
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕ

ΤΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6

Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που 
αφορά στη βεβαίωση του 

δικαιούχου ότι η προτεινόμενη 
πράξη δεν περιλαμβάνει 
δραστηριότητες οι οποίες 

αποτελούσαν τμήμα πράξης που 
υπόκειται σε μετεγκατάσταση 

(σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 66 
του καν. 2021/1060), ή οι οποίες θα 

συνιστούσαν μεταφορά 
παραγωγικής δραστηριότητας 

(σύμφωνα με το στοιχείο α), παρ. 1, 
άρθρο 65 του καν. 2021/1060) 

(πεδίο στην υπεύθυνη δήλωση που 
συνοδεύει το τεχνικό δελτίο πράξης)

Εξετάζεται αν έχει συμπληρωθεί το πεδίο που 

αφορά στη βεβαίωση του δικαιούχου ότι η 

προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει 

δραστηριότητες οι οποίες αποτελούσαν τμήμα 

πράξης που υπόκειται σε μετεγκατάσταση 

(σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 66 του καν. 

2021/1060), ή οι οποίες θα συνιστούσαν 

μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας 

(σύμφωνα με το στοιχείο α), παρ. 1, άρθρο 65 

του καν. 2021/1060) (πεδίο στην υπεύθυνη 

δήλωση που συνοδεύει το τεχνικό δελτίο 

πράξης)

7

Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που 
αφορά στη διασφάλιση της μη 

διπλής χρηματοδότησης της ίδιας 
δαπάνης από άλλο Ταμείο ή μέσο 

της Ένωσης ή από άλλο πρόγραμμα 
ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της 

τρέχουσας ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου 

(σύμφωνα με την παρ. 9, του 
άρθρου 63 του καν. 2021/1060) 

(πεδίο στην υπεύθυνη δήλωση που 
συνοδεύει το τεχνικό δελτίο πράξης)

Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που αφορά στη 

διασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης 

της ίδιας δαπάνης από άλλο Ταμείο ή μέσο της 

Ένωσης ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή 

εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή 

προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 

(σύμφωνα με την παρ. 9, του άρθρου 63 του 

καν. 2021/1060) (πεδίο στην υπεύθυνη 

δήλωση που συνοδεύει το τεχνικό δελτίο 

πράξης)

4

Η περίοδος υλοποίησης της 
προτεινόμενης προς 

συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει 
εντός της περιόδου επιλεξιμότητας 
των δαπανών, όπως αυτή ορίζεται 

στην πρόσκληση

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της 

προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση 

πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 

επιλεξιμότητας των δαπανών, όπως αυτή 

ορίζεται στην πρόσκληση

5

 Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που 
αφορά στη μη ολοκλήρωση του 

φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα με 

την παρ. 6, άρθρο 63 του καν. 
2021/1060) (πεδίο στην υπεύθυνη 
δήλωση που συνοδεύει το τεχνικό 

δελτίο πράξης)

Εξετάζεται αν έχει συμπληρωθεί το πεδίο που 

αφορά στη μη ολοκλήρωση του φυσικού 

αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης 

(σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 63 του καν. 

2021/1060) (πεδίο στην υπεύθυνη δήλωση 

που συνοδεύει το τεχνικό δελτίο πράξης)

ΣΤΑΔΙΟ Α΄

ΣΤΑΔΙΟ Α' : Ελεγχος συμβατότητας και επιλεξιμότητας από το 

σύστημα Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

Εξετάζειται αν ο αιτούμενος προϋπολογισμός 

της πρότασης είναι εντός ορίων

Νότιο Αιγαίο

5. Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη

ια. ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και 

οικονομικά προσιτές υπηρεσίες

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική 

εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και 

ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

3
Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως 

συμπληρωμένο
Εξετάζεται αν το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως 

συμπληρωμένο

1

Η ημερομηνία υποβολής της 
πρότασης είναι εντός της 

προθεσμίας που τίθεται στην 
πρόσκληση

Εξετάζεται αν η ημερομηνία υποβολής της 

πρότασης είναι εντός της προθεσμίας που 

τίθεται στην πρόσκληση

2

 

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της 
πρότασης είναι εντός ορίων



ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕ

ΤΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

11

Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων 
ή και συλλογικών οργάνων του 
δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων 

οργάνων

Εξετάζεται αν υποβάλλονται αποφάσεις των 

αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του 

δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου 

αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία

10

Η πράξη εμπίπτει στο στόχο 
πολιτικής, στην προτεραιότητα, 

στους ειδικούς στόχους, στα πεδία 
παρέμβασης, καθώς και στους 
τύπους των δράσεων και στους 

όρους της εκάστοτε πρόσκλησης.

Εξετάζεται αν η πράξη εμπίπτει στο στόχο 

πολιτικής, στην προτεραιότητα, στους ειδικούς 

στόχους, στα πεδία παρέμβασης, καθώς και 

στους τύπους των δράσεων και στους όρους 

της εκάστοτε πρόσκλησης. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α, με εξαίρεση το  σημείο 6 το οποίο "ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ" και το σημείο 9, το οποίο ενδέχεται να μην απαιτείται, έχουν υποχρεωτική 

εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει 

το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης των προτάσεων. Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και 

ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.

ΕΚΠΛΗΡΩ
ΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙ
ΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗ
ΤΑΣ 

 - Η αίτηση χρηματοδότησης πράξης, 

υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του 

φορέα

 Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)

9
Τυπική Πληρότητα υποβαλλόμενης 

πρότασης 

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, 

ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και 

έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά 

έγγραφα (π.χ. μελέτες, διοικητικές πράξεις, 

τυποποιημένα έντυπα, κ.λπ.) σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση και 

ειδικότερα: 

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην 

πρόσκληση από τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ (π.χ. 

………………….)

8
Δικαιούχος που εμπίπτει στην 

πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την 

πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών 

δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση

ΣΤΑΔΙΟ Α' : Ελεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμολογία Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Νότιο Αιγαίο

5. Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη

ια. ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.2

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

εξετάζονται τα εξής: 1.Τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της πράξης.  2. Η μεθοδολογία 

υλοποίησης και η αιτιολόγηση της διάρθρωσης της πράξης σε ένα ή περισσότερα υποέργα. 3. Η περιγραφή των 

ενεργειών και εργασιών  του δικαιούχου  που εξυπηρετούν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και η 

χρονισμός και αλληλουχία πραγματοποίησής τους. 4. Τα μέτρα προβολής και επικοινωνίας της προτεινόμενης 

πράξης. 5.Τα παραδοτέα της πράξης σε σχέση με το περιεχόμενο της πρόσκλησης και το φυσικό αντικείμενο της 

πράξης

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού 
αντικειμένου της 
πρότασης

 

1.1
Αρμοδιότητα του 
δικαιούχου να 
υλοποιήσει την πράξη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος 

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε 
υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης. Ο έλεγχος 

γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης, όπως κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ που η ΔΑ 

αναζητάει από την καρτέλα του δικαιούχου στο ΟΠΣ και τα οποία προσδιορίζονται στην πρόσκληση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

1

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην 

Πρόσκληση.    

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.

1.4

1. Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1.3

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 και η εναρμόνιση με τους εθνικούς κανόνες 

επιλεξιμότητας και τους ειδικούς όρους της πρόσκλησης ώστε να αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα 

κόστη). 

(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη και σύμφωνα  με την οικεία ΚΥΑ και 

πρόσκληση της δράσης

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.

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Τηρείται το θεσμικό πλαίσιο δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών - συνάδει 

με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο

ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το θεσμικό πλαίσιο 

δημοσίων συμβάσεων έργων, 

μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών - 

ΔΕΝ  συνάδει με το εθνικό και 

ενωσιακό δίκαιο

ΟΧΙ

Τηρείται το θεσμικό πλαίσιο για έργα 

πλην δημοσίων συμβάσεων και 

συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο

ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το θεσμικό πλαίσιο για 

έργα πλην δημοσίων συμβάσεων και 

ΔΕΝ συνάδει με το εθνικό και 

ενωσιακό δίκαιο

ΟΧΙ

Η πράξη είναι συμβιβάσιμη με το 

δίκαιο του ανταγωνισμού περί 

κρατικών ενισχύσεων

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ είναι συμβιβάσιμη με το 

δίκαιο του ανταγωνισμού περί 

κρατικών ενισχύσεων

ΟΧΙ

Η πράξη σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΟΧΙ

Τήρηση θεσμικού πλαισίου 
ως προς τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων, μελετών, 
προμηθειών και υπηρεσιών

2.1

2.4 Αειφόρος ανάπτυξη. 

Τιμή/Βαθμολογία

2.2
Τήρηση θεσμικού πλαισίου 
πλην δημοσίων συμβάσεων

2.3

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

(υποέργο/α) συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο περί δημόσιων συμβάσεων έργου

και υπηρεσιών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Νότιο Αιγαίο

5. Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη

ια. ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες

 

Εξετάζεται η συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων 
με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

(υποέργο/α) υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, για θέματα πλην

δημοσίων συμβάσεων

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

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος 



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση ΑιτιολόγησηΤιμή/Βαθμολογία

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών

Η προτεινόμενη πράξη προασπίζει και

προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών

και γυναικών 

ΝΑΙ

Η προτεινόμενη πράξη ΔΕΝ

προασπίζει και ΔΕΝ προάγει την

ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών  

ΟΧΙ

Η προτεινόμενη πράξη αποτρέπει

κάθε διάκριση λόγω φύλου,

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,

ηλικίας ή γενετήσιου

προσανατολισμού 

ΝΑΙ

Η προτεινόμενη πράξη ΔΕΝ αποτρέπει

κάθε διάκριση λόγω φύλου,

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,

ηλικίας ή γενετήσιου

προσανατολισμού 

ΟΧΙ

Η πράξη διαφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία.

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ διαφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.5
Προάσπιση και προαγωγή της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών 

Εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία.   

2.6

Αποτροπή κάθε διάκρισης 
λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου 
προσανατολισμού. 

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή

εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου

προσανατολισμού. Εξετάζεται ιδιαίτερα η διασφάλιση της ισότιμης επιλογής των

ωφελουμένων ατόμων για την παροχή των υπηρεσιών της πράξης, ανεξαρτήτως φυλής,

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή

γενετήσιου προσανατολισμού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

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

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 
2

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη 

συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση 

της πράξης και την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με 

τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για 

εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Για την αξιολόγηση του 

κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα ΙΙ.

Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 

ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα η πράξη 

διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στον τόπο παροχής των 

υπηρεσιών. 2. Η πράξη ενσωματώνει  λειτουργίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες ΑμεΑ, οι 

οποίες διασφαλίζουν την ενημέρωση και πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

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

και γυναικών και εάν ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου.

2.7



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή
Βαθμολ

ογία
Αιτιολόγηση

Τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης 
ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης
ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική
ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική
ΟΧΙ Πν=0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 

Αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης

Νότιο Αιγαίο

5. Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη

ια. ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Σκοπιμότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

3.1

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με 
αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

Αποτελεσματικότητα 3.2

Εξετάζονται:

α) η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της 

πράξης σε σχέση με την Πολιτική «Εγγύηση για το Παιδί» καθώς και την πρόσβαση 

παιδιών και ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων απασχόλησης

β) ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην υποστήριξη της 

ομάδας στόχου και την αντιμετώπιση των αναγκών αυτής. Πιο συγκεκριμένα 

εξετάζονται τα εξής:  

1.  Ο προσδιορισμός και ανάλυση των ειδικών χαρακτηριστικών και αναγκών της 

ομάδας στόχου (βρέφη, παιδιά, κλπ) και των οικογενειών τους.

2. Η  ανταπόκριση και συμβολή της προτεινόμενης πράξης ως προς την κάλυψη / 

αντιμετώπιση  των εν λόγω χαρακτηριστικών  και αναγκών

γ)  εν γένει, ο αναμενόμενος βαθμός κάλυψης και αντιμετώπισης των αναγκών  

καθώς και άλλα αναμενόμενα οφέλη σε επίπεδο ωφελουμένων και των οικογενειών 

τους και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου σε σχέση και με το περιεχόμενο / 

φιλοσοφία του Ειδικού Στόχου στον οποίο εντάσσεται η πράξη, σύμφωνα με την 

Πρόσκληση  

 

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).



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή
Βαθμολ

ογία
Αιτιολόγηση

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Σκοπιμότητα πράξης

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική
ΟΧΙ Πi=0

Μεγάλος βαθμός αξιοποίησης των 

παραδοτέων της πράξης. 
ΝΑΙ

ΔΕΝ αξιοποιούνται επαρκώς τα παραδοτέα 

της πράξης.
ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 3=

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.

Αποδοτικότητα Πράξης 

Εξετάζονται τα αναμενόμενα οφέλη της πράξης και ο ωφελούμενος πληθυσμός από 

την υλοποίησή της

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 3

 

3.3

Εξετάζεται η βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης (προτεινόμενος 

προϋπολογισμός πράξης) και της επίτευξης στόχων (αναμενόμενες εκροές της 

προτεινόμενης πράξης). Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης 

εκροής πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς 

(προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης).

3.4
Βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός ωριμότητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης. 4-7

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

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. .
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

4.2
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 

αρμόδιου Οργάνου  για την ανάληψη της δράσης, 

αποφάσεις κατανομής καθηκόντων εσωτερικά στον 

Δικαιούχο, κλπ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  4 =

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.   Ωριμότητα πράξης

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4.1
Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την 

άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών 

ΝΑΙ

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων 
ενεργειών ωρίμανσης 
της πράξης

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

τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 4



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Νότιο Αιγαίο

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

1
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

2
ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

ια. ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές 

υπηρεσίεςια. ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά 

προσιτές υπηρεσίες

5. Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για 

τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 

δημιουργικής απασχόλησης

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


