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Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 
Βαθµός 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

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

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

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

Επαγγελµατική Εµπειρία στον Τουρισµό > 10 ΕΤΩΝ  10 

20% 

Γενική Επαγγελµατική Εµπειρία > 10 ΕΤΩΝ 7 

Επαγγελµατική Εµπειρία στον Τουρισµό <10 και >5 ΕΤΩΝ 8 

Γενική Επαγγελµατική Εµπειρία <10 και >5 ΕΤΩΝ 5 

Επαγγελµατική Εµπειρία στον Τουρισµό <5 ΕΤΩΝ 6 

Γενική Επαγγελµατική Εµπειρία <5 ΕΤΩΝ 4 

Α.2 Εξασφάλιση ιδιωτικής 
συµµετοχής Επενδυτικού 
Σχεδίου  

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

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συµµετοχής σε ποσοστό 100%  
α) εξ ολοκλήρου µε ιδία κεφάλαια, ή 
β) εξ ολοκλήρου µε δανεισµό (έγκριση δανείου), ή 
γ) συνδυασµό των ανωτέρω 

10 

80% 

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συµµετοχής σε ποσοστό 100%  
α) µε ιδία συµµετοχή και δανεισµό (βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση 
δανειοδότησης του ΕΣ) ή   
β) εξ ολοκλήρου µε δανεισµό (βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση 
δανειοδότησης του ΕΣ) 

8 

Εξασφάλιση της απαίτησης του οδηγού για την κάλυψη της 
Ιδιωτικής Συµµετοχής:  

α) σε ποσοστό µεγαλύτερο του 80% 5 

β) σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 60% και µικρότερο του 80% 3 

 
 

 



 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Βαθµός 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Β. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 35%) 

Β.1 Περιγραφή του 
Επενδυτικού Σχεδίου  

Αναλυτική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου στην οποία θα πρέπει να περιλαµβάνονται - κατ΄ ελάχιστον - τα 
ακόλουθα: 
• ∆ραστηριότητα της επιχείρησης- νοµική µορφή 
• Σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου – Παραγόµενες Υπηρεσίες 
• Πλεονεκτήµατα της επιχείρησης έναντι των άλλων επιχειρήσεων της περιοχής.  

Προϋπολογισµός , κατηγορίες και τεκµηρίωση δαπανών, ρεαλιστικότητα προϋπολογισµού, χρηµατοδοτικό σχήµα 
επενδυτικού σχεδίου. 
 

Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου.  
 
 (Στο κριτήριο αυτό χρησιµοποιείται ελεύθερα εύρος τιµών από τον Αξιολογητή στην κλίµακα 1 έως 10 και στα 
προκαθορισµένα όρια ανά περίπτωση). 
 

 

Πολύ Καλή 
8 έως 

10 

50% Καλή  5 έως 7 

Ανεπαρκής 1 έως 4 

Β.2 Προβλέψεις Εσόδων- 
Εξόδων της επιχείρησης  

Εξετάζονται η τεκµηρίωση των δαπανών που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο καθώς και οι προβλέψεις των 
οικονοµικών της επιχείρησης (έσοδα- έξοδα) για πέντε έτη από την ολοκλήρωσή του. 

Πλήρης 
τεκµηρίωση  

10 

40% 
Μερική 
τεκµηρίωση  

5 

Ανεπαρκής 
τεκµηρίωση 

0 

Β.4. Χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης του 
επιχειρηµατικού σχεδίου  

Εξετάζεται το εφικτό  του χρονοδιαγράµµατος λαµβανοµένης υπόψη της ωριµότητας και της πολυπλοκότητας του 
επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση που απαιτούνται άδειες για την έναρξη της επένδυσης (π.χ. άδεια δόµησης): α) 
αναφέρονται οι άδειες, β) περιγράφεται η διαδικασία αδειοδότησης  και γ) εκτιµάται ο χρόνος για την έκδοσή τους. Αν 
δεν απαιτείται η έκδοση αδειών ή αυτές έχουν εκδοθεί, παρατίθεται σχετική τεκµηρίωση.  

Εφικτό 10 

10% 

Μερικώς 
εφικτό 

6 

Οριακά εφικτό 2 

Ανέφικτο 0 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  ΒΑΘΜΟΣ  

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

 
65% 

 
Β.  Επενδυτικό Σχέδιο 

 
35% 

  



 

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

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. 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

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

7.β.1.4 : ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών σύνδεσης µε τις πύλες εισόδου-εξόδου – Έργα ενεργητικής οδικής ασφάλειας

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α

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)   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α3

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

7β - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας µέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόµβων µε τις υποδοµές ∆Ε∆-Μ, 

περιλαµβανοµένων των πολυτροπικών κόµβων

∆ΡΑΣΗ :

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 

Α2

Α1

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.

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού αντικειµένου 
της προτεινόµενης πράξης



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

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β.  ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Β1

Αειφόρος ανάπτυξηΒ3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Β

∆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 ΕΠ Νοτίου Αιγαίου

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

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων

 

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 ή δεν απαιτείται η 

προσβασιµότητα στα ΑµεΑ.

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.                                                         

Β5
Εξασφάλιση της 
προσβασιµότητας των 
ατόµων µε αναπηρία

 

∆ΡΑΣΗ :

 

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

Β4

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

 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

 Β2

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

7.β.1.4 : ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών σύνδεσης µε τις πύλες εισόδου-εξόδου – Έργα ενεργητικής οδικής ασφάλειας

 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Νοτίου Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

3

7β - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας µέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόµβων µε τις υποδοµές ∆Ε∆-Μ, 

περιλαµβανοµένων των πολυτροπικών κόµβων



 

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

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική
ΝΑΙ Πν>0

 Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική
ΌΧΙ Πν=0

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική
ΌΧΙ Πi=0

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκµηρίωση ΌΧΙ

Γ5 Καινοτοµία   δεν εφαρµόζεται   

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 

συµπληρωµατικότητα µε άλλο/α έργα.
ΝΑΙ

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 

συµπληρωµατικότητα µε άλλο/α έργα.
ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

Εξετάζεται π τεκµηρίωση του τρόπου µε τον οποίο τα παραδοτέα της προτεινόµενης πράξης θα αξιοποιηθούν. 

πχ σε περίπτωση πράξεων 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 

Γ3

Γ4

Γ6

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

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

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.

 

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. 

Νοτίου Αιγαίου

3

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

 

7β - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας µέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόµβων µε τις υποδοµές ∆Ε∆-Μ, περιλαµβανοµένων 

των πολυτροπικών κόµβων

 

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ2 Αποτελεσµατικότητα

 

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

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

7.β.1.4 : ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών σύνδεσης µε τις πύλες εισόδου-εξόδου – Έργα ενεργητικής οδικής ασφάλειας

Επαρκής τεκµηρίωση 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια εκτός του κιτηρίου Γ6 που µπορεί να λάβει τιµή 

"ΌΧΙ"

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 ΕΠ ή άλλων Προγραµµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το µέγιστο 

δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα από την υλοποίησή της.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

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. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :



 

Νοτίου Αιγαίου

3

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

7β - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας µέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόµβων µε τις υποδοµές ∆Ε∆-Μ, περιλαµβανοµένων 

των πολυτροπικών κόµβων

 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

7.β.1.4 : ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών σύνδεσης µε τις πύλες εισόδου-εξόδου – Έργα ενεργητικής οδικής ασφάλειας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :



 

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

Έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε ικανοποιητικό βαθµό 

προόδου οι απαιτούµενες προπαρασκευάστικές ενέργειες 

(Έκθεση σκοπιµότητας, τεχνικές προδιαγραφές, 

διακήρυξη) ή υπάρχει υπογεγραµµένη σύµβαση

NAI  

∆ΕΝ έχουν ικανοποιητικό βαθµό προόδου οι απαιτούµενες 

προπαρασκευάστικές ενέργειες.
OXI

 

 

 

 

 

 

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

Εχουν ολοκληρωθεί ή έχουν ικανοποιητικό βαθµό προόδου  

οι διοικητικές ή άλλες απαιτούµενες ενέργειες για την 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης.

NAI  

∆ΕΝ έχουν ικανοποιητικό βαθµό προόδου  οι διοικητικές ή 

άλλες απαιτούµενες ενέργειες για την υλοποίηση της 

προτεινόµενης πράξης.

OXI

 ΝΑΙ

 ΌΧΙ                      

Υποέργο 2

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Εξειδίκευση κριτηρίου

∆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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

 

∆2
Βαθµός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  50%)ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ως ανωτέρω

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :

Υποέργο 1

7β - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας µέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόµβων µε τις υποδοµές ∆Ε∆-Μ, περιλαµβανοµένων 

των πολυτροπικών κόµβων

Νοτίου Αιγαίου

7.β.1.4 : ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών σύνδεσης µε τις πύλες εισόδου-εξόδου – Έργα ενεργητικής οδικής ασφάλειας
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 

∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

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



 

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

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

Επαρκής τεκµηρίωση επιχειρησιακής ικανότητας ΝΑΙ

Μέτριο επίπεδο επιχειρησιακής ικανότητας ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

 ΝΑΙ

 ΌΧΙ                      

Νοτίου Αιγαίου
3

 

7β - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας µέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόµβων µε τις υποδοµές ∆Ε∆-Μ, 

περιλαµβανοµένων των πολυτροπικών κόµβων

∆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.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

∆ΡΑΣΗ :

Ε2

Εξειδίκευση κριτηρίου

7.β.1.4 : ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών σύνδεσης µε τις πύλες εισόδου-εξόδου – Έργα ενεργητικής οδικής ασφάλειας

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 

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

Ε3  

Ε1   

Χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ε.   ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηµατοοικονοµική δυνητικού δικαιούχου

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

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



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  ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ  ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ  

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  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

7.β.1.4 : ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών σύνδεσης µε τις πύλες εισόδου-εξόδου – Έργα 

ενεργητικής οδικής ασφάλειας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

∆ΡΑΣΗ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Νοτίου Αιγαίου
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7β - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας µέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων 

κόµβων µε τις υποδοµές ∆Ε∆-Μ, περιλαµβανοµένων των πολυτροπικών κόµβων



 

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

3ΑΞΟΝΑΣ 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.

 

10.α.1.3:   Υποδοµές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

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

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: 

10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 

µάθηση µε την ανάπτυξη υποδοµών κατάρτισης και εκπαίδευσης

∆ΡΑΣΗ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

 

Νοτίου Αιγαίου



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

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

10.α.1.3:   Υποδοµές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

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 :

10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά 

βίου µάθηση µε την ανάπτυξη υποδοµών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Νοτίου ΑιγαίουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

3

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

∆εν εφαρµόζεται

Β2

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

 

Αειφόρος ανάπτυξηΒ3

∆εν εφαρµόζεται

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  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

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

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 (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.                                                         

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Β

∆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.



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<0.5

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 : 10.α.1.3:   Υποδοµές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

 

Νοτίου Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

3

10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση µε την 

ανάπτυξη υποδοµών κατάρτισης και εκπαίδευσης

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 Αποτελεσµατικότητα



ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 10.α.1.3:   Υποδοµές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

 

Νοτίου Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

3

10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση µε την 

ανάπτυξη υποδοµών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

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

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

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.



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

Μελέτη εφαρµογής και τεύχη δηµοπράτησης για εργολαβία ή 

τεχνικές προδιαγραφές και διακήρυξη για προµήθεια ή 

πιστοποίηση εκτίµησης αξίας για αγορά παγίων και το 

σύνολο των εγκρίσεων αδειοδοτήσεων,

ΝΑΙ 10

Οριστική µελέτη ή σχέδιο δηµοπράτησης  για εργολαβία ή 

προµήθεια ή απόφαση αρµοδίου οργάνου  και έρευνα αγοράς 

για την αγορά παγίου και µέρος εγκρίσεων - αδειοδοτήσεων

ΝΑΙ 8

Τεύχος τεχνικών δεδοµένων - προεκτίµηση αµοιβής 

ανάθεσης µελέτης για τεχνικό έργο ή σχέδιο µελέτης 

προµήθειας

ΝΑΙ 6

Ανώριµο έργο. ΟΧΙ 0

 

 

 

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

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.

ΝΑΙ

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

να έχει ολοκληρωθεί ένα µέρος των διοικητικών και άλλων 

ενεργειών. 

ΝΑΙ

Χαµηλός βαθµός προόδου : 
Σηµαντική έλλειψη ολοκλήρωσης διοικητικών διαδικασιών - 

ανυπαρξία οικοπεδου ή/και ∆ΕΝ έχουν ικανοποιητικό βαθµό 

προόδου οι απαιτούµενες προπαρασκευάστικές ενέργειες.

ΟΧΙ

 ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆ΡΑΣΗ :

3
Νοτίου Αιγαίου

10.α.1.3:   Υποδοµές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση µε την 

ανάπτυξη υποδοµών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ως ανωτέρωΥποέργο 2

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.

 

∆. 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: 

Εξειδίκευση κριτηρίου

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

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
∆.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

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



∆ΡΑΣΗ :

3
Νοτίου Αιγαίου

10.α.1.3:   Υποδοµές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση µε την 

ανάπτυξη υποδοµών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:



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                      

10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση µε 

την ανάπτυξη υποδοµών κατάρτισης και εκπαίδευσης

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

Νοτίου Αιγαίου
3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Ε1   

∆ΡΑΣΗ :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  
10.α.1.3:   Υποδοµές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

∆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

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

Ε3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ E

  
 

∆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  



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 50% ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 50% ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ηµεροµηνία 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

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

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ  

10.α.1.3:   Υποδοµές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση 

δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση µε την ανάπτυξη υποδοµών κατάρτισης και εκπαίδευσης

Νοτίου Αιγαίου
3



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.3  Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ροµά - Επιδότηση Ενοικίου

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ∆Ε Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή
Βαθµο
λογία

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

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 πληρεί όλες τις επιµέρους προϋποθέσεις.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α

Α2

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

που αξιολογούνται είναι:

(α) η πληρότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού (εξετάζεται εάν περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την 

υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου/παραδοτέων).

(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόµενης πράξης είναι εύλογη.                                               Πιο 

συγκεκριµένα:

1) Εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηµατοδότηση της πράξης να γίνει βάσει παραστατικών:

Για την εκτίµηση του προϋπολογισµού µπορεί να χρησιµοποιηθείν  ως στοιχείο 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, 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, η 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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Πληρότητα και σαφήνεια του 
φυσικού αντικειµένου της 
πρότασης

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης και πιο συγεκριµένα  

εξετάζονται τα εξής:  1. Η πλήρης και σαφής περιγραφή των υπηρεσιών που προβλέπονται από την προτεινόµενη 

πράξη σε σχέση µε το πρόβληµα/ανάγκη που αντιµετωπίζεται µε την πράξη. 2. Οι µετρήσιµοι στόχοι και τα 

παραδοτέα της πράξης.  3. Η ύπαρξη πλάνου εκτίµησης κινδύνων για την υλοποίηση της πράξης. 4. Τα µέτρα 

δηµοσιότητας/επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης προς τον ωφελούµενο πληθυσµό και προς το κοινωνικό σύνολο. 

5. Η µέριµνα για παρακολούθηση του ωφελούµενου πληθυσµού κατά την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισµού 

Α.  Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης

Α3
Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράµµατος 

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 (π.χ. µη εύρεση κατάλληλων κατοικιών/διαµερισµάτων). δ) τις προαπαιτούµενες ενέργειες 

για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. διαδικασίες εύρεσης κατοικιών/διαµερισµάτων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στην πρόσκληση, συνεργασία µε τα Κέντρα Κοινότητας- Παραρτήµατα Ροµά για την επιλογή του ωφελούµενου 

πληθυσµού)       



Αιτιολόγηση
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.3  Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ροµά - Επιδότηση Ενοικίου

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµολογία Αιτιολόγηση

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. ΝΑΙ

∆ΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. ΟΧΙ

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και είναι συµβατή µε το 

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων.

ΝΑΙ

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και ∆ΕΝ είναι συµβατή µε το 

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων.

ΟΧΙ

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων.

∆εν 

εφαρµόζεται

Η πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου 

ανάπτυξης 
ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ σέβεται την αρχή της αειφόρου 

ανάπτυξης 
ΟΧΙ

Η προτεινόµενη πράξη διασφαλίζει την 

ισότιµη επιλογή των ωφελουµένων, ως 

δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου, ανεξαρτήτως 

φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 

γενετήσιου προσανατολισµού.

ΝΑΙ

Η προτεινόµενη πράξη ∆ΕΝ διασφαλίζει την 

ισότιµη επιλογή των ωφελουµένων, ως 

δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου, ανεξαρτήτως 

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

Β4

Β5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη προασπίζει την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 

και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού. Εξετάζεται ιδιαίτερα η 

διασφάλιση της ισότιµης επιλογής των ωφελουµένων της πράξης ανεξαρτήτως φυλής, 

εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικία, γενετήσιου 

προσανατολισµού.

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

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.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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. 

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.

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. Επίσης 

εξετάζεται η τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας και Προώθηση 

της αρχής αειφόρου ανάπτυξης.

Εξασφάλιση της προσβασιµότητας 
των ατόµων µε αναπηρία.   

Αειφόρος ανάπτυξη. 

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

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Εξετάζεται µε ποιο τρόπο η προτεινόµενη πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης 

και ειδικότερα σε σχέση µε τους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις της εγκεκριµένης 

ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράµµατος. Επίσης 

εξετάζεται η τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας και Προώθηση 

της αρχής αειφόρου ανάπτυξης.

Β1

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

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

Β2

Β3

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 
κανόνων ως προς τις δηµόσιες 
συµβάσεις έργων, µελετών, 
προµηθειών και υπηρεσιών και 
εθνικών κανόνων για την 
απασχόληση προσωπικού
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.3  Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ροµά - Επιδότηση Ενοικίου

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµολογία Αιτιολόγηση

Τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης. 
ΝΑΙ

∆ΕΝ τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης. 
ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική
ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική
ΟΧΙ Πν=0

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική
ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική
ΟΧΙ Πi=0

Τεκµηριώνεται η αξιοποίηση των 

παραδοτέων της πράξης. 
ΝΑΙ

∆ΕΝ τεκµηριώνεται η αξιοποίηση των 

παραδοτέων της πράξης. 
ΟΧΙ

Μεγάλος βαθµός καινοτοµίας της 

πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθµός καινοτοµίας 

της πράξης.
4-7

∆ΕΝ υπάρχει καινοτοµία στην πράξη. ΌΧΙ 0-3

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 

συµπληρωµατικότητα µε άλλο/α έργα.
ΝΑΙ

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 

συµπληρωµατικότητα µε άλλο/α έργα.
ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Καινοτοµία

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

πλάνου δικτύωσης) 2. Τις µεθόδους προσέλκυσης και προσέγγισης ωφελουµένων 3. Τις 

µεθόδους παροχής των υπηρεσιών καθώς και των µέσων, εργαλείων και τεχνικών που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν.

ΝΑΙ

Γ5

Γ5

Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητα

Εξετάζεται ο βαθµός συνέργειας και συµπληρωµατικότητας της προτεινόµενης πράξης µε 

άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωµένες ή σε εξέλιξη, οι οποίες ονοµατίζονται ως προς τα 

βασικά τους χαρακτηριστικά (ονοµασία ΕΠ ή άλλο πρόγραµµα ατο οποίο 

εντάσονται/εντάχθηκαν, Προγραµµατική Περίοδος, περιεχόµενο αυτού, προϋπολογισµός, 

κλπ).

Αποδοτικότητα Πράξης 

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 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 ειδκού στόχου που έχει 

προσδιοριστεί. Πιο συγκεκριµένα εξετάζονται τα εξής: 1. Ο σαφής προσδιορισµός και η 

ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών του ωφελούµενου πληθυσµού της 

περιοχής παρέµβασης (π.χ. µη αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης, θύλακες φτώχειας, 

µεγάλη συγκέντρωση Ροµά). 2. Η επαρκής ανταπόκριση της προτεινόµενης πράξης στην 

αντιµετώπιση των αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών του ωφελούµενου πληθυσµού. 

3. Η συµβολή της πράξης στη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού του ωφελούµενου 

πληθυσµού και στην προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης αυτού. 4. Η 

συνάφεια της πράξης µε την Επενδυτική Προτεραιότητα που εντάσσεται και συµβολή της 

στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση.

Εξετάζεται η σχέση των αναµενόµενων εκροών της προτεινόµενης πράξης µε τον 

αντίστοιχο προϋπολογισµό βάσει της οποίας υπολογίζεται το µοναδιαίο κόστος ανά 

µονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το 

πηλίκο 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.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 
Γ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια εκτός από το κριτήριο Γ5. Το 

κριτήριο Γ1, για να λάβει θετική τιµή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληρεί όλες τις επιµέρους προϋποθέσεις.

Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση.

Γ4

Γ3

Γ2 Αποτελεσµατικότητα πράξης

Εξετάζεται η συµβολή της προτεινόµενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν 

τεθεί σε επίπεδο δεικτών  όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. Ο βαθµός συµβολής 

εκφράζεται ως το πηλίκο των τιµών ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την 

πρόσκληση:Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την 

Πρόσκληση).Εφόσον η προτεινόµενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες 

εκροών τα πηλίκα Πνi συντίθενται µε κατάλληλους συντελεστές στάθµισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, β… οι συντελεστές στάθµισης. 

Γ1

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Σκοπιµότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Αναγκαιότητα υλοποίησης της 
πράξης
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.3  Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ροµά - Επιδότηση Ενοικίου

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

Έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούµενες προπαρασκευαστικές 

ενέργειες.
10-8

Έχουν  ικανοποιητικό βαθµό προόδου οι απαιτούµενες 

προπαρασκευάστικές ενέργειες.
7-4

∆ΕΝ έχουν ικανοποιητικό βαθµό προόδου οι απαιτούµενες 

προπαρασκευάστικές ενέργειες.
ΌΧΙ 0-3

10-8

7-4

∆ΕΝ έχουν ικανοποιητικό βαθµό προόδου  οι διοικητικές ή 

άλλες απαιτούµενες ενέργειες για την υλοποίηση της 

προτεινόµενης πράξης.

ΟΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆1

Βαθµός προόδου διοικητικών ή 
άλλων ενεργειών

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούµενων 
ενεργειών ωρίµανσης της πράξης

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

Εξετάζεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών 

ή άλλων ενεργειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις 

αρµόδιων Οργάνων, ενηµέρωση-διαβούλευση 

εµπλεκοµένων ατόµων και φορέων για την πράξη κλπ.).

Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της πράξης από την 

άποψη της εξέλιξης των απαιτούµενων 

προπαρασκευστικών ενεργειών (π.χ. συνεργασία µε το 

Κέντρο Κοινότητας-Παράρτηµα Ροµά, αρχική-ενδεικτική 

επιλογή δυνητικά ωφελούµενου πληθυσµού, 

διερεύνηση/εύρεση κατοικιών/διαµερισµάτων σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στην πρόσκληση).

ΝΑΙ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ∆.   Ωριµότητα πράξης

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

∆2

Εχουν ολοκληρωθεί ή έχουν ικανοποιητικό βαθµό προόδου  οι 

διοικητικές ή άλλες απαιτούµενες ενέργειες για την υλοποίηση 

της προτεινόµενης πράξης.

ΝΑΙ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.3  Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ροµά - Επιδότηση Ενοικίου

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

Ε1

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. 4. Η υπαρξη / 

επάρκεια µηχανογραφικών συστηµάτων για την 

παρακολούθηση της δράσης (π.χ. για την λογιστική 

παρακολούθηση, τη συλλογή microdata, κλπ)

Ε2
Επιχειρησιακή ικανότητα του 
δυνητικού δικαιούχου

Εξετάζεται µε τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Προηγούµενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια τους µε 

την προτεινόµενη πράξη. 2. Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά 

και ποιοτικά (επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών 

και επαγγελµατική εµπειρία συναφής µε τον ρόλο τους στην 

πράξη). 3. Kατανοµή αρµοδιοτήτων και εργασιών των 

εµπλεκοµένων. 4. Επάρκεια του Υπεύθυνου Εργου (γνώσεις, 

επίπεδο εκπαίδευσης / κατάρτισης, εµπειρία σχετική µε την 

πράξη)

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆ιοικητική ικανότητα του φορέα 
της πρότασης (δυνητικός 
δικαιούχος)

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

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ε3
Χρηµατοοικονοµική ικανότητα του 
δυνητικού δικαιούχου

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συµβάλλει µε 

ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης. 

Το κριτήριο αυτό εξετάζεται µόνο εφόσον απαιτείται η 

καταβολή ίδιων πόρων.

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 πληρεί όλες τις επιµέρους προϋποθέσεις.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

Α/Α Οµάδα κριτηρίων Τιµή/Βαθµολογία Συνολική βαθµολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε ΕΠΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ηµεροµηνία ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

της συγκεκριµένης βαθµολογίας )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:  Η πράξη 

λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ σε όλες τις οµάδες κριτηρίων                                                                                                                                                                                                                        
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

4

9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

9ii.1.1.3  Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ροµά - Επιδότηση Ενοικίου



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

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

Α2 Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

9ii.1.1.1  Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά

4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α1

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης και πιο συγεκριµένα  

εξετάζονται τα εξής:                                                                                                             1. Η 

µεθοδολογία υλοποίησης και η περιγραφή των υπηρεσιών σε σχέση µε το πρόβληµα/ανάγκη που 

αντιµετωπίζεται. Ειδικότερα εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του υποβληθέντος σχεδίου σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη ΚΥΑ (ανάλυση της υλοποίησης των επιµέρους υποέργων αυτής, απαιτούµενες ενέργειες, χρονική 

αλληλουχία ενεργειών)                                                                            2. Οι µετρήσιµοι στόχοι.                                                                               

3. Η ύπαρξη πλάνου εκτίµησης κινδύνων για την υλοποίηση της πράξης.                                                 4. Οι 

δράσεις δηµοσιότητας/επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης προς τον ωφελούµενο πληθυσµό, αρχές / 

υπηρεσίες /φορείς και προς το κοινωνικό σύνολο.                                                        5. Η µέριµνα για 

παρακολούθηση των ωφελουµένων µετά την ολοκλήρωση του έργου ή των υπηρεσιών προς αυτούς.

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού 
αντικειµένου της 
πρότασης

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράµµατος 

9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

Α.  Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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 

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 (π.χ. πιθανές καθυστερήσεις 

σχετικά µε την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης)

δ) τις προαπαιτούµενες ενέργειες  για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. στελέχωση ∆ικαιούχου, ενηµέρωση του 

ωφελούµενου πληθυσµού για την ενεργοποίηση της δράσης µε στόχο τη συµµετοχή τους σε αυτή).                                                                                     

Α3



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

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

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και δεν είναι συµβατή µε 

το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων.

ΟΧΙ

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων.

∆εν 

εφαρµόζετα

ι

Η πράξη σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΟΧΙ

ΝΑΙ

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

9ii.1.1.1  Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά

Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη προασπίζει την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 

και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού. Εξετάζεται ιδιαίτερα η 

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

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

ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού.

Β4

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

Β1

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

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

Β2

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη. 

ΝΑΙ

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

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και είναι συµβατή µε το 

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων.

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. Πιο συγκεκριµένα εξετάζεται:

1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ορισµένου χρόνου και συµβάσεων έργου. 2. Η τήρηση

του πλαισίου αναθέσεων/υπεργολαβιών.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

Τιµή/Βαθµολογία

Η προτεινόµενη πράξη προασπίζει την 

ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 

και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω 

φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας, γενετήσιου 

προσανατολισµού.

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.



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 πράξη διαφαλίζει την 

προσβασιµότητα των ατόµων µε 

αναπηρία.

ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ διαφαλίζει την 

προσβασιµότητα των ατόµων µε 

αναπηρία.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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.

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



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή
Βαθµολ

ογία
Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθµός τεκµηρίωσης της 

αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθµός τεκµηρίωσης της 

αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης.
4-7

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης.
ΌΧΙ 0-3

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική
ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική
ΟΧΙ Πν=0

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική
ΟΧΙ Πi=0

Μεγάλος βαθµός αξιοποίησης των 

παραδοτέων της πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθµός αξιοποίησης των 

παραδοτέων της πράξης.
4-7

∆ΕΝ αξιοποιούνται επαρκώς τα παραδοτέα 

της πράξης.
ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθµός καινοτοµίας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθµός καινοτοµίας της 

πράξης.
4-7

∆ΕΝ υπάρχει καινοτοµία στην πράξη. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθµός τεκµηρίωσης της 

συνέργειας και συµπληρωµατικότητας της 

προτεινόµενης πράξης µε άλλες πράξεις που 

είναι ολοκληρωµένες ή σε εξέλιξη. 

8-10

Ικανοποιητικός βαθµός τεκµηρίωσης της 

συνέργειας και συµπληρωµατικότητας της 

προτεινόµενης πράξης µε άλλες πράξεις που 

είναι ολοκληρωµένες ή σε εξέλιξη. 

4-7

4

9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

9ii.1.1.1  Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά

Καινοτοµία

Γ4

Εξετάζεται η σχέση των αναµενόµενων εκροών της προτεινόµενης πράξης µε τον αντίστοιχο 

προϋπολογισµό βάσει της οποίας υπολογίζεται το µοναδιαίο κόστος ανά µονάδα του δείκτη 

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

πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισµό πράξης / 

προϋπολογισµό Πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινόµενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται µε κατάλληλους συντελεστές 

στάθµισης.

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. 

Γ2

Εξετάζεται η καινοτοµία της πράξης ως προς:                                     

1. Τις θεµατικές ή άλλες δικτυώσεις (ύπαρξη πλάνου δικτύωσης)           

2. Τις µεθόδους προσέλκυσης και προσέγγισης ωφελουµένων             

3. Τις µεθόδους παροχής των υπηρεσιών καθώς και των µέσων, εργαλείων και τεχνικών που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν.

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).

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Σκοπιµότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ5

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αποδοτικότητα Πράξης 

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.

Βιωσιµότητα, 
λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση.

Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητα 

Γ6

ΝΑΙ

Γ1
Αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης

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 ειδκού στόχου που έχει προσδιοριστεί. Πιο 

συγκεκριµένα εξετάζονται τα εξής:                                                    1. Ο προσδιορισµός και 

ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών (π.χ. µη αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης, 

υψηλή ανεργία, θύλακες φτώχειας, µεγάλη συγκέντρωση ΡΟΜΑ κλπ.) των ωφελουµένων της 

περιοχής παρέµβασης                                                                     2. Η ανταπόκριση της 

προτεινόµενης πράξης ως προς την αντιµετώπιση των αναγκών (βελτίωση της ατοµικής και 

περιβαλλοντικής υγιεινής) και ειδικών χαρακτηριστικών των ωφελουµένων της περιοχής 

παρέµβασης                                                                    3. Η συµβολή της πράξης στη 

µείωση της σχολικής διαρροής των ωφελουµένων παιδιών.                                                                  

4. Η συµβολή της πράξης στη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού των ωφελουµένων ατόµων 

και στην προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης αυτών.                                                             

5. Η συνάφεια της πράξης µε την Επενδυτική Προτεραιότητα που εντάσσεται και συµβολή της 

στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση.                                                                                                                              

Γ3

Αποτελεσµατικότητα 
πράξης



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή
Βαθµολ

ογία
Αιτιολόγηση

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Σκοπιµότητα πράξης

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η συνέργεια και 

συµπληρωµατικότητα της προτεινόµενης 

πράξης µε άλλες πράξεις που είναι 

ολοκληρωµένες ή σε εξέλιξη. 

ΌΧΙ 0-3

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.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ=ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθµός ωριµάτητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθµός ωριµότητας της πράξης. 4-7

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η ωριµότητα της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
4-7

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς ο βαθµός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. 
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

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

όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

∆2
Βαθµός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών 

ή άλλων ενεργειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις 

αρµόδιων Οργάνων για την ανάληψη της πράξης και 

ένταξή της στο πρόγραµµα δράσεων του φορέα, 

διαβούλευση σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο, κλπ) 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ∆.   Ωριµότητα πράξης

ΝΑΙ

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 
ενεργειών ωρίµανσης 
της πράξης

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4

9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων 

9ii.1.1.1  Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆1

Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της πράξης από την 

άποψη της εξέλιξης των απαιτούµενων ενεργειών (π.χ. 

έκδοση ΚΥΑ, προετοιµασία διαδικασίας υλοποίησης της 

Πράξης κλπ.).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  ∆ =

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΝΑΙ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.1  Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά

∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή και τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ∆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

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συµβάλλει µε ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται µόνο 

εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" ή δεν εφαρµόζεται σε 

όλα τα κριτήρια Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιµή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιµέρους προϋποθέσεις.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε

Εξετάζεται µε τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Προηγούµενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια τους µε την 

προτεινόµενη πράξη.                                                             2. Επάρκεια 

στελέχωσης, ποσοτικά (πληρότητα προσωπικού και ειδικοτήτων σε σχέση µε 

τις προτεινόµενες υπηρεσίες) και ποιοτικά (επίπεδο εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στελεχών και επαγγελµατική εµπειρία συναφής µε τον ρόλο τους 

στην πράξη).                        3. Επάρκεια Οµάδας Έργου και κατανοµής 

αρµοδιοτήτων και εργασιών των µελών αυτής.                                                    

4. Επάρκεια του Υπεύθυνου Έργου (γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης / 

κατάρτισης, εµπειρία σχετική µε την πράξη)

Ε1

∆ιοικητική ικανότητα 
του φορέα της 
πρότασης (δυνητικός 
δικαιούχος)

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή 

και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόµενης 

πράξης. Πιο συγκεκριµένα εξετάζονται τα εξής:                                                                

1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή για την υλοποίηση της 

προτεινόµενης πράξης (σύµφωνα µε το Οργανόγραµµα, όταν υπάρχει, ή την 

περιγραφή του ∆ικαιούχου). 2. Η  επάρκεια  διαδικασιών για την υλοποίηση 

της προτεινόµενης πράξης.                                                                                

3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού. 

Ε2
Επιχειρησιακή 
ικανότητα του 
δυνητικού δικαιούχου



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

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

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ηµεροµηνία ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9ii.1.1.1  Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά
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 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

απόδοση της συγκεκριµένης βαθµολογίας )

                                 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                       ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε ΕΠΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

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

Α2 Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

9ii.1.1.1  Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α1

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης και πιο συγεκριµένα  

εξετάζονται τα εξής:                                                                                                             1. Η 

µεθοδολογία υλοποίησης και η περιγραφή των υπηρεσιών σε σχέση µε το πρόβληµα/ανάγκη που 

αντιµετωπίζεται. Ειδικότερα εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του υποβληθέντος σχεδίου σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη ΚΥΑ (ανάλυση της υλοποίησης των επιµέρους υποέργων αυτής, απαιτούµενες ενέργειες, χρονική 

αλληλουχία ενεργειών)                                                                            2. Οι µετρήσιµοι στόχοι.                                                                                                                             

3. Η ύπαρξη πλάνου εκτίµησης κινδύνων για την υλοποίηση της πράξης.                                                 4. Οι 

δράσεις δηµοσιότητας/επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης προς τον ωφελούµενο πληθυσµό, αρχές / 

υπηρεσίες /φορείς και προς το κοινωνικό σύνολο.                                                        5. Η µέριµνα για 

παρακολούθηση των ωφελουµένων µετά την ολοκλήρωση του έργου ή των υπηρεσιών προς αυτούς.

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού 
αντικειµένου της 
πρότασης

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράµµατος 

9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

Α.  Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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 

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 (π.χ. πιθανές καθυστερήσεις 

σχετικά µε την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης)

δ) τις προαπαιτούµενες ενέργειες  για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. στελέχωση ∆ικαιούχου, ενηµέρωση του 

ωφελούµενου πληθυσµού για την ενεργοποίηση της δράσης µε στόχο τη συµµετοχή τους σε αυτή).                                                                                     

Α3



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

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

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και δεν είναι συµβατή µε 

το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων.

ΟΧΙ

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων.

∆εν 

εφαρµόζετα

ι

Η πράξη σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΟΧΙ

ΝΑΙ

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

9ii.1.1.1  Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά

Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη προασπίζει την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 

και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού. Εξετάζεται ιδιαίτερα η 

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

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

ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού.

Β4

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

Β1

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

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

Β2

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη. 

ΝΑΙ

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

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και είναι συµβατή µε το 

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων.

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. Πιο συγκεκριµένα εξετάζεται:

1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ορισµένου χρόνου και συµβάσεων έργου. 2. Η τήρηση

του πλαισίου αναθέσεων/υπεργολαβιών.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

Τιµή/Βαθµολογία

Η προτεινόµενη πράξη προασπίζει την 

ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 

και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω 

φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας, γενετήσιου 

προσανατολισµού.

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.



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 πράξη διαφαλίζει την 

προσβασιµότητα των ατόµων µε 

αναπηρία.

ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ διαφαλίζει την 

προσβασιµότητα των ατόµων µε 

αναπηρία.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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.

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



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή
Βαθµολ

ογία
Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθµός τεκµηρίωσης της 

αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθµός τεκµηρίωσης της 

αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης.
4-7

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης.
ΌΧΙ 0-3

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική
ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική
ΟΧΙ Πν=0

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική
ΟΧΙ Πi=0

Μεγάλος βαθµός αξιοποίησης των 

παραδοτέων της πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθµός αξιοποίησης των 

παραδοτέων της πράξης.
4-7

∆ΕΝ αξιοποιούνται επαρκώς τα παραδοτέα 

της πράξης.
ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθµός καινοτοµίας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθµός καινοτοµίας της 

πράξης.
4-7

∆ΕΝ υπάρχει καινοτοµία στην πράξη. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθµός τεκµηρίωσης της 

συνέργειας και συµπληρωµατικότητας της 

προτεινόµενης πράξης µε άλλες πράξεις που 

είναι ολοκληρωµένες ή σε εξέλιξη. 

8-10

Ικανοποιητικός βαθµός τεκµηρίωσης της 

συνέργειας και συµπληρωµατικότητας της 

προτεινόµενης πράξης µε άλλες πράξεις που 

είναι ολοκληρωµένες ή σε εξέλιξη. 

4-7

4

9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

9ii.1.1.1  Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά

Καινοτοµία

Γ4

Εξετάζεται η σχέση των αναµενόµενων εκροών της προτεινόµενης πράξης µε τον αντίστοιχο 

προϋπολογισµό βάσει της οποίας υπολογίζεται το µοναδιαίο κόστος ανά µονάδα του δείκτη 

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

πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισµό πράξης / 

προϋπολογισµό Πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινόµενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται µε κατάλληλους συντελεστές 

στάθµισης.

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. 

Γ2

Εξετάζεται η καινοτοµία της πράξης ως προς:                                     

1. Τις θεµατικές ή άλλες δικτυώσεις (ύπαρξη πλάνου δικτύωσης)           

2. Τις µεθόδους προσέλκυσης και προσέγγισης ωφελουµένων             

3. Τις µεθόδους παροχής των υπηρεσιών καθώς και των µέσων, εργαλείων και τεχνικών που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν.

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).

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Σκοπιµότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ5

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αποδοτικότητα Πράξης 

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.

Βιωσιµότητα, 
λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση.

Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητα 

Γ6

ΝΑΙ

Γ1
Αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης

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 ειδκού στόχου που έχει προσδιοριστεί. Πιο 

συγκεκριµένα εξετάζονται τα εξής:                                                    1. Ο προσδιορισµός και 

ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών (π.χ. µη αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης, 

υψηλή ανεργία, θύλακες φτώχειας, µεγάλη συγκέντρωση ΡΟΜΑ κλπ.) των ωφελουµένων της 

περιοχής παρέµβασης                                                                     2. Η ανταπόκριση της 

προτεινόµενης πράξης ως προς την αντιµετώπιση των αναγκών (βελτίωση της ατοµικής και 

περιβαλλοντικής υγιεινής) και ειδικών χαρακτηριστικών των ωφελουµένων της περιοχής 

παρέµβασης                                                                    3. Η συµβολή της πράξης στη 

µείωση της σχολικής διαρροής των ωφελουµένων παιδιών.                                                                  

4. Η συµβολή της πράξης στη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού των ωφελουµένων ατόµων 

και στην προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης αυτών.                                                             

5. Η συνάφεια της πράξης µε την Επενδυτική Προτεραιότητα που εντάσσεται και συµβολή της 

στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση.                                                                                                                              

Γ3

Αποτελεσµατικότητα 
πράξης



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή
Βαθµολ

ογία
Αιτιολόγηση

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Σκοπιµότητα πράξης

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η συνέργεια και 

συµπληρωµατικότητα της προτεινόµενης 

πράξης µε άλλες πράξεις που είναι 

ολοκληρωµένες ή σε εξέλιξη. 

ΌΧΙ 0-3

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.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ=ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθµός ωριµάτητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθµός ωριµότητας της πράξης. 4-7

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η ωριµότητα της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
4-7

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς ο βαθµός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. 
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

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

όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

∆2
Βαθµός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών 

ή άλλων ενεργειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις 

αρµόδιων Οργάνων για την ανάληψη της πράξης και 

ένταξή της στο πρόγραµµα δράσεων του φορέα, 

διαβούλευση σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο, κλπ) 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ∆.   Ωριµότητα πράξης

ΝΑΙ

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 
ενεργειών ωρίµανσης 
της πράξης

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4

9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων 

9ii.1.1.1  Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆1

Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της πράξης από την 

άποψη της εξέλιξης των απαιτούµενων ενεργειών (π.χ. 

έκδοση ΚΥΑ, προετοιµασία διαδικασίας υλοποίησης της 

Πράξης κλπ.).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  ∆ =

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΝΑΙ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.1  Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά

∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή και τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ∆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

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συµβάλλει µε ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται µόνο 

εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" ή δεν εφαρµόζεται σε 

όλα τα κριτήρια Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιµή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιµέρους προϋποθέσεις.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε

Εξετάζεται µε τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Προηγούµενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια τους µε την 

προτεινόµενη πράξη.                                                             2. Επάρκεια 

στελέχωσης, ποσοτικά (πληρότητα προσωπικού και ειδικοτήτων σε σχέση µε 

τις προτεινόµενες υπηρεσίες) και ποιοτικά (επίπεδο εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στελεχών και επαγγελµατική εµπειρία συναφής µε τον ρόλο τους 

στην πράξη).                        3. Επάρκεια Οµάδας Έργου και κατανοµής 

αρµοδιοτήτων και εργασιών των µελών αυτής.                                                    

4. Επάρκεια του Υπεύθυνου Έργου (γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης / 

κατάρτισης, εµπειρία σχετική µε την πράξη)

Ε1

∆ιοικητική ικανότητα 
του φορέα της 
πρότασης (δυνητικός 
δικαιούχος)

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή 

και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόµενης 

πράξης. Πιο συγκεκριµένα εξετάζονται τα εξής:                                                                

1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή για την υλοποίηση της 

προτεινόµενης πράξης (σύµφωνα µε το Οργανόγραµµα, όταν υπάρχει, ή την 

περιγραφή του ∆ικαιούχου). 2. Η  επάρκεια  διαδικασιών για την υλοποίηση 

της προτεινόµενης πράξης.                                                                                

3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού. 

Ε2
Επιχειρησιακή 
ικανότητα του 
δυνητικού δικαιούχου



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

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

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ηµεροµηνία ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9ii.1.1.1  Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά

4

9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

απόδοση της συγκεκριµένης βαθµολογίας )

                                 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε ΕΠΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.2  Οµάδες ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ροµά

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

Α2 Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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 

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράµµατος 

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 (π.χ. πιθανές καθυστερήσεις 

σχετικά µε την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης)

δ) τις προαπαιτούµενες ενέργειες  για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. στελέχωση ∆ικαιούχου, ενηµέρωση του 

ωφελούµενου πληθυσµού για την ενεργοποίηση της δράσης µε στόχο τη συµµετοχή τους σε αυτή).                                                                                                              

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α1

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης και πιο συγεκριµένα 

εξετάζονται τα εξής:                                                                                                              1. Η 

µεθοδολογία υλοποίησης και η περιγραφή των υπηρεσιών σε σχέση µε το πρόβληµα/ανάγκη που 

αντιµετωπίζεται. Ειδικότερα εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του υποβληθέντος σχεδίου σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη ΚΥΑ                                                                                                               2. Οι µετρήσιµοι 

στόχοι.                                                                                                                             3. Η ύπαρξη 

πλάνου εκτίµησης κινδύνων για την υλοποίηση της πράξης.                                                 4. Οι δράσεις 

δηµοσιότητας/επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης προς τον ωφελούµενο πληθυσµό, αρχές / 

υπηρεσίες /φορείς και προς το κοινωνικό σύνολο.                                                        5. Η µέριµνα για 

παρακολούθηση των ωφελουµένων µετά την ολοκλήρωση του έργου ή των υπηρεσιών προς αυτούς.

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού 
αντικειµένου της 
πρότασης

Α.  Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.2  Οµάδες ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ροµά

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

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και δεν είναι συµβατή µε το 

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων.

ΟΧΙ

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων.

∆εν 

εφαρµόζεται

Η πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου 

ανάπτυξης 
ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ σέβεται την αρχή της αειφόρου 

ανάπτυξης 
ΟΧΙ

ΝΑΙ

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

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 διασφάλιση της ισότιµης επιλογής των ωφελουµένων για την 

παροχή των υπηρεσιών της πράξης, ανεξαρτήτως  φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού.

Β5

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. Πιο συγκεκριµένα εξετάζεται:

1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ορισµένου χρόνου και συµβάσεων έργου. 

2. Η τήρηση του πλαισίου αναθέσεων/υπεργολαβιών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εξετάζεται µε ποιο τρόπο η προτεινόµενη πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου

ανάπτυξης και ειδικότερα σε σχέση µε τους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις

της εγκεκριµένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του

Προγράµµατος.

Τιµή/Βαθµολογία

ΝΑΙ

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

µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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

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

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

Β2

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη. 

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



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.2  Οµάδες ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ροµά

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή
Βαθµολ

ογία
Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθµός τεκµηρίωσης της 

αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθµός τεκµηρίωσης της 

αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης.
4-7

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης.
ΌΧΙ 0-3

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική
ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική
ΟΧΙ Πν=0

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική
ΟΧΙ Πi=0

Μεγάλος βαθµός αξιοποίησης των 

παραδοτέων της πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθµός αξιοποίησης των 

παραδοτέων της πράξης.
4-7

∆ΕΝ αξιοποιούνται επαρκώς τα παραδοτέα 

της πράξης.
ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθµός καινοτοµίας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθµός καινοτοµίας της 

πράξης.
4-7

∆ΕΝ υπάρχει καινοτοµία στην πράξη. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθµός τεκµηρίωσης της 

συνέργειας και συµπληρωµατικότητας της 

προτεινόµενης πράξης µε άλλες πράξεις που 

είναι ολοκληρωµένες ή σε εξέλιξη. 

8-10

ΝΑΙ

Αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης

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 ειδκού στόχου που έχει προσδιοριστεί. Πιο 

συγκεκριµένα εξετάζονται τα εξής:                                                    

1. Ο προσδιορισµός και ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών (π.χ. µη αποδεκτές 

συνθήκες διαβίωσης, υψηλή ανεργία, θύλακες φτώχειας, µεγάλη συγκέντρωση ΡΟΜΑ κλπ.) 

των ωφελουµένων της περιοχής παρέµβασης                                                                    

2. Η ανταπόκριση της προτεινόµενης πράξης ως προς την αντιµετώπιση των αναγκών 

(βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης) και ειδικών χαρακτηριστικών των ωφελουµένων της 

περιοχής παρέµβασης                                                                    3. Η συµβολή της 

πράξης στη µείωση της σχολικής διαρροής των ωφελουµένων παιδιών.                                                                  

4. Η συµβολή της πράξης στη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού των ωφελουµένων 

ατόµων και στην προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης αυτών.                                                             

5. Η συνάφεια της πράξης µε την Επενδυτική Προτεραιότητα που εντάσσεται και συµβολή της 

στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση.          

Γ3

Αποτελεσµατικότητα 
πράξης

Αποδοτικότητα Πράξης 

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.

Βιωσιµότητα, 
λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση.

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Σκοπιµότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ5

ΝΑΙ

Γ1

Καινοτοµία

Γ4

Εξετάζεται η σχέση των αναµενόµενων εκροών της προτεινόµενης πράξης µε τον αντίστοιχο 

προϋπολογισµό βάσει της οποίας υπολογίζεται το µοναδιαίο κόστος ανά µονάδα του δείκτη 

εκροής από την υλοποίησή της. Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης 

εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισµό 

πράξης / προϋπολογισµό Πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινόµενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται µε κατάλληλους συντελεστές 

στάθµισης.

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. 

Γ2

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

άλλες δικτυώσεις (ύπαρξη πλάνου δικτύωσης)           2. Τις µεθόδους προσέλκυσης και 

προσέγγισης ωφελουµένων             3. Τις µεθόδους παροχής των υπηρεσιών καθώς και των 

µέσων, εργαλείων και τεχνικών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν.



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή
Βαθµολ

ογία
Αιτιολόγηση

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Σκοπιµότητα πράξης

Ικανοποιητικός 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. 

ΌΧΙ 0-3

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ=

Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητα 

Γ6

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια. Κάθε κριτήριο, για 

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

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



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.2  Οµάδες ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ροµά

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθµός ωριµάτητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθµός ωριµότητας της πράξης. 4-7

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η ωριµότητα της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
4-7

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς ο βαθµός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. .
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆1

Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της πράξης από την 

άποψη της εξέλιξης των απαιτούµενων ενεργειών (π.χ. 

έκδοση ΚΥΑ, προετοιµασία διαδικασίας υλοποίησης της 

Πράξης κλπ.).

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΝΑΙ

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

όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ∆.   Ωριµότητα πράξης

ΝΑΙΣτάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 
ενεργειών ωρίµανσης 
της πράξης

∆2
Βαθµός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών 

ή άλλων ενεργειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις 

αρµόδιων Οργάνων για την ανάληψη της πράξης και 

ένταξή της στο πρόγραµµα δράσεων του φορέα, 

διαβούλευση σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο, κλπ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  ∆ =
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.2  Οµάδες ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ροµά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή και τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ∆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

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ε2
Επιχειρησιακή 
ικανότητα του 
δυνητικού δικαιούχου

Εξετάζεται µε τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Προηγούµενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια τους µε την 

προτεινόµενη πράξη.                                                                   2. 

Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά (πληρότητα προσωπικού και ειδικοτήτων σε 

σχέση µε τις προτεινόµενες υπηρεσίες) και ποιοτικά (επίπεδο εκπαίδευσης 

και κατάρτισης στελεχών και επαγγελµατική εµπειρία συναφής µε τον ρόλο 

τους στην πράξη).                        3. Επάρκεια Οµάδας Έργου και 

κατανοµής αρµοδιοτήτων και εργασιών των µελών αυτής.                                                    

4. Επάρκεια του Υπεύθυνου Εργου (γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης / 

κατάρτισης, εµπειρία σχετική µε την πράξη)

Ε1

∆ιοικητική ικανότητα 
του φορέα της 
πρότασης (δυνητικός 
δικαιούχος)

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή 

και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόµενης 

πράξης. Πιο συγκεκριµένα εξετάζονται τα εξής:                                                                        

1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή για την υλοποίηση της 

προτεινόµενης πράξης (σύµφωνα µε το Οργανόγραµµα, όταν υπάρχει, ή την 

περιγραφή του ∆ικαιούχου). 2. Η  επάρκεια  διαδικασιών για την υλοποίηση 

της προτεινόµενης πράξης.                                                                                          

3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" ή δεν εφαρµόζεται σε 

όλα τα κριτήρια Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιµή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιµέρους προϋποθέσεις.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ε3
Χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα του 
δυνητικού δικαιούχου

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συµβάλλει µε ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται µόνο 

εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

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

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ηµεροµηνία ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

απόδοση της συγκεκριµένης βαθµολογίας )

                                 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                       ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε ΕΠΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4

9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

9ii.1.1.2  Οµάδες ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ροµά



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.2  Οµάδες ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ροµά

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

Α2 Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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 

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράµµατος 

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 (π.χ. πιθανές καθυστερήσεις 

σχετικά µε την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης)

δ) τις προαπαιτούµενες ενέργειες  για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. στελέχωση ∆ικαιούχου, ενηµέρωση του 

ωφελούµενου πληθυσµού για την ενεργοποίηση της δράσης µε στόχο τη συµµετοχή τους σε αυτή).                                                                                                                                                                  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α1

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης και πιο συγεκριµένα 

εξετάζονται τα εξής:                                                                                                              1. Η 

µεθοδολογία υλοποίησης και η περιγραφή των υπηρεσιών σε σχέση µε το πρόβληµα/ανάγκη που 

αντιµετωπίζεται. Ειδικότερα εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του υποβληθέντος σχεδίου σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη ΚΥΑ                                                                                                               2. Οι µετρήσιµοι 

στόχοι.                                                                                                                             3. Η ύπαρξη 

πλάνου εκτίµησης κινδύνων για την υλοποίηση της πράξης.                                                 4. Οι δράσεις 

δηµοσιότητας/επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης προς τον ωφελούµενο πληθυσµό, αρχές / 

υπηρεσίες /φορείς και προς το κοινωνικό σύνολο.                                                        5. Η µέριµνα για 

παρακολούθηση των ωφελουµένων µετά την ολοκλήρωση του έργου ή των υπηρεσιών προς αυτούς.

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού 
αντικειµένου της 
πρότασης

Α.  Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.2  Οµάδες ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ροµά

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

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και δεν είναι συµβατή µε το 

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων.

ΟΧΙ

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων.

∆εν 

εφαρµόζεται

Η πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου 

ανάπτυξης 
ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ σέβεται την αρχή της αειφόρου 

ανάπτυξης 
ΟΧΙ

ΝΑΙ

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

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 διασφάλιση της ισότιµης επιλογής των ωφελουµένων για την 

παροχή των υπηρεσιών της πράξης, ανεξαρτήτως  φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού.

Β5

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. Πιο συγκεκριµένα εξετάζεται:

1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ορισµένου χρόνου και συµβάσεων έργου. 

2. Η τήρηση του πλαισίου αναθέσεων/υπεργολαβιών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εξετάζεται µε ποιο τρόπο η προτεινόµενη πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου

ανάπτυξης και ειδικότερα σε σχέση µε τους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις

της εγκεκριµένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του

Προγράµµατος.

Τιµή/Βαθµολογία

ΝΑΙ

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

µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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

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

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

Β2

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη. 

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
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.2  Οµάδες ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ροµά

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή
Βαθµολ

ογία
Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθµός τεκµηρίωσης της 

αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθµός τεκµηρίωσης της 

αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης.
4-7

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης.
ΌΧΙ 0-3

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική
ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική
ΟΧΙ Πν=0

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική
ΟΧΙ Πi=0

Μεγάλος βαθµός αξιοποίησης των 

παραδοτέων της πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθµός αξιοποίησης των 

παραδοτέων της πράξης.
4-7

∆ΕΝ αξιοποιούνται επαρκώς τα παραδοτέα 

της πράξης.
ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθµός καινοτοµίας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθµός καινοτοµίας της 

πράξης.
4-7

∆ΕΝ υπάρχει καινοτοµία στην πράξη. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθµός τεκµηρίωσης της 

συνέργειας και συµπληρωµατικότητας της 

προτεινόµενης πράξης µε άλλες πράξεις που 

είναι ολοκληρωµένες ή σε εξέλιξη. 

8-10

ΝΑΙ

Αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης

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 ειδκού στόχου που έχει προσδιοριστεί. Πιο 

συγκεκριµένα εξετάζονται τα εξής:                                                    

1. Ο προσδιορισµός και ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών (π.χ. µη αποδεκτές 

συνθήκες διαβίωσης, υψηλή ανεργία, θύλακες φτώχειας, µεγάλη συγκέντρωση ΡΟΜΑ κλπ.) 

των ωφελουµένων της περιοχής παρέµβασης                                                                    

2. Η ανταπόκριση της προτεινόµενης πράξης ως προς την αντιµετώπιση των αναγκών 

(βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης) και ειδικών χαρακτηριστικών των ωφελουµένων της 

περιοχής παρέµβασης                                                                    3. Η συµβολή της 

πράξης στη µείωση της σχολικής διαρροής των ωφελουµένων παιδιών.                                                                  

4. Η συµβολή της πράξης στη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού των ωφελουµένων 

ατόµων και στην προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης αυτών.                                                             

5. Η συνάφεια της πράξης µε την Επενδυτική Προτεραιότητα που εντάσσεται και συµβολή της 

στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση.          

Γ3

Αποτελεσµατικότητα 
πράξης

Αποδοτικότητα Πράξης 

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.

Βιωσιµότητα, 
λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση.

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Σκοπιµότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ5

ΝΑΙ

Γ1

Καινοτοµία

Γ4

Εξετάζεται η σχέση των αναµενόµενων εκροών της προτεινόµενης πράξης µε τον αντίστοιχο 

προϋπολογισµό βάσει της οποίας υπολογίζεται το µοναδιαίο κόστος ανά µονάδα του δείκτη 

εκροής από την υλοποίησή της. Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης 

εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισµό 

πράξης / προϋπολογισµό Πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινόµενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται µε κατάλληλους συντελεστές 

στάθµισης.

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. 

Γ2

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

άλλες δικτυώσεις (ύπαρξη πλάνου δικτύωσης)           2. Τις µεθόδους προσέλκυσης και 

προσέγγισης ωφελουµένων             3. Τις µεθόδους παροχής των υπηρεσιών καθώς και των 

µέσων, εργαλείων και τεχνικών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν.



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή
Βαθµολ

ογία
Αιτιολόγηση

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Σκοπιµότητα πράξης

Ικανοποιητικός 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. 

ΌΧΙ 0-3

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ=

Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητα 

Γ6

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια. Κάθε κριτήριο, για 

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

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



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.2  Οµάδες ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ροµά

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθµός ωριµάτητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθµός ωριµότητας της πράξης. 4-7

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η ωριµότητα της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
4-7

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς ο βαθµός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. .
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆1

Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της πράξης από την 

άποψη της εξέλιξης των απαιτούµενων ενεργειών (π.χ. 

έκδοση ΚΥΑ, προετοιµασία διαδικασίας υλοποίησης της 

Πράξης κλπ.).

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΝΑΙ

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

όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ∆.   Ωριµότητα πράξης

ΝΑΙΣτάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 
ενεργειών ωρίµανσης 
της πράξης

∆2
Βαθµός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών 

ή άλλων ενεργειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις 

αρµόδιων Οργάνων για την ανάληψη της πράξης και 

ένταξή της στο πρόγραµµα δράσεων του φορέα, 

διαβούλευση σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο, κλπ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  ∆ =



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

∆ΡΑΣΗ : 9ii.1.1.2  Οµάδες ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ροµά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή και τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ∆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

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ε2
Επιχειρησιακή 
ικανότητα του 
δυνητικού δικαιούχου

Εξετάζεται µε τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Προηγούµενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια τους µε την 

προτεινόµενη πράξη.                                                                   2. 

Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά (πληρότητα προσωπικού και ειδικοτήτων σε 

σχέση µε τις προτεινόµενες υπηρεσίες) και ποιοτικά (επίπεδο εκπαίδευσης 

και κατάρτισης στελεχών και επαγγελµατική εµπειρία συναφής µε τον ρόλο 

τους στην πράξη).                        3. Επάρκεια Οµάδας Έργου και 

κατανοµής αρµοδιοτήτων και εργασιών των µελών αυτής.                                                    

4. Επάρκεια του Υπεύθυνου Εργου (γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης / 

κατάρτισης, εµπειρία σχετική µε την πράξη)

Ε1

∆ιοικητική ικανότητα 
του φορέα της 
πρότασης (δυνητικός 
δικαιούχος)

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή 

και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόµενης 

πράξης. Πιο συγκεκριµένα εξετάζονται τα εξής:                                                                        

1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή για την υλοποίηση της 

προτεινόµενης πράξης (σύµφωνα µε το Οργανόγραµµα, όταν υπάρχει, ή την 

περιγραφή του ∆ικαιούχου). 2. Η  επάρκεια  διαδικασιών για την υλοποίηση 

της προτεινόµενης πράξης.                                                                                          

3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" ή δεν εφαρµόζεται σε 

όλα τα κριτήρια Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιµή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιµέρους προϋποθέσεις.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ε3
Χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα του 
δυνητικού δικαιούχου

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συµβάλλει µε ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται µόνο 

εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ : 

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

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

∆ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ηµεροµηνία ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

απόδοση της συγκεκριµένης βαθµολογίας )

                                 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε ΕΠΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4

9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

9ii.1.1.2  Οµάδες ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ροµά


