιλογή. 

4 Συμβατότητα

Διάχυση 

αποτελεσμάτων
7

3. Ποιότητα της 

Πράξης

Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην επίτευξη στόχου/ων της 

Στρατηγικής ΒΑΑ

Λειτουργικότητα

Βιωσιμότητα

2. Συνάφεια της 

Πράξης με τη 

στρατηγική 

βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης

6

5

Εξετάζεται εάν τεκμηριώνεται η συνέχιση της λειτουργίας της Πράξης 

μετά το πέρας της χρηματοδότησης

Εξετάζεται η απόδοση μια πλήρους και ολοκληρωμένης παρέμβασης (με 

βάση τα βασικά της χαρακτηριστικά της πράξης). Εξετάζεται εάν 

τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης. Σε 

3
Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην κάλυψη της ανάγκης ή στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος που εντοπίζεται  στη Στρατηγική ΒΑΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

21  Υποστήριξη της απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Επενδύσεις

Δράση ΟΧΕ_1 «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)»

1. Συμβατότητα 

της Πράξης με το 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα από 

το οποίο θα 

χρηματοδοτηθεί 

Αναγκαιότητα 

χρηματοδότησης  

Εξειδίκευση κριτηρίου                                                                          

1

2
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή
Βαθμο

λογία
Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α1

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.  Εξετάζεται επίσης, σε σχέση με την υποβληθείσα μελέτη σκοπιμότητας και τη 

χρηματοοικονομική ανάλυση, η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της Δομής και ειδικότερα η δυνατότητα 

συνέχιση της λειτουργίας της Πράξης μετά το πέρας της χρηματοδότησης

Πληρότητα και σαφήνεια του 

φυσικού αντικειμένου της 

πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασηςΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

Α

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).                                                                                     

Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

Α3
Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

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 και η κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι 

εύλογη . 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. 

3) 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.

Α2
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο.
ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο.
ΟΧΙ

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

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 

κανόνων ως προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και 

εθνικών κανόνων για την 

απασχόληση προσωπικού

Τιμή/Βαθμολογία

ΝΑΙ

Συμβατότητα της πράξης με τους 

κανόνες του ανταγωνισμού και 

των κρατικών ενισχύσεων    

Β2

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη. 

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και είναι συμβατή με το 

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

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.

Β1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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.

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της

με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τιμή/Βαθμολογία

Β4

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.

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και της μη 

διάκρισης. 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

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.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

Β

Β5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας 

των ατόμων με αναπηρία.   

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.
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός ωριμάτητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης. 4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών της πράξης. 
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. .
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

Γ2
Βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων 

διοικητικών ή άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης (π.χ. Αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων για την 

ανάληψη της πράξης και ένταξή της στο πρόγραμμα 

δράσεων του φορέα) 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε 

όλα τα κριτήρια.

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ.   Ωριμότητα πράξης

ΝΑΙ
Στάδιο εξέλιξης των 

απαιτούμενων ενεργειών 

ωρίμανσης της πράξης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ1

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης και 

ειδικότερα η ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης όπως αυτή 

τεκμηριώνεται α) στο Σχέδιο Δράση που υποβάλλεται 

συνημμένα με την αίτηση χρηματοδότησης (συνημμένο 

44) και β) από την ύπαρξη σχεδίου τευχών 

δημοπράτησης εκάστου υποέργου (κατασκευή, 

προμήθεια, παροχή υπηρεσιών), σε σχέση και με το 

θεσμικό πλαίσιο που ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται 

να ακολουθήσει.

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Γ =
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης.

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης.

ΌΧΙ

Ο δικαιούχος διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Ο δικαιούχος δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Δεν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.
Δεν 

εφαρμόζεται

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 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.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

Δ3
Χρηματοοικονομική ικανότητα 

του δυνητικού δικαιούχου

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.

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)

Δ1

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. 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. 

Δ. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

Δ2
Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/

Α
Ομάδα κριτηρίων Τιμή/Βαθμολογία Συντελεστής Στάθμισης Συνολική βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Δ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΜΘ43 («8iii.21.1 - Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας  (ΕKΤ), στον πλαίσιο των εγκεκριμένων 

Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»)

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 )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

8iii Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

21  Υποστήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (Τ.Π.Α.) σε Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ "3α.4.1 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - (ΕΤΠΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ Α-
ΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ" 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ                   :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                        :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ     :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   :

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 

ΑΜΘ44 («3α.4.1 - Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας - (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

4 - Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (RIS3).

Δράση ΟΧΕ_1 «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)»
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2.1

Πράξη η οποία εμπίπτει στους 

Θεματικούς Στόχους, στις 

Επενδυτικές Προτεραιότητες, 

στους Ειδικούς Στόχους και στις 

κατηγορίες δράσεων  ή/και στα 

πεδία παρέμβασης

Εξετάζεται εάν Πράξη 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,

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. 

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

Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΟμάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση Επιλογή

2

Α/Α

Επιλεξιμότητα Πράξης
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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

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

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:
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ΣΤΑΔΙΟ Β1΄: ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

Περιγραφή 

κριτηρίου
Αιτιολόγηση

Κατάσταση τιμή

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Δεν εφαρμόζεται ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β1 

Σταδίου Αξιολόγησης 

Πράξεων ΒΑΑ - 

Σκοπιμότητα Πράξης

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου                                                                          

1

2

3
Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην κάλυψη της ανάγκης ή στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος που εντοπίζεται  στη Στρατηγική ΒΑΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

4 - Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στους τομείς προτεραιότητας της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Δράση ΟΧΕ_1 «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)»

1. Συμβατότητα 

της Πράξης με το 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα από 

το οποίο θα 

χρηματοδοτηθεί 

Αναγκαιότητα 

χρηματοδότησης  

7

3. Ποιότητα της 

Πράξης

Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην επίτευξη στόχου/ων της 

Στρατηγικής ΒΑΑ

Λειτουργικότητα

Βιωσιμότητα

2. Συνάφεια της 

Πράξης με τη 

στρατηγική 

βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης

6

5

Εξετάζεται εάν τεκμηριώνεται η συνέχιση της λειτουργίας της Πράξης 

μετά το πέρας της χρηματοδότησης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια ή και δεν "Δεν εφαρμόζεται" στα κριτήρια με την αντίστοιχη 

επιλογή. 

4 Συμβατότητα

Διάχυση 

αποτελεσμάτων

Εξετάζεται η απόδοση μια πλήρους και ολοκληρωμένης παρέμβασης (με 

βάση τα βασικά της χαρακτηριστικά της πράξης). Εξετάζεται εάν 

τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης. Σε 

ΣΤΑΔΙΟ Β1΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

Σκοπιμότητα 

υλοποίησης

Σκοπιμότητα 

υλοποίησης

Εξετάζεται η συμβατότητα της Πράξης σε σχέση με τους ειδικούς 

στόχους ή / και τις επενδυτικές προτεραιότητες του  του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 

2020

Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων ή / 

και των δεικτών (εκροών ή / και αποτελέσματος) του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 

2020

Εξετάζεται η πληρότητα των δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνίας 

σχετικά με τους στόχους της Πράξης και τη χρηματοδότησή της από το 

Ταμείο (εφόσον απαιτείται από τη φύση της Πράξης) 

ΔΡΑΣΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΑΜΘ44 («3α.4.1 - Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας - (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των εγκεκριμένων 

Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»)
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή
Βαθμο

λογία
Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

Α3
Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

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 και η κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι 

εύλογη . 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. 

3) 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.

Α2

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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

Α

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).                                                                                     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α1

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.  Εξετάζεται επίσης, σε σχέση με την υποβληθείσα μελέτη σκοπιμότητας και τη 

χρηματοοικονομική ανάλυση, η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της Δομής και ειδικότερα η δυνατότητα 

συνέχιση της λειτουργίας της Πράξης μετά το πέρας της χρηματοδότησης

Πληρότητα και σαφήνεια του 

φυσικού αντικειμένου της 

πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο.
ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο.
ΟΧΙ

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

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.

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της

με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Β1

Β2

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη. 

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και είναι συμβατή με το 

κανονιστικό πλαίσιο 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

Τιμή/Βαθμολογία

ΝΑΙ

Συμβατότητα της πράξης με τους 

κανόνες του ανταγωνισμού και 

των κρατικών ενισχύσεων    

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  - 303 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

Β

Β5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας 

των ατόμων με αναπηρία.   

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.

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.

Β4

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.

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και της μη 

διάκρισης. 

Τιμή/Βαθμολογία
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός ωριμάτητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης. 4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών της πράξης. 
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. .
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ1

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης και 

ειδικότερα η ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης όπως αυτή 

τεκμηριώνεται α) στο Σχέδιο Δράση που υποβάλλεται 

συνημμένα με την αίτηση χρηματοδότησης (συνημμένο 

44) και β) από την ύπαρξη σχεδίου τευχών 

δημοπράτησης εκάστου υποέργου (κατασκευή, 

προμήθεια, παροχή υπηρεσιών), σε σχέση και με το 

θεσμικό πλαίσιο που ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται 

να ακολουθήσει.

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Γ =

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ.   Ωριμότητα πράξης

ΝΑΙ
Στάδιο εξέλιξης των 

απαιτούμενων ενεργειών 

ωρίμανσης της πράξης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

Γ2
Βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων 

διοικητικών ή άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης (π.χ. Αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων για την 

ανάληψη της πράξης και ένταξή της στο πρόγραμμα 

δράσεων του φορέα) 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε 

όλα τα κριτήρια.
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης.

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης.

ΌΧΙ

Ο δικαιούχος διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Ο δικαιούχος δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Δεν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.
Δεν 

εφαρμόζεται

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Δ. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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)

Δ1

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. 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. 

Δ2
Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δ3
Χρηματοοικονομική ικανότητα 

του δυνητικού δικαιούχου

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.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 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.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/

Α
Ομάδα κριτηρίων Τιμή/Βαθμολογία Συντελεστής Στάθμισης Συνολική βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Δ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

3α Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και 

ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

4 - Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στους τομείς προτεραιότητας 

της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΜΘ44 («3α.4.1 - Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας - (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των εγκεκριμένων 

Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»)

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 )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ "8iii.21.2 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ" 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ                   :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                        :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ     :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   :

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

ΑΜΘ45 («8iii.21.2 - Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων για ανέργους σε τομείς που αναδεικνύονται από τις εγκεκριμένες 

Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

21  Υποστήριξη της απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Δράση ΟΧΕ_1 «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)»

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 

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 Ά   Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

Α/Α

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

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. 

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

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

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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ΣΤΑΔΙΟ Β1΄: ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α
Περιγραφή 

κριτηρίου
Αιτιολόγηση

Κατάσταση τιμή

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Δεν εφαρμόζεται ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Β1 Σταδίου Αξιολόγησης 

Πράξεων ΒΑΑ - 

Σκοπιμότητα Πράξης

ΝΑΙ / ΌΧΙ

2. Συνάφεια της Πράξης 

με τη στρατηγική 

βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης

6

5

Εξετάζεται εάν τεκμηριώνεται η συνέχιση της λειτουργίας της Πράξης μετά το πέρας της 

χρηματοδότησης

Εξετάζεται η απόδοση μια πλήρους και ολοκληρωμένης παρέμβασης (με βάση τα βασικά της 

χαρακτηριστικά της πράξης). Εξετάζεται εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων 

της πράξης. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να επεξηγείται ο 

τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. 

3
Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην κάλυψη της ανάγκης ή στην αντιμετώπιση του προβλήματος 

που εντοπ ίζεται  στη Στρατηγική ΒΑΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

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

4 Συμβατότητα

Διάχυση 

αποτελεσμάτων
7

3. Ποιότητα της Πράξης

Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην επ ίτευξη στόχου/ων της Στρατηγικής ΒΑΑ

Λειτουργικότητα

Βιωσιμότητα

Σκοπ ιμότητα 

υλοποίησης

Εξετάζεται η συμβατότητα της Πράξης σε σχέση με τους ειδικούς στόχους ή / και τις επενδυτικές 

προτεραιότητες του  του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020

Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην επ ίτευξη των ειδικών στόχων ή / και των δεικτών (εκροών ή / 

και αποτελέσματος) του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020

Εξετάζεται η πληρότητα των δράσεων δημοσιότητας και επ ικοινωνίας σχετικά με τους στόχους της 

Πράξης και τη χρηματοδότησή της από το Ταμείο (εφόσον απαιτείται από τη φύση της Πράξης) 

Αναγκαιότητα 

χρηματοδότησης  

2

ΑΜΘ45 («8iii.21.2 - Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων για ανέργους σε τομείς που αναδεικνύονται 

από τις εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»)

ΣΤΑΔΙΟ Β1΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

Σκοπ ιμότητα 

υλοποίησης

1. Συμβατότητα της 

Πράξης με το 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα από το 

οποίο θα 

χρηματοδοτηθεί 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Εξειδίκευση κριτηρίου                                                                          

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

21  Υποστήριξη της απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Δράση ΟΧΕ_1 «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΔΡΑΣΗ:
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμολογία Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α1

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.

Πληρότητα και σαφήνεια του 

φυσικού αντικειμένου της 

πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασηςΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α

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).                                                                                     

Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

Α3
Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

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 και η κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι εύλογη . 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. 

3) 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.

Α2
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο.
ΟΧΙ

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

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 

κανόνων ως προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και 

εθνικών κανόνων για την 

απασχόληση προσωπικού

Τιμή/Βαθμολογία

ΝΑΙ

Συμβατότητα της πράξης με 

τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων    

Β2

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη. 

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και είναι συμβατή με το 

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το

εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. 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.

Β1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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.

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τιμή/Βαθμολογία

Β4

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.

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και της 

μη διάκρισης. 

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.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 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.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β

Β5

Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των ατόμων 

με αναπηρία.   

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.
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός ωριμάτητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης. 4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης. 
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών της πράξης. .
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

Γ2
Βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 

της προτεινόμενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων 

για την ανάληψη της πράξης και ένταξή της στο πρόγραμμα 

δράσεων του φορέα) 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα 

κριτήρια.

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Ωριμότητα πράξης

ΝΑΙ

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων 

ενεργειών ωρίμανσης της πράξης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ1

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 

εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη υλοποίησής 

της με βάση την ωριμότητα των υποέργων και κυρίως εκείνων που 

την επηρεάζουν περισσότερο. Ειδικότερα, εξετάζονται και 

βαθμολογούνται τα δύο παρακάτω υποκριτήρια και η συνολική 

βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από τον μέσο όρο των 

βαθμολογιών των επιμέρους υποκριτηρίων [(α+β)/2]. 

1. Αξιολογείται ο βαθμός ωριμότητας των προτεινομένων 

ενεργειων στη βάση των αναγκών των ωφελουμενων για την 

ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων και την 

πιστοποίηση αυτών. Καθώς και η ωριμότητα των λοιπών 

ενεργειών.

2. Η μεθοδολογία επιλογής ωφελουμένων (μηχανισμός, 

δημοσιοποίηση/προσέλκυση, κριτήρια επιλογής), καθώς και η 

ετοιμότητα άμεσης επιλογής ωφελουμένων μετά την ένταξη της 

πράξης.

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Γ =
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Ο δικαιούχος διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση 

της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Ο δικαιούχος δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 

της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Δεν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.
Δεν 

εφαρμόζεται

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Δ. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχουΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δ3
Χρηματοοικονομική ικανότητα 

του δυνητικού δικαιούχου

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.

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)

Δ1

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. 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. 

Δ2
Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Τιμή/Βαθμολογία Συντελεστής Στάθμισης Συνολική βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία 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 )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΔ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

21 Υποστήριξη της απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΜΘ45 («8iii.21.2 - Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων για ανέργους σε τομείς που 

αναδεικνύονται από τις εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης»)

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

8iii Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ "8v.21A.1 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΕ-
ΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ" 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ                   :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                        :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ     :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   :

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

ΑΜΘ46 (8v.21Α.1 - Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε τομείς που αναδεικνύονται από τις εγκεκριμένες Στρατηγικές 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

21  Υποστήριξη της απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Δράση ΟΧΕ_1 «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)»

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 

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 Ά   Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

Α/Α

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

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. 

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

Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΟμάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση Επιλογή

2

Α/Α

Επιλεξιμότητα Πράξης
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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

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

3

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:
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ΣΤΑΔΙΟ Β1΄: ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α
Περιγραφή 

κριτηρίου
Αιτιολόγηση

Κατάσταση τιμή

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκμηρίωση ΌΧΙ

Δεν εφαρμόζεται ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Β1 Σταδίου Αξιολόγησης 

Πράξεων ΒΑΑ - 

Σκοπιμότητα Πράξης

ΝΑΙ / ΌΧΙ

2. Συνάφεια της Πράξης 

με τη στρατηγική 

βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης

6

5

Εξετάζεται εάν τεκμηριώνεται η συνέχιση της λειτουργίας της Πράξης μετά το πέρας της 

χρηματοδότησης

Εξετάζεται η απόδοση μια πλήρους και ολοκληρωμένης παρέμβασης (με βάση τα βασικά της 

χαρακτηριστικά της πράξης). Εξετάζεται εάν τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων 

της πράξης. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να επεξηγείται ο 

τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. 

3
Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην κάλυψη της ανάγκης ή στην αντιμετώπιση του προβλήματος 

που εντοπ ίζεται  στη Στρατηγική ΒΑΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

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

4 Συμβατότητα

Διάχυση 

αποτελεσμάτων
7

3. Ποιότητα της Πράξης

Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην επ ίτευξη στόχου/ων της Στρατηγικής ΒΑΑ

Λειτουργικότητα

Βιωσιμότητα

Σκοπ ιμότητα 

υλοποίησης

Εξετάζεται η συμβατότητα της Πράξης σε σχέση με τους ειδικούς στόχους ή / και τις επενδυτικές 

προτεραιότητες του  του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020

Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην επ ίτευξη των ειδικών στόχων ή / και των δεικτών (εκροών ή / 

και αποτελέσματος) του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020

Εξετάζεται η πληρότητα των δράσεων δημοσιότητας και επ ικοινωνίας σχετικά με τους στόχους της 

Πράξης και τη χρηματοδότησή της από το Ταμείο (εφόσον απαιτείται από τη φύση της Πράξης) 

Αναγκαιότητα 

χρηματοδότησης  

2

ΑΜΘ46 (8v.21Α.1 - Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε τομείς που αναδεικνύονται από τις 

εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

ΣΤΑΔΙΟ Β1΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

Σκοπ ιμότητα 

υλοποίησης

1. Συμβατότητα της 

Πράξης με το 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα από το 

οποίο θα 

χρηματοδοτηθεί 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Εξειδίκευση κριτηρίου                                                                          

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

21  Υποστήριξη της απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Δράση ΟΧΕ_1 «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΔΡΑΣΗ:
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμολογία Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

Α3
Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

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 και η κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι εύλογη . 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. 

3) 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.

Α2

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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α

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).                                                                                     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α1

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.

Πληρότητα και σαφήνεια του 

φυσικού αντικειμένου της 

πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  - 322 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο.
ΟΧΙ

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

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.

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το

εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Β1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β2

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη. 

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και είναι συμβατή με το 

κανονιστικό πλαίσιο 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

Τιμή/Βαθμολογία

ΝΑΙ

Συμβατότητα της πράξης με 

τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων    
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 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.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β

Β5

Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των ατόμων 

με αναπηρία.   

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.

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.
Β4

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.

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και της 

μη διάκρισης. 

Τιμή/Βαθμολογία
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός ωριμάτητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης. 4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης. 
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών της πράξης. .
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ1

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της 

εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη υλοποίησής 

της με βάση την ωριμότητα των υποέργων και κυρίως εκείνων που 

την επηρεάζουν περισσότερο. Ειδικότερα, εξετάζονται και 

βαθμολογούνται τα δύο παρακάτω υποκριτήρια και η συνολική 

βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από τον μέσο όρο των 

βαθμολογιών των επιμέρους υποκριτηρίων [(α+β)/2]. 

1. Αξιολογείται ο βαθμός ωριμότητας των προτεινομένων 

ενεργειων στη βάση των αναγκών των ωφελουμενων για την 

ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων και την 

πιστοποίηση αυτών. Καθώς και η ωριμότητα των λοιπών 

ενεργειών.

2. Η μεθοδολογία επιλογής ωφελουμένων (μηχανισμός, 

δημοσιοποίηση/προσέλκυση, κριτήρια επιλογής), καθώς και η 

ετοιμότητα άμεσης επιλογής ωφελουμένων μετά την ένταξη της 

πράξης.

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Γ =

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Ωριμότητα πράξης

ΝΑΙ

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων 

ενεργειών ωρίμανσης της πράξης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

Γ2
Βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 

της προτεινόμενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων 

για την ανάληψη της πράξης και ένταξή της στο πρόγραμμα 

δράσεων του φορέα) 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα 

κριτήρια.
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Ο δικαιούχος διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση 

της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Ο δικαιούχος δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 

της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΌΧΙ

Δεν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.
Δεν 

εφαρμόζεται

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Δ2
Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου

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. 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. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δ3
Χρηματοοικονομική ικανότητα 

του δυνητικού δικαιούχου

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.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

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)

Δ1

Δ. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Τιμή/Βαθμολογία Συντελεστής Στάθμισης Συνολική βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία 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 )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΔ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

21 Υποστήριξη της απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΜΘ46 (8v.21Α.1 - Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε τομείς που αναδεικνύονται από τις 

εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

8iii Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ "4γ.8.1 - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - (ΕΤΠΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ" 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ                   :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                        :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ     :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   :

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

ΑΜΘ47 («4γ.8.1 - Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων υποδομών - (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων 

8 - Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές.

Δράση ΟΧΕ_1 «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)»

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 

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
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2.1

Πράξη η οποία εμπίπτει στους 

Θεματικούς Στόχους, στις 

Επενδυτικές Προτεραιότητες, 

στους Ειδικούς Στόχους και στις 

κατηγορίες δράσεων  ή/και στα 

πεδία παρέμβασης

Εξετάζεται εάν Πράξη 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,

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. 

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

Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΟμάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση Επιλογή

ΣΤΑΔΙΟ Α΄  Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

2

Α/Α

Επιλεξιμότητα Πράξης
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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

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

3

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:
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ΣΤΑΔΙΟ Β1΄: ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

Περιγραφή 

κριτηρίου
Αιτιολόγηση

Κατάσταση τιμή

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Επαρκής τεκμηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής 

τεκμηρίωση
ΌΧΙ

Δεν εφαρμόζεται ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β1 

Σταδίου Αξιολόγησης 

Πράξεων ΒΑΑ - 

Σκοπιμότητα Πράξης

ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΔΡΑΣΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΑΜΘ47 («4γ.8.1 - Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων υποδομών - (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των 

εγκεκριμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»)

ΣΤΑΔΙΟ Β1΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

Σκοπιμότητα 

υλοποίησης

Σκοπιμότητα 

υλοποίησης

Εξετάζεται η συμβατότητα της Πράξης σε σχέση με τους ειδικούς 

στόχους ή / και τις επενδυτικές προτεραιότητες του  του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 

2020

Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων ή / 

και των δεικτών (εκροών ή / και αποτελέσματος) του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 

2020

Εξετάζεται η πληρότητα των δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνίας 

σχετικά με τους στόχους της Πράξης και τη χρηματοδότησή της από το 

Ταμείο (εφόσον απαιτείται από τη φύση της Πράξης) 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια ή και δεν "Δεν εφαρμόζεται" στα κριτήρια με την αντίστοιχη 

επιλογή. 

4 Συμβατότητα

Διάχυση 

αποτελεσμάτων

Εξετάζεται η απόδοση μια πλήρους και ολοκληρωμένης παρέμβασης (με 

βάση τα βασικά της χαρακτηριστικά της πράξης). Εξετάζεται εάν 

τεκμηριώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης. Σε 

7

3. Ποιότητα της 

Πράξης

Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην επίτευξη στόχου/ων της 

Στρατηγικής ΒΑΑ

Λειτουργικότητα

Βιωσιμότητα

2. Συνάφεια της 

Πράξης με τη 

στρατηγική 

βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης

6

5

Εξετάζεται εάν τεκμηριώνεται η συνέχιση της λειτουργίας της Πράξης 

μετά το πέρας της χρηματοδότησης

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων 

8 - Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές.

Δράση ΟΧΕ_1 «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)»

1. Συμβατότητα 

της Πράξης με το 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα από 

το οποίο θα 

χρηματοδοτηθεί 

Αναγκαιότητα 

χρηματοδότησης  

Εξειδίκευση κριτηρίου                                                                          

1

2

3
Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στην κάλυψη της ανάγκης ή στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος που εντοπίζεται  στη Στρατηγική ΒΑΑ
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σε σχ έση με το προτειν όμεν ο για συγχ ρηματοδότηση φυσικό  αν τικείμεν ο της πράξης εξετάζον ται τα ακόλουθα:

α) η πληρότητα του προτειν όμεν ου προϋπολογισμού στο σύν ολο της πράξης και στα επιμέρους προτειν όμεν α υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται αν  

η πράξη περιλαμβάν ει όλα τα αν αγκαία κόστη για την  υλοποίηση πλήρους και λειτουργικού φυσικού αν τικειμέν ου όσον  αφορά 

εργασίες/προμήθειες/υπηρεσίες, αν  ο προυπολογισμός βασίζεται σε συν ημμέν η αν αλυτική προμέτρηση και εάν  έχουν  ληφθεί υπόψη, κατά την  

σύν ταξη του προυπολογισμού, τα στοιχ εία όλων  των  υποστηρικτικών  μελετών  (π.χ . Γεωτεχν ικών , ΜΠΕ κλπ)  και γεν ικώς ό,τι απαιτείται για την  

εφαρμογή της Εγκυκλίου38/2005 «Οδηγός εκπόν ησης μελετών  Δημοσίων  Έργων ».

β) το κατά πόσο η κοστολόγιση της προτειν όμεν ης πράξης είν αι εύλογη. Πιό συγκεκριμμέν α:

β.1) Εφόσον  προβλέπεται από την  Πρόσκληση η χ ρηματοδότηση της πράξης ν α γίν ει βάσει παραστατικών :

β.1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από καν ον ιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την  έγκριση, 

αν απροσαρμογή και τροποποίηση των  εν ιαίων  τιμολογίων  Έργων  Οδοποιίας, Υδραυλικών , Λιμεν ικών , Οικοδομικών  και Πρασίν ου, και ο βαθμός 

ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ . σύν ταξη τευχ ών  δημοπράτησης) τόσο οι τιμές μον άδας, όσο και ο συν ολικός προϋπολογισμός των  

υποέργων /πράξης θεωρείται ρεαλιστικός. 

β.1.2) Σε άλλη περίπτωση για την  εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν  ν α χ ρησιμοποιηθούν  στοιχ εία όπως:

• πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν  υλοποιηθεί, λαμβάν ον τας υπόψη τις επικρατούσες συν θήκες της  αγοράς κατά το 

χ ρόν ο αξιολόγησης της πρότασης

• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχ ιστον  δύο προσφορές από δύο αν εξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλον ται από τον  

δυν ητικό δικαιούχ ο.

β.2) Εφόσον  προβλέπεται στη σχ ετική Πρόσκληση η χ ρηματοδότηση της προτειν όμεν ης πράξης ν α ακολουθήσει μία από τις απλοποιημέν ες 

μεθόδους κόστους (τυποποιημέν ες κλίμακες κόστους κατά μον άδα, κατ’ αποκοπή ποσών  που δεν  υπερβαίν ουν  τις 100 000 EUR δημόσιας 

συμμετοχ ής, κατ’ αποκοπή χ ρηματοδότηση που καθορίζεται με την  εφαρμογή εν ός ποσοστού σε μια ή περισσότερες προκαθορισμέν ες κατηγορίες 

δαπαν ών ) εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχ ετικής μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην  Πρόσκληση.

γ) η ορθή καταν ομή και το εύλογο του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/κατηγορίες δαπαν ών  σε σχ έση με το  προτειν όμεν ο φυσικό 

αν τικείμεν ο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθν ικούς καν όν ες επιλεξιμότητας και τους τυχ όν  ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε ν α 

αποφεύγον ται μη αν αγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

Η ρεαλιστικότητα του χ ρον οδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχ έση με:

α) το είδος του προς εκτέλεση φυσικού αν τικειμέν ου.  

β) την  επιλεγμέν η μέθοδο υλοποίησης (είδος διαδικασίας διαγων ισμού, αυτεπιστασία, αν άθεση κλπ) 

γ) τους εν δεχ όμεν ους κιν δύν ους που συν δέον ται με την  υλοποίηση της πράξης  (αρχ αιολογικά ευρήματα ή πιθαν ές καθυστερήσεις σχ ετικά με την  

έκδοση καν ον ιστικών  αποφάσεων  που απαιτούν ται για την  υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων  κλπ).

δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης. 

Θα εκτιμηθεί η πραγματική εκκίν ηση και διάρκεια τής υλοποίησης συν εκτιμών τας χ ρον ικά και τις διοικητικές εν έργειες που προαπαιτούν ται πριν

την  διαδικασία δημοπράτησης, την  υπογραφή της  σύμβασης και την  εκτέλεση και ολοκλήρωση της πράξη.

Ειδικότερα σε σχ έση με την αν άθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων ) διευκριν ίζεται ότι το χ ρον οδιάγραμμα για την ολοκλήρωση

της αν άθεσης δεν πρέπει ν α υπερβαίν ει τις προθεσμίες που ορίζον ται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28). Εν ώ για τις πράξεις που για την υλοποίησή

τους απαιτούν ται προπαρασκευαστικές εν έργειες, ισχ ύουν  τα αν αφερόμεν α στο αρθρο 27 παρ. 4 του ιδίου ν όμου. 

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

Η πρόταση αξιολογείται ως προς: 

α) τη σαφήν εια του περιεχομέν ου της πρότασης ως προς το εάν  καθορίζον ται τα διακριτά παραδοτέα και οι δείκτες εκροών , των  υποέργων  της 

πράξης και απεικον ίζον ται πλήρως και ορθά στο ΤΔΠ, σε συν άρτηση με τις συν ν ημέν ες 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 διαχ ωρισμού  σε υποέργα με αν αφορά 

των  απαιτούμεν ων  εν εργειών  και της χ ρον ικής τους αλληλουχ ίας

γ) την  πληρότητα της τεχν ικής περιγραφής του φυσικού αν τικειμέν ου για το σύν ολο των  υποέργων  της πράξης (όπως περιγράφεται στο ΤΔΠ), 

όσον  αφορά: 1) τα βασικά τεχν ικά και 2) τα λειτουργικά χ αρακτηριστικά της προτειν όμεν ης πράξης σε αν τιστοιχ ία με τα διακριτά παραδοτέα του 

έργου (αποτύπωση των  παραδοτέων  της πράξης). Εξετάζον ται το ΤΔΠ και η εν δεικτική καταν ομή σε επίπεδο φυσικού αν τικειμέν ου και 

προϋπολογισμού του έργου σε υποέργα σε συν άρτηση με τα έν τυπα Π51, Π52.

Τιμή / 

Βαθμός
ΑιτιολόγησηΑ/Α

Περιγραφή 

κριτηρίου

Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

3

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Σε αντίθετη 

περίπτωση

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

Σε αντίθετη 

περίπτωση

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 

περίπτωση

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

\

 Πληρότητα και σαφήνεια του 

περιεχομένου της πρότασης

1

Πληρότητα και 

σαφήνεια του φυσικού 

αντικειμένου

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

2
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Έχουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχοι καν όν ες μέχρι τη 

χρον ική στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης
ΝΑΙ

Δεν  έχουν  τηρηθεί οι  αν τίστοιχοι καν όν ες 

μέχρι τη χρον ική στιγμή της αίτησης 

χρηματοδότησης

ΟΧΙ

Βάσει του σταδίου εξέλιξης της πρότασης δεν  

προκύπτει αν αγκαιότητα εξέτασης του κριτηρίου - 

Έχει προσκομιστεί δήλωση τήρησης της 

ν ομιμότητας του δικαιούχου 

Δεν 

εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν 

εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχοι καν όν ες μέχρι τη 

χρον ική στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης 

εφόσον  αν ταποκρίν ον ται στο φυσικό 

αν τικείμεν ο της πράξης

ΝΑΙ

Δεν  έχουν  τηρηθεί οι  αν τίστοιχοι καν όν ες 

μέχρι τη χρον ική στιγμή της αίτησης 

χρηματοδότησης

ΟΧΙ

Εξετάζονται:

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

β) Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες,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 (παρακολούθηση προόδου

υλοποίησης πράξεων), του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία εξέτασης της ΔΙΙ_2

(διαδικασία διακήρυξης-προέγκριση σύμβασης) και της ΔΙΙ_3 (διαδικασία ανάληψης Νομικής Δέσμευσης) εντοπ ιστεί

παρατυπ ία, στην διατύπωση γνώμης , ορίζονται τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ή το ποσοστό της κατ΄αποκοπήν

διόρθωσης που θα επ ιβληθεί, κατα τα ειδικά οριζόμενα στην απόφαση της Επιτροπής C (2013) 9527 final/19.12.2013 και

την ΚΥΑ των Δημοσιονομικών Διορθώσεων.

 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ενσωμάτωση 

οριζόντιων πολιτικών 

και τήρηση θεσμικού 

πλαισίου 

1

2

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 του ΕΠ ΠΑΜΘ. 

Συμβατότητα της πράξης με 

τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων      

Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, εάν αποτυπώνονται οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί

ο Δικαιούχος ώστε να διασφαλίσει εκ των προτέρων το συμβιβάσιμο της χορηγούμενης με το δίκαιο του ανταγωνισμού περί

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 του "ΟΔΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

(πλην κρατικών ενισχύσεων) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020") 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 επ ιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τήρηση των εθνικών και 

κοινοτικών κανόνων ως 

προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών 

και εθνικών κανόνων για 

την απασχόληση 

προσωπικού.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  - 333 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

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 αν τίστοιχοι καν όν ες μέχρι τη 

χρον ική στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης 

εφόσον  αν ταποκρίν ον ται στο φυσικό 

αν τικείμεν ο της πράξης

ΝΑΙ

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επ ισυνάπτεται 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  αν τίστοιχοι καν όν ες 

μέχρι τη χρον ική 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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6

Τήρηση Κανονισμού 

Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων.

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 κριτηρίο 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

Οι παρεμβάσεις είναι σύμφωνες με τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ2367/Β/12.7.2017 και 4108/Β/23.11.2017) και προκύπτουν 

από το Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) ή τον Ενεργειακό έλεγχο του Ν.4342/15[ΦΕΚ 143/Α/09-11-2015].

(Το Π.Ε.Α. του προτεινόμενου κτιρίου στην υφιστάμενη κατάστασή του πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη 

της ημερομηνίας ενημέρωσης του ειδικού λογισμικού ΤΕΕ.ΚΕΝΑΚ, ως προς τον ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων [Α/Π/ΔΕΠΕΑ/οικ/178581/30-06-17, ΦΕΚ/Β/12-07-17])

 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ενσωμάτωση 

οριζόντιων πολιτικών 

και τήρηση θεσμικού 

πλαισίου 

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Παρατηρήσεις:

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

βαθμός

 υποέργου

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη (Υπογεγραμμενη σύμβαση)  ή η 

διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο απόφασης κατακύρωσης, στο 

κύριο κατασκευαστικό υποέργο ή την κύρια προμήθεια (για έργα προμηθειών). 

Επ ίσης, ισχύουν τα της περίπτωσης (1) του επομένου σημείου αναφορικά με το 

σύνολο των μελετών και των εγκεκριμένων προδιαγραφών για τις πράξεις 

προμηθειών (εγκεκριμένη μελέτη και τεύχη δημοπράτησης καθώς και αδειοδοτήσεις)

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. αυτές για τις οποίες βρίσκονται στο στάδιο αναθεσης / εκπόνησης μελέτης 

για το κύριο κατασκευαστικό υποέργο ή την κύρια προμήθεια (για έργα προμηθειών) 

και δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία ωρίμανσης, πέραν της περιγραφής φυσικού 

αντικειμένου με εκτιμώμενο π /υ

0

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ωριμότητα πράξης

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Συνολική Τιμή / 

Βαθμός
Αιτιολόγηση

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, 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 επ ιμέρους τιμών. Η στάθμιση 

επ ιλέγεται 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.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Υποέργο 1  *
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βαθμός

 υποέργου

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

Η επ ιλογή του συγκεκριμένου έργου προκύπτει από Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων που απαιτείται σύμφωνα με το ν.4342/2015
10

Η επ ιλογή του συγκεκριμένου έργου δεν προκύπτει από Σχέδιο Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων που απαιτείται σύμφωνα με το ν.4342/2015 
0

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης βεβαιώνονται με την εγκατάσταση 

συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης
10

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης δεν βεβαιώνονται με την εγκατάσταση 

συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης
0

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίας    Σ
0,00

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο 1 λιγότερο από έξι (6) ή στο υποκριτήριο 2 λάβει 

τιμή μηδέν (0) απορρίπτεται. Στο Κριτήριο Δ3 είναι επ ιτρεπτή και η μηδενική τιμή ("0"). 

3

Ενέργειες για την 

διασφάλιση της βέλτιστης 

ενεργειακής απόδοσης

α) Εξετάζεται αν η επ ιλογή του συγκεκριμένου 

έργου προκύπτει από το Σχέδιο Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων που απαιτείται σύμφωνα με το 

ν.4342/2015 (εφόσον πρόκειται για κτίρια 

ιδιοκτησίας ΟΤΑ) 

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 αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε 

ενέργειες του φορέα υλοποίησης του έργου ή σε 

ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων Δ.Σ. για την 

παραχώρηση έκτασης)

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ωριμότητα πράξης

Συνολική Τιμή / 

Βαθμός
Αιτιολόγηση

Υποέργο 1  *

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  *  Η εξέταση κάθε κριτηρίου γίνεται ανά τεχνικό υποέργο  (και όχι υποστηρικτικό ή ΟΚΩ) σε περίπτωση ύπαρξης πολλών σε μία πράξη. Σε αυτήν την περίπτωση, κάθε υποέργο βαθμολογείται ανάλογα με την ποσοστιαία συμμετοχή του στον π/υ της πράξης 

και το άθροισμα των τιμών αποτελεί την τιμή για την τελική βαθμολόγηση του κριτηρίου.

β) Εξετάζεται αν οι παρεμβάσεις ενεργειακής 

απόδοσης βεβαιώνονται με την εγκατάσταση 

συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης.

Συνολική εκτίμηση 

για την πράξη εάν η 

παρέμβαση αφορά 

μία και μόνη κτηριακή 

υποδομή. Σε αντίθετη 

περίπτωση η 

εκτίμηση γίνεται ανά 

υποέργο
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ΣΤΑΔΙΟ Β2΄: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 

ΔΡΑΣΗ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:   

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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

4η 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.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων 

8 - Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές.

Δράση ΟΧΕ_1 «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)»

ΑΜΘ47 («4γ.8.1 - Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων υποδομών - (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»)

 Διοικητική ικανότητα 

του φορέα της 

πρότασης 

(δυνητικός 

δικαιούχος)

Εξειδίκευση κριτηρίου

3

Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 

δικαιούχου

1

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

ΣΤΑΔΙΟ Β2΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Σε αντίθετη περίπτωση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης 

ΟΜΑΔΑΣ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΑΠ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΔΡΑΣΗ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

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 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

4
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 Β2΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανα ομάδα κριτηρίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγηση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική 

βαθμολογία μεγαλύτερη από 10 (με μέγιστη το 20)                                                                                                         
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων 

8 - Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές.

Δράση ΟΧΕ_1 «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)»

ΑΜΘ47 («4γ.8.1 - Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων υποδομών - (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»)
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ΔΡΑΣΗ ΟΧΕ_2: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΟΧΕ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ                   :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                        :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ     :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   :

ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

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

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

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

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

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων 

12 - Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

ΟΧΕ_2: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
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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

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

Δεν πρέπει να 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

Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΕπιλογή

Επιλεξιμότητα Πράξης

ΣΤΑΔΙΟ Ά   Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

Ομάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου1

2

Α/Α
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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

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εκπλήρωση Αιτιολόγηση / ΠαρατηρήσειςΕπιλογή

ΣΤΑΔΙΟ Ά   Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: η πρόταση θα πρέπει να εκπληρώνει (ΝΑΙ) όλα 

τα κριτήρια εκτός εάν δεν απαιτείται λόγω της φύσης της η εκπλήρωση του κριτηρίου 

3.4 (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)

Ομάδα κριτηρίων Κριτήριο Εξειδίκευση

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:

3

Α/Α
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σε σχ έση με το προτειν όμεν ο για συγχ ρηματοδότηση φυσικό  αν τικείμεν ο της πράξης εξετάζον ται τα ακόλουθα:

α) η πληρότητα του προτειν όμεν ου προϋπολογισμού στο σύν ολο της πράξης και στα επιμέρους προτειν όμεν α υποέργα. Ειδικότερα 

εξετάζεται αν  η πράξη περιλαμβάν ει όλα τα αν αγκαία κόστη για την  υλοποίηση πλήρους και λειτουργικού φυσικού αν τικειμέν ου όσον  

αφορά εργασίες/προμήθειες/υπηρεσίες, αν  ο προυπολογισμός βασίζεται σε συν ημμέν η αν αλυτική προμέτρηση και εάν  έχουν  ληφθεί 

υπόψη, κατά την  σύν ταξη του προυπολογισμού, τα στοιχ εία όλων  των  υποστηρικτικών  μελετών  (π.χ . Γεωτεχν ικών , ΜΠΕ κλπ).

β) το κατά πόσο η κοστολόγιση της προτειν όμεν ης πράξης είν αι εύλογη 

β.1) Εφόσον  προβλέπεται από την  Πρόσκληση η χ ρηματοδότηση της πράξης ν α γίν ει βάσει παραστατικών :

β.1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από καν ον ιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για 

την  έγκριση, αν απροσαρμογή και τροποποίηση των  εν ιαίων  τιμολογίων  Έργων  Οδοποιίας, Υδραυλικών , Λιμεν ικών , Οικοδομικών  και 

Πρασίν ου, και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ . σύν ταξη τευχ ών  δημοπράτησης) τόσο οι τιμές μον άδας, όσο και ο 

συν ολικός προϋπολογισμός των  υποέργων /πράξης θεωρείται ρεαλιστικός. 

β.1.2) Σε άλλη περίπτωση για την  εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν  ν α χ ρησιμοποιηθούν  στοιχ εία όπως:

• πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχ ουν  υλοποιηθεί, λαμβάν ον τας υπόψη τις επικρατούσες συν θήκες της  αγοράς 

κατά το χ ρόν ο αξιολόγησης της πρότασης

• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχ ιστον  δύο προσφορές από δύο αν εξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλον ται 

από τον  δυν ητικό δικαιούχ ο.

β.2) Εφόσον  προβλέπεται στη σχ ετική Πρόσκληση η χ ρηματοδότηση της προτειν όμεν ης πράξης ν α ακολουθήσει μία από τις 

απλοποιημέν ες μεθόδους κόστους (τυποποιημέν ες κλίμακες κόστους κατά μον άδα, κατ’ αποκοπή ποσών  που δεν  υπερβαίν ουν  τις 

100 000 EUR δημόσιας συμμετοχ ής, κατ’ αποκοπή χ ρηματοδότηση που καθορίζεται με την  εφαρμογή εν ός ποσοστού σε μια ή 

περισσότερες προκαθορισμέν ες κατηγορίες δαπαν ών ) εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχ ετικής μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην  

Πρόσκληση.

γ) η ορθή καταν ομή και το εύλογο του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/κατηγορίες δαπαν ών  σε σχ έση με το  προτειν όμεν ο φυσικό 

αν τικείμεν ο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθν ικούς καν όν ες επιλεξιμότητας και τους τυχ όν  ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, 

ώστε ν α αποφεύγον ται μη αν αγκαία 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

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑιτιολόγησηΑ/Α
Περιγραφή 

κριτηρίου
Εξειδίκευση κριτηρίου

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

Η ρεαλιστικότητα του χ ρον οδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχ έση με:

α) το είδος του προς εκτέλεση φυσικού αν τικειμέν ου.  

β) την  επιλεγμέν η μέθοδο υλοποίησης (είδος διαδικασίας διαγων ισμού, αυτπιστασία, αν άθεση κλπ) 

γ) τους εν δεχ όμεν ους κιν δύν ους που συν δέον ται με την υλοποίηση της πράξης (αρχ αιολογικά ευρήματα ή πιθαν ές καθυστερήσεις

σχ ετικά με την έκδοση καν ον ιστικών αποφάσεων που απαιτούν ται για την υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων

κλπ).

δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης 

Θα εκτιμηθεί η πραγματική εκκίν ηση και διάρκεια τής υλοποίησης συν εκτιμών τας χ ρον ικά και τις διοικητικές εν έργειες που

προαπαιτούν ται πριν  την  διαδικασία δημοπράτησης, την  υπογραφή της  σύμβασης και την  εκτέλεση και ολοκλήρωση της πράξη.

Ειδικότερα σε σχ έση με την αν άθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων ) διευκριν ίζεται ότι το χ ρον οδιάγραμμα για την

ολοκλήρωση της αν άθεσης δεν  πρέπει ν α υπερβαίν ει τις προθεσμίες που ορίζον ται στον  Ν. 4314/2014(άρθρο 28).

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

Η πρόταση αξιολογείται ως προς: 

α) τη σαφήν εια του περιεχ ομέν ου της πρότασης ως προς το εάν  καθορίζον ται τα διακριτά παραδοτέα και οι δείκτες εκροών , των  

υποέργων  της πράξης και απεικον ίζον ται πλήρως και ορθά στο ΤΔΠ, σε συν άρτηση με τις συν ν ημέν ες 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 διαχ ωρισμού  σε υποέργα με 

αν αφορά των  απαιτούμεν ων  εν εργειών  και της χ ρον ικής τους αλληλουχ ίας

γ) την  πληρότητα της τεχ ν ικής περιγραφής του φυσικού αν τικειμέν ου για το σύν ολο των  υποέργων  της πράξης (όπως περιγράφεται στο 

ΤΔΠ), όσον  αφορά: 1) τα βασικά τεχ ν ικά και 2) τα λειτουργικά χ αρακτηριστικά της προτειν όμεν ης πράξης σε αν τιστοιχ ία με τα διακριτά 

παραδοτέα του έργου. Εξετάζον ται το ΤΔΠ και η εν δεικτική καταν ομή σε επίπεδο φυσικού αν τικειμέν ου και προϋπολογισμού του έργου 

σε υποέργα σε συν άρτηση με τα έν τυπα Π51, Π52

Τιμή / 

Βαθμός
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ΣΤΑΔΙΟ Β: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης
ΝΑΙ

Δεν  έχουν  τηρηθεί οι  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

ΟΧΙ

Βάσει του σταδίου εξέλιξης της πρότασης δεν  

προκύπτει αν αγκαιότητα εξέτασης του κριτηρίου - 

Έχ ει προσκομιστεί δήλωση τήρησης της 

ν ομιμότητας του δικαιούχ ου 

Δεν 

εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν 

εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης 

εφόσον  αν ταποκρίν ον ται στο φυσικό 

αν τικείμεν ο της πράξης

ΝΑΙ

Δεν  έχουν  τηρηθεί οι  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

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. 

Έχ ουν  τηρηθεί οι αν τίστοιχ οι καν όν ες μέχρι τη 

χ ρον ική στιγμή της αίτησης χ ρηματοδότησης 

εφόσον  αν ταποκρίν ον ται στο φυσικό 

αν τικείμεν ο της πράξης

ΝΑΙ

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επ ισυνάπτεται 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  αν τίστοιχ οι καν όν ες 

μέχρι τη χ ρον ική στιγμή της αίτησης 

χ ρηματοδότησης

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

ΑιτιολόγησηΕξειδίκευση κριτηρίου

Τήρηση των εθνικών και 

κοινοτικών κανόνων ως 

προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών 

και εθνικών κανόνων για 

την απασχόληση 

προσωπικού.

Παρατηρήσεις:

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός

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 Επ ιπτώσεων κάθε ΕΠ. 

Συμβατότητα της πράξης με 

τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων      

Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, εάν αποτυπώνονται οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί

ο Δικαιούχος ώστε να διασφαλίσει εκ των προτέρων το συμβιβάσιμο της χορηγούμενης με το δίκαιο του ανταγωνισμού περί

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 του "ΟΔΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

(πλην κρατικών ενισχύσεων) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020") 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 επ ιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 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.

Εξετάζονται:

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

β) Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες,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 (παρακολούθηση προόδου

υλοποίησης πράξεων), του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία εξέτασης της ΔΙΙ_2

(διαδικασία διακήρυξης-προέγκριση σύμβασης) και της ΔΙΙ_3 (διαδικασία ανάληψης Νομικής Δέσμευσης) εντοπ ιστεί

παρατυπ ία, στην διατύπωση γνώμης , ορίζονται τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ή το ποσοστό της κατ΄αποκοπήν

διόρθωσης που θα επ ιβληθεί, κατα τα ειδικά οριζόμενα στην απόφαση της Επιτροπής C (2013) 9527 final/19.12.2013 και

την ΚΥΑ των Δημοσιονομικών Διορθώσεων.

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 κριτηρίο 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

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 343 - 

4
ο
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / Έκδοση 02 (Νοέμβριος 2018) 

03_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΡΑΞΕΩΝ_4ης_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_04 

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

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 3ης ΟΜΑΔΑΣ 

σύνολο βαθμολογίας

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου
Τιμή / 

Βαθμός
Αιτιολόγηση

3η 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, 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 επ ιμέρους τιμών. Η στάθμιση 

επ ιλέγεται 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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον μια πράξη λάβει στο υποκριτήριο Δ1 λιγότερο από οκτώ (6) ή στο υποκριτήριο Δ2 λάβει 

τιμή μικρότερη από πέντε (5) απορρίπτεται

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

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 αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 

υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων 

Δ.Σ. για την παραχώρηση έκτασης)

Υποέργο 1
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ΣΤΑΔΙΟ Β: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

Σε αντίθετη περίπτωση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ης 

ΟΜΑΔΑΣ 

Εξειδίκευση κριτηρίου

3

Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 

δικαιούχου

1

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Σε αντίθετη περίπτωση

 Διοικητική ικανότητα 

του φορέα της 

πρότασης 

(δυνητικός 

δικαιούχος)

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

4η 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.

Τιμή / 

Βαθμός
ΑιτιολόγησηΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α

Περιγραφή 

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 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 100%

4
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 10                                                                                                         
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

 

 

 

 

 


