














Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

καινοτοµίας 

Θεµατικοί στόχοι (ΘΣ) - ΘΣ 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας  

- ΘΣ 2: Βελτίωση της Πρόσβασης σε Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και 

της ποιότητάς τους 

- ΘΣ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

Ταµείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

T.01.1, T.01.2, Τ.02.1, Τ.03.1 

Προϋπολογισµός (σε ∆∆) 22.382.206 

% Κοινοτικής συµµετοχής 50 %  

 

∆ράση 2.γ.1.2 Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων τηλεϊατρικής 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για 

τα εµπροσθοβαρή, τα µεγάλα και 

τα τµηµατοποιηµένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται  ενδιάµεσοι φορείς βάσει του 

άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρµόζεται 

του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες T.02.1, T.02.2 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 



Περιγραφή δράσης 

Επιδιώκεται η ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τοµέα της τηλεϊατρικής µε σκοπό την 

αντιµετώπιση της πιεστικής ανάγκης βελτίωσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες 

υγείας, ιδιαίτερα στα αποµονωµένα νησιά καθώς και στη µείωση της περιφερειακών 

ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας και ειδικότερα την εγγυηµένη πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας και την αντιµετώπιση προβληµάτων που συνδέονται µε την 

αυξηµένη γήρανση του πληθυσµού, µε χρόνιες παθήσεις κατοίκων αποµονωµένων ή 

δύσβατων περιοχών, παρέχοντάς τους άµεση πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες 

υγείας. Η τηλεϊατρική επιτρέπει τη διάγνωση, την παρακολούθηση για λόγους 

προληπτικούς ή µετα-θεραπευτικούς ενός ασθενούς υψηλού κινδύνου, την προσφυγή 

στη γνώµη ειδικού, την προετοιµασία µιας θεραπευτικής αγωγής, την προδιαγραφή ή 

την παροχή υπηρεσιών, την επίβλεψη της κατάστασης των ασθενών, κ.α. Στην 

κατεύθυνση αυτή θα ενισχυθούν εφαρµογές τηλεϊατρικής στους ακόλουθους 

ενδεικτικά άξονες: 

• Τηλε-συµβουλευτική, που επιτρέπει στον ιατρό να δώσει µια ιατρική συµβουλή εξ’ 

αποστάσεως στον ασθενή παρουσία ή όχι προσωπικού υγείας, 

• Τηλε-ειδίκευση, που επιτρέπει στον ιατρό να αναζητήσει εξ’ αποστάσεως τη γνώµη 

ενός ή περισσοτέρων ειδικών ή µεγαλύτερης εµπειρίας ιατρών µε βάση τις ιατρικές 

πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει, 

• Τηλε-επίβλεψη, που επιτρέπει στον ιατρό να ερµηνεύει εξ’ αποστάσεως τα 

απαιτούµενα δεδοµένα για την παρακολούθηση του ασθενούς και να λαµβάνει 

αποφάσεις σχετικές µε την περίθαλψή του, 

• Τηλε-βοήθεια, που επιτρέπει στον ιατρό να υποστηρίξει εξ’ αποστάσεως έναν 

επαγγελµατία της υγείας κατά την υλοποίηση µιας πράξης, 

• Συνεχής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. 
�

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί σε δράσεις που θα συµβάλλουν στην άρση της 

αποµόνωσης των µικρών νησιών.   

�

Λόγω του πολυνησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 

προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών µε περιορισµένη 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας θα υλοποιηθεί έργο επέκτασης του Εθνικού ∆ικτύου 

Τηλεϊατρικής (Ε∆ΙΤ)  - Τµήµα 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων σε 

όλα τα κατοικηµένα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Έµφαση θα δοθεί στην 

ένταξη στο Ε∆ΙΤ υγειονοµικών µονάδων πολύ µικρών νησιωτικών οικισµών, καθώς 

και στην ενίσχυση της κατ’ οίκον παροχής φροντίδας. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 υλοποιήθηκε το έργο «Εθνικό ∆ίκτυο Τηλεϊατρικής 

(Ε∆ΙΤ)  - Τµήµα 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων». Το έργο 

ολοκληρώθηκε και λειτουργεί από το 2015 παρέχοντας υπηρεσίες τηλεδιάγνωσης, 

τηλεσυµβουλευτικής, τηλεκπαίδευσης, τηλεϊατρικής  και τυλεψυχιατρικής. Το 

Σύστηµα Ε∆ΙΤ συνοπτικά περιλαµβάνει δύο είδη σταθµών, Σταθµούς Ιατρού 

Συµβούλου (ΣΤΙΣ) και Σταθµούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ). Το Κέντρο 

Συστηµάτων φιλοξενείται στην ΚτΠ Α.Ε. και το Κέντρο Παρακολούθησης και 

Εποπτείας στην έδρα της 2
ης

 ΥΠΕ.  

Το Ε∆ΙΤ έχει ήδη επιδείξει σηµαντικά παραγωγικά αποτελέσµατα µε άµεση θετική 

επίπτωση στο νησιωτικό πληθυσµό. Μέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί 

περισσότερες από 1000 συνεδρίες, το Ε∆ΙΤ έχει 270 πιστοποιηµένους ιατρούς και 

έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερα από 30 εκπαιδευτικά σεµινάρια και 2 δράσεις 

προληπτικής ιατρικής. 



Οι 23 Σταθµοί Τηλεϊατρικής που λειτουργούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

βρίσκονται στα νησιά Ρόδου (2 σταθµοί), Σύρου, Πάτµου, Αστυπάλαιας, Σύµης, 

Μεγίστης, Νισύρου, Σίφνου, Ίου, Αµοργού, Κάσου, Καλύµνου, Νάξου, Κω, Λέρου, 

Καρπάθου, Άνδρου, Μήλου, Μυκόνου, Πάρου, Τήνου και Τήλου. 

 

Στο πλαίσιο του σχεδιαζόµενου έργου επέκτασης του Συστήµατος προβλέπεται η 

εγκατάσταση 20 νέων Σταθµών σε νησιά της Περιφέρειας µε έµφαση στην άρση της 

υγειονοµικής αποµόνωσης των µικρών κυρίως νησιών όπως Λειψούς, Αρκιούς, 

Χάλκη, Ανάφη, Κίµωλο, Φολέγανδρο, Ηρακλειά, ∆ονούσα, Σχοινούσα, Κουφονήσια, 

Σίκινο, Κύθνο, Αντίπαρο, Σέριφο, Αγαθονήσι, Θηρασιά, Κέα, Ψέριµο, Τέλενδο και 

υποστηρικτικό σταθµό νέου νοσοκοµείου Θήρας. 

 

Με την ολοκλήρωση του έργου η Περιφέρεια θα διαθέτει συνολικά 43 σταθµούς Ε∆ΙΤ 

πλήρως, διασυνδεδεµένους και απόλυτα δια-λειτουργικούς µε το υπόλοιπο δίκτυο. 
 

 

Πίνακας 1: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 
Άνδρες 

Γυναί

-κες 
Σύνολο 
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Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  � ��� ��� 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας /  

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         1.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        1.000.000 

    -  Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 500.000 

    -  Εθνική Συµµετοχή (δ) 500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

2η Υγειονοµική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  ∆εκέµβριος 2016 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης      

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

  

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης   Α’ τρίµηνο 2018 

�



�

∆ράση 3.α.1.1 Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στο Νότιο Αιγαίο µέσω του 

Ταµείου Επιχειρηµατικότητας ΙΙ 

�

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  ∆ηµόσια Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για 

τα εµπροσθοβαρή, τα µεγάλα και 

τα τµηµατοποιηµένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης Επιχορήγηση (grant) 

  Μέσο χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  Η πράξη θα υλοποιηθεί µε ΕΦ την ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε έµφαση σε επιχειρήσεις, 

επενδύσεις και επενδυτικά σχήµατα που σχετίζονται (κατά προτεραιότητα) µε τους 

στρατηγικούς τοµείς του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, αφορούν οικονοµικά 

βιώσιµες δραστηριότητες, ενώ θα αποκλείονται οι προβληµατικές επιχειρήσεις.  

Οι ενισχύσεις θα λάβουν τη µορφή εγγυήσεων, µικροπιστώσεων ή δανείων και θα 

πραγµατοποιηθούν µέσω της συµµετοχής του ΕΠ «Νότιο Αιγαίου» στο Ταµείο 

Χαρτοφυλακίου που έχει συσταθεί µε την Υ.Α. 7314/1819/29-11-2016 (ΦΕΚ Β’ 

3904/5-12-2016) µε την επωνυµία Ταµείο Επιχειρηµατικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), και 

διαχειριστή την ΕΤΕΑΝ Α.Ε.  

Η σύσταση του Ταµείου έγινε µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό ΕΕ 1303/2013 και την 

εξ αυτού υποχρέωση διενέργειας εκ των προτέρων αξιολόγησης (ex-ante assesment), η 

οποία καταδεικνύει την αποτυχία της αγοράς, το χρηµατοδοτικό κενό, το εκτιµώµενο 

επίπεδο και τύπο των επενδυτικών αναγκών, καθώς και την επιθυµητή  µόχλευση των 

δηµόσιων πόρων µε την ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Η αξιολόγηση αυτή 

υλοποιήθηκε και κατέδειξε την ανάγκη λειτουργίας ενός Ταµείου Χαρτοφυλακίου το 



οποίο θα συνεπενδύει µαζί µε τις Τράπεζες σε χρηµατοδοτικά µέσα προκειµένου να 

παρέχονται στις επιχειρήσεις δανειακά και εγγυοδοτικά προϊόντα µε ευνοϊκούς όρους. 

Σκοπός του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων µέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηµατοδότηση. 

Ειδικότερα, στόχοι του Ταµείου είναι η ενίσχυση  

• της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόµων, 

εξωστρεφών και δυναµικών επιχειρήσεων,  

• της ανάπτυξης υφιστάµενων επιχειρήσεων µέσω του τεχνολογικού και 

οργανωτικού εκσυγχρονισµού τους,  

• της ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους και την εισαγωγή καινοτοµιών στην 

οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και  

• την ενδυνάµωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισµών που δραστηριοποιούνται 

στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας.  

�

Το Ταµείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηµατοδοτικά Μέσα, στο 

πλαίσιο  των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις και 

µικροπιστώσεις για την επίτευξη των στόχων του. 

 

Προκειµένου να προσδιοριστεί το βέλτιστο ποσοστό επένδυσης σε κάθε 

Χρηµατοδοτικό µέσο αλλά και η σχέση συνεπένδυσης µε τους Ενδιάµεσους 

Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς (Τράπεζες), διερευνήθηκαν δυνατές επιλογές 

τοποθέτησης. Για το Ταµείο ∆ανείων, οι δυνατές επιλογές αφορούν στο ποσό που θα 

διατεθεί (από 80% έως 90% των πόρων του Ταµείου) και τη σχέση συνεπένδυσης µε 

τις Τράπεζες (από 50% - 50% έως 75% - 25%), ενώ για το Ταµείο Εγγυήσεων οι 

δυνατές επιλογές αφορούν στο ποσό που θα διατεθεί (από 10% έως 20% των πόρων 

του Ταµείου) και τον συντελεστή µόχλευσης αυτού. Τέλος, εξετάζεται η αξιοποίηση 

µέρους των πόρων του Ταµείου ∆ανείων για την δηµιουργία ενός Υπο-ταµείου για την 

παροχή µικροπιστώσεων προς ενίσχυση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την κάλυψη 

µικρών χρηµατοδοτικών αναγκών. Σε µια τέτοια περίπτωση, η σχέση συνεπένδυσης θα 

είναι τέτοια ώστε το τελικό προϊόν να συνδυάζει ελκυστικά χαρακτηριστικά 

τιµολόγησης και ανάληψης κινδύνου για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ένα ευρύ πλήθος δυνατών επενδυτικών επιλογών, µε 

σκοπό να προκύψει το βέλτιστο µείγµα που θα µεγιστοποιήσει  τον Συντελεστή 

Μόχλευσης των πόρων του Ταµείου και κατά συνέπεια τα διαθέσιµα κεφάλαια για τις 

επιχειρήσεις. 

 

Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας ΙΙ θα είναι, 

υπό σύσταση, νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις και ιδίως Πολύ Μικρές, Μικρές και 

Μεσαίες επιχειρήσεις, όλων των τύπων των εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ). 

H δράση θα υλοποιηθεί µέσω εκχώρησης αρµοδιοτήτων και πόρων στην ΕΥ∆ 

ΕΠΑΝΕΚ η οποία θα οριστεί Ενδιάµεσος Φορέας (ΕΦ) σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία 

∆V_1:Ορισµός Ενδιάµεσου φορέα του Σ∆Ε και θα κάνει την επιλογή δικαιούχου. 

 
�

  



Πίνακας 3: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 
Άνδρες 

Γυναί

-κες 
Σύνολο 
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Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 4: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας /  

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         5.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        5.000.000 

    -  Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 2.500.000 

    -  Εθνική Συµµετοχή (δ) 2.500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 
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Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  ∆εκέµβριος 2016 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης      

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

  

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ∆εκέµβριος 2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ τρίµηνο 2017 

 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων 

�

Θεµατικοί στόχοι (ΘΣ) - ΘΣ 4: Υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία 

χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 

τοµείς 

- ΘΣ5: Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή 

και πρόληψη των κινδύνων 

- ΘΣ6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

βιώσιµης χρήσης των πόρων 

Ταµείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

T.04.1, T.05.1, T.06.1,T.06.2 

Προϋπολογισµός (σε ∆∆) 33.529.790 

% Κοινοτικής συµµετοχής 50 %  

�

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων 

�

Θεµατικοί στόχοι (ΘΣ) - ΘΣ 4: Υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία 

χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 

τοµείς 

- ΘΣ5: Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή 

και πρόληψη των κινδύνων 

- ΘΣ6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

βιώσιµης χρήσης των πόρων 

Ταµείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

T.04.1, T.05.1, T.06.1,T.06.2 

Προϋπολογισµός (σε ∆∆) 33.529.790 

% Κοινοτικής συµµετοχής 50 %  

�

�  



∆ράση 5.β.1.3 Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για 

τα εµπροσθοβαρή, τα µεγάλα και 

τα τµηµατοποιηµένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται  για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες T.05.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η διάβρωση των ακτών είναι απόλυτα φυσική διαδικασία, η οποία όµως επιταχύνεται 

από την ανθρώπινη παρέµβαση. Η διάβρωση των ακτών προκαλεί προβλήµατα στις 

παράκτιες υποδοµές και περιουσίες, εγκυµονώντας παράλληλα σοβαρούς κινδύνους 

για την ασφάλεια των παραλιακών δρόµων, των οικηµάτων, αλλά και των ανθρώπων 

που προσεγγίζουν την ακτή µε συνέπεια σηµαντικό κοινωνικοοικονοµικό και 

περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν εν γένει, εξαιτίας 

της υποβάθµισης των παραλιών και των τουριστικών εγκαταστάσεων και 

καταλυµάτων. 

Για τους ανωτέρω λόγους είναι ιδιαίτερα κρίσιµη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την 

αντιµετώπιση του φαινοµένου της διάβρωσης, ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε 

αρνητικές συνέπειες στο περιβαλλοντικό και οικονοµικό περιβάλλον των διάφορων 

περιοχών της Περιφέρειας. 

Η δράση αφορά στην υλοποίηση ήπιων έργων προστασίας των ακτών, λαµβάνοντας 

υπόψη και τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 

(2008/56/ΕΚ). Σχεδιάζεται να αναληφθούν µέτρα προστασίας ή/και αναστροφής των 

φαινοµένων διάβρωσης σε παραλίες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου. 



Ενδεικτικά µέτρα µπορεί να είναι: 

- Εφαρµογή µεθόδων τεχνητής αναπλήρωσης της παραλίας. 

- Τεχνικά έργα συγκράτησης υλικού ή εγκλωβισµού της άµµου και 

ελαχιστοποίησης των απωλειών, όπως κατασκευή κυµατοθραυστών ή προβόλων ή 

τοποθέτηση ογκολίθων θωράκισης. 

Στις προτεινόµενες πράξεις µπορεί να περιλαµβάνεται η εκπόνηση των οριστικών 

µελετών των τεχνικών έργων, στις περιπτώσεις που αυτές δεν έχουν ήδη εκπονηθεί. 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ3403 ���������	
�����

���������
����

�������������� 
χιλιόµετρα 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  5 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        1.500.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       1.500.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 750.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 750.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

- ∆ήµοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ Τρίµηνο 2017 

�

�  



Άξονας Προτεραιότητας 4:  Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Θεµατικοί στόχοι (ΘΣ) -Θ.Σ 8: Προαγωγή βιώσιµης και ποιοτικής 

απασχόλησης & στήριξη της κινητικότητας του 

εργατικού δυναµικού  

-Θ.Σ. 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης & 

καταπολέµηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε 

διακρίσεων 

Ταµείο ΕΚΤ 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

Τ.08.1 Τ.08.2, Τ.08.5, Τ.09.1, Τ.09.2 Τ.09.3 

Προϋπολογισµός (σε ∆∆) 43.019.780 

% Κοινοτικής συµµετοχής 50 %  



 

∆ράση 9i.1.2.1  Αναβάθµιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά 

εργασίας ανέργων µε χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εµπροσθοβαρή, τα 

µεγάλα και τα 

τµηµατοποιηµένα  έργα 

  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες    

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

�

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της απασχολησιµότητας ατόµων ευπαθών και λοιπών 

οµάδων του πληθυσµού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισµό. Συγκεκριµένα, οι ωφελούµενοι θα είναι άνεργοι χαµηλών εκπαιδευτικών 

προσόντων και η ενίσχυση της απασχολησιµότητας τους θα επιδιωχθεί µέσω της  

αναβάθµισης των επαγγελµατικών τους προσόντων και της συµβουλευτικής 

υποστήριξης για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. 

Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/διεύρυνση 

επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων χαµηλών εκπαιδευτικών 

προσόντων, 29-64 ετών και η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της 



οικονοµίας µε προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και η παροχή συµβουλευτικής 

υποστήριξης µε στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην 

αγορά εργασίας. Ειδικότερα, µε τη δράση αυτή αναµένεται να επιτευχθούν οι 

ακόλουθοι στόχοι:  

� Η πρόληψη και η αντιµετώπιση της ανεργίας και ιδίως της µακροχρόνιας µέσω της 

θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων σε ειδικότητες 

κλάδων αιχµής, της παροχής συµβουλευτικής υποστήριξης και της πιστοποίησης 

των επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του 

προγράµµατος κατάρτισης  

� Η αύξηση της απασχολησιµότητας των ωφελουµένων ανέργων  

� Η ποιοτική αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουµένων µέσω 

προγραµµάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδοµένα  

 

Οι ωφελούµενοι της παρέµβασης εκτιµάται ότι θα είναι περί τα 200 άτοµα, 29-64 

ετών, άνεργοι εγγεγραµένοι στον ΟΑΕ∆, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  Στόχος είναι οι ωφελούµενοι της παρέµβασης να 

προέρχονται ισόρροπα από τις περιφερειακές ενότητες της ΠΝΑ.  

Οι ενέργειες συµβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης θα υλοποιηθούν µέσω 

διαγωνιστικών διαδικασιών, τηρουµένων των προβλεποµένων περί δηµοσίων 

συµβάσεων. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν σχέδιο δράσης όπου θα 

τεκµηριώνεται ο αποτελεσµατικός συντονισµός και διαχείριση των επιµέρους 

ενεργειών της δράσης, οι οποίες θα είναι: 

Α. Συµβουλευτική 

Β. Κατάρτιση 

Γ. Πιστοποίηση 

Περαιτέρω στοιχεία για τον τρόπο υλοποίησης των παραπάνω ενεργειών θα 

αποσαφηνιστούν στην πρόσκληση προς τους δυνητικούς δικαιούχους.  

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να τεκµηριώσουν και τον τρόπο µε τον οποίο η 

υλοποίηση της δράσης θα οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου (πχ. µέσω της επιλογής 

των ωφελουµένων, των αντικειµένων/πεδίων κατάρτισης κ.τ.λ.). 

Η δράση θα υλοποιηθεί από το δικαιούχο ως παροχή υπηρεσίας γενικού οικονοµικού 

συµφέροντος (ΥΓΟΣ). 

Η διαχείριση της δράσης και οι απαιτούµενες ενέργειες δηµοσιότητας προβλέπεται να 

υλοποιηθούν από το δικαιούχο µέσω αυτεπιστασίας. Στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας, 

η αποζηµίωση των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού θα γίνεται βάσει 

παραστατικών όπως προβλέπεται από την ΥΠΑΣΥ∆/ΦΕΚ3521/Β/01.11.2016., ενώ η 

κάλυψη των υπολοίπων επιλέξιµων δαπανών (έµµεσων και άµεσων πλην των 

αµοιβών προσωπικού) της πράξης θα γίνεται βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστού 30% επί 

των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

θεσµικό πλαίσιο για τις επιλογές απλουστευµένου κόστους. 

 

�

�

�

  



∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

CO01 Άνεργοι, 

συµπεριλαµβανοµένων 

των µακροχρόνια 

ανέργων 

Αριθµός 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

   NAI ΟΧΙ 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)  1.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)  1.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 500.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

 

∆υνητικοί δικαιούχοι: θεσµικοί κοινωνικοί εταίροι, κλαδικοί φορείς, τοπικά ή/και 

κλαδικά επιµελητήρια, οµοσπονδίες εργαζοµένων, σύνδεσµοι επιχειρήσεων, 

αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ 

�

 Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

�

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α τρίµηνο 2018 

 

 
 

 

  



∆ράση 9iv.1.1.1 ∆ράση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας από 

Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)  
 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για 

τα εµπροσθοβαρή, τα µεγάλα και 

τα τµηµατοποιηµένα  έργα 

  

Τρόπος υλοποίησης δράσης Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

  Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

�

Στόχος της δράσης είναι η δωρεάν και καθολική υγειονοµική κάλυψη του 

πληθυσµού, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας ανάλογα µε τις ανάγκες του 

πληθυσµού µε εξωστρεφή λειτουργία των δοµών της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ), η ολιστική ανθρωποκεντρική προσέγγιση και η έµφαση στην 

πρόληψη των νόσων και στην αγωγή και προαγωγή της υγείας της κοινότητας.  

 

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας µέσω της 

δηµιουργίας Τοπικών Οµάδων Υγείας (ΤΟΜΥ). Η ΤΟΜΥ συγκροτείται ώστε να 

παρέχει υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) (πρόληψη, προαγωγή 

και αγωγή υγείας, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση) σε άτοµα, οικογένειες και 

στην κοινότητα και είναι το βασικό κύτταρο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ). 

Οι ΤΟΜΥ έχουν την ευθύνη  - µε την εποπτεία της οικείας Υγειονοµικής 

Περιφέρειας (ΥΠΕ) – για την παροχή καθολικής, προσβάσιµης, κατάλληλης, 



αποτελεσµατικής, αποδοτικής και ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας υψηλής 

ποιότητας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν: 

• Συστηµατική παρακολούθηση της υγείας του συνολικού πληθυσµού ευθύνης 

• Κλινική αντιµετώπιση – διαχείριση περιστατικών (επειγόντων, εκτάκτων, χρόνιων 

προβληµάτων υγείας, ψυχικής υγείας σε διασύνδεση µε τις αντίστοιχες δοµές, 

αναπτυξιακών διαταραχών) 

• Κοινωνική φροντίδα 

• Φροντίδα κατ’ οίκον 

• Εκτίµηση και διαχείριση κινδύνου νοσηµάτων και καταστάσεων υψηλού 

επιπολασµού 

• Φυσική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη 

• Αγωγή υγείας 

• Υγεία µητέρας και παιδιού (νεογνική, παιδική και εφηβική υγεία) 

• Πληθυσµός και κοινότητα 

• Εκτίµηση των αναγκών υγείας και κοινότητας 

• Σχεδιασµό και εφαρµογή προγραµµάτων (πρόληψης νοσηµάτων, προαγωγής της 

υγείας) 

 

Στο σύνολο των επτά ΥΠΕ και µε Χωροθέτηση και στις 13 Περιφέρειες της χώρας 

σχεδιάστηκε να συγκροτηθούν και θα λειτουργήσουν έως 239 ΤΟΜΥ. Με την 

απόφαση συγκρότησης κάθε ΤΟΜΥ καθορίζεται η περιοχή ευθύνης της, ο 

πληθυσµός της οποίας κυµαίνεται από 10.000 έως 12.000 κατοίκους. Σε ειδικές 

περιπτώσεις, ιδίως σε περιοχές µε πληθυσµιακές, ηλικιακές, γεωγραφικές 

ιδιαιτερότητες (π.χ νησιά, ορεινές και αποµονωµένες περιοχές), ο πληθυσµός ευθύνης 

των ΤΟΜΥ µπορεί, δυνάµει απόφασης της αρµόδιας ∆ΥΠΕ, να είναι µεγαλύτερος ή 

µικρότερος. 

Οι ΤΟΜΥ θα λειτουργούν µε ανθρώπινο δυναµικό πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης�έως δώδεκα (12) ατόµων. Στελεχώνονται από επαγγελµατίες υγείας και 

λοιπό προσωπικό, µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (ως 

ορίζεται στο άρθρο 106 του Ν.4461/2017)  

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα λειτουργήσουν 8 ΤΟΜΥ (3 στη Ρόδο, 2 στην 

Κω και από 1 σε Κάλυµνο, Νάξο και Σύρο)  

 

Επιλέξιµες δαπάνες της δράσης είναι: 

Α. Άµεσες δαπάνες προσωπικού (µισθοδοσία). Το µέγιστο κόστος µισθοδοσίας ανά 

έτος για κάθε ΤΟΜΥ δεν θα ξεπερνά το ποσό των 291.858 €, το οποίο αφορά 12 

άτοµα. 

Β. Λοιπές δαπάνες, οι οποίες, ενδεικτικά, περιλαµβάνουν: 

� κόστος δράσεων πρόληψης µε παρεµβάσεις της διεπιστηµονικής µονάδας στο 

σύνολο του πληθυσµού ευθύνης ή σε µέρος αυτού 

� δαπάνες ενοικίου 

� κόστος µετακινήσεων προσωπικού 

� µικροπροµήθειες και αναλώσιµα αναγκαία για τη λειτουργία 

� πληρωµές έναντι τρίτων 

� κόστος υποστήριξης λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων 



� κόστος δράσεων δηµοσιότητας και επικοινωνίας 

� πρόσθετη επιβάρυνση από ΟΚΩ 

� πρόσθετα διοικητικά έξοδα 

Η αποζηµίωση των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού θα γίνεται βάσει 

παραστατικών όπως προβλέπεται στη µε αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 

(ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση. 

Η κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών (έµµεσων και άµεσων πλην των αµοιβών του 

προσωπικού) της πράξης θα γίνεται βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστού 15% επί των 

επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

θεσµικό πλαίσιο για τις επιλογές απλουστευµένου κόστους. 

 

Βάσει των παραπάνω, το µέγιστο κόστος ανά δοµή ετησίως διαµορφώνεται ως εξής: 
 

Πράξη Προσωπικό Άµεση ∆απάνη 

Προσωπικού (max) 

Λοιπές δαπάνες 

(15%) 

Συνολικός Π/Υ 

ανά έτος 

ΤΟΜΥ 12 άτοµα 291.858 43.778 335.636 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(Ν/ Ο) 

∆είκτης 

RIS3 

(Ν/Ο) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
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Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        8.055.282 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       8.055.282 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 4.027.641  

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 4.027.641 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

2 Υγειονοµική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων και Επιτελική ∆οµή Υπ. Υγείας 

  



Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄Τρίµηνο 2018 

 

 

∆ράση 9iv.1.1.2 ∆ράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα 
 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για 

τα εµπροσθοβαρή, τα µεγάλα και 

τα τµηµατοποιηµένα  έργα 

  

Τρόπος υλοποίησης δράσης Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

  Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 



Περιγραφή δράσης 

Οι δράσεις αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα 

σύµφωνα µε τον Ν. 2716/1999. Σύµφωνα µε την Εθνική Στρατηγική Υγείας για την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτείνονται: 

Εισαγωγή καινοτόµων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθµια φροντίδα 

υγείας (πρόληψη - προαγωγή) 

• Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας και 

ενίσχυση κινητών µονάδων µε παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες. 

Οι υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας του άρθρου 

6 του Ν. 2716/1999 παρέχονται από τις τοµεοποιηµένες µονάδες Ψ.Υ. σε παιδιά, 

εφήβους και ενήλικες µε ψυχικές διαταραχές ή διαταραχές συµπεριφοράς ή 

διαταραχές αυτιστικού τύπου για την πρόληψη την έγκαιρη παρέµβαση την αποφυγή 

της κρίσης ή της υποτροπής της νόσου και την διασφάλιση της συνέχειας της 

ψυχιατρικής φροντίδας. Στόχος των υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας είναι η αποφυγή 

του εγκλεισµού, η µη αποµάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον, η στήριξη της 

οικογένειας του ασθενούς, η καταπολέµηση του στίγµατος κ.λ.π. 

Οι προϋποθέσεις και η λειτουργία της πράξης ορίζονται αναλυτικά στο ΦΕΚ τ. Β’ 

664/31-5-2001. 

Η θεραπευτική οµάδα θα είναι µέρος της υπάρχουσας δοµής µονάδας ψυχικής υγείας 

(συνήθως κέντρου ψυχικής υγείας, κινητής µονάδας κ.λ.π.), η οποία θα συµπληρωθεί 

κατάλληλα µε προσωπικό (έως και 4 άτοµα) και εξοπλισµό ώστε να παρέχει τις 

περιγραφόµενες υπηρεσίες της ΥΑ.  

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προβλέπεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών 

κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας σε 4 τουλάχιστον 

υπάρχουσες δοµές ψυχικής υγείας και η ενίσχυση 4 κινητών µονάδων µε 

παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες. 

 

Επιλέξιµες δαπάνες των παραπάνω δράσεων είναι: 

Α. άµεσες δαπάνες προσωπικού (µισθοδοσία). 

Β. λοιπές δαπάνες, οι οποίες, ενδεικτικά, περιλαµβάνουν: 

� κόστος δράσεων παρέµβασης της διεπιστηµονικής µονάδας στην περιοχή 

ευθύνης της 

� δαπάνες ενοικίου 

� κόστος µετακινήσεων προσωπικού 

� µικροπροµήθειες και αναλώσιµα αναγκαία για τη λειτουργία 

� κόστος υποστήριξης λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων  

� κόστος δράσεων δηµοσιότητας και επικοινωνίας 

� πρόσθετη επιβάρυνση από ΟΚΩ 

� πρόσθετα διοικητικά έξοδα. 

Η αποζηµίωση των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού θα γίνεται βάσει 

παραστατικών όπως προβλέπεται από την ΥΠΑΣΥ∆/ΦΕΚ3521/Β/01.11.2016.  

Η κάλυψη των υπολοίπων επιλέξιµων δαπανών (έµµεσων και άµεσων πλην των 

αµοιβών προσωπικού) της πράξης θα γίνεται βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστού 15% επί 

των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

θεσµικό πλαίσιο για τις επιλογές απλουστευµένου κόστους. 

 



Βάσει των παραπάνω, το µέγιστο κόστος ανά δράση για 18 µήνες διαµορφώνεται 

ενδεικτικά ως εξής:  

• Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας, 

325.000 €    

• Ενίσχυση κινητών µονάδων µε παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, 260.000 € 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 
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Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         585.000  

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        585.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ)   292.500 

           Εθνική Συµµετοχή (δ)  292.500 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι: Εποπτευόµενοι φορείς ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ από το Υπουργείο 

Υγείας  

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄Τρίµηνο 2018 



∆ράση 9iv.1.1.3 ∆ράσεις για την καταπολέµηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα 
 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για 

τα εµπροσθοβαρή, τα µεγάλα και 

τα τµηµατοποιηµένα  έργα 

  

Τρόπος υλοποίησης δράσης Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

  Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται καλύπτουν και τους 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.   

Όλες οι νέες υπηρεσίες θα λειτουργούν σε δίκτυο µε τις υφιστάµενες δοµές κατά των 

εξαρτήσεων σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και µε τις υπόλοιπες δοµές υγείας/ 

κοινωνικής φροντίδας (Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, 

Κοινωνικές Υπηρεσίες ∆ήµων, Κοινωνικά Ιατρεία κ.α). 

Σύµφωνα µε την Εθνική Στρατηγική Υγείας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

προτείνονται υπηρεσίες θεραπείας ως εξής: 

 

 

 

  



• Πολυδύναµο Κέντρο 

Τα Πολυδύναµα Κέντρα (ΠΚ) έχουν ως στόχο να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθµιας 

υποστήριξης και βραχείας παρέµβασης σε όλες τις επιµέρους οµάδες εξαρτηµένων 

ατόµων ανάλογα µε τις ανάγκες τους (εξαρτηµένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί 

χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτοµα µε διπλή διάγνωση κ.α.) και να παραπέµπουν σε πιο 

εξειδικευµένες δοµές (προγράµµατα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, 

µονάδες ψυχικής υγείας, µονάδες αποτοξίνωσης κ.λ.π.), εφόσον κρίνεται αναγκαίο. 

Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχολείται στις εν λόγω δράσεις αποτελείται 

από 4-8 µέλη προσωπικού από ειδικότητες που γενικά απασχολούνται στον κλάδο 

των εξαρτήσεων, όπως ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α. 

 

• Κινητή µονάδα 

Οι Κινητές Μονάδες (ΚΜ) για παρέµβαση σε περιοχές εκτός αστικού ιστού θα 

απευθύνονται στον πληθυσµό των ατόµων που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών ή αντιµετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συµπεριφορές και διαµένουν σε 

περιοχές εκτός αστικού ιστού ή σε περιοχές µε έλλειψη υπηρεσιών κατά των 

εξαρτήσεων. Βασική στόχευση των υπηρεσιών θα αποτελούν η διευκόλυνση της 

πρόσβασης των ατόµων σε πρωτοβάθµιες υπηρεσίες αντιµετώπισης των εξαρτήσεων 

και η παραποµπή σε πιο εξειδικευµένες υπηρεσίες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.  

Οι ΚΜ θα συνεργάζονται και µε υπηρεσίες που εµπλέκονται στην συνολικότερη 

αντιµετώπιση του προβλήµατος της εξάρτησης, όπως υπηρεσίες παροχής 

εκπαίδευσης, δικαστικές υπηρεσίες, σωφρονιστικά καταστήµατα κ.α. Θα έχουν την 

έδρα τους σε περιοχές που παράλληλα αναπτύσσονται Πολυδύναµα Κέντρα (ΠΚ) ή 

εδρεύουν σταθερές δοµές των δικαιούχων και θα λειτουργούν συµπληρωµατικά ως 

προς τις υπηρεσίες αυτές.  

Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχολείται στις εν λόγω δράσεις αποτελείται 

από 12 µέλη προσωπικού από ειδικότητες που γενικά απασχολούνται στον κλάδο των 

εξαρτήσεων, όπως ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α. 

 

• Προγράµµατα υπηρεσιών πρόληψης 

Οι δράσεις αυτές αφορούν στην ενίσχυση και τον εµπλουτισµό των παρεµβάσεων 

πρόληψης των εξαρτήσεων από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες εξαρτητικές 

συµπεριφορές σε εθνικό επίπεδο, µε προγράµµατα καθολικής και επικεντρωµένης 

πρόληψης που απευθύνονται σε γενικό πληθυσµό και ειδικές οµάδες (άνεργοι, 

µετανάστες, άποροι και κοινωνικά περιθωριοποιηµένοι, µονογονεϊκές οικογένειες, 

άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα υγείας κ.α.) ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

κοινωνικές ανάγκες. 

Επιπλέον, οι υπηρεσίες πρόληψης µπορούν να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο και στη 

διασύνδεση των δοµών κατά των εξαρτήσεων µε αυτές της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ), ιδιαίτερα µε την ευαισθητοποίηση του υγειονοµικού προσωπικού 

ώστε να αναγνωρίζει, να παρέχει πρωτοβάθµιες υπηρεσίες και να διασυνδέει τον 

πληθυσµό στόχο µε εξειδικευµένες δοµές.  

Οι παρεµβάσεις πρόληψης θα περιγραφούν αναλυτικά από τον δικαιούχο φορέα 

ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες σε τοπικό επίπεδο και ενδεικτικά θα 

περιλαµβάνουν δράσεις: 

� Πρόληψης νέων µορφών εξάρτησης, 

� Έγκαιρης Παρέµβασης στο Φοιτητικό Πληθυσµό, σε συνεργασία µε τους 

Συµβουλευτικούς Σταθµούς των Πανεπιστηµίων  



� Οργάνωση δικτύου έγκαιρης παρέµβασης στη σχολική κοινότητα. 

 

Επιλέξιµες δαπάνες των παραπάνω δράσεων είναι: 

Α. άµεσες δαπάνες προσωπικού (µισθοδοσία). 

Β. λοιπές δαπάνες, οι οποίες, ενδεικτικά, περιλαµβάνουν: 

� κόστος δράσεων παρέµβασης της διεπιστηµονικής µονάδας στην περιοχή 

ευθύνης της 

� δαπάνες ενοικίου 

� κόστος µετακινήσεων προσωπικού 

� µικροπροµήθειες και αναλώσιµα αναγκαία για τη λειτουργία 

� πληρωµές έναντι τρίτων  

� κόστος υποστήριξης λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων  

� κόστος δράσεων δηµοσιότητας και επικοινωνίας 

� πρόσθετη επιβάρυνση από ΟΚΩ 

� πρόσθετα διοικητικά έξοδα. 

Η αποζηµίωση των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού θα γίνεται βάσει 

παραστατικών όπως προβλέπεται από την ΥΠΑΣΥ∆/ΦΕΚ3521/Β/01.11.2016.  

Η κάλυψη των υπολοίπων επιλέξιµων δαπανών (έµµεσων και άµεσων πλην των 

αµοιβών προσωπικού) της πράξης θα γίνεται βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστού 15% επί 

των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

θεσµικό πλαίσιο για τις επιλογές απλουστευµένου κόστους. 

∆ιάρκεια δράσεων 24 µήνες 

Βάσει των παραπάνω, το µέγιστο κόστος ανά δοµή έχει ενδεικτικά ως εξής: 

 

Πράξη Προσωπικό Μισθοδοσία Συνολικός Π/Υ 

Πολυδύναµο κέντρο 4-8 άτοµα 253.218 291.200 

Κινητή µονάδα 4-8 άτοµα 253.218 291.200 

Προγράµµατα 

υπηρεσιών πρόληψης 

  300.000 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 
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Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         882.400 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        882.400 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ)  441.200 

           Εθνική Συµµετοχή (δ)  441.200  

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι: Εποπτευόµενοι φορείς ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ από το Υπουργείο 

Υγείας, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄Τρίµηνο 2018 

 

∆ράση 9iv.1.2.4.∆ράσεις για τη βελτίωση των παρεχόµενων κοινωνικών 

υπηρεσιών –Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4445/2016) 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα 

εµπροσθοβαρή, τα µεγάλα και τα 

τµηµατοποιηµένα  έργα 

  

Τρόπος υλοποίησης δράσης Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

  Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 



βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες   

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Με το Ν. 4445/2016 προβλέπεται η σύσταση και η λειτουργία του Εθνικού 

Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 

Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Ο Εθνικός Μηχανισµός σε 

αυτοδιοικητικό επίπεδο, περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, τις ήδη υπάρχουσες 

∆ιευθύνσεις Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειών και τα Περιφερειακά 

Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης που συστήνονται µε αυτόν το νόµο. Τα 

Παρατηρητήρια στοχεύουν: 

α. στην αποτελεσµατική παρακολούθηση και το συντονισµό των στόχων, οι οποίοι 

εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., 

β. στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέµατα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, 

πρόνοιας και αλληλεγγύης,  

γ. στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.Γ.Π.Σ. του Εθνικού Μηχανισµού, 

δ. στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Tα ζητήµατα, που σχετίζονται µε την οργανωτική διάρθρωση και το προσωπικό των 

Παρατηρητηρίων, ρυθµίζονται µε τους Οργανισµούς των Περιφερειών, κατά τη 

διαδικασία του άρθρου 241 του Ν. 3852/2010.  

Σε επίπεδο Περιφέρειας, το βασικό όργανο που θα συµµετέχει στον ΕΜ είναι η 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας. Αυτή η ∆ιεύθυνση, θα συνεργάζεται µε άλλες 

αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Περιφέρειας, αλλά και υπηρεσίες των δήµων για τη χάραξη 

της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) καθώς και µε τον 

ΕΜ. Θα έχει συντονιστικό ρόλο στην εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση 

των θεµάτων κοινωνικής πολιτικής µεταξύ των δήµων εντός των ορίων της 

Περιφέρειας. Συγκεκριµένα, θα συγκεντρώνει και θα διαχέει τις απαραίτητες και 

κατάλληλες πληροφορίες, θα δίνει κατευθύνσεις στους δήµους και θα παρέχει την 

αναγκαία τεχνογνωσία. 

Πέραν των µονίµων στελεχών της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που θα επιφορτιστούν τις σχετικές λειτουργίες, 

εκτιµάται ότι απαιτείται: 

1. Υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες µε κατάλληλα προσόντα, εξειδίκευση 

και σχετική επαγγελµατική εµπειρία. 

2. Προµήθεια υπηρεσιών όπως έρευνες και µελέτες που θα είναι απαραίτητες για τη 

συγκέντρωση στοιχείων και ενηµέρωση του Εθνικού Μηχανισµού. 



3. Προµήθεια εξοπλισµού (hardware και software), και διάφορες άλλες ενέργειες για 

την υποστήριξη της λειτουργία του Παρατηρητηρίου, όπως ενέργειες προβολής και 

δηµοσιότητας κ.α. 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 
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Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        200.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       200.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 100.000  

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 100.000  

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’Τρίµηνο 2018 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου NAI

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

 

Εξετάζεται  η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση µε το φυσικό 

της αντικείµενο.

Ενδεικτικά 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 όπως 

καθορίζεται στην Πρόσκληση

(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.

∆ΡΑΣΗ

Α2  

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράµµατος  

 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της πράξης εξετάζεται 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 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 

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισµού  

Νοτίου Αιγαίου

Α1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

4.γ.1.1 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δηµόσιων κτιρίων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ελέγχεται 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, 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).

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

4γ- Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

στις δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της στέγασης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λάβει «ΝΑΙ» σε όλα τα κριτήρια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού αντικειµένου 
της προτεινόµενης πράξης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Α3



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

Τ∆Ε
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Β1

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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 ∆ΙΙ_2, ∆ΙΙ_3, ∆ΙΙ_4 του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών του Σ∆Ε. Σε 

περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η 

∆Α δύναται να εντάξει την πράξη εφαρµόζοντας αναλογική ή κατ΄αποκοπή µείωση της 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.                                                         

 

∆εν 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 ΠΕΠ Νοτίου 

Αιγαίου.

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

µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.

∆εν εφαρµόζεται

∆εν εφαρµόζεται

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ

4γ- Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

στις δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της στέγασης

Αειφόρος ανάπτυξηΒ3

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

 

 

4.γ.1.1 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δηµόσιων κτιρίων

Τήρηση εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων ως προς 
τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων, µελετών, προµηθειών 
και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την 
απασχόληση προσωπικού

Β2

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

Συµβατότητα της πράξης µε 
τους κανόνες του 
ανταγωνισµού και των 
κρατικών ενισχύσεων              

 

2



 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ

4γ- Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

στις δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της στέγασης

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

4.γ.1.1 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δηµόσιων κτιρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

2

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λάβει «ΝΑΙ» ή «∆εν εφαρµόζεται» σε όλα τα κριτήρια.

∆εν εφαρµόζεται

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 
ΟΜΑ∆ΑΣ Β

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 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.

• ∆εν 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).

Β4  

Β5
Εξασφάλιση της 
προσβασιµότητας των 
ατόµων µε αναπηρία

 

Προαγωγή της ισότητας 
ανδρών και γυναικών και της 

µη διάκρισης



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Ενεργειακή αναβάθµιση υποδοµών  

εκπαίδευσης 9

Ενεργειακή αναβάθµιση  πολιτιστικών 

υποδοµών (µουσεία, πολιτιστικά κέντρα 

κ.λ.π.)
8

Ενεργειακή αναβάθµιση λοιπών δηµόσιων 

κτιρίων 
6

Μη επαρκής τεκµηρίωση 0

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι > 0,5 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  από 0,25  έως 

0,50
9

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  από 0,10 έως 

0,24
8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,10 7

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 0,75  και  < 

1,00
9

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  ≥ 0,50 και  < 

0,75
8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 5

∆ΡΑΣΗ

Νοτίου Αιγαίου

4γ- Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις 

δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της στέγασης

Ενεργειακή αναβάθµιση υποδοµών υγείας   
10

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκρ ιτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης 50%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Γ3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναµενόµενων εκροών της προτ εινόµενης 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 / προϋπολογι σµό Πρόσκλησης). 

Εφόσον η προτεινόµενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες 

εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται µε κατάλληλους συντελεστές στάθµισης, όπως 

παρουσιάστηκε παραπάνω.

 

Αποτελεσµατικότητα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

2

4.γ.1.1 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δηµόσιων κτιρίων

 

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 ∆Α 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.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Γ2

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αναγκαιότητα υλοποίησης της 
πράξης

Γ1

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 και του ειδικού στόχου που έχει 

προσδιοριστεί.

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 πολιτι κή 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



 
∆ΡΑΣΗ

Νοτίου Αιγαίου

4γ- Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις 

δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της στέγασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

2

4.γ.1.1 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δηµόσιων κτιρίων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Υψηλή 
10

Μέση
5

Χαµηλή
3

Έλλειψη τεκµηρίωσης 
0

Υψηλή 
10

Μέση
5

Χαµηλή
3

Έλλειψη τεκµηρίωσης 

0

Κτίριο σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης
10

Κτίριο Κατηγορίας Α+
8

Κτίριο Κατηγορίας Α
6

Κτίριο Κατηγορίας Β+
4

Έλλειψη τεκµηρίωσης 
0

Ενεργειακή αποδοτικότητα 
πράξης

Γ4

ε) Εξετάζεται η ενεργειακή αποδοτικότητα της πράξης. Προσδιορίζεται η 

εξοικονοµούµενη ενέργεια ανά µονάδα επιφάνειας (ktoe/τ.µ.).

στ) Εξετάζεται η Ενσωµάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ για εξυπηρέτηση ενεργειακών 

αναγκών του κτιρίου. Το κριτήριο βαθµολογείται µόνο στην περίπτωση, που η 

εξεταζόµενη πρόταση προβλέπει την ενσωµάτωση ΑΠΕ.  Η βαθµολογία του 

κριτηρίου προκύπτει από το αποτέλεσµα του δείκτη: ποσοστό εξυπηρέτησης 

αναγκών µε ΑΠΕ επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργε ιας.

Η βαθµολογία τίθεται µετά το πέρας της εξέτασης του συνόλου των προτάσεων και 

αφού εξαιρεθούν όσες στερούνται τεκµηρίωσης, βάσει κλίµακας τιµών, που 

προκύπτει από τη διαίρεση του εύρους, µεταξύ της ελάχιστης και της µέγιστης τιµής 

των εν λόγω δεικτών σε τρία ίσα µέρη (ταξινοµούµενων σε αύξουσα σειρά, τα 

οποία αντιστοιχούν σε Χαµηλή, Μέση και Υψηλή βαθµολογία).

ζ) 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 πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και τεκµηριώνεται από το 

2ο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Η βαθµολόγηση γίνεται µε φθίνουσα 

σειρά, µε την υψηλότερη βαθµολόγηση στα κτίρια σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης.



 
∆ΡΑΣΗ

Νοτίου Αιγαίου

4γ- Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις 

δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της στέγασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

2

4.γ.1.1 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δηµόσιων κτιρίων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Υψηλή 10

Μέση 5

Χαµηλή 3

Έλλειψη τεκµηρίωσης 

Υψηλή 10

Μέση 5

Χαµηλή 3

Έλλειψη τεκµηρίωσης 0

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 

συµπληρωµατικότητα µε άλλο/α έργα.
3

Η πράξη δεν έχει συνέργεια ή/και 

συµπληρωµατικότητα µε άλλο/α έργα.
1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Γ = 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 Η πράξη θα λάβει θετικό βαθµό (> 0) σε όλα τα κριτήρια. 

 Στο κριτήριο Γ6 "Καινοτοµία" η πράξη µπορεί να λάβει ΝΑΙ ή ΌΧΙ, χωρίς να θεωρείται απορριπτέα.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

ΝΑΙ

Γ7

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκρ ιτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης 50%)

Οικονοµικότητα της πρότασης, 
βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση

Γ5

Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητά 

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.  

Εξετάζεται η οικονοµική αποδοτικότητα των προτεινόµενων παρεµβάσεων. 

Προσδιορίζεται ο λόγος του συνολικού κόστους των παρεµβάσεων ανά ktoe 

εξοικονοµούµενης ενέργειας (€/ktoe). Η βαθµολογία τ ίθεται 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 (ταξινοµούµενων σε αύξουσα σειρά, τα οποία 

αντιστοιχούν σε Υψηλή, Μέση και Χαµηλή βαθµολογία).

 

 

Εξετάζεται η συνέργεια και συµπληρωµατικότητά της της προτεινόµενης πράξης µε 

άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωµένα είτε σε εξέλι ξη στο πλαίσιο του ΠΕΠ ή 

άλλων προγραµµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα από την υλοποίησή της.

0

Γ6 Καινοτοµία  

Εξετάζεται π τεκµηρίωση της καινοτοµίας της προτεινόµενης πράξης και ο τρόπος 

µε τον οποίο τα παραδοτέα της προτεινόµενης πράξης θα αξιοποιηθούν, όσον 

αφορά στη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της 

ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργεια ς στις δηµόσιες υποδοµές, 

συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της στέγασης. 

ΟΧΙ



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Νοµική δέσµευση σε εξέλιξη. 10

Μελέτη εφαρµογής και τεύχη δηµοπράτησης, εφόσον 

αφορά εργολαβία ή εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές 

και διακήρυξη, εφόσον αφορά προµήθεια και το σύνολο 

των εγκρίσεων - αδειοδοτήσεων 

9

Οριστική µελέτη, εφόσον αφορά εργολαβία ή σχέδιο 

τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης, εφόσον αφορά 

προµήθεια και µέρος των εγκρίσεων αδειοδοτήσεων.

7 - 8

Προµελέτη και µέρος εγκρίσεων - αδειοδοτήσεων. 5 - 6

Ανώριµο έργο. 0

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

4.γ.1.1 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δηµόσιων κτιρίων

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης 50%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Υποέργο 1

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ

4γ- Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις 

δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της στέγασης

Ως ανωτέρω.

Εξειδίκευση κριτηρίου

∆1

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 
προπαρασκευαστικών 
ενεργειών

Υποέργο 2

 

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.

2
Νοτίου Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 



 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

4.γ.1.1 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δηµόσιων κτιρίων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ

4γ- Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις 

δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της στέγασης

2
Νοτίου Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Απόλυτη διοικητική ετοιµότητα: Να τεκµηριώνεται η 

κυριότητα του ακινήτου και να έχει ολοκληρωθεί το 

σύνολο των διοικητικών και άλλων ενεργειών, που είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση της πράξης.

10

Υψηλός βαθµός προόδου: Να τεκµηριώνεται η 

κυριότητα του ακινήτου και να έχει ολοκληρωθεί ένα µέρος 

των διοικητικών ή άλλων ενεργειών και να έχει υποβληθεί 

το αίτηµα προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις υπόλοιπες.

 5 - 9 

Χαµηλός βαθµός προόδου: 

∆εν τεκµηριώνεται η κυριότητα του ακινήτου.
0

Η επιλογή του συγκεκριµένου έργου προκύπτει από Σχέδιο 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που απαιτείται σύµφωνα µε 

το ν.4342/2015 (εφόσον πρόκειται για κτίρια ιδιοκτησίας 

ΟΤΑ).

∆εν απαιτείται Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων (για κτίρια εκτός ΟΤΑ).

Η επιλογή 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 ∆ιαχείρισης.
10

Οι παρεµβάσεις ενεργειακής απόδοσης δε βεβαιώνονται µε 

την εγκατάσταση συστηµάτων Ενεργειακής ∆ιαχείρισης.
0

10

Ενέργειες για τη 
διασφάλιση της βέλτιστης 

ενεργειακής απόδοσης

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  50%)

∆2
Βαθµός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

 

Εξετάζεται αν η επιλογή του συγκεκριµένου έργου 

προκύπτει από το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

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

πρόκειται για κτίρια ιδιοκτησίας ΟΤΑ) 

 

Εξετάζεται αν οι παρεµβάσεις ενεργειακής απόδοσης 

βεβαιώνονται µε την εγκατάσταση συστηµάτων Ενεργειακής 

∆ιαχείρισης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

∆3

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ∆ = 

 ΝΑΙ

 ΌΧΙ                   

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.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη θα πρέπει να λάβει θετικό βαθµό (> 0) στα  κριτήρια ∆1 & 

∆2, εκτός του κριτηρίου ∆3, το οποίο βαθµολογείται µε επιπλέον βαθµολογία και είναι επιτρεπτή και η µηδενική 

τιµή.



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή Αιτολόγηση

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή για την 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης (σύµφωνα µε το 

Οργανόγραµµα, όταν υπάρχει, ή την περιγραφή του 

∆ικαιούχου). ∆ιαθέτει επίσης επάρκεια  διαδικασιών και 

υλικοτεχνικής υποδοµής.

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Επαρκής τεκµηρίωση επιχειρησιακής ικανότητας ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκµηρίωση επιχειρησιακής ικανότητας. ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 ΝΑΙ

 ΌΧΙ      

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη θα πρέπει να λάβει «ΝΑΙ» σε όλα τα κριτήρια.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

∆εν 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.

Χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ E

  

∆ιοικητική ικανότητα  

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος 

διαθέτει την οργανωτική δοµή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της 

προτεινόµενης πράξης. 

Επιχειρησιακή ικανότητα  

Εξετάζεται η Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου  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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ε.  ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή & Χρηµατοοικονοµική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

4γ- Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας στις δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της στέγασης

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Νοτίου Αιγαίου
2

4.γ.1.1 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δηµόσιων κτιρίων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

 

∆ΡΑΣΗ

Ε1   

Ε3

Ε2



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

   

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

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 50% 0,0

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 50% 0,0

Ε ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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 ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ 0,0

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ηµεροµηνία έναρξης εξέτασης

Ηµεροµηνία υποβολής συµπληρωµατικών 

στοιχείων

Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης εξέτασης

Νοτίου Αιγαίου

4γ- Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας στις δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της 
στέγασης

2

4.γ.1.1 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δηµόσιων κτιρίων∆ΡΑΣΗ



 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

 6.β.1.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

∆ΡΑΣΗ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν 

τις εν λόγω απαιτήσεις.

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Νοτίου Αιγαίου

2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α1

Α3

 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράµµατος  

Ελέγχεται 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, 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)   

 

Εξετάζεται  η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση µε το φυσικό της 

αντικείµενο.

Ενδεικτικά 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 όπως καθορίζεται στην 

Πρόσκληση

(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.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της πράξης εξετάζεται 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 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 

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισµού  

Α2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λάβει τιµή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού αντικειµένου 
της προτεινόµενης πράξης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

Τ∆Ε
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β.  ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Β1

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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 ∆ΙΙ_2, ∆ΙΙ_3, ∆ΙΙ_4 του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών του Σ∆Ε. Σε περίπτωση 

κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η ∆Α δύναται 

να εντάξει την πράξη εφαρµόζοντας αναλογική ή κατ΄αποκοπή µείωση της 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.                                                         

 

∆εν 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 ΠΕΠ Νοτίου 

Αιγαίου

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

το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων

∆εν εφαρµόζεται

 6.β.1.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

Τήρηση εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων ως προς 
τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων, µελετών, προµηθειών 
και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση 
προσωπικού

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

∆ΡΑΣΗ :

6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που 

υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.

Αειφόρος ανάπτυξηΒ3

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

∆εν εφαρµόζεται

Β2

Συµβατότητα της πράξης µε 
τους κανόνες του 
ανταγωνισµού και των 
κρατικών ενισχύσεων                    

 

2



 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 6.β.1.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

∆ΡΑΣΗ :

6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που 

υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

2

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λάβει τιµή "ΝΑΙ" ή "∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ" σε όλα τα κριτήρια

∆εν εφαρµόζεται

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 
ΟΜΑ∆ΑΣ Β

Εξετάζεται πως 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 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.

• ∆εν 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).

Εξασφάλιση της 
προσβασιµότητας των ατόµων 
µε αναπηρία

 Β5

Β4
Προαγωγή της ισότητας των 
µεταξύ ανδρών και γυναικών 
και της µη διάκρισης

 



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

 Πολύ υψηλή κρισιµότητα :                                      

-κατασκευή νέων και επέκταση υφιστάµενων 

δικτύων ύδρευσης  σε περιοχές που δεν υφίστανται    

-κατασκευή µονάδων αφαλάτωσης και διύλισης για 

µετατροπή του θαλασσινού ή του υφάλµυρου νερού 

σε πόσιµο

10

 Υψηλή κρισιµότητα :                                

κατασκευή αγωγών µεταφοράς και δεξαµενών 

αποθήκευσης νερού 
8

 Μέση κρισιµότητα :                                                

- αντικατάσταση παλαιών δικτύων για τη µείωση 

απωλειών ύδατος και για τη βελτίωση της ποιότητας 

του νερού                                                     - 

ανάπτυξη συστηµάτων ελέγχου διαρροών και 

παρακολούθησης της ποσότητας και ποιότητας 

υδάτων (συµπεριλαµβανοµένων και συστηµάτων 

ΤΠΕ)     

6

Μη επαρκής τεκµηρίωση 
0

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης 50%)

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αναγκαιότητα υλοποίησης της 
πράξης

Γ1

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 και του ειδικού στόχου που έχει 

προσδιοριστεί

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Νοτίου Αιγαίου

6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν 

τις εν λόγω απαιτήσεις.

2

 6.β.1.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων



 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Νοτίου Αιγαίου

6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν 

τις εν λόγω απαιτήσεις.

2

 6.β.1.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 0,5
10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  ≥ 0,25 και  < 0,50 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  ≥ 0,10 και  < 0,25 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,10 2

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00
10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  ≥ 0,75  και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  ≥ 0,50 και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 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= (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.

Γ2 Αποτελεσµατικότητα  

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 

∆Α 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.

Γ3 Αποδοτικότητα



 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Νοτίου Αιγαίου

6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν 

τις εν λόγω απαιτήσεις.

2

 6.β.1.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Μέσος  βαθµός τεκµηρίωσης                            

6

Χαµηλός βαθµός τεκµηρίωσης    
2

Μη επαρκής τεκµηρίωση 0

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και συµπληρωµατικότητα 

µε άλλο/α έργα.
3

Η πράξη δεν έχει συνέργεια ή/και 

συµπληρωµατικότητα µε άλλο/α έργα.
1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

Υψηλός βαθµός τεκµηρίωσης  
10

Γ4
Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση 

 

Εξετάζεται π τεκµηρίωση του τρόπου µε τον οποίο τα παραδοτέα της προτεινόµενης 

πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε περίπτωση πράξεων υποδοµών, όπου απαιτείται 

συντήρηση και λειτουργία, εξετάζεται αν 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. Τέλος εξετάζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία/ τεκµήρια που απαιτούνται 

και έχουν προσδιοριστεί στην πρόσκληση για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας 

κατά την ολοκλήρωση της πράξης.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Γ = 

Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητά της 
πράξης

 

 Εξετάζεται η συνέργεια και συµπληρωµατικότητά της της προτεινόµενης πράξης µε 

άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωµένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΠΕΠ ή άλλων 

προγραµµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσµα από την υλοποίησή της.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

Καινοτοµία

Γ6

  δεν εφαρµόζεται

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον µία πράξη λάβει µηδέν (0) η "ΌΧΙ" σε οποιοδήποτε κριτήριο απορρίπτεται .

 Γ5

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Νοµική δέσµευση σε εξέλιξη. 10

Οριστική µελέτη και τεύχη δηµοπράτησης για εργολαβία ή 

τεχνικές προδιαγραφές και διακύρηξη για προµήθεια, 

καθώς και το σύνολο των εγκρίσεων - αδειοδοτήσεων.

9

Οριστική µελέτη για εργολαβία ή τεχνικές προδιαγραφές 

για προµήθεια και και µέρος των εγκρίσεων 

αδειοδοτήσεων.

6 - 8

Οριστική µελέτη για εργολαβία ή τεχνικές προδιαγραφές 

για προµήθεια και περιβαλλοντική αδειοδότηση
5

Ανώριµο έργο. 0

10

9

6-8

5

0

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  50%)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Εξειδίκευση κριτηρίου

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 
προπαρασκευαστικών 
ενεργειών

 

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.

Υποέργο 1

 

ως ανωτέρω

∆1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Νοτίου Αιγαίου

Υποέργο 2

 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :  6.β.1.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

2
6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που 

υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.



 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Νοτίου Αιγαίου

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :  6.β.1.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

2
6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που 

υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Απόλυτη διοικητική ετοιµότητα : Να έχει ολοκληρωθεί 

η διαδικασία απόκτησης γης και το σύνολο των 

διοικητικών και άλλων ενεργειών

10

Υψηλός βαθµός προόδου: Να έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία απόκτησης γης, να έχει ολοκληρωθεί ένα µέρος 

των διοικητικών και άλλων ενεργειών και να έχει 

υποβληθεί το αίτηµα προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις 

υπόλοιπες.

 7 - 9 

Μέσος βαθµός προόδου :
Να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την απόκτηση γης 

και να έχει ολοκληρωθεί ένα µέρος των διοικητικών και 

άλλων ενεργειών.

4 έως 6

Χαµηλός βαθµός προόδου : 
Σηµαντική έλλειψη ολοκλήρωσης διοικητικών διαδικασιών 

- ανυπαρξία οικοπεδου

0

 ΝΑΙ

 ΌΧΙ           

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ∆ =  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  50%)

∆2
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.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Εφόσον µία πράξη λάβει µηδέν (0) στο κριτήριο ∆1 ή στο ∆2   

απορρίπτεται .

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή  Αιτολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Επαρκής τεκµηρίωση επιχειρησιακής ικανότητας  ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκµηρίωση επιχειρησιακής ικανότητας ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 ΝΑΙ

 ΌΧΙ            

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος 

διαθέτει την οργανωτική δοµή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση 

της προτεινόµενης πράξης. 

 

 

Εξετάζεται η Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου  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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η πράξη θα πρέπει να µην λάβει «όχι» σε κανένα από τα κριτήρια.

∆εν εφαρµόζεται

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ E

 

Ε1   

 Ε3

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.

Χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα  

Ε2 Επιχειρησιακή ικανότητα  

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ε.   ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή & Χρηµατοοικονοµική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

∆ιοικητική ικανότητα  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος 

και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις.

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

Νοτίου Αιγαίου
2

 6.β.1.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

   

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

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ
ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 50% 0,0

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 50% 0,0

Ε ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 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 ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ 0,0

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

∆ΡΑΣΗ : 6.β.1.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

Νοτίου Αιγαίου

2
6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που 

υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.
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7.α.1.1: ∆ράσεις αναβάθµισης των λιµενικών υποδοµών
  

 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λάβει «ναι» σε όλα τα κριτήρια

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού αντικειµένου 
της προτεινόµενης πράξης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράµµατος  

 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της πράξης εξετάζεται 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 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 

 

Α3

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

7α - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου µεταφορών µέσω επενδύσεων στο δίκτυο ∆Ε∆-Μ

Α2

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Ελέγχεται η σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης, όσον αφορά: α) 

τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της, β) τη µεθοδολογία υλοποίησης 

(επιλογή µεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιµέρους υποέργων 

αυτής, απαιτούµενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), γ) την αποτύπωση των 

παραδοτέων της πράξης, δ) στα µέτρα δηµοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόµενης πράξης 

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

 

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισµού  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

Εξετάζεται  η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση µε το φυσικό της 

αντικείµενο.

Ενδεικτικά 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 όπως καθορίζεται 

στην Πρόσκληση

(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.

∆ΡΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α1

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
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7α - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου 

µεταφορών µέσω επενδύσεων στο δίκτυο ∆Ε∆-Μ

7.α.1.1: ∆ράσεις αναβάθµισης των λιµενικών υποδοµών
  

 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

Τ∆Ε
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

∆εν εφαρµόζεται

Β2

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

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

∆ΡΑΣΗ

 

∆εν 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 ΠΕΠ Νοτίου 

Αιγαίου

Αειφόρος ανάπτυξη

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

το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων

∆εν εφαρµόζεται

Β3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β.  ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Β1

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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 ∆ΙΙ_2, ∆ΙΙ_3, ∆ΙΙ_4 του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών του Σ∆Ε. Σε περίπτωση 

κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η ∆Α δύναται 

να εντάξει την πράξη εφαρµόζοντας αναλογική ή κατ΄αποκοπή µείωση της 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.                                                         
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7α - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου 

µεταφορών µέσω επενδύσεων στο δίκτυο ∆Ε∆-Μ

7.α.1.1: ∆ράσεις αναβάθµισης των λιµενικών υποδοµών
  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

∆ΡΑΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Β

 

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 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.

• ∆εν 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).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
Η πράξη θα πρέπει να λάβει «ναι» ή «δεν εφαρµόζεται»σε όλα τα κριτήρια

Β5
Εξασφάλιση της 
προσβασιµότητας των ατόµων 
µε αναπηρία

 

Προαγωγή της ισότητας των 
µεταξύ ανδρών και γυναικών 

και της µη διάκρισης
Β4

∆εν εφαρµόζεται

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
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή  Αιτιολόγηση

 Τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης. ΝΑΙ

 ∆ΕΝ τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης. 
ΌΧΙ

 Ο αντίστοιχος δείκτης είναι = 0,5 10

 Ο αντίστοιχος δείκτης είναι = 0 0

 Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 0,75 10

 Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,75 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αναγκαιότητα υλοποίησης της 
πράξης

Γ1

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 και του ειδικού στόχου που έχει 

προσδιοριστεί. To προτεινόµενο έργο θα πρέπει να προβλέπεται από το Στρατηγικό 

Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

7α - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου µεταφορών µέσω επενδύσεων στο δίκτυο ∆Ε∆-Μ

7.α.1.1: ∆ράσεις αναβάθµισης των λιµενικών υποδοµών

Νοτίου Αιγαίου

Γ2 Αποτελεσµατικότητα  

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).

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης 50%)

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.

Γ3
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

7α - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου µεταφορών µέσω επενδύσεων στο δίκτυο ∆Ε∆-Μ

7.α.1.1: ∆ράσεις αναβάθµισης των λιµενικών υποδοµών

Νοτίου Αιγαίου

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκµηρίωση ΌΧΙ

  

  

 Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 

συµπληρωµατικότητα µε άλλο/α έργα.
3

 Η πράξη δεν έχει συνέργεια ή/και 

συµπληρωµατικότητα µε άλλο/α έργα.
1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Η πράξη πρέπει να λάβει την τιµή «ναι» ή µεγαλύτερη του µηδενός σε όλα τα κριτήρια

Γ4

Γ6

Καινοτοµία   δεν εφαρµόζεται

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ5

Εξετάζεται π τεκµηρίωση του τρόπου µε τον οποίο τα παραδοτέα της 

προτεινόµενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε περίπτωση πράξεων υποδοµών, 

όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία, εξετάζεται αν 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. Τέλος εξετάζονται όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία/ τεκµήρια που απαιτούνται και έχουν προσδιοριστεί στην πρόσκληση για 

την εξασφάλιση της λειτουργικότητας κατά την ολοκλήρωση της πράξης.

Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  60%)

 

Επαρκής τεκµηρίωση 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Γ = 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητά 

 

 Εξετάζεται η συνέργεια και συµπληρωµατικότητά της της προτεινόµενης πράξης µε 

άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωµένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΠΕΠ ή 

άλλων προγραµµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα από την υλοποίησή της.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Νοµική δέσµευση σε εξέλιξη. 10

Οριστική µελέτη και τεύχη δηµοπράτησης, καθώς και το 

σύνολο των εγκρίσεων - αδειοδοτήσεων.
9

Οριστική µελέτη και το σύνολο των εγκρίσεων - 

αδειοδοτήσεων
8

Οριστική µελέτη και µέρος των εγκρίσεων - αδειοδοτήσεων 5-7

Ανώριµο έργο. 0

 

 

 

 

 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ

Νοτίου Αιγαίου

7.α.1.1: ∆ράσεις αναβάθµισης των λιµενικών υποδοµών

∆1

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 
προπαρασκευαστικών 
ενεργειών

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.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Εξειδίκευση κριτηρίου

 

 

7α - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου µεταφορών µέσω επενδύσεων στο δίκτυο ∆Ε∆-Μ

ως ανωτέρωΥποέργο 2

 

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  50%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Υποέργο 1
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ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ

Νοτίου Αιγαίου

7.α.1.1: ∆ράσεις αναβάθµισης των λιµενικών υποδοµών

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

7α - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου µεταφορών µέσω επενδύσεων στο δίκτυο ∆Ε∆-Μ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Απόλυτη διοικητική ετοιµότητα : Να έχει ολοκληρωθεί 

η διαδικασία απόκτησης γης και το σύνολο των διοικητικών 

και άλλων ενεργειών

10

Υψηλός βαθµός προόδου: Να έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία απόκτησης γης, να έχει ολοκληρωθεί µέρος των 

διοικητικών και άλλων ενεργειών και να έχει υποβληθεί το 

αίτηµα προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις υπόλοιπες.

 7 - 9 

Μέσος βαθµός προόδου:Να έχουν ξεκινήσει οι 

διαδικασίες για την απόκτηση γης και να έχει ολοκληρωθεί 

µέρος των διοικητικών και άλλων ενεργειών.

4 - 6

Χαµηλός βαθµός προόδου : 
Σηµαντική έλλειψη ολοκλήρωσης διοικητικών διαδικασιών - 

ανυπαρξία οικοπεδου

0

 ΝΑΙ

 ΌΧΙ            

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

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.

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  50%)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη πρέπει να λάβει βαθµό µεγαλύτερο του µηδενός (0) σε όλα 

τα κριτήρια 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ∆ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

∆2
Βαθµός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή  Αιτολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Επαρκής τεκµηρίωση επιχειρησιακής ικανότητας ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκµηρίωση επιχειρησιακής ικανότητας ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 ΝΑΙ

 ΌΧΙ            

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

∆ΡΑΣΗ 7.α.1.1: ∆ράσεις αναβάθµισης των λιµενικών υποδοµών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

7α - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου µεταφορών µέσω επενδύσεων στο δίκτυο ∆Ε∆-Μ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ε.   ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηµατοοικονοµική δυνητικού δικαιούχου

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

Ε1   

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.

Χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα  

Ε2 Επιχειρησιακή ικανότητα 

∆ιοικητική ικανότητα  

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος 

διαθέτει την οργανωτική δοµή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση 

της προτεινόµενης πράξης. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η πράξη θα πρέπει να λάβει «ναι» σε όλα τα κριτήρια

  

Ε3    

 

∆εν εφαρµόζεται

Εξετάζεται η Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου  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

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ E



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

   

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

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ
ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 50% 0,0

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 50% 0,0

Ε ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 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 ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ 0,0

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 

∆ΡΑΣΗ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Νοτίου Αιγαίου

3
7α - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου µεταφορών µέσω επενδύσεων στο δίκτυο 

∆Ε∆-Μ

7.α.1.1: ∆ράσεις αναβάθµισης των λιµενικών υποδοµών



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

∆ΡΑΣΗ : 9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Ελέγχεται 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, 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).

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α

Εξετάζεται  η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση µε το φυσικό 

της αντικείµενο.

Ενδεικτικά 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 όπως 

καθορίζεται στην Πρόσκληση

(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.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λάβει «ναι» σε όλα τα κριτήρια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράµµατος  

 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της πράξης εξετάζεται 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 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 

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισµού  

Νοτίου Αιγαίου

3ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Α3

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

9α- Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη

Α2

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού αντικειµένου 
της προτεινόµενης πράξης

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

 

Α1

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

Τ∆Ε
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

9a - Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην εθνική, 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 

3

9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός

Β2

Συµβατότητα της πράξης µε 
τους κανόνες του 
ανταγωνισµού και των 
κρατικών ενισχύσεων              

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Β3

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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 ∆ΙΙ_2, ∆ΙΙ_3, ∆ΙΙ_4 του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών του Σ∆Ε. Σε 

περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η 

∆Α δύναται να εντάξει την πράξη εφαρµόζοντας αναλογική ή κατ΄αποκοπή µείωση της 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.                                                         

∆ΡΑΣΗ : 

∆εν εφαρµόζεται

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

µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.

Αειφόρος ανάπτυξη

 

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 ΠΕΠ Νοτίου 

Αιγαίου

∆εν εφαρµόζεται

∆εν εφαρµόζεται

Τήρηση εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων ως προς 
τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων, µελετών, προµηθειών 
και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση 
προσωπικού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Β1



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

9a - Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην εθνική, 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 

3

9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆ΡΑΣΗ : 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Β5
Εξασφάλιση της 
προσβασιµότητας των 
ατόµων µε αναπηρία

 

Β4
Προαγωγή της ισότητας 
ανδρών και γυναικών και της 
µη διάκρισης

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 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.

• ∆εν 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).

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λάβει «ναι» ή "δεν εφαρµόζεται" σε όλα τα κριτήρια.

∆εν εφαρµόζεται

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 
ΟΜΑ∆ΑΣ Β



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Επέκταση υφιστάµενων  υποδοµών υγείας 

- προµήθεια εξοπλισµού  
5  

Μη επαρκής τεκµηρίωση 0

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι > 0,5 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  από 0,31  έως 

0,50
9

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  από 0,16 έως 

0,30
8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,16 7

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ��� 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι � 0,75  και < 

1,00
9

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 0,50  και < 

0,75
8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 7

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αναγκαιότητα υλοποίησης της 
πράξης

Γ1

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 και του ειδικού στόχου που έχει 

προσδιοριστεί.

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

3

9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός

 

 

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 ∆Α 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.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ2 Αποτελεσµατικότητα

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Γ3 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.

 

Νοτίου Αιγαίου

Κατασκευή νέων υποδοµών υγείας

10

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκρ ιτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης 50%)

9a - Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην εθνική, 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη



 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

3

9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Νοτίου Αιγαίου

9a - Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην εθνική, 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Γ5 Καινοτοµία   ∆εν εφαρµόζεται.   

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 

συµπληρωµατικότητα µε άλλο/α έργα.
3

Η πράξη δεν έχει συνέργεια ή/και 

συµπληρωµατικότητα µε άλλο/α έργα.
1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γ6
Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητά 

Εξετάζεται π τεκµηρίωση του τρόπου µε τον οποίο τα παραδοτέα της προτεινόµενης 

πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε περίπτωση πράξεων υποδοµών, όπου απαιτείται 

συντήρηση και λειτουργία, εξετάζεται αν ο δικαιούχος αναφέρει την ύπαρξη 

σχετικών φορέων/ δοµών/µηχανισµών λειτουργίας ή  να προβλέπει τις αναγκαίες 

ενέργειες µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

συντήρηση και λειτουργία. Τέλος εξετάζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία/ τεκµήρια 

που απαιτούνται και έχουν προσδιοριστεί στην πρόσκληση για την εξασφάλιση της 

λειτουργικότητας κατά την ολοκλήρωση της πράξης.

Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση 

Εκπλήρωση κριτηρίου

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκρ ιτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  60%)

ΝΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
 Η πράξη πρέπει να λάβει ναι ή βαθµό µεγαλύτερο του µηδενός σε όλα τα κριτήρια. 

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Γ = 

Γ4

Εξετάζεται η συνέργεια και συµπληρωµατικότητά της της προτεινόµενης πράξης µε 

άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωµένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΠΕΠ ή 

άλλων προγραµµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα από την υλοποίησή της.



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Νοµική δέσµευση σε εξέλιξη. 10

Μελέτη εφαρµογής και τεύχη δηµοπράτησης,  εφόσον 

αφορά κατασκευή κτιρίου ή τεχνικές προδιαγραφές και 

διακήρυξη εφόσον αφορά προµήθειακαθώς και το σύνολο 

των εγκρίσεων - αδειοδοτήσεων. 

9

Μελέτη εφαρµογής και µέρος των εγκρίσεων - 

αδειοδοτήσεων εφόσον αφορά κατασκευή κτιρίου
8

Οριστική µελέτη εφόσον αφορά κτίριο, ή τεχνικές 

προδιαγραφές εφόσον αφορά προµήθεια και µέρος των 

εγκρίσεων - αδειοδοτήσεων

5-7

Ανώριµο έργο. 0

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης 50%)

Υποέργο 1

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 
προπαρασκευαστικών 
ενεργειών

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.

Υποέργο 2

Εξειδίκευση κριτηρίου

9a - Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην 

εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

3
Νοτίου Αιγαίου

9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆1



 

9a - Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην 

εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

3
Νοτίου Αιγαίου

9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Απόλυτη διοικητική ετοιµότητα : Να έχει ολοκληρωθεί 

η διαδικασία απόκτησης γης και το σύνολο των διοικητικών 

ή άλλων ενεργειών

10

Υψηλός βαθµός προόδου: Nα έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία απόκτησης γης, να έχει εξασφαλιστεί µέρος των 

διοικητικών και άλλων ενεργειών και να έχει υποβληθεί 

αίτηµα προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις υπόλοιπες.

 7 - 9 

Μέσος βαθµός προόδου:
Να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την απόκτηση γης και 

να έχει εξασφαλιστεί µέρος των διοικητικών και άλλων 

ενεργειών

3 έως 6

Χαµηλός βαθµός προόδου : 
Σηµαντική έλλειψη ολοκλήρωσης διοικητικών διαδικασιών - 

ανυπαρξία οικοπεδου

0

 ΝΑΙ

 ΌΧΙ            

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.

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  50%)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η πράξη πρέπει να λάβει βαθµό µεγαλύτερο του µηδενός σε όλα τα 

κριτήρια. 

ΠAΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ∆ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

∆2
Βαθµός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή  Αιτολόγηση

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή για την 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης (σύµφωνα µε το 

Οργανόγραµµα, όταν υπάρχει, ή την περιγραφή του 

∆ικαιούχου). ∆ιαθέτει επίσης επάρκεια  διαδικασιών και 

υλικοτεχνικής υποδοµής

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Επαρκής τεκµηρίωση επιχειρησιακής ικανότητας ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκµηρίωση επιχειρησιακής ικανότητας ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 ΝΑΙ

 ΌΧΙ            

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

9a - Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην 

εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

∆ΡΑΣΗ : 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Νοτίου Αιγαίου
3

9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Ε1   

Ε3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ε.  ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή & Χρηµατοοικονοµική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

∆ιοικητική ικανότητα  

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος 

διαθέτει την οργανωτική δοµή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση 

της προτεινόµενης πράξης. 

 

Ε2 Επιχειρησιακή ικανότητα  

Εξετάζεται η Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου  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

 

∆εν 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.

Χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα  

  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
Η πράξη θα πρέπει να λάβει «ναι» σε όλα τα κριτήρια

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ E



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

 

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

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ
ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 50% 0,0

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 50% 0,0

Ε ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 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 ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ 0,0

3

 

∆ΡΑΣΗ : 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Νοτίου Αιγαίου

9α - Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην εθνική, 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη
9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και 

εξοπλισµός

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

∆ΡΑΣΗ : 9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Ελέγχεται 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, 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).

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α

Εξετάζεται  η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση µε το φυσικό 

της αντικείµενο.

Ενδεικτικά 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 όπως 

καθορίζεται στην Πρόσκληση

(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.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λάβει «ναι» σε όλα τα κριτήρια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράµµατος  

 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της πράξης εξετάζεται 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 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 

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισµού  

Νοτίου Αιγαίου

3ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Α3

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

9α- Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη

Α2

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού αντικειµένου 
της προτεινόµενης πράξης

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

 

Α1

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

Τ∆Ε
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

9a - Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην εθνική, 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 

3

9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός

Β2

Συµβατότητα της πράξης µε 
τους κανόνες του 
ανταγωνισµού και των 
κρατικών ενισχύσεων               

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Β3

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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 ∆ΙΙ_2, ∆ΙΙ_3, ∆ΙΙ_4 του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών του Σ∆Ε. Σε 

περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η 

∆Α δύναται να εντάξει την πράξη εφαρµόζοντας αναλογική ή κατ΄αποκοπή µείωση της 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.                                                         

∆ΡΑΣΗ : 

∆εν εφαρµόζεται

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

µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.

Αειφόρος ανάπτυξη

 

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 ΠΕΠ Νοτίου 

Αιγαίου

∆εν εφαρµόζεται

∆εν εφαρµόζεται

Τήρηση εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων ως προς 
τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων, µελετών, προµηθειών 
και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση 
προσωπικού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Β1



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

9a - Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην εθνική, 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 

3

9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆ΡΑΣΗ : 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Β5
Εξασφάλιση της 
προσβασιµότητας των 
ατόµων µε αναπηρία

 

Β4
Προαγωγή της ισότητας 
ανδρών και γυναικών και της 
µη διάκρισης

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 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.

• ∆εν 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).

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λάβει «ναι» ή "δεν εφαρµόζεται" σε όλα τα κριτήρια.

∆εν εφαρµόζεται

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 
ΟΜΑ∆ΑΣ Β



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Επέκταση υφιστάµενων  υποδοµών υγείας 

- προµήθεια εξοπλισµού  
5  

Μη επαρκής τεκµηρίωση 0

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι > 0,5 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  από 0,31  έως 

0,50
9

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  από 0,16 έως 

0,30
8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,16 7

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ��� 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι � 0,75  και < 

1,00
9

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 0,50  και < 

0,75
8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 7

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αναγκαιότητα υλοποίησης της 
πράξης

Γ1

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 και του ειδικού στόχου που έχει 

προσδιοριστεί.

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

3

9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός

 

 

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 ∆Α 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.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ2 Αποτελεσµατικότητα

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Γ3 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.

 

Νοτίου Αιγαίου

Κατασκευή νέων υποδοµών υγείας

10

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης 50%)

9a - Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην εθνική, 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη



 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

3

9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Νοτίου Αιγαίου

9a - Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην εθνική, 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Γ5 Καινοτοµία   ∆εν εφαρµόζεται.   

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 

συµπληρωµατικότητα µε άλλο/α έργα.
3

Η πράξη δεν έχει συνέργεια ή/και 

συµπληρωµατικότητα µε άλλο/α έργα.
1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γ6
Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητά 

Εξετάζεται π τεκµηρίωση του τρόπου µε τον οποίο τα παραδοτέα της προτεινόµενης 

πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε περίπτωση πράξεων υποδοµών, όπου απαιτείται 

συντήρηση και λειτουργία, εξετάζεται αν ο δικαιούχος αναφέρει την ύπαρξη 

σχετικών φορέων/ δοµών/µηχανισµών λειτουργίας ή  να προβλέπει τις αναγκαίες 

ενέργειες µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

συντήρηση και λειτουργία. Τέλος εξετάζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία/ τεκµήρια 

που απαιτούνται και έχουν προσδιοριστεί στην πρόσκληση για την εξασφάλιση της 

λειτουργικότητας κατά την ολοκλήρωση της πράξης.

Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση 

Εκπλήρωση κριτηρίου

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  60%)

ΝΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
 Η πράξη πρέπει να λάβει ναι ή βαθµό µεγαλύτερο του µηδενός σε όλα τα κριτήρια. 

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Γ = 

Γ4

Εξετάζεται η συνέργεια και συµπληρωµατικότητά της της προτεινόµενης πράξης µε 

άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωµένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΠΕΠ ή 

άλλων προγραµµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα από την υλοποίησή της.



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Νοµική δέσµευση σε εξέλιξη. 10

Μελέτη εφαρµογής και τεύχη δηµοπράτησης,  εφόσον 

αφορά κατασκευή κτιρίου ή τεχνικές προδιαγραφές και 

διακήρυξη εφόσον αφορά προµήθειακαθώς και το σύνολο 

των εγκρίσεων - αδειοδοτήσεων. 

9

Μελέτη εφαρµογής και µέρος των εγκρίσεων - 

αδειοδοτήσεων εφόσον αφορά κατασκευή κτιρίου
8

Οριστική µελέτη εφόσον αφορά κτίριο, ή τεχνικές 

προδιαγραφές εφόσον αφορά προµήθεια και µέρος των 

εγκρίσεων - αδειοδοτήσεων

5-7

Ανώριµο έργο. 0

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης 50%)

Υποέργο 1

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 
προπαρασκευαστικών 
ενεργειών

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.

Υποέργο 2

Εξειδίκευση κριτηρίου

9a - Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην 

εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

3
Νοτίου Αιγαίου

9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆1



 

9a - Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην 

εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

3
Νοτίου Αιγαίου

9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Απόλυτη διοικητική ετοιµότητα : Να έχει ολοκληρωθεί 

η διαδικασία απόκτησης γης και το σύνολο των διοικητικών 

ή άλλων ενεργειών

10

Υψηλός βαθµός προόδου: Nα έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία απόκτησης γης, να έχει εξασφαλιστεί µέρος των 

διοικητικών και άλλων ενεργειών και να έχει υποβληθεί 

αίτηµα προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις υπόλοιπες.

 7 - 9 

Μέσος βαθµός προόδου:
Να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την απόκτηση γης και 

να έχει εξασφαλιστεί µέρος των διοικητικών και άλλων 

ενεργειών

3 έως 6

Χαµηλός βαθµός προόδου : 
Σηµαντική έλλειψη ολοκλήρωσης διοικητικών διαδικασιών - 

ανυπαρξία οικοπεδου

0

 ΝΑΙ

 ΌΧΙ            

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.

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  50%)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η πράξη πρέπει να λάβει βαθµό µεγαλύτερο του µηδενός σε όλα τα 

κριτήρια. 

ΠAΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ∆ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

∆2
Βαθµός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή  Αιτολόγηση

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή για την 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης (σύµφωνα µε το 

Οργανόγραµµα, όταν υπάρχει, ή την περιγραφή του 

∆ικαιούχου). ∆ιαθέτει επίσης επάρκεια  διαδικασιών και 

υλικοτεχνικής υποδοµής

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Επαρκής τεκµηρίωση επιχειρησιακής ικανότητας ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκµηρίωση επιχειρησιακής ικανότητας ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 ΝΑΙ

 ΌΧΙ            

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

9a - Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην 

εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

∆ΡΑΣΗ : 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Νοτίου Αιγαίου
3

9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Ε1   

Ε3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ε.  ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή & Χρηµατοοικονοµική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

∆ιοικητική ικανότητα  

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος 

διαθέτει την οργανωτική δοµή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση 

της προτεινόµενης πράξης. 

 

Ε2 Επιχειρησιακή ικανότητα  

Εξετάζεται η Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου  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

 

∆εν 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.

Χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα  

  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
Η πράξη θα πρέπει να λάβει «ναι» σε όλα τα κριτήρια

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ E



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

 

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

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ
ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 50% 0,0

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 50% 0,0

Ε ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 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 ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ 0,0

3

 

∆ΡΑΣΗ : 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Νοτίου Αιγαίου

9α - Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην εθνική, 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη
9.α.1.1 Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας και 

εξοπλισµός

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Α2

Α1

Α3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λάβει τιµή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού αντικειµένου 
της προτεινόµενης πράξης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

 

6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που 

υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.

 6.β.2.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

Εξετάζεται  η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση µε το φυσικό της 

αντικείµενο.

Ενδεικτικά 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 όπως καθορίζεται στην 

Πρόσκληση

(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.

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράµµατος  

 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της πράξης εξετάζεται 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 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 

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισµού  

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

Νοτίου Αιγαίου
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Ελέγχεται 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, 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)   



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

Τ∆Ε
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

∆εν εφαρµόζεται

Β2

Συµβατότητα της πράξης µε 
τους κανόνες του 
ανταγωνισµού και των 
κρατικών ενισχύσεων               
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Αειφόρος ανάπτυξηΒ3

Προαγωγή της ισότητας των 
µεταξύ ανδρών και γυναικών 

και της µη διάκρισης
Β4  

 6.β.2.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

Τήρηση εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων ως προς 
τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων, µελετών, προµηθειών 
και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση 
προσωπικού

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

∆ΡΑΣΗ :

6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν 

τις εν λόγω απαιτήσεις.

 

∆εν 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 ΠΕΠ Νοτίου 

Αιγαίου

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

µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων

∆εν εφαρµόζεται

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β.  ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Β1

∆εν εφαρµόζεται

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

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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 ∆ΙΙ_2, ∆ΙΙ_3, ∆ΙΙ_4 του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών του Σ∆Ε. Σε 

περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η 

∆Α δύναται να εντάξει την πράξη εφαρµόζοντας αναλογική ή κατ΄αποκοπή µείωση της 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.                                                         



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

Τ∆Ε
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

5

 6.β.2.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

∆ΡΑΣΗ :

6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν 

τις εν λόγω απαιτήσεις.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β.  ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εξασφάλιση της 
προσβασιµότητας των 
ατόµων µε αναπηρία

 Β5

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Β

Εξετάζεται πως 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 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.

• ∆εν 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).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λάβει τιµή "ΝΑΙ" ή "∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ" σε όλα τα κριτήρια



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

 Πολύ υψηλή κρισιµότητα :                       

-κατασκευή νέων και επέκταση 

υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης  σε 

περιοχές που δεν υφίστανται                     

-κατασκευή µονάδων αφαλάτωσης και 

διύλισης για µετατροπή του θαλασσινού ή 

του υφάλµυρου νερού σε πόσιµο

10

 Υψηλή κρισιµότητα :                                

κατασκευή αγωγών µεταφοράς και 

δεξαµενών αποθήκευσης νερού 8

 Μέση κρισιµότητα :                                  

- αντικατάσταση παλαιών δικτύων για τη 

µείωση απωλειών ύδατος και για τη 

βελτίωση της ποιότητας του νερού             

- ανάπτυξη συστηµάτων ελέγχου 

διαρροών και παρακολούθησης της 

ποσότητας και ποιότητας υδάτων 

(συµπεριλαµβανοµένων και συστηµάτων 

ΤΠΕ)     

6

Μη επαρκής τεκµηρίωση 
0

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 0,5
10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  ≥ 0,25 και  < 

0,50
8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  ≥ 0,10 και  < 

0,25
5

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 6.β.2.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :

5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αναγκαιότητα υλοποίησης της 
πράξης

Γ1

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 και του ειδικού στόχου που έχει 

προσδιοριστεί

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Νοτίου Αιγαίου

6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν 

τις εν λόγω απαιτήσεις.

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης 50%)

Γ2 Αποτελεσµατικότητα  

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 ∆Α 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, 



 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 6.β.2.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :

5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Νοτίου Αιγαίου

6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν 

τις εν λόγω απαιτήσεις.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,10 2

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00
10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  ≥ 0,75  και  < 

1,00
8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  ≥ 0,50 και  < 

0,75
5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 3

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Μέσος  βαθµός τεκµηρίωσης                      
6

Χαµηλός βαθµός τεκµηρίωσης    
2

Μη επαρκής τεκµηρίωση 0

Γ5 Καινοτοµία   δεν εφαρµόζεται   

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

προσδίδοντας στους δείκτες αυτούς υψηλότερο συντελεστή στάθµισης.

Γ3 Αποδοτικότητα

Υψηλός βαθµός τεκµηρίωσης  
10

 

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.

Γ4
Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση 

 

Εξετάζεται π τεκµηρίωση του τρόπου µε τον οποίο τα παραδοτέα της προτεινόµενης 

πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε περίπτωση πράξεων υποδοµών, όπου απαιτείται 

συντήρηση και λειτουργία, εξετάζεται αν 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. Τέλος εξετάζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία/ τεκµήρια 

που απαιτούνται και έχουν προσδιοριστεί στην πρόσκληση για την εξασφάλιση της 

λειτουργικότητας κατά την ολοκλήρωση της πράξης.



 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 6.β.2.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :

5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Νοτίου Αιγαίου

6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν 

τις εν λόγω απαιτήσεις.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 

συµπληρωµατικότητα µε άλλο/α έργα.
3

Η πράξη δεν έχει συνέργεια ή/και 

συµπληρωµατικότητα µε άλλο/α έργα.
1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γ6

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφόσον µία πράξη λάβει µηδέν (0) η "ΌΧΙ" σε οποιοδήποτε κριτήριο απορρίπτεται .

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Γ = 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητά της 
πράξης

 

 Εξετάζεται η συνέργεια και συµπληρωµατικότητά της της προτεινόµενης πράξης µε 

άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωµένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΠΕΠ ή 

άλλων προγραµµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα από την υλοποίησή της.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Νοµική δέσµευση σε εξέλιξη. 10

Οριστική µελέτη και τεύχη δηµοπράτησης για εργολαβία ή 

τεχνικές προδιαγραφές και διακύρηξη για προµήθεια, 

καθώς και το σύνολο των εγκρίσεων - αδειοδοτήσεων.

9

Οριστική µελέτη για εργολαβία ή τεχνικές προδιαγραφές 

για προµήθεια και και µέρος των εγκρίσεων 

αδειοδοτήσεων.

6 - 8

Οριστική µελέτη για εργολαβία ή τεχνικές προδιαγραφές 

για προµήθεια και περιβαλλοντική αδειοδότηση
5

Ανώριµο έργο. 0

10

9

6-8

5

0

Νοτίου Αιγαίου

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :

5
6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος 

και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις.

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.

Υποέργο 1

 ∆1

 

ως ανωτέρωΥποέργο 2

 6.β.2.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  50%)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Εξειδίκευση κριτηρίου

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 
προπαρασκευαστικών 
ενεργειών



 

Νοτίου Αιγαίου

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :

5
6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος 

και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις.
 6.β.2.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Απόλυτη διοικητική ετοιµότητα : Να έχει ολοκληρωθεί 

η διαδικασία απόκτησης γης και το σύνολο των διοικητικών 

και άλλων ενεργειών

10

Υψηλός βαθµός προόδου: Να έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία απόκτησης γης, να έχει ολοκληρωθεί ένα µέρος 

των διοικητικών και άλλων ενεργειών και να έχει 

υποβληθεί το αίτηµα προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις 

υπόλοιπες.

 7 - 9 

Μέσος βαθµός προόδου :
Να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την απόκτηση γης και 

να έχει ολοκληρωθεί ένα µέρος των διοικητικών και άλλων 

ενεργειών.

4 έως 6

Χαµηλός βαθµός προόδου : 
Σηµαντική έλλειψη ολοκλήρωσης διοικητικών διαδικασιών - 

ανυπαρξία οικοπεδου

0

 ΝΑΙ

 ΌΧΙ            

Εξειδίκευση κριτηρίου

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  50%)

∆2
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.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Εφόσον µία πράξη λάβει µηδέν (0) στο κριτήριο ∆1 ή στο ∆2   

απορρίπτεται .

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ∆ =  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή  Αιτολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Επαρκής τεκµηρίωση επιχειρησιακής ικανότητας  ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκµηρίωση επιχειρησιακής ικανότητας ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 ΝΑΙ

 ΌΧΙ           

6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν 

τις εν λόγω απαιτήσεις.

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

Νοτίου Αιγαίου
5

 6.β.2.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ε.   ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή & Χρηµατοοικονοµική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

∆ιοικητική ικανότητα  

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος 

διαθέτει την οργανωτική δοµή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση 

της προτεινόµενης πράξης. 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ∆ =   

Ε1   

 Ε3

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.

Χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα  

Ε2 Επιχειρησιακή ικανότητα  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

 

Εξετάζεται η Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου  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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η πράξη θα πρέπει να µην λάβει «όχι» σε κανένα από τα κριτήρια.

∆εν εφαρµόζεται

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

   

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

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ
ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 50% 0,0

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 50% 0,0

Ε ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ  

Ηµεροµηνία 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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 ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ 0,0

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

∆ΡΑΣΗ : 6.β.2.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος

Νοτίου Αιγαίου
5
6β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της 

Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν 

προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράµµατος  

 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της πράξης εξετάζεται 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 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.

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισµού  

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

2γ- Ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής µάθησης, της ηλεκτρονικής 

ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισµού και της ηλεκτρονικής υγείας

∆ΡΑΣΗ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

 

Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η πράξη θα πρέπει να λάβει «ναι» σε όλα τα κριτήρια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού αντικειµένου 
της προτεινόµενης πράξης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α

Ελέγχεται η σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης, όσον αφορά: α) 

τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της, β) τη µεθοδολογία υλοποίησης 

(επιλογή µεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιµέρους υποέργων 

αυτής, απαιτούµενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), γ) την αποτύπωση των 

παραδοτέων της πράξης, δ) τα µέτρα δηµοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόµενης πράξης 

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α3

Α2

Α1

1ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση µε το φυσικό της 

αντικείµενο.

Ενδεικτικά 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.

 

2.γ.1.2 Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων τηλεϊατρικής



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

Τ∆Ε
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β.  ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Β1

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης 

χρηµατοδότησης (εφόσον σχετικές ενέργειες έχουν προηγηθεί), τους κατά περίπτωση 

ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόµενη πράξη σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δηµοσίων συµβάσεων ∆ΙΙ_2, 

∆ΙΙ_3, ∆ΙΙ_4 του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών του Σ∆Ε. Σε περίπτωση κατά την οποία 

διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η ∆Α δύναται να εντάξει την 

πράξη εφαρµόζοντας αναλογική ή κατ΄αποκοπή µείωση της συγχρηµατοδοτούµενης 

δηµόσιας δαπάνης.                                                         

 

∆εν 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 

Προγράµµατος.

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

µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.

∆εν εφαρµόζεται

Β2

Συµβατότητα της πράξης µε 
τους κανόνες του 
ανταγωνισµού και των 
κρατικών ενισχύσεων              

 

Αειφόρος ανάπτυξηΒ3

∆εν εφαρµόζεται

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

2.γ.1.2 Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων τηλεϊατρικής
 

Τήρηση εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων ως προς 
τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων, µελετών, προµηθειών 
και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την 
απασχόληση προσωπικού

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

∆ΡΑΣΗ :

2γ- Ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής 

µάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισµού και της ηλεκτρονικής υγείας



 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β.  ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

2.γ.1.2 Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων τηλεϊατρικής
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

∆ΡΑΣΗ :

2γ- Ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής 

µάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισµού και της ηλεκτρονικής υγείας

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
Η πράξη δεν πρέπει να λάβει «όχι» σε κανένα από τα κριτήρια της οµάδας.

∆εν εφαρµόζεται

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 
ΟΜΑ∆ΑΣ Β

Εξετάζεται πως 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 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.

• ∆εν 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).

Β5
Εξασφάλιση της 
προσβασιµότητας των 
ατόµων µε αναπηρία

 

Προαγωγή της ισότητας των 
µεταξύ ανδρών και γυναικών 

και της µη διάκρισης
Β4  



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή  Αιτιολόγηση

Επαρκής τεκµηρίωση για την εκπλήρωση 

του κριτηρίου
ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκµηρίωση ή µη εκπλήρωση 

του κριτηρίου ή του ειδικού στόχου
ΌΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική
ΝΑΙ Πν>=0.1

Η πράξη δεν κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική
ΌΧΙ Πν<0.1

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>=0.5

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική 
ΌΧΙ Πi<0.1

 

2γ- Ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής 

µάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισµού και της ηλεκτρονικής υγείας

Αποτελεσµατικότητα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης 50%)

 

 

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. Στη συγκεκριµένη περίπτωση α=β=1. 

Αποδοτικότητα

 

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. Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση α=β=1. 

Γ3

Γ2

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αναγκαιότητα υλοποίησης της 
πράξης

Γ1

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 και του ειδικού στόχου που έχει 

προσδιοριστεί

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 2.γ.1.2 Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων τηλεϊατρικής

 

Νοτίου Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

1



  

2γ- Ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής 

µάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισµού και της ηλεκτρονικής υγείας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 2.γ.1.2 Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων τηλεϊατρικής

 

Νοτίου Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκµηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκµηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκµηρίωση ΟΧΙ

Επαρκής τεκµηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκµηρίωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

Καινοτοµία

 

Γ6

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 Η πράξη δεν πρέπει να λάβει «όχι» σε κανένα από τα κριτήρια της οµάδας.

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  60%)

Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητά 

 

Εξετάζεται η συνέργεια και συµπληρωµατικότητά της προτεινόµενης πράξης µε 

άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωµένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΠΕΠ ή 

άλλων προγραµµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα από την υλοποίησή της.

 
Εξετάζεται η συνέργεια µε τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης και ιδιαίτερα µε 

την υποστήριξη του τουρισµού της Εµπερίας
Γ5

Εξετάζεται π τεκµηρίωση του τρόπου µε τον οποίο τα παραδοτέα της προτεινόµενης 

πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε περίπτωση πράξεων υποδοµών, όπου απαιτείται 

συντήρηση και λειτουργία, εξετάζεται αν 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. Τέλος εξετάζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία/ τεκµήρια 

που απαιτούνται και έχουν προσδιοριστεί στην πρόσκληση για την εξασφάλιση της 

λειτουργικότητας κατά την ολοκλήρωση της πράξης.

Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση 

Επαρκής τεκµηρίωση 

Γ4



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή  Αιτολόγηση

Έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε ικανοποιητικό βαθµό 

προόδου οι απαιτούµενες προπαρασκευάστικές ενέργειες 

(τεχνικές προδιαγραφές και σχέδιο διακήρυξης 

δηµοπρασίας, υπογεγραµµένη σύµβαση κ.λ.π.)

ΝΑΙ  

 ∆ΕΝ έχουν ικανοποιητικό βαθµό προόδου οι απαιτούµενες 

προπαρασκευάστικές ενέργειες.
ΟΧΙ  

 

 

 

 

∆. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Εξειδίκευση 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 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

ως ανωτέρωΥποέργο 2

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 

προπαρασκευαστικών 
ενεργειών

∆1

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 
∆ΡΑΣΗ :

1
Νοτίου Αιγαίου

2.γ.1.2 Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων τηλεϊατρικής

2γ- Ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής µάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, 

του ηλεκτρονικού πολιτισµού και της ηλεκτρονικής υγείας



 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 
∆ΡΑΣΗ :

1
Νοτίου Αιγαίου

2.γ.1.2 Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων τηλεϊατρικής

2γ- Ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής µάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, 

του ηλεκτρονικού πολιτισµού και της ηλεκτρονικής υγείας

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή  Αιτολόγηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη δεν πρέπει να λάβει «όχι» σε κανένα από τα κριτήρια
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

 Τεκµηρίωση σηµαντικού βαθµού προόδου.∆2
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.

Εξειδίκευση κριτηρίου



 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή  Αιτολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 ΝΑΙ

 ΌΧΙ            

Ε2 Επιχειρησιακή ικανότητα 

Εξετάζεται η Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου 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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η πράξη δεν πρέπει να λάβει «όχι» σε κανένα από τα κριτήρια

Ε3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

  

 

∆εν 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.

Χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα  

Ε1   

∆ΡΑΣΗ :
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ε. ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηµατοοικονοµική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

2.γ.1.2 Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων τηλεϊατρικής

∆ιοικητική ικανότητα  

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος 

διαθέτει την οργανωτική δοµή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση 

της προτεινόµενης πράξης. 

 

2γ- Ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής µάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, 

του ηλεκτρονικού πολιτισµού και της ηλεκτρονικής υγείας

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Νοτίου Αιγαίου
1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

∆ΡΑΣΗ :
   

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

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΚΑΝΟΝΩΝ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ  ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ηµεροµηνία 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2.γ.1.2 Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων τηλεϊατρικής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πρόταση να µην λάβει όχι σε καµία από 
τις κατηγορίες                                                                                                                      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ  

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

2γ- Ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής 

µάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισµού και της ηλεκτρονικής υγείας

Νοτίου Αιγαίου
1



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

∆ΡΑΣΕΙΣ:

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωµοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωµοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωµοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωµοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωµοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωµοδότηση ΟΧΙ

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

Θετική γνωµοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωµοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωµοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωµοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωµοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωµοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωµοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωµοδότηση ΟΧΙ

∆εν απαιτείται 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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

ΣΤΑ∆ΙΟ 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 ∆ικαιούχος 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.

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

Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως 
συµπληρωµένο

1

6

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόµενης 
πρότασης. Εξετάζεται εάν, για την υποβολή 
της πρότασης, χρησιµοποιήθηκαν τα 
τυποποιηµένα έντυπα και έχουν 
επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα.

3

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)

Αρµοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση 
πράξης (Νοµική ικανότητα)

          ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                          
Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων των ΣΤΑ∆ΙΩΝ Α1 και Α2, εκτός από το 9 

του ΣΤΑ∆ΙΟΥ Α2 το οποίο ενδέχεται να µην απαιτείται

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 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.
8

Εξετάζεται εάν η Πράξη εµπίπτει στους Θεµατικούς Στόχους, τις Επενδυτικές 

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

Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π)

ΣΤΑ∆ΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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

Νοτίου Αιγαίου

Περιγραφή κριτηρίου

1

2

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

7

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

3.α.1.1 Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στο Νότιο Αιγαίο µέσω του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας ΙΙ

1
Η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 
χρηµατοδότησης είναι εντός της 
προθεσµίας που τίθεται στην πρόσκληση

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)

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.

Η Πράξη εµπίπτει στους Θεµατικούς 
Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 
και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία 
παρέµβασης/ δράσεις

Αίτηση υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΣΤΑ∆ΙΟ Α1.  ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Μη περαίωση φυσικού αντικειµένου 

3

Τιµή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4

Τιµή

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 1/7



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου  

ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΕΙΣ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή
∆ΥΑ∆ΙΚΗ 

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

ΣΤΑ∆ΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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.

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράµµατος  ολοκλήρωσης 
της πράξης

 
 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

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 ∆Α.

   

 3.α.1.1 Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στο Νότιο Αιγαίο µέσω του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας ΙΙ

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)

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Β1
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                    

 Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων του Σταδίου Β1

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού 
αντικειµένου της προτεινόµενης 
πράξης 

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟ Β1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

3

Β1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ 2/7



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου  

ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΕΙΣ:

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

∆εν εφαρµόζεται ∆/Ε

Θετική γνωµοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 

γνωµοδότηση
ΟΧΙ

Θετική γνωµοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 

γνωµοδότηση
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

Εξασφάλιση της  προσβασιµότητας 
των ατόµων µε αναπηρία   

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.

• ∆εν 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 ή 39 για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ). Ειδικότερα, ο ∆ικαιούχος 

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.

Η πράξη προχωρεί στο Στάδιο Β3 
της αξιολόγησης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Β2                                                                                                    

4

ΣΤΑ∆ΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιµή

ΣΤΑ∆ΙΟ 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 Τ∆Π θεσµικό πλαίσιο 

υλοποίησης της Πράξης συνάδει µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, 

π.χ. το θεσµικό πλαίσιο για την επιλογή των Ενδιάµεσων 

Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών.

 
 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

 3.α.1.1 Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στο Νότιο Αιγαίο µέσω του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας ΙΙ

Η πράξη απορρίπτεται

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 “∆εν 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 

ΕΠΑνΕΚ.

Β2. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝ & ΚΟΙΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 3/7



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου  

ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΕΙΣ:

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 Η πράξη απορρίπτεται

Η πράξη προχωρεί στο 
Στάδιο Β4 της αξιολόγησης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 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 ∆ικαιούχου να αντλεί 

πρόσθετους πόρους για επενδύσεις στους τελικούς 

αποδέκτες, εκτός από τις συνεισφορές προγραµµάτων.

5

Εξετάζεται ο βαθµός συνέργειας και συµπληρωµατικότητας 

µε άλλες πράξεις που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ ή άλλων 

προγραµµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσµα από την υλοποίησή της. 

4

ΣΤΑ∆ΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Αξιοποίηση

Αποτελεσµατικότητα

Αποδοτικότητα

 
 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

 3.α.1.1 Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στο Νότιο Αιγαίο µέσω του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας ΙΙ

Εξετάζεται η παρεχόµενη στο Τ∆Π 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.

Β3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 4/7



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΕΙΣ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Θετική γνωµοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωµοδότηση ΌΧΙ

Θετική γνωµοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωµοδότηση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

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. 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Στάδιο εξέλιξης απαιτούµενων 
ενεργειών ωρίµανσης της πράξης

Εξειδίκευση κριτηρίου Τιµή

 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

 3.α.1.1 Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στο Νότιο Αιγαίο µέσω του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας ΙΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Β4
              ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                       

Θετική αξιολόγηση των δυο κριτηρίων του Σταδίου Β4

Η πράξη προχωρεί στο 
Στάδιο Β5 της αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

1

Βαθµός προόδου διοικητικών ή 
άλλων ενεργειών

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. 

Β4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 5/7



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  Νοτίου Αιγαίου  

ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΕΙΣ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιµή
∆ΥΑ∆ΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ

Θετική Γνωµοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική Γνωµοδότηση ΌΧΙ

Θετική Γνωµοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική Γνωµοδότηση ΌΧΙ

Θετική Γνωµοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική Γνωµοδότηση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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.

Η πράξη απορρίπτεται

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Β5

∆ιοικητική 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

ΣΤΑ∆ΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Β5: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΝΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 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

 3.α.1.1 Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στο Νότιο Αιγαίο µέσω του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας ΙΙ

1

Β5. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 6/7



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΕΙΣ:

Α/Α Οµάδα κριτηρίων Τιµή/Βαθµολογία Συνολική βαθµολογία

Α
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΝΑΙ/ΌΧΙ  

Β1
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΝΑΙ/ΌΧΙ  

Β2
ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΝΑΙ/ΌΧΙ  

Β3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ  

Β4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ  

Β5

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ  

Ηµεροµηνία 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 3.α.1.1 Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στο Νότιο Αιγαίο µέσω του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας ΙΙ

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α 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 )

1

 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

 Νοτίου Αιγαίου
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Νοµική δέσµευση σε εξέλιξη 10  

Οριστική µελέτη και Τεύχη ∆ηµοπράτησης, και
το σύνολο των αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων

9  

Προµελέτη και υποστηρικτικές µελέτες, και ΑΕΠΟ, και 
µέρος των αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων

7 - 8  

Προµελέτη και υποστηρικτικές µελέτες µε ΜΠΕ, και µέρος 
των αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων

5 - 6  

Προµελέτη, και µέρος υποστηρικτικών µελετών εκτός ΜΠΕ, 
και µέρος των αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων

3 - 4

Προκαταρκτική µελέτη, και µελέτη οικονοµικής 
σκοπιµότητας, και ΠΠΠΑ (εφόσον υπάρχει)

2

Προκαταρκτική µελέτη 1

Ανώριµο έργο. 0  

 

 

 

 
∆ΡΑΣΗ :

2
Νοτίου Αιγαίου

5.β.1.3 Αντιµετώπιση κινδύνων και καταστροφών – Προστασία ακτών από τη διάβρωση

5β- Προώθηση των επενδύσεων για την αντιµετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της 

ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης των καταστροφών

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Εξειδίκευση 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 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 1Στάδιο εξέλιξης των 

απαιτούµενων 

προπαρασκευαστικών 

ενεργειών

ως ανωτέρωΥποέργο 2

∆1

 

∆. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης 50%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 



  
∆ΡΑΣΗ :

2
Νοτίου Αιγαίου

5.β.1.3 Αντιµετώπιση κινδύνων και καταστροφών – Προστασία ακτών από τη διάβρωση

5β- Προώθηση των επενδύσεων για την αντιµετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της 

ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης των καταστροφών

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Βαθµός Αιτολόγηση

Απόλυτη διοικητική ετοιµότητα: Να έχει ολοκληρωθεί το 
σύνολο των διοικητικών και άλλων ενεργειών που είναι 
απαραίτητεςγια την υλοποίηση της πράξης 10

Υψηλός βαθµός προόδου: Να έχει ολοκληρωθεί  ένα µέρος 
των διοικητικών και άλλων ενεργειών και να έχει 
υποβληθεί το αίτηµα προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις 
υπόλοιπες.

5-7

Χαµηλός βαθµός προόδου: Σηµαντική έλλειψη 
ολοκλήρωσης δοιικητικών διαδικασιών

0

 ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη δεν πρέπει να λάβει "0" σε κανένα από τα κριτήρια

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  50%)

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.

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆2

Βαθµός προόδου 

διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε 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 
ΟΜΑ∆ΑΣ 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 ∆ικαιούχου).                          

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράµµατος 

Α3

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 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.

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισµού 

Α2

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α1

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης όσον αφορά:

α) στα βασικά χαρακτηριστικά της ήτοι επιλογή ωφελουµένων, καθορισµός θεµατικών πεδίων κατάρτισης, 

περιγραφή περιεχοµένου συµβουλευτικής

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 και δεικτών εκροής

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆ΡΑΣΗ:

Α.  Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο Αιγαίο»

4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»

9i - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

∆ράση 9i.1.2.1  Αναβάθµιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων µε χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο.
ΝΑΙ

∆ΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο.
ΟΧΙ

ΟΧΙ

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και δεν είναι συµβατή µε 

το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων.

Η πράξη σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΟΧΙ

ΝΑΙ

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 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 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου

Εξετάζεται εάν το προτεινόµενο στο Τ∆Π θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων

συνάδει µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Εξετάζεται αν: α) γίνεται σαφής αναφορά των σχετικών κανόνων που πρέπει να τηρούνται

και β) αν ο δικαιούχος δεσµεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες κατά

το στάδιο της προκήρυξης, της σύµβασης και πιθανών τροποποιήσεων αυτής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ:

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

Β1

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.

ΝΑΙ

Συµβατότητα της πράξης µε 
τους κανόνες του 
ανταγωνισµού και των 
κρατικών ενισχύσεων    

Β2

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη. 

9i - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
∆ράση 9i.1.2.1  Αναβάθµιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων µε χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου

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

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Τιµή/Βαθµολογία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Β4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο Αιγαίο»

4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»

Προαγωγή της ισότητας 
µεταξύ ανδρών και γυναικών 



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου

Τιµή/Βαθµολογία

Η προτεινόµενη πράξη ∆ΕΝ 

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 ∆ΕΝ διαφαλίζει την 

προσβασιµότητα των ατόµων µε 

αναπηρία.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" ή "∆εν εφαρµόζεται" σε όλα τα κριτήρια. 

Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιµή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιµέρους προϋποθέσεις.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 
Β

διασφάλιση της ισότιµης επιλογής των ωφελουµένων για την παροχή των υπηρεσιών της 

πράξης, ανεξαρτήτως  φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού.

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.

Β4 µεταξύ ανδρών και γυναικών 
και της µη διάκρισης. 



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Υψηλός βαθµός τεκµηρίωσης της 

αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης. 

(αξιοποίηση πρόσφατων ερευνητικών και 

άλλων στοιχείων, εµπειρίας από 

προηγούµενες πρωτοβουλίες, πλουραλισµός 

πηγών, σαφήνεια και πληρότητα στην 

παρουσίαση)

8-10  

Μέσος βαθµός τεκµηρίωσης της 

αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης.

(αξιοποίηση µέρους των παραπάνω, πιθανές 

επιµέρους ελλείψεις στην τεκµηρίωση ή στη 

σαφήνεια της παρουσίασης)

4-7  

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης.

(έλειψη στοιχείων, γενικόλογη περιγραφή)

0-3  

Εάν ο αντίστοιχος δείκτης είναι 0,55 ≤ και ≤ 

1,00:
7-10  

Εάν ο αντίστοιχος δείκτης είναι 0,20 ≤ και < 

0,55:
4-6

Εάν ο αντίστοιχος δείκτης είναι 0 <και < 

0,20:
1-3

Εάν ο αντίστοιχος δείκτης είναι 0 0  

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι �0,70 και < 1,00 7-9

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι 0,40 ≤ και ≤ 

0,70
4-6

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι 0,10 ≤ και < 

0,40
1-3

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι 0 0  

Υψηλός  βαθµός αξιοποίησης των 

αποτελεσµάτων της πράξης. 
8-10  

Επιδιώκεται µέσω της πράξης η µέσο-µακροπρόθεσµη ενίσχυση της εργασιακής- 

 

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 Πν συντίθενται ως εξής: Πν=Πv1+Πv2+…        

Γ1
Αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης

Γ2
Αποτελεσµατικότητα 
πράξης

9i - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

∆ράση 9i.1.2.1  Αναβάθµιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων µε χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Σκοπιµότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εξετάζεται η παρεχόµενη τεκµηρίωση στο Τ∆Π και στα συνοδευτικά αυτού όπως 

ορίζονται στην Πρόσκληση, σχετικά µε 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. Ειδικότερα:

α) Εξετάζεται ο βαθµός τεκµηρίωσης της επιλογής της οµάδας των ωφελουµένων. 

Λαµβάνεται υπόψη η ισόρροπη εκπροσώπηση των διαφόρων περιφερειακών 

ενοτήτων

β)Τεκµηρίωση της σύνδεσης του περιεχοµένου των προτεινοµένων ενεργειών µε τις 

ανάγκες των δυνητικά ωφελουµένων.

γ) Τεκµηρίωση της σύνδεσης των επιλογών της κατάρτισης µε τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας

Κάθε υποκριτήριο βαθµολογείται χωριστά και ο τελικός βαθµός προκύπτει από το 

µέσο όρο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο Αιγαίο»

4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Γ3 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 Πi= (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 ως εξής: Πi=Πi1+Πi2+…



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Σκοπιµότητα πράξης

Μέσος βαθµός αξιοποίησης των 

αποτελεσµάτων της πράξης.
4-7  

∆ΕΝ αξιοποιούνται επαρκώς τα αποτελέσµατα 

της πράξης.
0-3  

Εξειδικευµένες δράσεις, µε σαφή και πλήρη 

παραδοτέα, ρεαλιστική και σύγχρονη 

µεθοδολογία, πρόβλεψη πιστοποίησης για 

την πλειοψηφία των ωφελόυµενων

9-10  

Ικανοποίηση της παραπάνω περιγραφής για 

3-4 υποκριτήρια
7-8  

Ικανοποίηση της παραπάνω περιγραφής για 

2-3 υποκριτήρια
4-6  

Ικανοποιείται 1 ή κανένα υποκριτήριο 0-3  

Υψηλός  βαθµός τεκµηρίωσης της συνέργειας 

και συµπληρωµατικότητας της προτεινόµενης 

πράξης µε άλλες πράξεις που είναι 

ολοκληρωµένες ή σε εξέλιξη. 

8-10  

Μέσος βαθµός τεκµηρίωσης της συνέργειας 

και συµπληρωµατικότητας της προτεινόµενης 

πράξης µε άλλες πράξεις που είναι 

ολοκληρωµένες ή σε εξέλιξη. 

4-7  

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η συνέργεια και 

συµπληρωµατικότητα της προτεινόµενης 

πράξης µε άλλες πράξεις που είναι 

ολοκληρωµένες ή σε εξέλιξη. 

0-3  

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γ5

Επιδιώκεται µέσω της πράξης η µέσο-µακροπρόθεσµη ενίσχυση της εργασιακής- 

επαγγελµατικής επάρκειας των ωφελουµένων;

Προκύπτουν ευρύτερα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη από την υλοποίηση της 

προτεινόµενης πράξης; 

Αξιοποίηση/ 
βιωσιµότητα 
αποτελεσµάτων 

Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητα 

Γ6

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΓΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να βαθµολογηθεί µε βαθµό µεγαλύτερο του 1 (1<) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ=

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 στο οποίο εντάσσονται/εντάχθηκαν, Προγραµµατική Περίοδος, 

περιεχόµενο αυτων, προϋπολογισµός, κλπ).

Γ4

Οργάνωση της 
υλοποίησης της πράξης

Εξετάζεται αν οι προτεινόµενες δράσεις είναι σαφείς συνεκτικές, µεθοδολογικά 

ορθές και εφικτές ως προς την υλοποίησή τους.  Εξετάζονται για κάθε δράση: 

-βαθµός εξειδίκευσης, 

-αναµενόµενα παραδοτέα, 

-µεθοδολογία υλοποίησης 

-διαδικασία πιστοποίησης  

-δράσεις δηµοσιότητας



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθµός ωριµάτητας της πράξης. 

(α) Αναλυτικό τεύχος προκύρηξης

(β) Αναλυτική περιγραφή και τεκµηρίωση µεθοδολογίας

(γ) Αναλυτικό πλάνο δηµοσιότητας

8-10  

Ικανοποιητικός βαθµός ωριµότητας της πράξης.

(α) Βασικές προδιαγραφές προκύρηξης

(β) Περιγραφή βασικών όρων της µεθοδολογίας

(γ) Συνοπτικό πλάνο δηµοσιότητας

4-7  

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η ωριµότητα της πράξης.

(α) Ασαφής και γενική περιγραφή ή έλειψη της

(β) Ασαφής και γενικήπεριγραφή της µεθοδολογίας ή έλειψη της

(γ) Ασαφές και γενικό πλάνο δηµοσιότητας ή έλειψη του

0-3  

Τεκµηριωµένη ετοιµότητα για 2 τουλάχιστον υποκριτήρια
8-10  

Τεκµηριωµένη ετοιµότητα για ένα τουλάχιστον υποκριτήριο ή/και 

ικανοποιητικός βαθµός προόδου για τα υπόλοιπα

4-7  

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς ο βαθµός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης.
0-3  

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η Πράξη θα πρέπει να βαθµολογηθεί µε βαθµό 
µεγαλύτερο του 3(3<) ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

∆2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  ∆ =

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 
ενεργειών ωρίµανσης 
της πράξης

Βαθµός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών 

ή άλλων ενεργειών εκ µέρους του φορέα υλοποίησης, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 

προτεινόµενης Πράξης.  Οι ενέργειες αυτές αφορούν την 

ετοιµότητα του φορέα να προχωρήσει σε άµεση υλοποίηση 

των στοιχείων (α), (β) και (γ) που περιγράφονται στο 

κριτήριο ∆1 µετά την ένταξη της πράξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο Αιγαίο»

4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆1

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 τρία παρακάτω υποκριτήρια. (α) ο βαθµός ωριµότητας 

των προτεινοµένων ενεργειών σε ότι αφορά στην έκδοση 

πρόσκλησης για την ανάθεση υλοποίησης των υποέργων. 

(β) η µεθοδολογία επιλογής ωφελουµένων (µηχανισµός, 

δηµοσιοποίηση/προσέλκυση, κριτήρια επιλογής),  (γ) 

δράσεις δηµοσιότητας

Κάθε υποκριτήριο βαθµολογείται χωριστά και ο τελικός 

βαθµός προκύπτει από το µέσο όρο

9i - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ∆.   Ωριµότητα πράξης

∆ράση 9i.1.2.1  Αναβάθµιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων µε χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου∆ΡΑΣΗ:



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της 

προτεινόµενης πράξης.

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ∆ΕΝ 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 ∆ΕΝ 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 ∆ΕΝ δύναται να συµβάλλει µε ίδιους πόρους 

στην υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης.
ΌΧΙ

∆εν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.
∆εν 

εφαρµόζεται

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ε3
Χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα του 
δυνητικού δικαιούχου

Ε1

∆ιοικητική ικανότητα 
του φορέα της 
πρότασης (δυνητικός 
δικαιούχος)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" ή "∆εν 

εφαρµόζεται" σε όλα τα κριτήρια. Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιµή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις 

επιµέρους προϋποθέσεις.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο Αιγαίο»

4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
9i - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
∆ράση 9i.1.2.1  Αναβάθµιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων µε χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

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)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ:

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.

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ε. ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηµατοοικονοµική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

Ε2
Επιχειρησιακή 
ικανότητα του 
δυνητικού δικαιούχου

Εξειδίκευση κριτηρίου

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 ∆ικαιούχου).                           

2. Η  επάρκεια  διαδικασιών για την υλοποίηση της προτεινόµενης 

πράξης.

3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού. 



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 80%

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 20%

Ε ΕΠΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 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

∆ράση 9i.1.2.1  Αναβάθµιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων µε χαµηλά εκπαιδευτικά 

προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο Αιγαίο»ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :   

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ:

4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»

9i - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των 

υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
9iv.1.1.1 ∆ράση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας από Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) 

 

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:

Τιµή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α1
Σαφήνεια και πληρότητα του 
φυσικού αντικειµένου της 
προτεινόµενης πράξης

  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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).

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση ΑιτιολόγησηΤιµή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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 την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

Ρεαλιστικότητα 
τουπροϋπολογισµού της πράξης σε 
σχέση µε το φυσικό της αντικείµενο

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α

A3

A2

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης 
της πράξης 

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                                                         



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

Τ∆Π
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

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

Η πράξη σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ σέβεται την αρχή 

της αειφόρου ανάπτυξης 
ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου

Β2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

Τιµή

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των 

υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
9iv.1.1.1 ∆ράση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας από Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) 

 

Β4
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.

Β1

Β3

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 
κανόνων ως προς τις δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, µελετών, 
προµηθειών και υπηρεσιών και 

εθνικών κανόνων για την 
απασχόληση προσωπικού. 

Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συµβατότητά 

της µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Εξετάζεται εάν το προτεινόµενο στο Τ∆Π 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.

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.

Αειφόρος ανάπτυξη. 



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

Τ∆Π
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου

Τιµή

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 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.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Επαρκής τεκµηρίωση NAI

Μη επαρκής τεκµηρίωση ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητική ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη δεν κρίνεται 

ικανοποιητική
ΟΧΙ Πν=0

 Π1 < 0 ΟΧΙ

Γ2

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ3 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 πρόσκλησης) προς (προϋπολογισµό πράξης / προϋπολογισµό πρόσκλησης)

  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών 

υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
9iv.1.1.1 ∆ράση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας από Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

Γ1
 Αναγκαιότητα υλοποίησης της 

πράξης: 

Αποτελεσµατικότητα:

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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).

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

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. και του ειδκού στόχου που έχει προσδιοριστεί. Πιο συγκεκριµένα εξετάζονται 

τα εξής:  1.  Ο προσδιορισµός και ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού 

της περιοχής σε θέµατα υγείας 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 στην πρόληψη νόσων και στην αγωγή και προαγωγή της 

υγείας της κοινότητας. 4.  Αλλα αναµενόµενα οφέλη για τα ωφελούµενα άτοµα και τον ευρύτερο 

πληθυσµό

ΝΑΙΠ1>0



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών 

υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
9iv.1.1.1 ∆ράση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας από Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Έλλειψη τεκµηρίωσης ΟΧΙ

Μεγάλος βαθµός καινοτοµίας της 

πράξης. 
 

Ικανοποιητικός βαθµός 

καινοτοµίας της πράξης.
 

∆ΕΝ 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. 

 

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η 

συνέργεια και 

συµπληρωµατικότητα της 

προτεινόµενης πράξης µε άλλες 

πράξεις που είναι ολοκληρωµένες 

ή σε εξέλιξη. 

ΌΧΙ  

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Γ 

Γ4
Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, 

αξιοποίηση 

Γ5

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.

Εξετάζεται η καινοτοµία της πράξης ως προς: 1. Τις θεµατικές ή άλλες δικτυώσεις  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

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

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

Γ6

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Καινοτοµία

 ΝΑΙ

Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητα 

ΝΑΙ

Επαρκής τεκµηρίωση 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ4

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Υψηλή

Μέση

Χαµηλή OXI  

Υψηλή

Μέση

Χαµηλή OXI  

ΝΑΙ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ∆ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ:   Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.                                        

 ΟΧΙ

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. (π.χ. Αποφάσεις αρµόδιων Οργάνων για την ανάληψη της πράξης 

και ένταξή της στο πρόγραµµα δράσεων του φορέα,) 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 ΝΑΙ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 

ενεργειών ωρίµανσης 
της πράξης 

∆2

NAI  
Βαθµός προόδου 

διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών: 

∆1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών 

υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
9iv.1.1.1 ∆ράση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας από Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

προπαρασκευστικών ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησής της. (π.χ. ενέργειες για τη 

στελέχωση, εξεύρεση κτιριακής υποδοµής, προετοιµασία διαδικασίας υλοποίησης  της Πράξης 

κλπ.).

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

 ∆ιοικητική ικανότητα του 
φορέα της πρότασης 

(δυνητικός δικαιούχος)

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

∆ΡΑΣΗ : 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆.   ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηµατοοικονοµική ικανότητα 
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ε3

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

9iv.1.1.1 ∆ράση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας από Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) 

9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων 

των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ε1

Ε2
Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικούδικαιούχου 

 ΝΑΙ

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή 

και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόµενης 

πράξης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

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

 ΟΧΙ

Χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα του δικαιούχου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Ε = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                                                     
Η πράξη πρέπει να λαµβάνει τιµή ΝΑΙ ή ∆ΕΝ 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.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ηµεροµηνία 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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(ΝΑΙ)                                          
iv)Οµάδα Κριτηρίων (∆) ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθµολογία (ΝΑΙ)                         
v) Οµάδα Κριτηρίων (Ε): Συνολική βαθµολογία: (ΝΑΙ)                                                                  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων 

των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

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 )

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

9iv.1.1.1 ∆ράση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας από Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) 

 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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).

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α1
Σαφήνεια και πληρότητα του 
φυσικού αντικειµένου της 
προτεινόµενης πράξης

9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των 

υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
9iv.1.1.2 ∆ράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα

 

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:

Τιµή



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιµή

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

A3

A2

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης 
της πράξης 

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                                                         

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

Ρεαλιστικότητα 
τουπροϋπολογισµού της πράξης σε 
σχέση µε το φυσικό της αντικείµενο

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

Τ∆Π
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

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

Η πράξη σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ σέβεται την αρχή 

της αειφόρου ανάπτυξης 
ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συµβατότητά 

της µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Εξετάζεται εάν το προτεινόµενο στο Τ∆Π 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.

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.

Αειφόρος ανάπτυξη. 

∆ΡΑΣΗ : 
9iv.1.1.2 ∆ράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα

 

Β4
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.

Β1

Β3

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 
κανόνων ως προς τις δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, µελετών, 
προµηθειών και υπηρεσιών και 

εθνικών κανόνων για την 
απασχόληση προσωπικού. 

  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου

Β2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

Τιµή

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των 

υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

Τ∆Π
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου

Τιµή

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 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.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Επαρκής τεκµηρίωση NAI

Μη επαρκής τεκµηρίωση ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητική ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη δεν κρίνεται 

ικανοποιητική
ΟΧΙ Πν=0

Π1>0 ΝΑΙ

 Π1 < 0 ΟΧΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ2

  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών 

υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
9iv.1.1.2 ∆ράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ1

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)

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).

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

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. και του ειδκού στόχου που έχει προσδιοριστεί. Πιο συγκεκριµένα εξετάζονται 

τα εξής:  1.  Ο προσδιορισµός και ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού 

της περιοχής σε θέµατα ψυχικής υγείας 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 στην η αποφυγή του εγκλεισµού, τη µη αποµάκρυνση από 

το οικογενειακό περιβάλλον, τη στήριξη της οικογένειας του ασθενούς,την καταπολέµηση του 

στίγµατος. 4.  Αλλα αναµενόµενα οφέλη για τα ωφελούµενα άτοµα και τον ευρύτερο πληθυσµό 

 Αναγκαιότητα υλοποίησης της 
πράξης: 

Αποτελεσµατικότητα:

Γ3 Αποδοτικότητα Πράξης 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών 

υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
9iv.1.1.2 ∆ράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Έλλειψη τεκµηρίωσης ΟΧΙ

Μεγάλος βαθµός καινοτοµίας της 

πράξης. 
 

Ικανοποιητικός βαθµός 

καινοτοµίας της πράξης.
 

∆ΕΝ 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. 

 

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η 

συνέργεια και 

συµπληρωµατικότητα της 

προτεινόµενης πράξης µε άλλες 

πράξεις που είναι ολοκληρωµένες 

ή σε εξέλιξη. 

ΌΧΙ  

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Γ 

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

Εξετάζεται η καινοτοµία της πράξης ως προς: 1. Τις θεµατικές ή άλλες δικτυώσεις  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

Γ4
Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, 

αξιοποίηση 

Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητα 

ΝΑΙ

Επαρκής τεκµηρίωση 

Καινοτοµία

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γ6

Γ5



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ4

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Υψηλή

Μέση

Χαµηλή OXI  

Υψηλή

Μέση

Χαµηλή OXI  

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

∆1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών 

υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
9iv.1.1.2 ∆ράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα

 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

προπαρασκευστικών ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησής της. (π.χ. ενέργειες για τη 

στελέχωση, επάρκεια εξοπλισµού, προετοιµασία διαδικασίας υλοποίησης  της Πράξης κλπ.).

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 ΝΑΙ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 

ενεργειών ωρίµανσης 
της πράξης 

∆2

NAI  Βαθµός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών: 

ΝΑΙ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ∆ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ:   Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.                                        

 ΟΧΙ

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. (π.χ. Αποφάσεις αρµόδιων Οργάνων για την ανάληψη της πράξης 

και ένταξή της στο πρόγραµµα δράσεων του φορέα,) 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Ε = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                                                     
Η πράξη πρέπει να λαµβάνει τιµή ΝΑΙ ή ∆ΕΝ 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.

 ΝΑΙ

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή 

και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόµενης 

πράξης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

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

 ΟΧΙ

Ε3

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

9iv.1.1.2 ∆ράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα

9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων 

των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ε1

Ε2
Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικούδικαιούχου 

Χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα του δικαιούχου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

 ∆ιοικητική ικανότητα του 
φορέα της πρότασης 

(δυνητικός δικαιούχος)

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

∆ΡΑΣΗ : 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆.   ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηµατοοικονοµική ικανότητα 
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 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 )

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

9iv.1.1.2 ∆ράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα

 

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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(ΝΑΙ)                                          
iv)Οµάδα Κριτηρίων (∆) ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθµολογία (ΝΑΙ)                         
v) Οµάδα Κριτηρίων (Ε): Συνολική βαθµολογία: (ΝΑΙ)                                                                  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων 

των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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).

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α1
Σαφήνεια και πληρότητα του 
φυσικού αντικειµένου της 
προτεινόµενης πράξης

9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των 

υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
9iv.1.1.3 ∆ράσεις για την καταπολέµηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα

 

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:

Τιµή



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιµή

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

A3

A2

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης 
της πράξης 

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                                                         

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

Ρεαλιστικότητα 
τουπροϋπολογισµού της πράξης σε 
σχέση µε το φυσικό της αντικείµενο

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

Τ∆Π
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

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

Η πράξη σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ σέβεται την αρχή 

της αειφόρου ανάπτυξης 
ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συµβατότητά 

της µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Εξετάζεται εάν το προτεινόµενο στο Τ∆Π 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.

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.

Αειφόρος ανάπτυξη. 

∆ΡΑΣΗ : 
9iv.1.1.3 ∆ράσεις για την καταπολέµηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα

 

Β4
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.

Β1

Β3

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 
κανόνων ως προς τις δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, µελετών, 
προµηθειών και υπηρεσιών και 

εθνικών κανόνων για την 
απασχόληση προσωπικού. 

  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου

Β2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

Τιµή

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των 

υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

Τ∆Π
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου

Τιµή

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 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.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Επαρκής τεκµηρίωση NAI

Μη επαρκής τεκµηρίωση ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητική ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη δεν κρίνεται 

ικανοποιητική
ΟΧΙ Πν=0

 Π1 < 0 ΟΧΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ1
 Αναγκαιότητα υλοποίησης της 

πράξης: 

Αποτελεσµατικότητα:Γ2

  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών 

υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
9iv.1.1.3 ∆ράσεις για την καταπολέµηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 

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)

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).

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

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. και του ειδκού στόχου που έχει προσδιοριστεί. Πιο συγκεκριµένα εξετάζονται 

τα εξής:  1.  Ο προσδιορισµός και ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού 

της περιοχής σε θέµατα εξαρτήσεων 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 στην πρόληψη, τη θεραπεία και την κοιννωική επανένταξη. 

4.  Αλλα αναµενόµενα οφέλη για τα ωφελούµενα άτοµα και τον ευρύτερο πληθυσµό και

ΝΑΙΠ1>0

Γ3 Αποδοτικότητα Πράξης 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών 

υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
9iv.1.1.3 ∆ράσεις για την καταπολέµηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Έλλειψη τεκµηρίωσης ΟΧΙ

Μεγάλος βαθµός καινοτοµίας της 

πράξης. 
 

Ικανοποιητικός βαθµός 

καινοτοµίας της πράξης.
 

∆ΕΝ 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. 

 

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η 

συνέργεια και 

συµπληρωµατικότητα της 

προτεινόµενης πράξης µε άλλες 

πράξεις που είναι ολοκληρωµένες 

ή σε εξέλιξη. 

ΌΧΙ  

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Γ 

 ΝΑΙ

Εξετάζεται η καινοτοµία της πράξης ως προς: 1. Τις θεµατικές ή άλλες δικτυώσεις  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 την οµάδα στόχο

Γ4

Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητα 

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.

Επαρκής τεκµηρίωση 

Καινοτοµία

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

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

Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γ6

Γ5



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ4

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Υψηλή

Μέση

Χαµηλή OXI  

Υψηλή

Μέση

Χαµηλή OXI  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών 

υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
9iv.1.1.3 ∆ράσεις για την καταπολέµηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα

 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

 ΝΑΙ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 

ενεργειών ωρίµανσης 
της πράξης 

∆2

NAI  
Βαθµός προόδου 

διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών: 

∆1

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

προπαρασκευστικών ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησής της. (π.χ. ενέργειες για τη 

στελέχωση, επάρκεια εξοπλισµού και υποδοµών, προετοιµασία διαδικασίας υλοποίησης  της 

Πράξης κλπ.).

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ∆ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ:   Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.                                        

 ΟΧΙ

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. (π.χ. Αποφάσεις αρµόδιων Οργάνων για την ανάληψη της πράξης 

και ένταξή της στο πρόγραµµα δράσεων του φορέα,) 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΝΑΙ



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα του δικαιούχου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Ε = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                                                     
Η πράξη πρέπει να λαµβάνει τιµή ΝΑΙ ή ∆ΕΝ 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.

Ε1

Ε2
Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικούδικαιούχου 

 ΝΑΙ

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή 

και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόµενης 

πράξης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

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

 ΟΧΙ

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆.   ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηµατοοικονοµική ικανότητα 
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ε3

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

9iv.1.1.3 ∆ράσεις για την καταπολέµηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα

9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων 

των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

 ∆ιοικητική ικανότητα του 
φορέα της πρότασης 

(δυνητικός δικαιούχος)

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

∆ΡΑΣΗ : 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ηµεροµηνία 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΡΑΣΗ : 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

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 )

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

9iv.1.1.3 ∆ράσεις για την καταπολέµηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα

 

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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(ΝΑΙ)                                          
iv)Οµάδα Κριτηρίων (∆) ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθµολογία (ΝΑΙ)                         
v) Οµάδα Κριτηρίων (Ε): Συνολική βαθµολογία: (ΝΑΙ)                                                                  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων 

των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των 

υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
∆ράση 9iv.1.2.4.∆ράσεις για τη βελτίωση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών –Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής 

Ένταξης (Ν 44452016)

 

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:

Τιµή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α1
Σαφήνεια και πληρότητα του 
φυσικού αντικειµένου της 
προτεινόµενης πράξης

  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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).

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση ΑιτιολόγησηΤιµή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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 την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

Ρεαλιστικότητα 
τουπροϋπολογισµού της πράξης σε 
σχέση µε το φυσικό της αντικείµενο

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α

A3

A2

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης 
της πράξης 

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                                                         



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

Τ∆Π
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

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

Η πράξη σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ σέβεται την αρχή 

της αειφόρου ανάπτυξης 
ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου

Β2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

Τιµή

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των 

υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
∆ράση 9iv.1.2.4.∆ράσεις για τη βελτίωση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών –Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής 

Ένταξης (Ν 44452016)

 

Β4
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.

Β1

Β3

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 
κανόνων ως προς τις δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, µελετών, 
προµηθειών και υπηρεσιών και 

εθνικών κανόνων για την 
απασχόληση προσωπικού. 

Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συµβατότητά 

της µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Εξετάζεται εάν το προτεινόµενο στο Τ∆Π 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.

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.

Αειφόρος ανάπτυξη. 



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

Τ∆Π
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου

Τιµή

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 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.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Επαρκής τεκµηρίωση NAI

Μη επαρκής τεκµηρίωση ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητική ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη δεν κρίνεται 

ικανοποιητική
ΟΧΙ Πν=0

 Π1 < 0 ΟΧΙ

ΝΑΙΠ1>0

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ3 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 πρόσκλησης) προς (προϋπολογισµό πράξης / προϋπολογισµό πρόσκλησης)

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).

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

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. και του ειδκού στόχου που έχει προσδιοριστεί. Πιο συγκεκριµένα εξετάζονται 

τα εξής:  1.  Ο προσδιορισµός και ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού 

της περιοχής µε όρους κοινωνικήςένταξης 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 στην παρακολούθηση της ΠΕΣΚΕ. 4.  Αλλα αναµενόµενα 

οφέλη για τα ωφελούµενα άτοµα και τον ευρύτερο πληθυσµό  

Γ2

  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών 

υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
∆ράση 9iv.1.2.4.∆ράσεις για τη βελτίωση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών –Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (Ν 

44452016)

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ1
 Αναγκαιότητα υλοποίησης της 

πράξης: 

Αποτελεσµατικότητα:



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών 

υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
∆ράση 9iv.1.2.4.∆ράσεις για τη βελτίωση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών –Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (Ν 

44452016)

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Έλλειψη τεκµηρίωσης ΟΧΙ

Μεγάλος βαθµός καινοτοµίας της 

πράξης. 
 

Ικανοποιητικός βαθµός 

καινοτοµίας της πράξης.
 

∆ΕΝ 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. 

 

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η 

συνέργεια και 

συµπληρωµατικότητα της 

προτεινόµενης πράξης µε άλλες 

πράξεις που είναι ολοκληρωµένες 

ή σε εξέλιξη. 

ΌΧΙ  

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Γ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

Γ6

Γ5

Επαρκής τεκµηρίωση 

ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

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

Εξετάζεται η καινοτοµία της πράξης ως προς: 1. Τις θεµατικές ή άλλες δικτυώσεις  2. Τις µεθόδους 

προσέγγισης του αντικειµένου 3. Τις µεθόδους παροχής των υπηρεσιών καθώς και των µέσων, 

εργαλείων και τεχνικών  που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν

Γ4
Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, 

αξιοποίηση 

Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητα 

Καινοτοµία

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.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ4

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Υψηλή

Μέση

Χαµηλή OXI  

Υψηλή

Μέση

Χαµηλή OXI  

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ∆ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ:   Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.                                        

 ΟΧΙ

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. (π.χ. Αποφάσεις αρµόδιων Οργάνων για την ανάληψη της πράξης 

και ένταξή της στο πρόγραµµα δράσεων του φορέα,) 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΝΑΙ

∆1

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

προπαρασκευστικών ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησής της. (π.χ. ενέργειες για τη 

στελέχωση ή σχέδιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος ανάθεσης υπηρεσίας, εξεύρεση κτιριακής 

υποδοµής, προετοιµασία διαδικασίας υλοποίησης  της Πράξης κλπ.).

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

 ΝΑΙ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 

ενεργειών ωρίµανσης 
της πράξης 

∆2

NAI  
Βαθµός προόδου 

διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών 

υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 
∆ράση 9iv.1.2.4.∆ράσεις για τη βελτίωση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών –Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 

(Ν 44452016)

 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

∆ράση 9iv.1.2.4.∆ράσεις για τη βελτίωση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών –Περιφερειακό Παρατηρητήριο 

Κοινωνικής Ένταξης (Ν 44452016)

9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων 

των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

 ∆ιοικητική ικανότητα του 
φορέα της πρότασης 

(δυνητικός δικαιούχος)

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

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

 ΟΧΙ

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆.   ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηµατοοικονοµική ικανότητα 
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ε3

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Ε = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                                                     
Η πράξη πρέπει να λαµβάνει τιµή ΝΑΙ ή ∆ΕΝ 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.

Ε1

Ε2
Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικούδικαιούχου 

 ΝΑΙ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή 

και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόµενης 

πράξης.

∆ΡΑΣΗ : 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα του δικαιούχου



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 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 )

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

∆ράση 9iv.1.2.4.∆ράσεις για τη βελτίωση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών –Περιφερειακό Παρατηρητήριο 

Κοινωνικής Ένταξης (Ν 44452016)

 

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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(ΝΑΙ)                                          
iv)Οµάδα Κριτηρίων (∆) ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθµολογία (ΝΑΙ)                         
v) Οµάδα Κριτηρίων (Ε): Συνολική βαθµολογία: (ΝΑΙ)                                                                  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  9iv- Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων 

των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΡΑΣΗ : 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων


