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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων 

Σύμφωνα με: 

 τα άρθρα 73 «Επιλογή πράξεων από τη διαχειριστική αρχή», και 63 «Επιλεξιμότητα» του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 για τον «Καθορισμό κοινών διατάξεων για τα 

Ευρωπαϊκά Ταμεία»,  

 τα άρθρα  35, 36 40 & 51 του Ν. 4914/2022 για τη «Διαχείριση, έλεγχο και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 

2021-2027» και 

 το συμπληρωματικό κείμενο στο Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου για τη Λειτουργική Περιοχή Ι: «Επιλογή και έγκριση πράξεων» σχετικά 

με οδηγίες για την αξιολόγηση των προτάσεων, 

η Διαχειριστική Αρχή επιλέγει μεθοδολογία αξιολόγησης και καταρτίζει τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων, τα οποία 

εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Η μεθοδολογία αξιολόγησης και 

τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να είναι διαφανή και σαφώς 

περιγεγραμμένα και να συνοδεύουν την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ώστε 

να είναι εκ των προτέρων γνωστοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αξιολόγησης των 

προτάσεων.  

Οι βασικές μεθοδολογίες αξιολόγησης είναι η «Άμεση» (κατά την οποία οι 

προτάσεις αξιολογούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής και μέχρις 

εξαντλήσεων του διαθέσιμου προϋπολογισμού) και η «Συγκριτική» (κατά την 

οποία οι προτάσεις εξετάζονται συγκριτικά και επιλέγονται εκείνες που 

συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία). 

Η αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση πράξεων διενεργείται σε δύο στάδια: 

ΣΤΑΔΙΟ	Α΄:	Έλεγχος	πληρότητας	και	επιλεξιμότητας	πρότασης. 

Το Στάδιο Α’ έχει στόχο να διασφαλίσει, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία της 

αξιολόγησης τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό 

πλαίσιο και στην πρόσκληση, προκειμένου η πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο 

Β΄ της αξιολο�γησης. 

 



3 

 

 

 

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

Κατα�  το Στα� διο Β΄ διενεργει�ται η αξιολο�γηση των προτα� σεων συ� μφωνα με τα 

κριτήρια επιλογής πράξεων τα οποία διακρίνονται σε τέσσερις βασικές ομάδες:  

 1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου 

της πρότασης 

 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση 

οριζόντιων πολιτικών   

 3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Σκοπιμότητα πράξης 

 4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ωριμότητα 

 

1) Δράση Δ.2.1. Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού 

αποθέματος της ΠΝΑ 

Μεθοδολογία αξιολόγησης: Συγκριτική  

Επιλέγεται η συγκριτική αξιολόγηση καθώς  

 η πρόσκληση απευθύνεται σε πολλούς δυνητικούς δικαιούχους, οι οποίοι 

διεκδικούν ανταγωνιστικά τη χρηματοδότηση  

 το φυσικό αντικείμενο των πράξεων είναι ομοειδές και 

 ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των 

καταγεγραμμένων αναγκών   

Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά την υποβολή του 

συνόλου των προτάσεων και την αναλυτική κλιμακούμενη βαθμολόγηση των 

κριτηρίων. Οι προτάσεις θα καταταχθούν σε φθίνουσα σειρά και θα τεκμηριωθεί 

η επιλογή των πλέον κατάλληλων με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία. 

Επιλέχθηκαν τέσσερα κριτήρια από τα πέντε της ομάδας 3: Σκοπιμότητα και όλα 

τα κριτήρια της ομάδας 4: Ωριμότητα, τα οποία επιδέχονται βαθμολόγηση με 

πολλαπλές τιμές, ώστε με το πέρας της αξιολόγησης να προκύπτει επαρκής 

βαθμολογική διαφοροποίηση των προτάσεων στην τελική κατάταξη. Η στάθμιση 

των αποτελεσμάτων μεταξύ των ομάδων κριτηρίων είναι 50%. Η αξιολογούμενη  

πράξη και στις δύο παραπάνω ομάδες κριτήριων θα πρέπει να λαμβάνει βαθμό 

>0 ή ΝΑΙ πλην του κριτηρίου 3.4 (ΙΙΙ) που μπορεί να λάβει τιμή (0). 
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Σημειώνεται ότι στην ομάδα κριτηρίων 3: Σκοπιμότητα, έχει συμπεριληφθεί και  

βαθμολογούμενο κριτήριο για την αξιολόγηση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

της προτεινόμενης πράξης. Συγκεκριμένα βαθμολογείται η εκτιμώμενη ετήσια 

μείωση εκπομπών CO2, η ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ και η αναβάθμιση σε 

ανώτερη κατηγορία από αυτήν  των ελάχιστων προδιαγραφών που ορίζεται στο 

θεσμικό πλαίσιο. 

 

Για τις λοιπές ομάδες κριτηρίων έχει επιλεγεί η δυαδική βαθμολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

και ο αποκλεισμός κατά κριτήριο (όλα τα κριτήρια «ΝΑΙ»). 

 

Κριτήρια επιλογής πράξεων: Επισυνάπτεται φύλλο αξιολόγησης πράξεων στο 

οποίο θα καταγράφεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Το φύλλο αξιολόγησης 

περιέχει την τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου και τον τρόπο βαθμολόγησής του 

δηλαδή τις τιμές που δύναται να λάβει το εν λόγω κριτήριο και τις καταστάσεις 

στις οποίες αντιστοιχούν οι εν λόγω τιμές.  

 

2) Δράση Δ.1.3. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του 

πολιτισμού και τουρισμού 

Μεθοδολογία αξιολόγησης: Συγκριτική  

Επιλέγεται η συγκριτική αξιολόγηση καθώς  

 η πρόσκληση απευθύνεται σε πολλούς δυνητικούς δικαιούχους, οι οποίοι 

διεκδικούν ανταγωνιστικά τη χρηματοδότηση  

 το φυσικό αντικείμενο των πράξεων είναι ομοειδές και 

 ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των 

καταγεγραμμένων αναγκών   

Με βάση αυτή τη μεθοδολογία η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά την υποβολή του 

συνόλου των προτάσεων και την αναλυτική κλιμακούμενη βαθμολόγηση των 

κριτηρίων. Οι προτάσεις θα καταταχθούν σε φθίνουσα σειρά και θα τεκμηριωθεί 

η επιλογή των πλέον κατάλληλων  με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία. 

Επιλέχθηκαν τρία κριτήρια από τα πέντε της ομάδας 3: Σκοπιμότητα και όλα τα 

κριτήρια της ομάδας 4: Ωριμότητα, τα οποία επιδέχονται βαθμολόγηση με 
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πολλαπλές τιμές, ώστε με το πέρας της αξιολόγησης να προκύπτει επαρκής 

βαθμολογική διαφοροποίηση των προτάσεων στην τελική κατάταξη. Η στάθμιση 

των αποτελεσμάτων μεταξύ των ομάδων κριτηρίων είναι 50%. Η αξιολογούμενη  

πράξη και στα δύο παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να λαμβάνει βαθμό >0 ή ΝΑΙ 

Για τις λοιπές ομάδες κριτηρίων έχει επιλεγεί η δυαδική βαθμολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

και ο αποκλεισμός κατά κριτήριο (όλα τα κριτήρια «ΝΑΙ»). 

 

Κριτήρια επιλογής πράξεων: Επισυνάπτεται φύλλο αξιολόγησης πράξεων στο 

οποίο θα καταγράφεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Το φύλλο αξιολόγησης 

περιέχει την τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου και τον τρόπο βαθμολόγησης του 

δηλαδή τις τιμές που δύναται να λάβει το εν λόγω κριτήριο και τις καταστάσεις 

στις οποίες αντιστοιχούν οι εν λόγω τιμές.  

 

3) Δράση Δ.5.5. Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης των υπηκόων τρίτων 

χωρών στην αγορά εργασίας 

Μεθοδολογία αξιολόγησης: Άμεση 

Επιλέγεται η άμεση αξιολόγηση, καθώς η πρόσκληση απευθύνεται στον Διεθνή 

Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ο οποίος αποτελεί συγκεκριμένο δυνητικό 

δικαιούχο λόγω της φύσης της πράξης και της θεσμικής αποκλειστικής 

αρμοδιότητας.  

Με βάση τη μεθοδολογία της άμεσης αξιολόγησης οι προτάσεις δεν συγκρίνονται 

μεταξύ τους και επιλέγεται η δυαδική βαθμολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) σε όλα τα κριτήρια 

με αποκλεισμό κατά κριτήριο (όλα τα κριτήρια «ΝΑΙ»). Για τα κριτήρια της 

ομάδας  4: Ωριμότητα,  επιλέγεται αντιστοίχιση της επιλογής «ΝΑΙ» σε ποσοτική 

τιμή.  

Κριτήρια επιλογής πράξεων: Επισυνάπτεται φύλλο αξιολόγησης πράξεων στο 

οποίο θα καταγράφεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Το φύλλο αξιολόγησης 

περιέχει την τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου και τον τρόπο βαθμολόγησης του 

δηλαδή τις τιμές που δύναται να λάβει το εν λόγω κριτήριο και τις καταστάσεις 

στις οποίες αντιστοιχούν οι εν λόγω τιμές.  
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4) Δράση Δ.5.21. Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους 

στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών 

σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 

δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2022-2023 

Μεθοδολογία αξιολόγησης: Άμεση 

Επιλέγεται η άμεση αξιολόγηση, καθώς η πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΕΤΑΑ η 

οποία αποτελεί συγκεκριμένο δυνητικό δικαιούχο λόγω της φύσης της πράξης και 

της θεσμικής αποκλειστικής αρμοδιότητας (KYA με αρ. 77094/01.08.2022-ΦΕΚ 

4094/Β/01.08.2022) 

Με βάση τη μεθοδολογία της άμεσης αξιολόγησης οι προτάσεις δεν συγκρίνονται 

μεταξύ τους και επιλέγεται η δυαδική βαθμολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) σε όλα τα κριτήρια 

με αποκλεισμό κατά κριτήριο (όλα τα κριτήρια «ΝΑΙ»). Για τα κριτήρια της 

ομάδας  4: Ωριμότητα,  επιλέγεται αντιστοίχιση της επιλογής «ΝΑΙ» σε ποσοτική 

τιμή.  

Κριτήρια επιλογής πράξεων: Επισυνάπτεται φύλλο αξιολόγησης πράξεων στο 

οποίο θα καταγράφεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Το φύλλο αξιολόγησης 

περιέχει την τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου και τον τρόπο βαθμολόγησης του 

δηλαδή τις τιμές που δύναται να λάβει το εν λόγω κριτήριο και τις καταστάσεις 

στις οποίες αντιστοιχούν οι εν λόγω τιμές.  

 


