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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) περιγράφονται στο άρθρο 125 του
Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 4314/2014 «Οι
Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι υπεύθυνες για
τη διαχείριση του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
του εδαφίου δ’ της παρ. 3 του άρθρου 14 και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο
αυτό η διαχειριστική αρχή του κάθε προγράμματος : ......
ι) Για την επιλογή των πράξεων, η Διαχειριστική Αρχή:
αα) συντάσσει και, μετά την έγκρισή τους, εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια επιλογής τα
οποία :
i) διασφαλίζουν τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των αποτελεσμάτων της
σχετικής προτεραιότητας
ii) δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανή
iii) τηρούν τις γενικές αρχές προώθησης της ισότητας ανδρών και γυναικών, τη μη διάκρισης και της
αειφόρου ανάπτυξης (όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 Κανονισμού)
ββ) διασφαλίζει ότι μια επιλεγείσα πράξη εμπίπτει στο πεδίο του αρμόδιου Ταμείου ή Ταμείων και μπορεί να
ενταχθεί σε μια κατηγορία παρέμβασης που εντοπίζεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας ή των
προτεραιοτήτων του επιχειρησιακού προγράμματος
γγ) διασφαλίζει ότι παρέχεται στον δυνητικό δικαιούχο έγγραφο που καθορίζει τους όρους για την στήριξη
της κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης και την προθεσμία εκτέλεσης
δδ) εξασφαλίζει ότι ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή
ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης
εε) εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης έχει αρχίσει πριν από την υποβολή αίτησης
για χρηματοδότηση στη διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την εν λόγω πράξη
στστ) διασφαλίζει ότι οι πράξεις που επιλέγονται για στήριξη από τα Ταμεία δεν περιλαμβάνουν
δραστηριότητες που αποτελούν τμήμα πράξης, η οποία έχει υποβληθεί ή θα έπρεπε να υποβληθεί σε
διαδικασία ανάκτησης μετά τη μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του
προγράμματος
ζζ) καθορίζει τις κατηγορίες παρέμβασης στις οποίες αποδίδονται οι δαπάνες μιας πράξης.
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη τον «Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων
Χρηματοδότησης πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) συγχρηματοδοτούμενων από τα επιχειρησιακά
προγράμματα του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» διαμόρφωσε την μεθοδολογία
αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής που θα εφαρμοσθούν κατά την διαδικασία αξιολόγησης των πράξεων
που θα υποβληθούν στο πλαίσιο των δράσεων που εξειδικεύονται στο Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

2

Μεθοδολογία αξιολόγησης
Οι βασικές μεθοδολογίες αξιολόγησης είναι:
(Α) Άμεση Αξιολόγηση
Εφόσον επιλεγεί η άμεση αξιολόγηση, στην Πρόσκληση ορίζεται η αρχική καθώς και η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικών δικαιούχων. Η αρχική ημερομηνία θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την ανάρτηση της πρόσκλησης. Κάθε αίτηση που
υποβάλλεται αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία υποβολής. Εφόσον η αίτηση
ικανοποιεί τα κριτήρια που ορίζονται στην Πρόσκληση προωθείται για ένταξη στο ΕΠ. Η αξιολόγηση των
υποβαλλομένων αιτήσεων συνεχίζεται, με τη σειρά της ημερομηνίας του πρωτοκόλλου υποβολής, μέχρι να
εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ή αξιολογηθεί ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων.
Στην περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, η ΔΑ ή ο ΕΦ ενημερώνει τους δυνητικούς
δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΕΠ ή και του ΕΦ.
(Β) Συγκριτική Αξιολόγηση
Στη συγκριτική αξιολόγηση ορίζεται στην Πρόσκληση η αρχική καθώς και η καταληκτική ημερομηνία μέχρι
την οποία πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης των δυνητικών δικαιούχων, αλλά η
αξιολόγηση όλων των προτάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία και τα
αποτελέσματα να ανακοινωθούν ταυτόχρονα για όλες τις προτάσεις. Από τα κριτήρια τα οποία
βαθμολογούνται προκύπτει η συνολική βαθμολογία της κάθε πρότασης, βάσει της οποίας θα καθοριστεί η
σειρά κατάταξης των προτάσεων. Οι προτάσεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση (μέχρι να εξαντληθεί ο
διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης) είναι εκείνες με τις υψηλότερες βαθμολογίες, εφόσον
ικανοποιούνται και ενδεχόμενες ελάχιστες προϋποθέσεις έγκρισης που προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.

Επιλογή μεθοδολογίας Αξιολόγησης
Για τη λήψη της απόφασης σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης που θα επιλεγεί, πρέπει να
συνεκτιμηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου και θα προταθεί από την ΕΥΔη
επιλεγείσα μεθοδολογία στην Επιτροπή Παρακολούθησης για έγκριση.
Κατά κανόνα η άμεση αξιολόγηση είναι ταχύτερη κατά τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της, και επιτρέπει
στους δυνητικούς δικαιούχους που διαθέτουν ετοιμότητα υποβολής προτάσεων (και πληρούν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις της Πρόσκλησης) να χρηματοδοτηθούν χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, αφού κάθε πρόταση
αξιολογείται μόλις υποβληθεί. Όμως, δεν επιτρέπει σύγκριση και ιεράρχηση μεταξύ των προτάσεων
προκειμένου να επιλεγούν αυτές οι οποίες συνεισφέρουν περισσότερο στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της
πρόσκλησης.
Αντιθέτως, κατά κανόνα η συγκριτική αξιολόγηση είναι περισσότερο χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία,
απαιτεί μεγαλύτερη επεξεργασία για την εξειδίκευσή της στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε Πρόσκλησης
αλλά πλεονεκτεί σημαντικά στην τεκμηρίωση της επιλογής των πλέον κατάλληλων πράξεων, αφού κάθε
πρόταση συνοδεύεται από αναλυτική κλιμακούμενη βαθμολόγηση των κριτηρίων, βάσει της οποίας
επιλέγονται τελικά οι προτάσεις με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω για την επιλογή της καταλληλότερης μεθοδολογίας αξιολόγησης πρέπει να
συνεκτιμώνται παράμετροι που συσχετίζονται με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της κάθε Πρόσκλησης.
Ενδεικτικά αναφέρονται:

 το πλήθος και οι αρμοδιότητες των δυνητικών δικαιούχων
Στην περίπτωση που η Πρόσκληση απευθύνεται σε συγκεκριμένο δυνητικό δικαιούχο (π.χ. λόγω
θεσμικής αποκλειστικής αρμοδιότητας) είναι προφανές ότι θα επιλεγεί η άμεση αξιολόγηση.
Αντιθέτως, για Προσκλήσεις που απευθύνονται σε πολλούς δυνητικούς δικαιούχους που διεκδικούν
«ανταγωνιστικά» την χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης πλεονεκτεί η συγκριτική
αξιολόγηση.
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 το φυσικό αντικείμενο των πράξεων
Σε ορισμένες κατηγορίες πράξεων, όπως ερευνητικά προγράμματα, η συγκριτική αξιολόγηση
πλεονεκτεί έναντι της άμεσης. Στην περίπτωση όμως που η Πρόσκληση αφορά διακριτές πράξεις
συμπληρωματικές μεταξύ τους (είναι δηλαδή αναγκαία η υλοποίηση όλων των πράξεων προκειμένου
να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος χωρίς όμως να είναι εφικτή η ανάθεση του συνόλου των
πράξεων στον ίδιο δικαιούχο) η άμεση αξιολόγηση είναι πιθανώς πιο αποτελεσματική. Επίσης, η άμεση
αξιολόγηση είναι προσφορότερη για πράξεις, η υλοποίηση των οποίων είναι επιβεβλημένη από
ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας σε επίπεδο ΕΕ, και περιγράφονται με σαφήνεια στην Πρόσκληση.

 το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη)
Εφόσον οι πόροι που θα διατεθούν μέσω της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι επαρκούν για τη
χρηματοδότηση των προτάσεων που τελικά θα υποβληθούν (π.χ. πράξεις υποδομών όπου είναι
γνωστές στη ΔΑ οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν) η άμεση αξιολόγηση πλεονεκτεί (εφόσον άλλοι
παράγοντες δεν συνηγορούν για το αντίθετο). Αντίθετα, αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί
να καλύψει το σύνολο των καταγεγραμμένων αναγκών, είναι σκόπιμη η επιλογή της συγκριτικής
αξιολόγησης.

 αν είναι έργο τμηματοποιημένο (phasing)
Για τα τμηματοποιημένα (phasing) έργα επιλέγεται αποκλειστικά η άμεση αξιολόγηση.

 αν

η πρόσκληση αφορά πράξεις για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προκαταρκτικές
ενέργειες (όπως μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις κλπ)
Για τις πράξεις αυτές, που περιλαμβάνουν προκαταρκτικές ενέργειες, είναι σκόπιμη η επιλογή της
συγκριτικής αξιολόγησης.
Είναι προφανές ότι όλες οι ανωτέρω παράμετροι πρέπει να συνεκτιμώνται συνδυαστικά κατά την επιλογή της
μεθοδολογίας αξιολόγησης των προτάσεων.

Στάδια επιλογής πράξεων
Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων διενεργείται σε δύο στάδια:



ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης



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

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τα αρμόδια στελέχη της ΔΑ ή του ΕΦ ή και εξωτερικούς αξιολογητές, με
απόφαση της ΔΑ/ΕΦ, για τους οποίους διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι:



δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων



διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία για τη διενέργεια της αξιολόγησης

Κατά την άμεση αξιολόγηση η ΔΑ ή ο ΕΦ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και
διευκρινίσεων ενημερώνοντας εγγράφως το δικαιούχο, σύμφωνα με τη διαδικασία ΔΙ_2: «Επιλογή και
έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)». Ο δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει τα αιτηθέντα στοιχεία εντός
συγκεκριμένης προθεσμίας, πέραν της οποίας η πρόταση απορρίπτεται. Στη συνέχεια, η πρόταση
αξιολογείται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων.
Διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν και κατά τη διενέργεια της συγκριτικής αξιολόγησης.
Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τον /τους αξιολογητή/τες με σκοπό την καλύτερη
κατανόηση του περιεχομένου της πρότασης. Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ
προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την
υποβολή της αίτησης.
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Κριτήρια επιλογής πράξεων
ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
Το Στάδιο Α’ έχει στόχο να διασφαλίσει, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία της αξιολόγησης (συγκριτική ή
άμεση), τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στην πρόσκληση,
προκειμένου η πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, γίνεται
από το σύστημα ένας αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης, με τον οποίο ελέγχεται εάν:
 Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην
πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο
Στη συνέχεια εξετάζεται η επιλεξιμότητα της πρότασης ως προς τα επιμέρους κριτήρια όπως έχουν εγκριθεί
από τις οικείες Επιτροπές Παρακολούθησης. Ειδικότερα εξετάζεται:

Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που
ορίζονται στην πρόσκληση

Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος
γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται
στην πρόσκληση

Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης. Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης,
ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα και
έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική
πρόσκληση και ειδικότερα:
- Η αίτηση χρηματοδότησης πράξης, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα
- Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)
- Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση από τη ΔΑ ή τον ΕΦ (π.χ. μελέτες,
διοικητικές πράξεις, υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
2014-2020 κλπ).

Εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της
περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος, εκτός εάν στην πρόσκληση ορίζεται διαφορετική
προθεσμία

Ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία που ο
δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τον Καν.
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε
περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος στη
διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος
έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές».

Ότι η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η
οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την
τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους
ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της εκάστοτε πρόσκλησης.

Εάν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά
Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων
αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
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Στην περίπτωση πράξεων Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ), εάν η πράξη υποβάλλεται στο πλαίσιο εγκεκριμένου
Προγράμματος ΤΒ.

Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α΄, με εξαίρεση τα δύο τελευταία, τα οποία ενδέχεται να μην
απαιτούνται, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης των προτάσεων. Διαφορετικά η πρόταση
απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.

ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Κατά το Στάδιο Β΄ διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία
διακρίνονται σε πέντε βασικές ομάδες. Ακολούθως, παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία που δύνανται να
αξιολογηθούν για επιμέρους κριτήρια επιλογής πράξεων:
1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογείται:
Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο για
συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο.
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης
Τα κριτήρια της 1ης Ομάδας μπορεί να είναι είτε Δυαδικά (ναι/όχι) ή Δυαδικά με αντιστοίχιση ποσοτικών
τιμών ή Βαθμολογούμενα.
2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου
Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών,
προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού.
Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.
Αειφόρος ανάπτυξη
Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης.
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να ενταχθεί πράξη η οποία συμβάλλει αρνητικά έστω και σε ένα από τα
παραπάνω πέντε κριτήρια.
3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Σκοπιμότητα πράξης
Προκειμένου να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα μιας πράξης αυτή εξετάζεται ως προς τα παρακάτω κριτήρια:
Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης
Αποτελεσματικότητα
Αποδοτικότητα
Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
Καινοτομία
Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που είναι είτε
ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων
4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ωριμότητα
Τα κριτήρια αυτά μπορεί να καλύπτουν:
Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών
5η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου
Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογείται:
Η Διοικητική ικανότητα του φορέα της πρότασης (δυνητικός δικαιούχος
Η Επιχειρησιακή ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου,
Η Χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου
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Προσαρμογή κριτηρίων και προσδιορισμός τρόπου βαθμολόγησής τους
Για κάθε εξειδικευμένο κριτήριο, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης ορίζει 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. Είναι σκόπιμο – όπου είναι εφικτό –η ΔΑ να αναλύει/εξειδικεύει τα επίπεδα με ποσοτικούς όρους.
Είναι προφανές πως ο βαθμός είναι αποτέλεσμα ουσιαστικής κρίσης κατά την αξιολόγηση και θα πρέπει να
τεκμηριώνεται επαρκώς για κάθε κατηγορία κριτηρίων στους πίνακες αξιολόγησης.
Η επιλογή δυαδικής βαθμολόγησης σε όλα τα κριτήρια εφαρμόζει μόνο στην περίπτωση των προσκλήσεων
άμεσης αξιολόγησης, γεγονός που λαμβάνεται υπόψη κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων.
Στην περίπτωση των προσκλήσεων συγκριτικής αξιολόγησης, δύο τουλάχιστον κατηγορίες κριτηρίων πρέπει
να επιδέχονται βαθμολόγηση με πολλαπλές τιμές, ώστε να προκύπτουν κατά το δυνατόν διαφορετικοί
τελικοί βαθμοί ανά πρόταση και να αποφεύγεται η ισοβάθμιση. Επιλέγεται ο κατάλληλος συνδυασμός τιμών
και αριθμού κριτηρίων που επιδέχονται πολλαπλή τιμή ώστε με το πέρας της αξιολόγησης να προκύπτει
επαρκής βαθμολογική διαφοροποίηση των προτάσεων στην τελική κατάταξη (αποφυγή μεγάλου αριθμού
ισοβαθμιών). Παράλληλα υπάρχει στάθμιση των αποτελεσμάτων μεταξύ των ομάδων κριτηρίων, με την
ομάδα «Σκοπιμότητα» να έχει τον μεγαλύτερο συντελεστή στάθμισης (τουλάχιστον 50%) .
Η διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζεται διαδοχικά για τις επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων με τη σειρά που
κρίνει η Δ.Α. Σε περίπτωση που πρόταση αποκλείεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα αξιολόγησης μιας
κατηγορίας κριτηρίων, η Δ.Α. διακόπτει την αξιολόγηση. Ωστόσο, μπορεί να προβεί στην αξιολόγηση και
άλλων κατηγοριών κριτηρίων ώστε η αιτιολογημένη απόρριψη της πρότασης να περιλαμβάνει κρίση σε
μεγαλύτερο εύρος της πρότασης. Μια τέτοια επιλογή μπορεί κατά περίπτωση να είναι χρήσιμη προκειμένου
να υποδειχθούν στον δυνητικό τελικό δικαιούχο και άλλες ελλείψεις και αδυναμίες της πρότασής του για το
ενδεχόμενο μελλοντικής επανυποβολής της.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καθώς και η τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου καταγράφεται συμπληρώνοντας το
Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ισοβάθμισης μεταξύ προτάσεων, καθορίζεται στην πρόσκληση, το κριτήριο
βάσει του οποίου οι προτάσεις αυτές θα ιεραρχούνται (πχ ημερομηνία υποβολής, βαθμολόγηση κάποιου
συγκεκριμένου κριτηρίου κλπ)
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Στο πλαίσιο της προτεινόμενης μεθοδολογίας, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω και στη βάση του
Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής ΕΠ Κρήτη 2014, όπως αυτό προτείνεται για έγκριση στην Επιτροπή
Παρακολούθησης, εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής πράξεων για τις δράσεις :

Α.Π.

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Διαδικασία
Αξιολόγησης

1

1b

1.b.1. Επιδεικτικές - Πιλοτικές εφαρμογές
προωθούν την καινοτομία σε τομείς της RISCrete

2

6b

6.b.1. Υποδομές διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ’
Προτεραιότητας

Δράση
που

6.b.2. Υποδομές διαχείρισης λυμάτων

3

Άμεση
Άμεση
Συγκριτική

7.b

7.b.1. Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου

Άμεση

9a

9.a.1. Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Υγείας

Άμεση

9.a.3. Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Παιδικής
Φροντίδας

Συγκριτική

10a

10.a.1. Συμπλήρωση / αναβάθμιση υποδομών
προσχολικής,
πρωτοβάθμιας,
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Συγκριτική

4

8v

8.v.1. Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης
Αγοράς Εργασίας

Άμεση

5

9i

9.i.1. Παροχή φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών

Άμεση

9iii

9.iii.1. Παροχή φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με
αναπηρία

Άμεση

9.iii.2. Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες

Άμεση

9.iv.1.Υποστήριξη Γυναικών θυμάτων βίας (Ξενώνες –
Συμβουλευτικά Κέντρα)

Άμεση

9.iv
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

Δράση 1.b.1 : Επιδεικτικές – Πιλοτικές Εφαρμογές που προωθούν την καινοτομία σε τομείς της RISCrete
(Μεθοδολογία Αξιολόγησης : Άμεση)
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Δράση 1.b.1 : Επιδεικτικές – Πιλοτικές Εφαρμογές που προωθούν την καινοτομία σε τομείς της RISCrete
(Μεθοδολογία Αξιολόγησης : Άμεση)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)
 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της
πράξης.
Ο έλεγχος γίνεται με βάση την σχετική Πρόσκληση και τα στοιχεία
τεκμηρίωσης (π.χ. θεσμικό πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις,
καταστατικά φορέων, Προγραμματικές Συμβάσεις κλπ) που
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα
οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης:

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα
έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
1

2

3

Αίτηση

Τυποποιημένη Αίτηση χρηματοδότησης πράξης, υπογεγραμμένη από
το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

ναι/όχι

Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

ναι/όχι

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση της
ΕΥΔ (π.χ. μελέτες, αδειοδοτήσεις, διοικητικές πράξεις, υπολογισμός

ναι/όχι

10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

των καθαρών εσόδων, κλπ).
Εξετάζεται αν η πράξη ευθυγραμμίζεται με την Περιφερειακή
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
4

5

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας Π.Π. και
Πρόσκλησης

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας
του προγράμματος και όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου

Εξετάζεται ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της
προτεινόμενης πράξης και ότι δεν έχει εκτελεστεί πλήρως, μέχρι την
ημερομηνία που ο δυνητικός Δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση
χρηματοδότησης, όπως περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της
6 περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
7

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

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο / επενδυτική
προτεραιότητα / ειδικό στόχο / πεδίο παρέμβασης / δράσεις της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

9

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

Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του
Δικαιούχου ή / και του κύριου του έργου ή / και άλλων αρμόδιων
οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ναι/ όχι/ δεν
εφαρμόζεται

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 9 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται», για να ξεκινήσει το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης
των προτάσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

1Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

1

2

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης
πράξης

Εξετάζεται η πληρότητα και 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).

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζονται:
(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:
1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές
πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση,
αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων Έργων
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, και ο
βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών
δημοπράτησης) τόσο οι τιμές μονάδας όσο και ο συνολικός προϋπολογισμός
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Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
1.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως:
• πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί,
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο
αξιολόγησης της πρότασης.
• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο
ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό
δικαιούχο.
2) Εφόσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της
προτεινόμενης πράξης να ακολουθήσει μία από τις μεθόδους απλοποιημένου
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.

3

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζονται:
α) το φυσικό αντικείμενο.
β) η επιλεγμένη μέθοδος υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ).
γ) οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης π.χ.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση
κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης
όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών
πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της ΕΥΔ.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων
υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της
ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν.
4314/2014 (άρθρο 28).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Ναι

Δεν έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Όχι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.

2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

1

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

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των
υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες,
εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και
κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων του
Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία
διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η ΕΥΔ δύναται να
εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή μείωση της
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να εναρμονίζονται με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο της χώρας για την προώθηση της Ε&Τ και της καινοτομίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

2

3

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

Αειφόρος ανάπτυξη

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται
κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ) για την αξιολόγηση του
κριτηρίου της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού
και των κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την
επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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 Ε.Π.
Εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει
τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τους
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον, οπότε ανάλογα με το
στάδιο εξέλιξης του έργου
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

Ναι

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
δεν είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

Όχι

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Η πράξη σέβεται την αρχή
της αειφόρου ανάπτυξης
και ειδικότερα σε σχέση με
τους όρους, περιορισμούς
και κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος και
έχουν τηρηθεί οι εθνικοί και
κοινοτικοί κανόνες μέχρι τη
χρονική στιγμή της αίτησης
χρηματοδότησης.

Ναι

Η πράξη δεν σέβεται την
αρχή της αειφόρου
ανάπτυξης και ειδικότερα
σε σχέση με τους όρους,
περιορισμούς και
κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος και δεν
έχουν τηρηθεί οι εθνικοί και
κοινοτικοί κανόνες

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

4

5

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας
των ατόμων με αναπηρία

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

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 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 Ι.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ»)
καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.
- Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν
κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν
απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» κλπ).
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Η προτεινόμενη πράξη
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Όχι

Η προτεινόμενη πράξη
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο ή δεν
προβλέπεται λόγω της
φύσης της πράξης.

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 2 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».

3Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Σκοπιμότητα πράξης

1

2

3

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
Πράξης

Αποτελεσματικότητα

Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει
εντοπιστεί και του ειδικού στόχου 1 – «Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών
επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ στους τομείς προτεραιότητας της
Στρατηγικής ¨εξυπνης Εξειδίκευσης» που έχει προσδιοριστεί.

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην
Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για
την πράξη και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης
εκροής για την Πρόσκληση).

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο
κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η
αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Πi = (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης
εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης /
προϋπολογισμό Πρόσκλησης).
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Τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με
τον οποίο η προτεινόμενη
πράξη συμβάλλει στον
ειδικό στόχο.

Ναι

Δεν τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με
τον οποίο η προτεινόμενη
πράξη συμβάλλει στον
ειδικό στόχο.

Όχι

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική
(Πv > 0)

Ναι

Η πράξη δεν κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική
(Πv = 0)

Όχι

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά αποδοτική
(Πi > 0)

Ναι

Η πράξη δεν κρίνεται
ικανοποιητικά αποδοτική
(Πi = 0)

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

4

6

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα
της Πράξης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Εξετάζεται η περιγραφή και η τεκμηρίωση του Δικαιούχου του τρόπου με τον
οποίο τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε
περίπτωση πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία,
ο δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/
δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει
να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Κατά περίπτωση
και ανάλογα με τον τύπο των δράσεων η ΕΥΔ προσδιορίζει στην πρόσκληση
τα απαραίτητα στοιχεία/ τεκμήρια που απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτού
του κριτηρίου.
Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να
εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της.

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης
πράξης με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες, είτε σε εξέλιξη, στο
πλαίσιο του ΠΕ Π ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.
Οι πράξεις αυτές ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά
(ονομασία ΕΠ ή άλλο πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται/εντάχθηκαν,
Προγραμματική Περίοδος, περιεχόμενο, προϋπολογισμός, κλπ).

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.

4Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ωριμότητα πράξης
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Περιγράφεται επαρκώς ο
τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης
και τεκμηριώνεται η
συντήρηση της και η
εξασφάλιση της λειτουργίας
της.

Ναι

Δεν περιγράφεται επαρκώς
ο τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης
και τεκμηριώνεται η
συντήρηση της και η
εξασφάλιση της λειτουργίας
της.

Όχι

Η πράξη παρουσιάζει
συνέργεια/η και
συμπληρωματικότητα με
άλλο/α έργα

Ναι

Η πράξη δεν παρουσιάζει
συνέργεια/η και
συμπληρωματικότητα με
άλλο/α έργα

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1

2

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες,
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της
υλοποίησής της. Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης
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.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών,
πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ( π.χ.
διαδικασία απόκτησης γης, έγκρισης από συμβούλια, κλπ).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι
απαραίτητες ενέργειες
ωρίμανσης του έργου

Ναι

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
απαραίτητες ενέργειες
ωρίμανσης του έργου

Όχι

Έχουν ολοκληρωθεί οι
απαραίτητες διοικητικές
ενέργειες

Ναι

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
απαραίτητες διοικητικές
ενέργειες

Όχι

Ο δικαιούχος διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
την οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

1

Διοικητική ικανότητα

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

2

3

Επιχειρησιακή ικανότητα

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση
παρόμοιων πράξεων.
β. Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το
πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική εμπειρία) των
στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

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.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο δικαιούχος διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος δύναται να
συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται
να συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Δεν απαιτείται η καταβολή
ίδιων πόρων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 3 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».

20

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
Δράση 6.b.1: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας
(ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΜΕΣΗ)

21

Δράση 6.b.1: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας
(ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΜΕΣΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)
 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της
πράξης.
Ο έλεγχος γίνεται με βάση την σχετική Πρόσκληση και τα στοιχεία
τεκμηρίωσης (π.χ. θεσμικό πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις,
καταστατικά φορέων, Προγραμματικές Συμβάσεις κλπ) που
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα
οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης:

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα
έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
1

2

3
Αίτηση

Τυποποιημένη Αίτηση χρηματοδότησης πράξης, υπογεγραμμένη από
το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.
22

ναι/όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

4

5

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

ναι/όχι

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση της
ΕΥΔ (π.χ. Συμβατότητα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, μελέτες,
αδειοδοτήσεις, διοικητικές πράξεις, υπολογισμός των καθαρών
εσόδων, κλπ).

ναι/όχι

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας Π.Π. και
Πρόσκλησης

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας
του προγράμματος και όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου

Εξετάζεται ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της
προτεινόμενης πράξης και ότι δεν έχει εκτελεστεί πλήρως, μέχρι την
ημερομηνία που ο δυνητικός Δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση
χρηματοδότησης, όπως περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της
6 περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
7

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

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο / επενδυτική
προτεραιότητα / ειδικό στόχο / πεδίο παρέμβασης / δράσεις της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

9

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

Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του
Δικαιούχου ή / και του κύριου του έργου ή / και άλλων αρμόδιων
οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ναι/ όχι/ δεν
εφαρμόζεται

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 9 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται», για να ξεκινήσει το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης
των προτάσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.

23

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

1Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

1

2

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης
πράξης

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται η πληρότητα και 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).
Εξετάζονται:
(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:
1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές
πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση,
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Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων Έργων
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, και ο
βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών
δημοπράτησης) τόσο οι τιμές μονάδας όσο και ο συνολικός προϋπολογισμός
των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
1.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως:
• πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί,
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο
αξιολόγησης της πρότασης.
• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο
ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό
δικαιούχο.
(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.

3

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζονται:
α) το φυσικό αντικείμενο.
β) η επιλεγμένη μέθοδος υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ).
γ) οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι 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.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών
πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της ΕΥΔ.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων
υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της
ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν.
4314/2014 (άρθρο 28).

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

1

2

3

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

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

Αειφόρος ανάπτυξη

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των
υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες,
εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και
κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων του
Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ.
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση
των κανόνων, η ΕΥΔ δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή
κατ΄ αποκοπή μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται
κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ) για την αξιολόγηση του
κριτηρίου της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού
και των κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την
επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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 Ε.Π.
Επίσης εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο
Δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον.
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Έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Ναι

Δεν έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Όχι

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

Ναι

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
δεν είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

Όχι

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Η πράξη σέβεται την αρχή
της αειφόρου ανάπτυξης
και ειδικότερα σε σχέση με
τους όρους, περιορισμούς
και κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος και
έχουν τηρηθεί οι εθνικοί και
κοινοτικοί κανόνες μέχρι τη

Ναι

χρονική στιγμή της αίτησης
χρηματοδότησης.

4

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού.
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Η πράξη δεν σέβεται την
αρχή της αειφόρου
ανάπτυξης και ειδικότερα
σε σχέση με τους όρους,
περιορισμούς και
κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος και δεν
έχουν τηρηθεί οι εθνικοί και
κοινοτικοί κανόνες μέχρι τη
χρονική στιγμή της αίτησης
χρηματοδότησης.

Όχι

Η προτεινόμενη πράξη
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Όχι

5

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 Ι.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ»)
καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.
- Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν
κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν
απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» κλπ).

Η προτεινόμενη πράξη
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο ή δεν
προβλέπεται λόγω της
φύσης της πράξης.

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.

Όχι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 2 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».

29

3Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Σκοπιμότητα πράξης

1

2

3

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
Πράξης

Αποτελεσματικότητα

Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει
εντοπιστεί και του ειδικού στόχου 10 – «Η βελτίωση της ποιότητας των
υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία του υδροφόρου
ορίζοντα» που έχει προσδιοριστεί.

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην
Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για
την πράξη και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης
εκροής για την Πρόσκληση).

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο
κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η
αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Πi = (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης
εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης /
προϋπολογισμό Πρόσκλησης).
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Τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με
τον οποίο η προτεινόμενη
πράξη συμβάλλει στον
ειδικό στόχο.

Ναι

Δεν τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με
τον οποίο η προτεινόμενη
πράξη συμβάλλει στον
ειδικό στόχο.

Όχι

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική
(Πv > 0)

Ναι

Η πράξη δεν κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική
(Πv = 0)

Όχι

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά αποδοτική
(Πi > 0)

Ναι

Η πράξη δεν κρίνεται
ικανοποιητικά αποδοτική
(Πi = 0)

Όχι

4

5

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα
της Πράξης

Εξετάζεται η περιγραφή και η τεκμηρίωση του Δικαιούχου του τρόπου με τον
οποίο τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε
περίπτωση πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία,
ο δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/
δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει
να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Κατά περίπτωση
και ανάλογα με τον τύπο των δράσεων η ΕΥΔ προσδιορίζει στην πρόσκληση
τα απαραίτητα στοιχεία / τεκμήρια που απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτού
του κριτηρίου.
Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να
εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της.
Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης
πράξης με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες, είτε σε εξέλιξη, στο
πλαίσιο του ΠΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.
Οι πράξεις αυτές ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά
(ονομασία ΕΠ ή άλλο πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται/εντάχθηκαν,
Προγραμματική Περίοδος, περιεχόμενο, προϋπολογισμός, κλπ).

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.
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Περιγράφεται επαρκώς ο
τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης
και τεκμηριώνεται η
συντήρηση της και η
εξασφάλιση της λειτουργίας
της.

Ναι

Δεν περιγράφεται επαρκώς
ο τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης
και τεκμηριώνεται η
συντήρηση της και η
εξασφάλιση της λειτουργίας
της.

Όχι

Η πράξη έχει συνέργεια ή /
και συμπληρωματικότητα
με άλλο/α έργα.

Ναι

Η πράξη δεν έχει συνέργεια
ή / και
συμπληρωματικότητα με
άλλο/α έργα.

Όχι

4Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ωριμότητα πράξης

1

2

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες,
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της
υλοποίησής της. Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης
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.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών,
πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ( π.χ.
διαδικασία απόκτησης γης, έγκρισης από συμβούλια, κλπ).

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.
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Εγκεκριμένο σύνολο των
απαιτούμενων οριστικών
μελετών και είναι πλήρεις.
Σε περίπτωση που η πράξη θα
υλοποιηθεί με το σύστημα
μελέτη – κατασκευή:
εγκεκριμένες πλήρης
προμελέτες και εγκεκριμένα
τεύχη δημοπράτησης.

Ναι

Σημαντικές ελλείψεις στις
απαιτούμενες μελέτες
(ανώριμο έργο).

Όχι

Ολοκληρωμένες διαδικασίες
για το σύνολο των
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.
Όσον αφορά τη διαδικασία
απόκτησης γης (εφόσον
απαιτείται) αν γίνει με
απαλλοτρίωση να έχει
δημοσιευτεί η Απόφαση
κήρυξης απαλλοτριώσεων στο
ΦΕΚ ή αν γίνει με άμεση
εξαγορά : εκτίμηση από Σώμα
ανεξάρτητων ορκωτών
εκτιμητών και Υπεύθυνες
Δηλώσεις ιδιοκτητών περί
συμφωνίας εξαγοράς.

Ναι

Σημαντική έλλειψη
ολοκλήρωσης απαιτούμενων
διοικητικών διαδικασιών ανυπαρξία οικόπεδου

Όχι

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

1

2

3

Διοικητική ικανότητα

Επιχειρησιακή ικανότητα

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης.

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση
παρόμοιων πράξεων.
β. Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το
πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική εμπειρία) των
στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο
εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Ο δικαιούχος διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
την οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος δύναται να
συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται
να συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Δεν απαιτείται η καταβολή
ίδιων πόρων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 3 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
Δράση 6.b.2: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων
(ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ)
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Δράση 6.b.2: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων
(ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)
 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της
πράξης.
Ο έλεγχος γίνεται με βάση την σχετική Πρόσκληση και τα στοιχεία
τεκμηρίωσης (π.χ. θεσμικό πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις,
καταστατικά φορέων, Προγραμματικές Συμβάσεις κλπ) που
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα
οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης:

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα
έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
1

2

3

Αίτηση

Τυποποιημένη Αίτηση χρηματοδότησης πράξης, υπογεγραμμένη από
35

ναι/όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

4

5

Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

ναι/όχι

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση της
ΕΥΔ (π.χ. Συμβατότητα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, μελέτες,
αδειοδοτήσεις, διοικητικές πράξεις, υπολογισμός των καθαρών
εσόδων, κλπ).

ναι/όχι

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας Π.Π. και
Πρόσκλησης

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας
του προγράμματος και όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου

Εξετάζεται ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της
προτεινόμενης πράξης και ότι δεν έχει εκτελεστεί πλήρως, μέχρι την
ημερομηνία που ο δυνητικός Δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση
χρηματοδότησης, όπως περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της
6 περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
7

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

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο / επενδυτική
προτεραιότητα / ειδικό στόχο / πεδίο παρέμβασης / δράσεις της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

9

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

Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του
Δικαιούχου ή / και του κύριου του έργου ή / και άλλων αρμόδιων
οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ναι/ όχι/ δεν
εφαρμόζεται

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 9 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται», για να ξεκινήσει το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης
των προτάσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

1Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

1

2

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης
πράξης

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται η πληρότητα και 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).
Εξετάζονται:
(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:
1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές
πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση,
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Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων Έργων
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, και ο
βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών
δημοπράτησης) τόσο οι τιμές μονάδας όσο και ο συνολικός προϋπολογισμός
των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
1.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως:
• πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί,
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο
αξιολόγησης της πρότασης.
• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο
ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό
δικαιούχο.
(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.

3

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζονται:
α) το φυσικό αντικείμενο.
β) η επιλεγμένη μέθοδος υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ).
γ) οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι 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.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών
πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της ΕΥΔ.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων
υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της
ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν.
4314/2014 (άρθρο 28).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Ναι

Δεν έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Όχι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.

2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

1

2

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

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

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των
υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες,
εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και
κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων του
Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ.
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση
των κανόνων, η ΕΥΔ δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή
κατ΄ αποκοπή μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται
κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ) για την αξιολόγηση του
κριτηρίου της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού
και των κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την
επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.
Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
δεν είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.
Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων.

Ναι

Όχι
Δεν
εφαρμόζετ
αι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

3

4

Αειφόρος ανάπτυξη

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

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 Ε.Π.
Επίσης εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο
Δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον.

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Η πράξη σέβεται την αρχή
της αειφόρου ανάπτυξης
και ειδικότερα σε σχέση με
τους όρους, περιορισμούς
και κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος και
έχουν τηρηθεί οι εθνικοί και
κοινοτικοί κανόνες μέχρι τη
χρονική στιγμή της αίτησης
χρηματοδότησης.

Ναι

Η πράξη δεν σέβεται την
αρχή της αειφόρου
ανάπτυξης και ειδικότερα
σε σχέση με τους όρους,
περιορισμούς και
κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος και δεν
έχουν τηρηθεί οι εθνικοί και
κοινοτικοί κανόνες μέχρι τη
χρονική στιγμή της αίτησης
χρηματοδότησης.

Όχι

Η προτεινόμενη πράξη
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

5

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 Ι.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ»)
καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.
- Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν
κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν
απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» κλπ).

Η προτεινόμενη πράξη
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο
ή δεν προβλέπεται λόγω
της φύσης της πράξης.

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.

Όχι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 2 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Σκοπιμότητα πράξης

1

2

3

4

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
Πράξης

Αποτελεσματικότητα

Αποδοτικότητα

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει
εντοπιστεί και του ειδικού στόχου 10 – «Η βελτίωση της ποιότητας των
υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία του υδροφόρου
ορίζοντα» που έχει προσδιοριστεί.
Τα προτεινόμενα έργα εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα του νερού
κολύμβησης και των υπογείων υδάτων και συμβάλλουν στην προστασία της
θαλάσσιας και χερσαίας χλωρίδας και πανίδας.
Τα προτεινόμενα έργα αντιμετωπίζουν ανάγκες παράκτιων τουριστικών
περιοχών και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών της Κρήτης.

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην
Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για
την πράξη και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης
εκροής για την Πρόσκληση).

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο
κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η
αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Πi = (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης
εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης /
προϋπολογισμό Πρόσκλησης).
Εξετάζεται η περιγραφή και η τεκμηρίωση του Δικαιούχου του τρόπου με τον
οποίο τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε
περίπτωση πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία,
ο δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/
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Τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με
τον οποίο η προτεινόμενη
πράξη συμβάλλει στον
ειδικό στόχο.

Ναι

Δεν τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με
τον οποίο η προτεινόμενη
πράξη συμβάλλει στον
ειδικό στόχο.

Όχι

0,5 ≤ Πv

10

0,3 ≤ Πv < 0,5

7

0,1 ≤ Πv < 0,3

5

0 < Πv < 0,1

3

Πv = 0

0

0,5 ≤ Πi

10

0,3 ≤ Πi < 0,5

7

0,1 ≤ Πi < 0,3

5

0 < Πi < 0,1

3

Πi = 0

0

Περιγράφεται επαρκώς ο
τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης και
τεκμηριώνεται η συντήρηση

Ναι

Η βαρύτητα της 3ης
ομάδας κριτηρίων
είναι 50%.

5

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα
της Πράξης

δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει
να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Κατά περίπτωση
και ανάλογα με τον τύπο των δράσεων η ΕΥΔ προσδιορίζει στην πρόσκληση
τα απαραίτητα στοιχεία / τεκμήρια που απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτού
του κριτηρίου.
Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να
εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της.

της και η εξασφάλιση της
λειτουργίας της.

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης
πράξης με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες, είτε σε εξέλιξη, στο
πλαίσιο του ΠΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.
Οι πράξεις αυτές ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά
(ονομασία ΕΠ ή άλλο πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται/εντάχθηκαν,
Προγραμματική Περίοδος, περιεχόμενο, προϋπολογισμός, κλπ).

Υψηλή συνέργεια /
συμπληρωματικότητα

7 - 10

Μέση συνέργεια /
συμπληρωματικότητα

4-6

Χαμηλή συνέργεια /
συμπληρωματικότητα

1-3

Δεν περιγράφεται επαρκώς
ο τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης και
τεκμηριώνεται η συντήρηση
της και η εξασφάλιση της
λειτουργίας της.

Όχι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) στα κριτήρια 1 και 4.
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου : (άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων 2, 3 και 5) / 3 - Εφόσον μία πράξη λάβει μηδέν (0) στα κριτήρια 2 ή 3 απορρίπτεται.
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4Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ωριμότητα πράξης
Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση
σε εξέλιξη σε τουλάχιστον ένα
υποέργο (εργολαβία) η οποία
έλαβε θετική γνωμοδότηση κατά
τον έλεγχο νομιμότητας (ΝΑΙ
στο κριτήριο 1 – 2ης Ομάδας).

1

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες,
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της
υλοποίησής της. Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης
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.
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Υψηλή ωριμότητα :
α) βαθμολογία 8:
1. Εγκεκριμένες οι
απαιτούμενες μελέτες και τα
τεύχη δημοπράτησης και είναι
πλήρεις
2. Σε περίπτωση που η πράξη
θα υλοποιηθεί με το σύστημα
μελέτη – κατασκευή:
εγκεκριμένες πλήρης
προμελέτες και εγκεκριμένα
πλήρη τεύχη δημοπράτησης.
β) βαθμολογία 7:
1. Εγκεκριμένες οι
απαιτούμενες μελέτες και είναι
πλήρεις .
2. Τεύχη δημοπράτησης με
ελλείψεις.
Υποβάλλονται και εξετάζονται:
η περίληψη της διακήρυξης, η
διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη
διαγωνισμού, όπως
προβλέπονται από το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο παραγωγής
δημοσίων έργων, δηλαδή:
- Έντυπο οικονομικής
προσφοράς
- Τιμολόγιο μελέτης
- Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων
- Τεχνική Συγγραφή
Υποχρεώσεων (Τεχνικές
Προδιαγραφές και τα
παραρτήματά τους)

10

Η βαρύτητα της 4ης
ομάδας κριτηρίων
είναι 50%.
7-8

- Προϋπολογισμός Μελέτης
- Πλήρης αναλυτική
προμέτρηση
- Πλήρης τεχνική μελέτη με όλα
τα συνημμένα τεύχη και σχέδια
3. Σε περίπτωση που η πράξη
θα υλοποιηθεί με το σύστημα
μελέτη – κατασκευή:
εγκεκριμένες πλήρης
προμελέτες και τεύχη
δημοπράτησης με ελλείψεις.
Μέση Ωριμότητα:
α) βαθμολογία 6:
Εγκεκριμένες οι απαιτούμενες
μελέτες και είναι πλήρεις.
Σε περίπτωση που η πράξη θα
υλοποιηθεί με το σύστημα
μελέτη – κατασκευή:
εγκεκριμένες πλήρης
προμελέτες.
β) βαθμολογία 5:
Εγκεκριμένες οι απαιτούμενες
μελέτες και έχουν ελλείψεις.
Σε περίπτωση που η πράξη θα
υλοποιηθεί με το σύστημα
μελέτη – κατασκευή:
εγκεκριμένες προμελέτες με
ελλείψεις.

5-6

Ανώριμη Πρόταση:
Σημαντικές απουσίες ελλείψεις
απαραίτητων μελετών ανυπαρξία ουσιαστικών
μελετών.

0

- Όταν το υποέργο αφορά σε προμήθεια,
τεκμηριώνεται από την ύπαρξη εγκεκριμένων
προδιαγραφών του εξοπλισμού.
- Όταν το υποέργο αφορά σε ανάθεση
«προμήθειας – εγκατάστασης» θα εξεταστούν
οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες για την
υποδομή σε συνδυασμό με τις εγκεκριμένες
προδιαγραφές του εξοπλισμού.
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Απόλυτη διοικητική
ετοιμότητα :
Να υπάρχουν όλες οι
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις /
εγκρίσεις και να έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία
απόκτησης γης (εφόσον
απαιτείται).

2

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών,
πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ( π.χ.
διαδικασία απόκτησης γης, έγκρισης από συμβούλια, κλπ).

Μέσος βαθμός προόδου :
Να έχουν ολοκληρωθεί οι
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις /
εγκρίσεις (ανάλογα το είδος της
πράξης).
Και όσον αφορά στην
απόκτησης γης με
απαλλοτρίωση:
- Έκδοση Απόφασης Τιμών
Μονάδος από το Δικαστήριο,
Βαθμός (8)
- Δημοσίευση ΚΥΑ Κήρυξης
Απαλλοτριώσεων στο ΦΕΚ,
Βαθμός (6)
- Εγκεκριμένα κτηματολογικά
διαγράμματα και πίνακες,
Βαθμός (4)
Όσον αφορά στην απόκτησης
γης με άμεση εξαγορά:
- Εκτίμηση από Σώμα
ανεξάρτητων ορκωτών
εκτιμητών και Υπεύθυνες
Δηλώσεις ιδιοκτητών περί
συμφωνίας εξαγοράς, Βαθμός
(8)
Χαμηλός βαθμός προόδου:
Σημαντική έλλειψη
ολοκλήρωσης διοικητικών
διαδικασιών - ανυπαρξία
οικοπέδου

Συντελεστής στάθμισης κριτηρίου 1: 70% - Συντελεστής στάθμισης κριτηρίου Δ2: 30%
Εφόσον μία πράξη λάβει μηδέν (0) στο κριτήρια 1 ή 2 απορρίπτεται.
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10

4-8

0

Η βαρύτητα της 5ης
ομάδας κριτηρίων
είναι 50%.

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

1

2

3

Διοικητική ικανότητα

Επιχειρησιακή ικανότητα

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης.

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση
παρόμοιων πράξεων.
β. Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το
πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική εμπειρία) των
στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο
εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Ο δικαιούχος διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
την οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος δύναται να
συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται
να συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Δεν απαιτείται η καταβολή
ίδιων πόρων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 3 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
Δράση 7.b.1: Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου
(ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΜΕΣΗ)
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Δράση 7.b.1: Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου
(ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΜΕΣΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)
 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της
πράξης.
Ο έλεγχος γίνεται με βάση την σχετική Πρόσκληση και τα στοιχεία
τεκμηρίωσης (π.χ. θεσμικό πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις,
καταστατικά φορέων, Προγραμματικές Συμβάσεις κλπ) που
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα
οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης:

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα
έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
1

2

3
Αίτηση

Τυποποιημένη Αίτηση χρηματοδότησης πράξης, υπογεγραμμένη από
το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.
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ναι/όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

4

5

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

ναι/όχι

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση της
ΕΥΔ (π.χ. Συμμόρφωση με το ΣΠΕΜ, μελέτες, αδειοδοτήσεις,
διοικητικές πράξεις, υπολογισμός των καθαρών εσόδων, κλπ).

ναι/όχι

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας Π.Π. και
Πρόσκλησης

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας
του προγράμματος και όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου

Εξετάζεται ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της
προτεινόμενης πράξης και ότι δεν έχει εκτελεστεί πλήρως, μέχρι την
ημερομηνία που ο δυνητικός Δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση
χρηματοδότησης, όπως περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της
6 περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
7

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

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο / επενδυτική
προτεραιότητα / ειδικό στόχο / πεδίο παρέμβασης / δράσεις της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

9

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

Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του
Δικαιούχου ή / και του κύριου του έργου ή / και άλλων αρμόδιων
οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ναι/ όχι/ δεν
εφαρμόζεται

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 9 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται», για να ξεκινήσει το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης
των προτάσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

1Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

1

2

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης
πράξης

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται η πληρότητα και 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).
Εξετάζονται:
(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:
1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές
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Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση,
αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων Έργων
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, και ο
βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών
δημοπράτησης) τόσο οι τιμές μονάδας όσο και ο συνολικός προϋπολογισμός
των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
1.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως:
• πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί,
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο
αξιολόγησης της πρότασης.
• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο
ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό
δικαιούχο.
(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.

3

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζονται:
α) το φυσικό αντικείμενο.
β) η επιλεγμένη μέθοδος υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ).
γ) οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι 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.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών
πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της ΕΥΔ.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων
υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της
ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν.
4314/2014 (άρθρο 28).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Ναι

Δεν έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Όχι

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

Ναι

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
δεν είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

Όχι

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία

Δεν

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.

2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

1

2

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

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

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των
υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες,
εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και
κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων του
Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ.
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση
των κανόνων, η ΕΥΔ δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή
κατ΄ αποκοπή μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται
κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ) για την αξιολόγηση του
κριτηρίου της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού
και των κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την
επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
κρατικών ενισχύσεων.

3

4

Αειφόρος ανάπτυξη

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης

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 Ε.Π.
Επίσης εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο
Δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον.

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού.
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ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ
εφαρμόζετ
αι

Η πράξη σέβεται την αρχή
της αειφόρου ανάπτυξης
και ειδικότερα σε σχέση με
τους όρους, περιορισμούς
και κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος και
έχουν τηρηθεί οι εθνικοί και
κοινοτικοί κανόνες μέχρι τη
χρονική στιγμή της αίτησης
χρηματοδότησης.

Ναι

Η πράξη δεν σέβεται την
αρχή της αειφόρου
ανάπτυξης και ειδικότερα
σε σχέση με τους όρους,
περιορισμούς και
κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος και δεν
έχουν τηρηθεί οι εθνικοί και
κοινοτικοί κανόνες μέχρι τη
χρονική στιγμή της αίτησης
χρηματοδότησης.

Όχι

Η προτεινόμενη πράξη
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

5

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας
των ατόμων με αναπηρία

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

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 Ι.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ»)
καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.
- Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν
κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν
απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» κλπ).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Η προτεινόμενη πράξη δεν
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Όχι

Η προτεινόμενη πράξη
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο ή δεν
προβλέπεται λόγω της
φύσης της πράξης.

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.

Όχι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 2 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Σκοπιμότητα πράξης

1

2

3

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
Πράξης

Αποτελεσματικότητα

Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει
εντοπιστεί και του ειδικού στόχου 16 – «Η ενίσχυση της περιφερειακής
κινητικότητας» που έχει προσδιοριστεί.
Τα προτεινόμενα έργα εξασφαλίζουν τη βελτίωση της συνδεσιμότητας με το
ΔΕΜ και τους κόμβους, περιοχών υψηλής επισκεψιμότητας και
παραγωγικότητας.

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην
Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για
την πράξη και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης
εκροής για την Πρόσκληση).

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο
κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η
αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Πi= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης
εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης /
προϋπολογισμό Πρόσκλησης).
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Τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με
τον οποίο η προτεινόμενη
πράξη συμβάλλει στον
ειδικό στόχο.

Ναι

Δεν τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με
τον οποίο η προτεινόμενη
πράξη συμβάλλει στον
ειδικό στόχο.

Όχι

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική
(Πv > 0)

Ναι

Η πράξη δεν κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική
(Πv = 0)

Όχι

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά αποδοτική
(Πi > 0)

Ναι

Η πράξη δεν κρίνεται
ικανοποιητικά αποδοτική
(Πi = 0)

Όχι

4

5

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα
της Πράξης

Εξετάζεται η περιγραφή και η τεκμηρίωση του Δικαιούχου του τρόπου με τον
οποίο τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε
περίπτωση πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία,
ο δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/
δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει
να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Κατά περίπτωση
και ανάλογα με τον τύπο των δράσεων η ΕΥΔ προσδιορίζει στην πρόσκληση
τα απαραίτητα στοιχεία / τεκμήρια που απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτού
του κριτηρίου.
Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να
εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της.

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης
πράξης με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες, είτε σε εξέλιξη, στο
πλαίσιο του ΠΕ Π ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.
Οι πράξεις αυτές ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά
(ονομασία ΕΠ ή άλλο πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται/εντάχθηκαν,
Προγραμματική Περίοδος, περιεχόμενο, προϋπολογισμός, κλπ).

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.
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Περιγράφεται επαρκώς ο
τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης
και τεκμηριώνεται η
συντήρηση της και η
εξασφάλιση της λειτουργίας
της.

Ναι

Δεν περιγράφεται επαρκώς
ο τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης
και τεκμηριώνεται η
συντήρηση της και η
εξασφάλιση της λειτουργίας
της.

Όχι

Η πράξη έχει συνέργεια ή /
και συμπληρωματικότητα
με άλλο/α έργα.

Ναι

Η πράξη δεν έχει συνέργεια
ή / και
συμπληρωματικότητα με
άλλο/α έργα.

Όχι

4Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ωριμότητα πράξης

1

2

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες,
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της
υλοποίησής της. Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης
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.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών,
πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ.
διαδικασία απόκτησης γης, έγκρισης από συμβούλια, κλπ).

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.
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Εγκεκριμένο σύνολο των
απαιτούμενων οριστικών
μελετών και είναι πλήρεις.

Ναι

Σημαντικές ελλείψεις στις
απαιτούμενες μελέτες
(ανώριμο έργο).

Όχι

Ολοκληρωμένες
διαδικασίες για το σύνολο
των απαιτούμενων
αδειοδοτήσεων.
Όσον αφορά τη διαδικασία
απόκτησης γης (εφόσον
απαιτείται) να έχει
δημοσιευτεί η Απόφαση
κήρυξης απαλλοτριώσεων
στο ΦΕΚ.
Σε περίπτωση που δεν
απαιτούνται
απαλλοτριώσεις
βεβαιώνεται από τον
Δικαιούχο η οριστική
κατάληψη της
απαιτούμενης γης.

Ναι

Σημαντική έλλειψη
ολοκλήρωσης
απαιτούμενων διοικητικών
διαδικασιών - ανυπαρξία
οικόπεδου

Όχι

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

1

2

3

Διοικητική ικανότητα

Επιχειρησιακή ικανότητα

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης.

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση
παρόμοιων πράξεων.
β. Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το
πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική εμπειρία) των
στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο
εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Ο δικαιούχος διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
την οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος δύναται να
συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται
να συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Δεν απαιτείται η καταβολή
ίδιων πόρων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 3 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
Δράση 9.a.1: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Υγείας
(ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΜΕΣΗ)
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Δράση 9.a.1: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Υγείας
(ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΜΕΣΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)
 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της
πράξης.
Ο έλεγχος γίνεται με βάση την σχετική Πρόσκληση και τα στοιχεία
τεκμηρίωσης (π.χ. θεσμικό πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις,
καταστατικά φορέων, Προγραμματικές Συμβάσεις κλπ) που
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα
οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης:

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα
έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
1

2

3
Αίτηση

Τυποποιημένη Αίτηση χρηματοδότησης πράξης, υπογεγραμμένη από
το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.
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ναι/όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

4

5

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

ναι/όχι

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση της
ΕΥΔ (π.χ.μελέτες, αδειοδοτήσεις, διοικητικές πράξεις, υπολογισμός των
καθαρών εσόδων, κλπ).

ναι/όχι

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας Π.Π. και
Πρόσκλησης

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας
του προγράμματος και όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου

Εξετάζεται ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της
προτεινόμενης πράξης και ότι δεν έχει εκτελεστεί πλήρως, μέχρι την
ημερομηνία που ο δυνητικός Δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση
χρηματοδότησης, όπως περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της
6 περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
7

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

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο / επενδυτική
προτεραιότητα / ειδικό στόχο / πεδίο παρέμβασης / δράσεις της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

9

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

Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του
Δικαιούχου ή / και του κύριου του έργου ή / και άλλων αρμόδιων
οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ναι/ όχι/ δεν
εφαρμόζεται

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 9 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται», για να ξεκινήσει το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης
των προτάσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

1Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

1

2

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης
πράξης

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται η πληρότητα και 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).
Εξετάζονται:
(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:
1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές
πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση,
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Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων Έργων
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, και ο
βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών
δημοπράτησης) τόσο οι τιμές μονάδας όσο και ο συνολικός προϋπολογισμός
των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
1.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως:
• πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί,
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο
αξιολόγησης της πρότασης.
• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο
ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό
δικαιούχο.
(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.

3

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζονται:
α) το φυσικό αντικείμενο.
β) η επιλεγμένη μέθοδος υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ).
γ) οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι 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.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών
πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της ΕΥΔ.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων
υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της
ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν.
4314/2014 (άρθρο 28).

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

1

2

3

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

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

Αειφόρος ανάπτυξη

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των
υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες,
εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και
κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων του
Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ.
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση
των κανόνων, η ΕΥΔ δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή
κατ΄ αποκοπή μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται
κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ) για την αξιολόγηση του
κριτηρίου της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού
και των κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την
επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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 Ε.Π.
Επίσης εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο
Δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον.
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Έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Ναι

Δεν έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Όχι

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

Ναι

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
δεν είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

Όχι

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Η πράξη σέβεται την αρχή
της αειφόρου ανάπτυξης
και ειδικότερα σε σχέση με
τους όρους, περιορισμούς
και κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος και
έχουν τηρηθεί οι εθνικοί και
κοινοτικοί κανόνες μέχρι τη

Ναι

χρονική στιγμή της αίτησης
χρηματοδότησης.

4

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού.
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Η πράξη δεν σέβεται την
αρχή της αειφόρου
ανάπτυξης και ειδικότερα
σε σχέση με τους όρους,
περιορισμούς και
κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος και δεν
έχουν τηρηθεί οι εθνικοί και
κοινοτικοί κανόνες μέχρι τη
χρονική στιγμή της αίτησης
χρηματοδότησης.

Όχι

Η προτεινόμενη πράξη
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Όχι

5

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 Ι.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ»)
καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.
- Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν
κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν
απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» κλπ).

Η προτεινόμενη πράξη
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο ή δεν
προβλέπεται λόγω της
φύσης της πράξης.

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.

Όχι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 2 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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3Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Σκοπιμότητα πράξης

1

2

3

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
Πράξης

Αποτελεσματικότητα

Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει
εντοπιστεί και του ειδικού στόχου 18 – «Η βελτίωση της πρόσβασης σε
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στο σύνολο των κατοίκων της Κρήτης» που
έχει προσδιοριστεί.

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην
Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για
την πράξη και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης
εκροής για την Πρόσκληση).

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο
κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η
αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Πi = (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης
εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης /
προϋπολογισμό Πρόσκλησης).
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Τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με
τον οποίο η προτεινόμενη
πράξη συμβάλλει στον
ειδικό στόχο.

Ναι

Δεν τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με
τον οποίο η προτεινόμενη
πράξη συμβάλλει στον
ειδικό στόχο.

Όχι

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική
(Πv > 0)

Ναι

Η πράξη δεν κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική
(Πv = 0)

Όχι

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά αποδοτική
(Πi > 0)

Ναι

Η πράξη δεν κρίνεται
ικανοποιητικά αποδοτική
(Πi = 0)

Όχι

4

5

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα
της Πράξης

Εξετάζεται η περιγραφή και η τεκμηρίωση του Δικαιούχου του τρόπου με τον
οποίο τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε
περίπτωση πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία,
ο δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/
δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει
να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Κατά περίπτωση
και ανάλογα με τον τύπο των δράσεων η ΕΥΔ προσδιορίζει στην πρόσκληση
τα απαραίτητα στοιχεία / τεκμήρια που απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτού
του κριτηρίου.
Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να
εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της.
Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης
πράξης με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες, είτε σε εξέλιξη, στο
πλαίσιο του ΠΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.
Οι πράξεις αυτές ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά
(ονομασία ΕΠ ή άλλο πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται/εντάχθηκαν,
Προγραμματική Περίοδος, περιεχόμενο, προϋπολογισμός, κλπ).

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.
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Περιγράφεται επαρκώς ο
τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης
και τεκμηριώνεται η
συντήρηση της και η
εξασφάλιση της λειτουργίας
της.

Ναι

Δεν περιγράφεται επαρκώς
ο τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης
και τεκμηριώνεται η
συντήρηση της και η
εξασφάλιση της λειτουργίας
της.

Όχι

Η πράξη έχει συνέργεια ή /
και συμπληρωματικότητα
με άλλο/α έργα.

Ναι

Η πράξη δεν έχει συνέργεια
ή / και
συμπληρωματικότητα με
άλλο/α έργα.

Όχι

4Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ωριμότητα πράξης

1

2

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες,
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της
υλοποίησής της. Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης
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.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών,
πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ( π.χ.
διαδικασία απόκτησης γης, έγκρισης από συμβούλια, κλπ).

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.
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Εγκεκριμένο σύνολο των
απαιτούμενων οριστικών
μελετών και είναι πλήρεις.

Ναι

Σημαντικές ελλείψεις στις
απαιτούμενες μελέτες
(ανώριμο έργο).

Όχι

Ολοκληρωμένες
διαδικασίες για το σύνολο
των απαιτούμενων
αδειοδοτήσεων και να έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία
απόκτησης γης (εφόσον
απαιτείται).

Ναι

Σημαντική έλλειψη
ολοκλήρωσης
απαιτούμενων διοικητικών
διαδικασιών - ανυπαρξία
οικόπεδου

Όχι

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

1

2

3

Διοικητική ικανότητα

Επιχειρησιακή ικανότητα

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης.

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση
παρόμοιων πράξεων.
β. Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το
πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική εμπειρία) των
στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο
εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Ο δικαιούχος διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
την οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος δύναται να
συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται
να συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Δεν απαιτείται η καταβολή
ίδιων πόρων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 3 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
Δράση 9.a.3: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Παιδικής Φροντίδας
(ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ)

73

Δράση 9.a.3: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Παιδικής Φροντίδας
(ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)
 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της
πράξης.
Ο έλεγχος γίνεται με βάση την σχετική Πρόσκληση και τα στοιχεία
τεκμηρίωσης (π.χ. θεσμικό πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις,
καταστατικά φορέων, Προγραμματικές Συμβάσεις κλπ) που
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα
οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης:

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα
έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
1

2

3
Αίτηση

Τυποποιημένη Αίτηση χρηματοδότησης πράξης, υπογεγραμμένη από
το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.
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ναι/όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

4

5

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

ναι/όχι

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση της
ΕΥΔ (π.χ. μελέτες, αδειοδοτήσεις, διοικητικές πράξεις, υπολογισμός
των καθαρών εσόδων, κλπ).

ναι/όχι

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας Π.Π. και
Πρόσκλησης

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας
του προγράμματος και όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου

Εξετάζεται ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της
προτεινόμενης πράξης και ότι δεν έχει εκτελεστεί πλήρως, μέχρι την
ημερομηνία που ο δυνητικός Δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση
χρηματοδότησης, όπως περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της
6 περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
7

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

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο / επενδυτική
προτεραιότητα / ειδικό στόχο / πεδίο παρέμβασης / δράσεις της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

9

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

Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του
Δικαιούχου ή / και του κύριου του έργου ή / και άλλων αρμόδιων
οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ναι/ όχι/ δεν
εφαρμόζεται

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 9 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται», για να ξεκινήσει το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης
των προτάσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

1Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

1

2

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης
πράξης

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται η πληρότητα και 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).
Εξετάζονται:
(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:
1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές
πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση,
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Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων Έργων
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, και ο
βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών
δημοπράτησης) τόσο οι τιμές μονάδας όσο και ο συνολικός προϋπολογισμός
των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
1.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως:
• πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί,
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο
αξιολόγησης της πρότασης.
• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο
ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό
δικαιούχο.
(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.

3

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζονται:
α) το φυσικό αντικείμενο.
β) η επιλεγμένη μέθοδος υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ).
γ) οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι 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.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών
πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της ΕΥΔ.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων
υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της
ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν.
4314/2014 (άρθρο 28).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Ναι

Δεν έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Όχι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.

2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

1

2

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

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

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των
υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες,
εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και
κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων του
Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ.
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση
των κανόνων, η ΕΥΔ δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή
κατ΄ αποκοπή μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται
κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ) για την αξιολόγηση του
κριτηρίου της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού
και των κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την
επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.
Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
δεν είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.
Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων.

Ναι

Όχι
Δεν
εφαρμόζετ
αι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

3

4

Αειφόρος ανάπτυξη

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

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 Ε.Π.
Επίσης εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο
Δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον.

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Η πράξη σέβεται την αρχή
της αειφόρου ανάπτυξης
και ειδικότερα σε σχέση με
τους όρους, περιορισμούς
και κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος και
έχουν τηρηθεί οι εθνικοί και
κοινοτικοί κανόνες μέχρι τη
χρονική στιγμή της αίτησης
χρηματοδότησης.

Ναι

Η πράξη δεν σέβεται την
αρχή της αειφόρου
ανάπτυξης και ειδικότερα
σε σχέση με τους όρους,
περιορισμούς και
κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος και δεν
έχουν τηρηθεί οι εθνικοί και
κοινοτικοί κανόνες μέχρι τη
χρονική στιγμή της αίτησης
χρηματοδότησης.

Όχι

Η προτεινόμενη πράξη
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

5

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 Ι.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ»)
καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.
- Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν
κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν
απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» κλπ).

Η προτεινόμενη πράξη
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο ή δεν
προβλέπεται λόγω της
φύσης της πράξης.

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.

Όχι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 2 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Σκοπιμότητα πράξης

1

2

3

4

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
Πράξης

Αποτελεσματικότητα

Αποδοτικότητα

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει
εντοπιστεί και του ειδικού στόχου 17 – «Αύξηση της δυναμικότητας των
υποδομών παιδικής φροντίδας για διευκόλυνση της πρόσβασης των
γυναικών στην απασχόληση» που έχει προσδιοριστεί.

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην
Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για
την πράξη και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής πράξης) / (δείκτης εκροής
για την Πρόσκληση).
Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο
κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η
αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Πi = (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης
εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης /
προϋπολογισμό Πρόσκλησης).
Εξετάζεται η περιγραφή και η τεκμηρίωση του Δικαιούχου του τρόπου με τον
οποίο τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε
περίπτωση πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία,
ο δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/
δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση
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Τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με
τον οποίο η προτεινόμενη
πράξη συμβάλλει στον
ειδικό στόχο.

Ναι

Δεν τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με
τον οποίο η προτεινόμενη
πράξη συμβάλλει στον
ειδικό στόχο.

Όχι

0,5 ≤ Πv

10

0,3 ≤ Πv < 0,5

7

0,1 ≤ Πv < 0,3

5

0 < Πv < 0,1

3

0,5 ≤ Πi

10

0,3 ≤ Πi < 0,5

7

0,1 ≤ Πi < 0,3

5

0 < Πi < 0,1

3

Πi = 0

0

Περιγράφεται επαρκώς ο
τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης και
τεκμηριώνεται η συντήρηση
της και η εξασφάλιση της
λειτουργίας της.

Ναι

Η βαρύτητα της 3ης
ομάδας κριτηρίων
είναι 50%.

και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει
να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Κατά περίπτωση
και ανάλογα με τον τύπο των δράσεων η ΕΥΔ προσδιορίζει στην πρόσκληση
τα απαραίτητα στοιχεία / τεκμήρια που απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτού
του κριτηρίου.
Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να
εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της.

5

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα
της Πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης
πράξης με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες, είτε σε εξέλιξη, στο
πλαίσιο του ΠΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.
Οι πράξεις αυτές ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά
(ονομασία ΕΠ ή άλλο πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται/εντάχθηκαν,
Προγραμματική Περίοδος, περιεχόμενο, προϋπολογισμός, κλπ).

Δεν περιγράφεται επαρκώς
ο τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης και
τεκμηριώνεται η συντήρηση
της και η εξασφάλιση της
λειτουργίας της.

Όχι

Υψηλή συνέργεια /
συμπληρωματικότητα

7 – 10

Μέση συνέργεια /
συμπληρωματικότητα

4-6

Χαμηλή συνέργεια /
συμπληρωματικότητα

1-3

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) στα κριτήρια 1 και 4.
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου : (άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων 2, 3 και 5) / 3 - Εφόσον μία πράξη λάβει μηδέν (0) στα κριτήρια 2 ή 3 απορρίπτεται.

4Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ωριμότητα πράξης

1

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες,
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της
υλοποίησής της. Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης
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.

82

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση
σε εξέλιξη σε τουλάχιστον ένα
υποέργο (εργολαβία) η οποία
έλαβε θετική γνωμοδότηση κατά
τον έλεγχο νομιμότητας (ΝΑΙ
στο κριτήριο 1 – 2ης Ομάδας).
Υψηλή ωριμότητα :
α) βαθμολογία 9:
Εγκεκριμένες οι απαιτούμενες
μελέτες και τα τεύχη
δημοπράτησης και είναι
πλήρεις
β) βαθμολογία 8:
1. Εγκεκριμένες οι
απαιτούμενες μελέτες και είναι
πλήρεις .
2. Τεύχη δημοπράτησης με
ελλείψεις.

10

Η βαρύτητα της 4ης
ομάδας κριτηρίων
είναι 50%.
8-9

Υποβάλλονται και εξετάζονται:
η περίληψη της διακήρυξης, η
διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη
διαγωνισμού, όπως
προβλέπονται από το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο παραγωγής
δημοσίων έργων, δηλαδή:
- Έντυπο οικονομικής
προσφοράς
- Τιμολόγιο μελέτης
- Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων
- Τεχνική Συγγραφή
Υποχρεώσεων (Τεχνικές
Προδιαγραφές και τα
παραρτήματά τους)
- Προϋπολογισμός Μελέτης
- Πλήρης αναλυτική
προμέτρηση
- Πλήρης τεχνική μελέτη με όλα
τα συνημμένα τεύχη και σχέδια
Μέση Ωριμότητα:
α) βαθμολογία 6:
Εγκεκριμένες οι απαιτούμενες
μελέτες και είναι πλήρεις.
β) βαθμολογία 5:
Εγκεκριμένες οι απαιτούμενες
μελέτες και έχουν ελλείψεις.

2

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών,
πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ( π.χ.
διαδικασία απόκτησης γης, έγκρισης από συμβούλια, κλπ).
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5-6

Ανώριμη Πρόταση:
Σημαντικές απουσίες ελλείψεις
απαραίτητων μελετών ανυπαρξία ουσιαστικών
μελετών.

0

Απόλυτη διοικητική
ετοιμότητα :
Να υπάρχουν όλες οι
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις /
εγκρίσεις και να έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία
απόκτησης γής (εφόσον
απαιτείται).

10

Υψηλός βαθμός προόδου :
Να έχουν ολοκληρωθεί οι
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις /

8

Η βαρύτητα της 5ης
ομάδας κριτηρίων
είναι 50%.

εγκρίσεις πλην της έκδοσης
οικοδομικής άδειας και να έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία
απόκτησης γής (εφόσον
απαιτείται).
Μέσος βαθμός προόδου :
Να έχουν ολοκληρωθεί οι
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις /
εγκρίσεις πλην της έκδοσης
οικοδομικής άδειας.
Και όσον αφορά στην
απόκτησης γης με
απαλλοτρίωση:
- Έκδοση Απόφασης Τιμών
Μονάδος από το Δικαστήριο,
Βαθμός (7)
- Δημοσίευση ΚΥΑ Κήρυξης
Απαλλοτριώσεων στο ΦΕΚ,
Βαθμός (5)
- Εγκεκριμένα κτηματολογικά
διαγράμματα και πίνακες,
Βαθμός (3)
Όσον αφορά στην απόκτησης
γης με άμεση εξαγορα:
- Εκτίμηση από Σώμα
ανεξάρτητων ορκωτών
εκτιμητών και Υπεύθυνες
Δηλώσεις ιδιοκτητών περί
συμφωνίας εξαγοράς, Βαθμός
(7)
Χαμηλός βαθμός προόδου:
Σημαντική έλλειψη
ολοκλήρωσης διοικητικών
διαδικασιών - ανυπαρξία
οικοπέδου

Συντελεστής στάθμισης κριτηρίου 1: 70% - Συντελεστής στάθμισης κριτηρίου Δ2: 30%
Εφόσον μία πράξη λάβει μηδέν (0) στο κριτήρια 1 ή 2 απορρίπτεται.

84

3-7

0

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

1

2

3

Διοικητική ικανότητα

Επιχειρησιακή ικανότητα

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης.

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση
παρόμοιων πράξεων.
β. Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το
πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική εμπειρία) των
στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο
εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Ο δικαιούχος διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
την οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος δύναται να
συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται
να συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Δεν απαιτείται η καταβολή
ίδιων πόρων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 3 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
Δράση 10.a.1: Συμπλήρωση/αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ)
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Δράση 10.a.1: Συμπλήρωση/αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)
 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της
πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση την σχετική Πρόσκληση και τα
στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. θεσμικό πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις,
καταστατικά φορέων, Προγραμματικές Συμβάσεις κλπ) που
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα
οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης:

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα
έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
1

2

3
Αίτηση

Τυποποιημένη Αίτηση χρηματοδότησης πράξης, υπογεγραμμένη από
το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

ναι/όχι

Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

ναι/όχι
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4

5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση της
ΕΥΔ (π.χ. κτιριολογικό πρόγραμμα, μελέτες, αδειοδοτήσεις, διοικητικές
πράξεις, υπολογισμός των καθαρών εσόδων, κλπ).
Εξετάζεται η ύπαρξη σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού ως προς τη
σκοπιμότητα του έργου και τη συμβατότητα του με την Εθνική Πολιτική

ναι/όχι

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας Π.Π. και
Πρόσκλησης

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας
του προγράμματος και όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου

Εξετάζεται ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της
προτεινόμενης πράξης και ότι δεν έχει εκτελεστεί πλήρως, μέχρι την
ημερομηνία που ο δυνητικός Δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση
χρηματοδότησης, όπως περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της
6 περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
7

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

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο / επενδυτική
προτεραιότητα / ειδικό στόχο / πεδίο παρέμβασης / δράσεις της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

9

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

Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του
Δικαιούχου ή / και του κύριου του έργου ή / και άλλων αρμόδιων
οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ναι/ όχι/ δεν
εφαρμόζεται

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 9 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται», για να ξεκινήσει το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης
των προτάσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

1Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

1

2

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης
πράξης

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της
προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά: α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και
λοιπά χαρακτηριστικά της, β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή
μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους
υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), γ)
στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης, δ) στα μέτρα δημοσιότητας/
επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης (καταλληλότητα δράσεων
επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη πράξη).
Εξετάζεται η εφαρμογή του κτιριολογικού προγράμματος του έργου όπως
αυτό είναι εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Εξετάζονται:
(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:
1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές
πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση,
αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων Έργων
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, και ο
βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών
δημοπράτησης) τόσο οι τιμές μονάδας όσο και ο συνολικός προϋπολογισμός
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Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
1.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως:
• πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί,
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο
αξιολόγησης της πρότασης.
• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο
ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό
δικαιούχο.
(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.

3

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζονται:
α) το φυσικό αντικείμενο.
β) η επιλεγμένη μέθοδος υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ).
γ) οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης π.χ.
αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση
κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης
όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών
πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της ΕΥΔ.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων
υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της
ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν.
4314/2014 (άρθρο 28).

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.

90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

1

2

3

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

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

Αειφόρος ανάπτυξη

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των
υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες,
εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και
κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων του
Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ.
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση
των κανόνων, η ΕΥΔ δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή
κατ΄ αποκοπή μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται
κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ) για την αξιολόγηση του
κριτηρίου της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού
και των κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την
επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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 Ε.Π.
Εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει
τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τους
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον, οπότε ανάλογα με το
στάδιο εξέλιξης του έργου
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Έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Ναι

Δεν έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Όχι

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.
Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
δεν είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

Ναι

Όχι

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Η πράξη σέβεται την αρχή
της αειφόρου ανάπτυξης
και ειδικότερα σε σχέση με
τους όρους, περιορισμούς
και κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος και
έχουν τηρηθεί οι εθνικοί και
κοινοτικοί κανόνες μέχρι τη
χρονική στιγμή της αίτησης
χρηματοδότησης.

Ναι

4

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού.
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Η πράξη δεν σέβεται την
αρχή της αειφόρου
ανάπτυξης και ειδικότερα
σε σχέση με τους όρους,
περιορισμούς και
κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος και δεν
έχουν τηρηθεί οι εθνικοί και
κοινοτικοί κανόνες μέχρι τη
χρονική στιγμή της αίτησης
χρηματοδότησης.

Όχι

Η προτεινόμενη πράξη
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Όχι

5

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 Ι.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ»)
καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.
- Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν
κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν
απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» κλπ).

Η προτεινόμενη πράξη
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο ή δεν
προβλέπεται λόγω της
φύσης της πράξης.

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.

Όχι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 2 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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3Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Σκοπιμότητα πράξης

1

2

3

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
Πράξης

Αποτελεσματικότητα

Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει
εντοπιστεί και του ειδικού στόχου 19 – «Η βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών εκπαίδευσης στο σύνολο της Περιφέρειας» που έχει
προσδιοριστεί.
Παράλληλα εξετάζεται η αναγκαιότητα της δομής στη βάση των
προτεραιοτήτων που αναδεικνύει η χαρτογράφηση των υποδομών
εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην
Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για
την πράξη και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης
εκροής για την Πρόσκληση).
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
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Κτίριο με προβλήματα
στατικής επάρκειας

10

Κατασκευή νέων
Νηπιαγωγείων ή προσθήκη
αιθουσών σε υφιστάμενα

9

Κατασκευή νέων Δημοτικών
Σχολείων ή
προσθήκες/βελτιώσεις σε
υφιστάμενα

8-7

Κατασκευή νέων
Γυμνασίων ή
προσθήκες/βελτιώσεις σε
υφιστάμενα

6

Κατασκευή νέων Λυκείων –
Σχολείων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης ή
προσθήκες/βελτιώσεις σε
υφιστάμενα

5

0,3≤Πν

10

0,2≤<Πν<0,3

9-7

0,1≤Πν<0,2

6-4

0<Πν<0,1

3-1

0,3≤Πi

10

0,2≤Πi<0,3

9-7

Η βαρύτητα της 3ης
ομάδας κριτηρίων
είναι 50%.

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

4

5

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα
της Πράξης

Εξετάζεται η περιγραφή και η τεκμηρίωση του Δικαιούχου του τρόπου με τον
οποίο τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε
περίπτωση πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία,
ο δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/
δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει
να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Κατά περίπτωση
και ανάλογα με τον τύπο των δράσεων η ΕΥΔ προσδιορίζει στην πρόσκληση
τα απαραίτητα στοιχεία / τεκμήρια που απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτού
του κριτηρίου.
Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να
εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της.

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης
πράξης με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες, είτε σε εξέλιξη, στο
πλαίσιο του ΠΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.
Οι πράξεις αυτές ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά
(ονομασία ΕΠ ή άλλο πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται/εντάχθηκαν,
Προγραμματική Περίοδος, περιεχόμενο, προϋπολογισμός, κλπ).

0,1≤Πi<0,2

6-4

0<Πi<0,1

3-1

Περιγράφεται επαρκώς ο
τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης
και τεκμηριώνεται η
συντήρηση της και η
εξασφάλιση της λειτουργίας
της.

Ναι

Δεν περιγράφεται επαρκώς
ο τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης
και τεκμηριώνεται η
συντήρηση της και η
εξασφάλιση της λειτουργίας
της.

Όχι

Υψηλή συνέργεια /
συμπληρωματικότητα

7 - 10

Μέση συνέργεια /
συμπληρωματικότητα

4-6

Χαμηλή συνέργεια /
συμπληρωματικότητα

1-3

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) στα κριτήρια 1 και 4.
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου : (άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων 2, 3 και 5) / 3 - Εφόσον μία πράξη λάβει μηδέν (0) στα κριτήρια 2 ή 3 απορρίπτεται.
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4Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ωριμότητα πράξης
Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση
σε εξέλιξη σε τουλάχιστον ένα
υποέργο (εργολαβία) η οποία
έλαβε θετική γνωμοδότηση κατά
τον έλεγχο νομιμότητας (ΝΑΙ
στο κριτήριο 1 – 2ης Ομάδας).
Υψηλή ωριμότητα :
α) βαθμολογία 9:
Εγκεκριμένες οι απαιτούμενες
μελέτες και τα τεύχη
δημοπράτησης και είναι
πλήρεις

1

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες,
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της
υλοποίησής της. Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης
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.
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β) βαθμολογία 8:
1. Εγκεκριμένες οι
απαιτούμενες μελέτες και είναι
πλήρεις .
2. Τεύχη δημοπράτησης με
ελλείψεις.
Υποβάλλονται και εξετάζονται:
η περίληψη της διακήρυξης, η
διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη
διαγωνισμού, όπως
προβλέπονται από το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο παραγωγής
δημοσίων έργων, δηλαδή:
- Έντυπο οικονομικής
προσφοράς
- Τιμολόγιο μελέτης
- Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων
- Τεχνική Συγγραφή
Υποχρεώσεων (Τεχνικές
Προδιαγραφές και τα
παραρτήματά τους)
- Προϋπολογισμός Μελέτης
- Πλήρης αναλυτική
προμέτρηση
- Πλήρης τεχνική μελέτη με όλα
τα συνημμένα τεύχη και σχέδια

10

Η βαρύτητα της 4ης
ομάδας κριτηρίων
είναι 50%.
8-9

2

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών,
πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ( π.χ.
διαδικασία απόκτησης γης, έγκρισης από συμβούλια, κλπ).
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Μέση Ωριμότητα:
α) βαθμολογία 6:
Εγκεκριμένες οι απαιτούμενες
μελέτες και είναι πλήρεις.
β) βαθμολογία 5:
Εγκεκριμένες οι απαιτούμενες
μελέτες και έχουν ελλείψεις.

5-6

Ανώριμη Πρόταση:
Σημαντικές απουσίες ελλείψεις
απαραίτητων μελετών ανυπαρξία ουσιαστικών
μελετών.

0

Απόλυτη διοικητική
ετοιμότητα :
Να υπάρχουν όλες οι
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις /
εγκρίσεις και να έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία
απόκτησης γής (εφόσον
απαιτείται).
Υψηλός βαθμός προόδου :
Να έχουν ολοκληρωθεί οι
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις /
εγκρίσεις πλην της έκδοσης
οικοδομικής άδειας και να έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία
απόκτησης γής (εφόσον
απαιτείται).
Μέσος βαθμός προόδου :
Να έχουν ολοκληρωθεί οι
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις /
εγκρίσεις πλην της έκδοσης
οικοδομικής άδειας.
Και όσον αφορά στην
απόκτησης γης με
απαλλοτρίωση:
- Έκδοση Απόφασης Τιμών
Μονάδος από το Δικαστήριο,
Βαθμός (7)
- Δημοσίευση ΚΥΑ Κήρυξης
Απαλλοτριώσεων στο ΦΕΚ,
Βαθμός (5)
- Εγκεκριμένα κτηματολογικά
διαγράμματα και πίνακες,
Βαθμός (3)

10

8

Η βαρύτητα της 5ης
ομάδας κριτηρίων
είναι 50%.

3-7

Όσον αφορά στην απόκτησης
γης με άμεση εξαγορα:
- Εκτίμηση από Σώμα
ανεξάρτητων ορκωτών
εκτιμητών και Υπεύθυνες
Δηλώσεις ιδιοκτητών περί
συμφωνίας εξαγοράς, Βαθμός
(7)
Χαμηλός βαθμός προόδου:
Σημαντική έλλειψη
ολοκλήρωσης διοικητικών
διαδικασιών - ανυπαρξία
οικοπέδου

Συντελεστής στάθμισης κριτηρίου 1: 70% - Συντελεστής στάθμισης κριτηρίου Δ2: 30%
Εφόσον μία πράξη λάβει μηδέν (0) στο κριτήρια 1 ή 2 απορρίπτεται.
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0

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

1

2

3

Διοικητική ικανότητα

Επιχειρησιακή ικανότητα

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης.

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση
παρόμοιων πράξεων.
β. Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το
πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική εμπειρία) των
στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο
εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Ο δικαιούχος διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
την οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος δύναται να
συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται
να συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Δεν απαιτείται η καταβολή
ίδιων πόρων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 3 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
Δράση 8.v.1: Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας
(ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΜΕΣΗ)

100

Δράση 8.v.1: Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας
(ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΜΕΣΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)
 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της
πράξης.
Ο έλεγχος γίνεται με βάση την σχετική Πρόσκληση και τα στοιχεία
τεκμηρίωσης (π.χ. θεσμικό πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις,
καταστατικά φορέων, Προγραμματικές Συμβάσεις κλπ) που
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα
οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης:

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα
έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
1

2

3
Αίτηση

Τυποποιημένη Αίτηση χρηματοδότησης πράξης, υπογεγραμμένη από
το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

ναι/όχι

Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

ναι/όχι
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

5

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση της
ΕΥΔ (π.χ. μελέτες, αδειοδοτήσεις, διοικητικές πράξεις, υπολογισμός
των καθαρών εσόδων, κλπ).

ναι/όχι

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας Π.Π. και
Πρόσκλησης

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας
του προγράμματος και όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου

Εξετάζεται ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της
προτεινόμενης πράξης και ότι δεν έχει εκτελεστεί πλήρως, μέχρι την
ημερομηνία που ο δυνητικός Δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση
χρηματοδότησης, όπως περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση

4

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της
6 περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
7

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

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο / επενδυτική
προτεραιότητα / ειδικό στόχο / πεδίο παρέμβασης / δράσεις της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

9

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

Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του
Δικαιούχου ή / και του κύριου του έργου ή / και άλλων αρμόδιων
οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ναι/ όχι/ δεν
εφαρμόζεται

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 9 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται», για να ξεκινήσει το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης
των προτάσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

1Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

1

2

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης
πράξης

Εξετάζεται η πληρότητα και 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).

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζονται:
(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 για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως το πραγματικό κόστος από παρεμφερείς
πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες
συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης.
(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.
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Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

3

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
της προτεινόμενης πράξης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Εξετάζονται:
α) το φυσικό αντικείμενο.
β) η επιλεγμένη μέθοδος υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ).
γ) οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών
πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της ΕΥΔ.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων
υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της
ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν.
4314/2014 (άρθρο 28).

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

1

2

3

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

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

Αειφόρος ανάπτυξη

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των
υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται
κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ) για την αξιολόγηση του
κριτηρίου της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού
και των κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την
επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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 Ε.Π.
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Έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Ναι

Δεν έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Όχι

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

Ναι

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
δεν είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

Όχι

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Η πράξη σέβεται την αρχή
της αειφόρου ανάπτυξης
και ειδικότερα σε σχέση με
τους όρους, περιορισμούς
και κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος.

Ναι

Η πράξη δεν σέβεται την
αρχή της αειφόρου
ανάπτυξης και ειδικότερα
σε σχέση με τους όρους,
περιορισμούς και

Όχι

κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος.

4

5

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας
των ατόμων με αναπηρία

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 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 Ι.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ»)
καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.
- Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν
κωλύεται

Η προτεινόμενη πράξη
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού
Η προτεινόμενη πράξη δεν
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού
Η προτεινόμενη πράξη
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.
Η προτεινόμενη πράξη δεν
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο ή δεν
προβλέπεται λόγω της
φύσης της πράξης.

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 2 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

3Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Σκοπιμότητα πράξης

1

2

3

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
Πράξης

Αποτελεσματικότητα

Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει
εντοπιστεί και τον ειδικό στόχο 20 – «Η βελτίωση της απασχόλησης στους
τομείς της περιφερειακής στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» που έχει
προσδιοριστεί.

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην
Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για
την πράξη και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης
εκροής για την Πρόσκληση).

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο
κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η
αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Πi = (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης
εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης /
προϋπολογισμό Πρόσκλησης).
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Τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με
τον οποίο η προτεινόμενη
πράξη συμβάλλει στον
ειδικό στόχο.

Ναι

Δεν τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με
τον οποίο η προτεινόμενη
πράξη συμβάλλει στον
ειδικό στόχο.

Όχι

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική
(Πv > 0)

Ναι

Η πράξη δεν κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική
(Πv = 0)

Όχι

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά αποδοτική
(Πi > 0)

Ναι

Η πράξη δεν κρίνεται
ικανοποιητικά αποδοτική
(Πi = 0)

Όχι

4

5

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα
της Πράξης

Εξετάζεται η περιγραφή και η τεκμηρίωση του Δικαιούχου του τρόπου με τον
οποίο τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε
περίπτωση πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία,
ο δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/
δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει
να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Κατά περίπτωση
και ανάλογα με τον τύπο των δράσεων η ΕΥΔ προσδιορίζει στην πρόσκληση
τα απαραίτητα στοιχεία / τεκμήρια που απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτού
του κριτηρίου.
Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να
εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της.

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης
πράξης με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες, είτε σε εξέλιξη, στο
πλαίσιο του ΠΕ Π ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.
Οι πράξεις αυτές ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά
(ονομασία ΕΠ ή άλλο πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται/εντάχθηκαν,
Προγραμματική Περίοδος, περιεχόμενο, προϋπολογισμός, κλπ).

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.
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Περιγράφεται επαρκώς ο
τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης
και τεκμηριώνεται η
συντήρηση της και η
εξασφάλιση της λειτουργίας
της.

Ναι

Δεν περιγράφεται επαρκώς
ο τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης
και τεκμηριώνεται η
συντήρηση της και η
εξασφάλιση της λειτουργίας
της.

Όχι

Η πράξη έχει συνέργεια ή /
και συμπληρωματικότητα
με άλλο/α έργα.

Ναι

Η πράξη δεν έχει συνέργεια
ή / και
συμπληρωματικότητα με
άλλο/α έργα.

Όχι

4Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ωριμότητα πράξης

1

2

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες,
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της
υλοποίησής της. Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης
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.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών,
πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ( π.χ.
διαδικασία απόκτησης γης, έγκρισης από συμβούλια, κλπ).

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.
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Έχουν ολοκληρωθεί οι
απαιτούμενες ενέργειες
ωρίμανσης

Ναι

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
απαιτούμενες ενέργειες
ωρίμανσης

Όχι

Έχουν ολοκληρωθεί οι
απαραίτητες διοικητικές
ενέργειες

Ναι

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
απαραίτητες διοικητικές
ενέργειες

Όχι

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

1

2

3

Διοικητική ικανότητα

Επιχειρησιακή ικανότητα

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης.

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση
παρόμοιων πράξεων.
β. Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το
πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική εμπειρία) των
στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο
εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Ο δικαιούχος διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
την οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος δύναται να
συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται
να συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Δεν απαιτείται η καταβολή
ίδιων πόρων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 3 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
Δράση 9.i.1 : Παροχή Φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών
(Μεθοδολογία Αξιολόγησης : Άμεση)
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Δράση 9.i.1 : Παροχή Φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών
(Μεθοδολογία Αξιολόγησης : Άμεση)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)
 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της
πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση την σχετική Πρόσκληση και τα
στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. θεσμικό πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις,
καταστατικά φορέων, Προγραμματικές Συμβάσεις κλπ) που
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα
οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης:

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα
έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
1

2

3

Αίτηση

Τυποποιημένη Αίτηση χρηματοδότησης πράξης, υπογεγραμμένη από
το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

ναι/όχι

Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

ναι/όχι

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση από τη ΔΑ ή
τον ΕΦΔ (π.χ. το επίπεδο ωρίμανσης των μελετών, την έκδοση

ναι/όχι
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

διοικητικών πράξεων, χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού
δυνητικών καθαρών εσόδων πράξης κλπ)
4

5

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας Π.Π. και
Πρόσκλησης

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης
εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος, εκτός
εάν στην πρόσκληση ορίζεται διαφορετική προθεσμία

ναι/όχι

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου

Εξετάζεται οτι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της
προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία που ο δυνητικός
δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης. Τονίζεται ότι
σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι
πράξεις δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε
περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να
υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος
έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές».

ναι/όχι

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της
6 περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
7

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

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο / επενδυτική
προτεραιότητα / ειδικό στόχο / πεδίο παρέμβασης / δράσεις της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία

Εξετάζεται εάν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων
χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

ναι/όχι

9

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

Εξετάζεται εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και
συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων,
όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ναι/ όχι/ δεν
εφαρμόζεται

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 9 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται», για να ξεκινήσει το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης
των προτάσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

1Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

1

2

3

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης
πράξης

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου της
προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά: α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και
λοιπά χαρακτηριστικά της, β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή
μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους
υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), γ)
στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης, δ) στα μέτρα δημοσιότητας/
επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης (καταλληλότητα δράσεων
επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη πράξη).

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
της προτεινόμενης πράξης

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.

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος της ολοκλήρωσης της
πράξης σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της
πράξης
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.
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Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Θετική γνωμοδότηση με
βάση τις αντίστοιχες λίστες
ελέγχου

Ναι

Αρνητική γνωμοδότηση με
βάση τις αντίστοιχες λίστες
ελέγχου

Όχι

2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

1

2

3

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

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

Αειφόρος Ανάπτυξη

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των
υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Ειδικότερα, εξετάζεται
εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς
κανόνες για την προτεινόμενη πράξη (εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης
χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων. Σε περίπτωση κατά την
οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η ΕΥΔ
δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή
μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται
κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε Παράρτημα) για την αξιολόγηση του κριτηρίου
της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των
κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την επιφύλαξη
της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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. Επίσης εξετάζεται η τήρηση της Εθνικής και
Κοινοτικής Νομοθεσίας και προώθηση της αρχής αειφόρου ανάπτυξης
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Δεν εφαρμόζεται

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Δεν εφαρμόζεται
Η πράξη σέβεται την αρχή
της αειφόρου ανάπτυξης

Ναι

Η πράξη δεν σέβεται την
αρχή της αειφόρου
ανάπτυξης

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

4

5

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού.

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 Ι.

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση
κριτηρίου

του

Σε αντίθετη περίπτωση

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός των κριτηρίων 1& 2 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ναι

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Σκοπιμότητα πράξης

1

2

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
Πράξης

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η παρεχόμενη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της
πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην
αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί. Ειδικότερα θα
πρέπει να υπάρχει επαρκής ανάλυση α) του βαθμού κάλυψης των αναγκών
σε σχέση και με την κρισιμότητα του αντίστοιχου προβλήματος, β) των
ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσμού στόχου στον οποίο απευθύνεται και του
τρόπου επίτευξης των αναγκών αυτών.
Μέσω της πράξης θα ενισχυθούν άτομα με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
κάτω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενα είτε άνεργα.
Ωφελούμενοι (ομάδες – στόχος) :
• Μητέρες με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις που επιθυμούν να
διατηρήσουν ή να ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους, οι οποίες
εργάζονται ως μισθωτές στον ιδιωτικό τομέα, ή αυτοαπασχολούμενες ή
αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα
• Εργαζόμενες γυναίκες, ιδίως με επισφαλή θέση εργασίας
• Άνεργες (εκ των οποίων και αυτές που συμμετέχουν σε ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης)
• Άτομα (άνδρες και γυναίκες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική
απόφαση η επιμέλεια παιδιών
• Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία
Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην
Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών του δείκτη εκροής για
την πράξη προς το σύνολο του δείκτη εκροής της πρόσκλησης : Πν= (δείκτης
εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής Πρόσκλησης).. Στην περίπτωση που η
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δείκτες εκροών της επενδυτικής
προτεραιότητας, εκ των οποίων ο ένας (τον ονομάζουμε) συμβάλλει στο
πλαίσιο επίδοσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, θα σταθμίστουν οι
παραπάνω δείκτες ως εξής:
ο δείκτης που συμβάλλει στο πλαίσιο επίδοσης 60% = α
ο δείκτης που δεν συμβάλλει στο πλαίσιο επίδοσης 40% = β
Ως εκ τούτου υπολογίζεται ως εξής: Πν=αxΠν1+βxΠν2 όπου α, β οι
συντελεστές στάθμισης.
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Επιτακτική/επείγουσα

7-10

Συνήθης

4-6

Χαμηλή

1-3

Έλλειψη τεκμηρίωσης

0

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι
0,55 ≤ και ≤ 1,00

7-10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι
0,20 ≤ και ≤ 0,55

4-6

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι
< 0,20

0-3

3

4

5

Αποδοτικότητα

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

Καινοτομία

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο
κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η
αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης
εκροών πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό
πρόσκλησης)

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι
≥ 1,00

7-10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι
0,75 ≤ και ≤ 1,00

4-6

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι
< 0,75

0-3

Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που ενδεχομένως
προκύπτουν από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, όπως ενδεικτικά:
- Διατήρηση θέσεων απασχόλησης γυναικών αμέσως μετά την λήξη της
συμμετοχής τους στην παρέμβαση
- Πρόσβαση στην απασχόληση συμπεριλαμβανομένων και των
αυτοαπασχολούμενων
- Συμμετοχή σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών

Σημαντική

8-10

Μέση

4-7

Χαμηλή

1-3

Έλλειψη τεκμηρίωσης

0

Σημαντική

7-10

Μέση

4-6

Χαμηλή

0-3

Αξιολογείται η καινοτομία της πράξης

Δεν εφαρμόζεται

6

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα
της Πράξης

Συνέργεια και συμπληρωματικότητά με άλλες πράξεις που είναι είτε
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων
ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα
από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Σημαντική συνέργεια/
συμπληρωματικότητα με
άλλα έργα

6-10

Μικρή συνέργεια/
συμπληρωματικότητα με
άλλα έργα

1-5

Δεν έχει συνέργεια/
συμπληρωματικότητα με
άλλα έργα

0

Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0) εκτός από το κριτήριο 5 & 6.
Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία πράξη είναι: 50 βαθμοί
Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 12. Συντελεστής στάθμισης της 3ης Ομάδας Κριτηρίων 60% στο σύνολο της βαθμολογίας της πρότασης.
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4Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ωριμότητα πράξης

1

2

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών για την έναρξη της
υλοποίησής της. Ενδεικτικά εξετάζεται η ύπαρξη του νομικού και θεσμικού
πλαισίου για την υλοποίησή της, στάδιο εξέλιξης προπαρασκευαστικών
ενεργειών για διαχείριση, παρακολούθηση κλπ.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών,
πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Υψηλή

7-10

Μέση

4-6

Χαμηλή

0-3

Υψηλή

7-10

Μέση

4-6

Χαμηλή

0-3

Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0).
Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥8. Συντελεστής στάθμισης της 4ης Ομάδας Κριτηρίων 40% στο σύνολο της βαθμολογίας της πρότασης.
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5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

1

2

3

Διοικητική ικανότητα

Επιχειρησιακή ικανότητα

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης.
Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση
παρόμοιων πράξεων
β. Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το
πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική εμπειρία) των
στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο
εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Σε αντίθετη περίπτωση

Όχι

Εκπλήρωση
κριτηρίου

του

Σε αντίθετη περίπτωση

Όχι

Εκπλήρωση
κριτηρίου

Ναι

του

Σε αντίθετη περίπτωση
Δεν εφαρμόζεται

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 3 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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Ναι

Όχι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
Δράση 9.iii.1 : Παροχή Φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία
(Μεθοδολογία Αξιολόγησης : Άμεση)
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Δράση 9.iii.1 : Παροχή Φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία
(Μεθοδολογία Αξιολόγησης : Άμεση)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)
 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της
πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση την σχετική Πρόσκληση και τα
στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. θεσμικό πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις,
καταστατικά φορέων, Προγραμματικές Συμβάσεις κλπ) που
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα
οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης:

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα
έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
1

2

3

Αίτηση

Τυποποιημένη Αίτηση χρηματοδότησης πράξης, υπογεγραμμένη από
το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

ναι/όχι

Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

ναι/όχι

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση από τη ΔΑ ή
τον ΕΦΔ (π.χ. το επίπεδο ωρίμανσης των μελετών, την έκδοση

ναι/όχι
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

διοικητικών πράξεων, χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού
δυνητικών καθαρών εσόδων πράξης κλπ)
4

5

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας Π.Π. και
Πρόσκλησης

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης
εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος, εκτός
εάν στην πρόσκληση ορίζεται διαφορετική προθεσμία

ναι/όχι

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου

Εξετάζεται οτι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της
προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία που ο δυνητικός
δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης. Τονίζεται ότι
σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι
πράξεις δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε
περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να
υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος
έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές».

ναι/όχι

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της
6 περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
7

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

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο / επενδυτική
προτεραιότητα / ειδικό στόχο / πεδίο παρέμβασης / δράσεις της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία

Εξετάζεται εάν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων
χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

ναι/όχι

9

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

Εξετάζεται εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και
συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων,
όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ναι/ όχι/ δεν
εφαρμόζεται

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 9 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται», για να ξεκινήσει το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης
των προτάσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

1Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

1

2

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης
πράξης

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου της
προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά : α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και
λοιπά χαρακτηριστικά της, β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή
μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους
υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), γ)
στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης, δ) στα μέτρα δημοσιότητας/
επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης (καταλληλότητα δράσεων
επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη πράξη).

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
της προτεινόμενης πράξης

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.
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Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

3

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
της προτεινόμενης πράξης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος της ολοκλήρωσης της
πράξης σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της
πράξης
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.

2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

1

2

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

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

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των
υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Ειδικότερα, εξετάζεται
εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς
κανόνες για την προτεινόμενη πράξη (εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης
χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων. Σε περίπτωση κατά την
οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η ΕΥΔ
δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή
μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται
κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε ΠαράρτημαΙ) για την αξιολόγηση του κριτηρίου
της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των
κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την επιφύλαξη
της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Δεν εφαρμόζεται

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Δεν εφαρμόζεται

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

3

4

4

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

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. Επίσης εξετάζεται η τήρηση της Εθνικής και
Κοινοτικής Νομοθεσίας και προώθηση της αρχής αειφόρου ανάπτυξης

Η πράξη σέβεται την αρχή
της αειφόρου ανάπτυξης

Ναι

Η πράξη δεν σέβεται την
αρχή της αειφόρου
ανάπτυξης

Όχι

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού.

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Ναι

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 Ι.

Σε αντίθετη περίπτωση

Όχι

Αειφόρος Ανάπτυξη

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός των κριτηρίων 1 & 2 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Σκοπιμότητα πράξης

1

2

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
Πράξης

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η παρεχόμενη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της
πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην
αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί. Ειδικότερα θα
πρέπει να υπάρχει επαρκής ανάλυση α) του βαθμού κάλυψης των αναγκών
σε σχέση και με την κρισιμότητα του αντίστοιχου προβλήματος, β) των
ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσμού στόχου στον οποίο απευθύνεται και του
τρόπου επίτευξης των αναγκών αυτών.
Μέσω της πράξης θα ενισχυθούν άτομα με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
κάτω του ορίου της φτώχειας.
Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες – στόχος), ανεξαρτήτως εργασιακής,
κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης :
• Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων ατόμων με Αναπηρία
• Άτομα (άνδρες και γυναίκες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική
απόφαση η επιμέλεια παιδιών
• Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην
Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών του δείκτη εκροής για
την πράξη προς το σύνολο του δείκτη εκροής της πρόσκλησης : Πν= (δείκτης
εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής Πρόσκλησης).. Στην περίπτωση που η
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δείκτες εκροών της επενδυτικής
προτεραιότητας, εκ των οποίων ο ένας (τον ονομάζουμε) συμβάλλει στο
πλαίσιο επίδοσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, θα σταθμίστουν οι
παραπάνω δείκτες ως εξής:
ο δείκτης που συμβάλλει στο πλαίσιο επίδοσης 60% = α
ο δείκτης που δεν συμβάλλει στο πλαίσο επίδοσης 40% = β
Ως εκ τούτου υπολογίζεται ως εξής: Πν=αxΠν1+βxΠν2 όπου α, β οι
συντελεστές στάθμισης.
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Επιτακτική/επείγουσα

7-10

Συνήθης

4-6

Χαμηλή

1-3

Έλλειψη τεκμηρίωσης

0

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι
0,55 ≤ και ≤ 1,00

7-10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι
0,20 ≤ και ≤ 0,55

4-6

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι
< 0,20

0-3

3

4

5

Αποδοτικότητα

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

Καινοτομία

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο
κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η
αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης
εκροών πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό
πρόσκλησης)
Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που ενδεχομένως
προκύπτουν από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης :
(α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών/εφήβων με αναπηρίες
(β) Η κοινωνική ένταξη παιδιών/εφήβων με αναπηρίες
(γ) Η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις
κοινωνικού αποκλεισμού
(δ) Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών/εφήβων με αναπηρίες και
των οικογενειών τους

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι
≥ 1,00

7-10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι
0,75 ≤ και ≤ 1,00

4-6

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι
< 0,75

0-3

Σημαντική

8-10

Μέση

4-7

Χαμηλή

1-3

Έλλειψη τεκμηρίωσης

0

Σημαντική

7-10

Μέση

4-6

Χαμηλή

0-3

Αξιολογείται η καινοτομία της πράξης

Δεν εφαρμόζεται

6

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα
της Πράξης

Συνέργεια και συμπληρωματικότητά με άλλες πράξεις που είναι είτε
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων
ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα
από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Σημαντική συνέργεια/
συμπληρωματικότητα με
άλλα έργα

6-10

Μικρή συνέργεια/
συμπληρωματικότητα με
άλλα έργα

1-5

Δεν έχει συνέργεια/
συμπληρωματικότητα με
άλλα έργα

0-5

Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0) εκτός από το κριτήριο 5 & 6.
Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία πράξη είναι: 50 βαθμοί
Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 12. Συντελεστής στάθμισης της 3ης Ομάδας Κριτηρίων 60% στο σύνολο της βαθμολογίας της πρότασης.
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4Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ωριμότητα πράξης

1

2

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών για την έναρξη της
υλοποίησής της. Ενδεικτικά εξετάζεται η ύπαρξη του νομικού και θεσμικού
πλαισίου για την υλοποίησή της, στάδιο εξέλιξης προπαρασκευαστικών
ενεργειών για διαχείριση, παρακολούθηση κλπ.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών,
πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Υψηλή

7-10

Μέση

4-6

Χαμηλή

0-3

Υψηλή

7-10

Μέση

4-6

Χαμηλή

0-3

Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0).
Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥8. Συντελεστής στάθμισης της 4ης Ομάδας Κριτηρίων 40% στο σύνολο της βαθμολογίας της πρότασης.
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5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

1

2

3

Διοικητική ικανότητα

Επιχειρησιακή ικανότητα

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης.
Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση
παρόμοιων πράξεων
β. Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το
πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική εμπειρία) των
στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο
εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Σε αντίθετη περίπτωση

Όχι

Εκπλήρωση
κριτηρίου

του

Σε αντίθετη περίπτωση

Όχι

Εκπλήρωση
κριτηρίου

Ναι

του

Σε αντίθετη περίπτωση
Δεν εφαρμόζεται

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 3 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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Ναι

Όχι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
Δράση 9.iii.2 : Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
(Μεθοδολογία Αξιολόγησης : Άμεση)
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Δράση 9.iii.2 : Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
(Μεθοδολογία Αξιολόγησης : Άμεση)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)
 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της
πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση την σχετική Πρόσκληση και τα
στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. θεσμικό πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις,
καταστατικά φορέων, Προγραμματικές Συμβάσεις κλπ) που
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα
οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης:

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα
έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
1

2

3

Αίτηση

Τυποποιημένη Αίτηση χρηματοδότησης πράξης, υπογεγραμμένη από
το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

ναι/όχι

Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

ναι/όχι

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση από τη ΔΑ ή
τον ΕΦΔ (π.χ. το επίπεδο ωρίμανσης των μελετών, την έκδοση

ναι/όχι
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

διοικητικών πράξεων, χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού
δυνητικών καθαρών εσόδων πράξης κλπ)
4

5

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας Π.Π. και
Πρόσκλησης

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης
εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος, εκτός
εάν στην πρόσκληση ορίζεται διαφορετική προθεσμία

ναι/όχι

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου

Εξετάζεται οτι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της
προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία που ο δυνητικός
δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης. Τονίζεται ότι
σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι
πράξεις δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε
περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να
υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος
έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές».

ναι/όχι

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της
6 περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
7

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

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο / επενδυτική
προτεραιότητα / ειδικό στόχο / πεδίο παρέμβασης / δράσεις της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία

Εξετάζεται εάν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων
χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

ναι/όχι

9

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

Εξετάζεται εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και
συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων,
όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ναι/ όχι/ δεν
εφαρμόζεται

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 9 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται», για να ξεκινήσει το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης
των προτάσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

1Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

1

2

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης
πράξης

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου της
προτεινόμενης πράξης και πιο συγεκκριμένα εξετάζονται τα εξής: 1. Η
πλήρης και σαφής περιγραφή των υπηρεσιών που προβλέπονται από την
προτεινόμενη πράξη σε σχέση με το πρόβλημα/ανάγκη που αντιμετωπίζεται
με την πράξη. 2. Οι μετρήσιμοι στόχοι και τα παρδοτέα της πράξης. 3. Η
ύπαρξη πλάνου εκτίμησης κινδύνων για την υλοποίηση της πράξης. 4. Τα
μέτρα δημοσιότητας/επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης προς τα
ωφελούμενα άτομα (παιδιά), τον οικογενειακό τους περίγυρο και προς το
κοινωνικό σύνολο. 5. Η μέριμνα για παρακολούθηση των ωφελουμένων
παιδιών κατά την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς αυτά καθώς και
μετά. 6. Η μέριμνα για On going και εκ των υστέρων αξιολόγηση / αποτίμηση
της πράξης.

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το
φυσικό της αντικείμενο.
Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:
(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν
περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου/παραδοτέων).
(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη.
(γ) η ορθολογική κοστολόγηση της πράξης.
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Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Πιο συγκεκριμένα:
1) Εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση της πράξης να
γίνει βάσει παραστατικών:
Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στοιχεία το πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν
υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά
το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης
2) Εφόσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της
προτεινόμενης πράξης να ακολουθήσει μία από τις απλοποιημένες μεθόδους
κόστους (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα, κατ’ αποκοπή
ποσών που δεν υπερβαίνουν τις 100 000 EUR δημόσιας συμμετοχής, κατ’
αποκοπή χρηματοδότηση που καθορίζεται με την εφαρμογή ενός ποσοστού
σε μια ή περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών) εξετάζεται η
ορθή εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην
Πρόσκληση.
(δ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανώνκαι το
εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο
φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες
επιλεξιμότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε να
αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

3

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της
πράξης σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο.
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης.
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της
πράξης.
δ) τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της πράξης (π.χ.
πρόσκληση / πρόσληψη κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικου)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Μη εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.

2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

1

2

3

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

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

Αειφόρος ανάπτυξη.

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των
υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται: 1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ειδικού
εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικου προσωπικου
(ΕΒΠ) και 2. Η τήρηση του πλαισίου αναθέσεων/υπεργολαβιών.

Εξετάζεται 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
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Τηρείται το εθνικό και
ενωσιακό δίκαιο.

Ναι

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και
ενωσιακό δίκαιο.

Όχι

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

Ναι

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
δεν είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

Όχι

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Η πράξη σέβεται την αρχή
της αειφόρου ανάπτυξης

ΝΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος.

4

5

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας
των ατόμων με αναπηρία

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 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 Ι.
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.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Η πράξη ΔΕΝ σέβεται την
αρχή της αειφόρου
ανάπτυξης

ΟΧΙ

Η προτεινόμενη πράξη
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Όχι

Η πράξη διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία.

Ναι

Η πράξη ΔΕΝ διασφαλίζει
την προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία.

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Η πράξη ενσωματώνει λειτουργίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες ΑΜΕΑ οι
οποίες διασφαλίζουν την ενημέρωση και πληροφόρηση για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες.
Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 2 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».

3Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Σκοπιμότητα πράξης

1

2

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
Πράξης

Αποτελεσματικότητα

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει
εντοπιστεί και του ειδκού στόχου που έχει προσδιοριστεί. Πιο συγκεκριμένα
εξετάζονται τα εξής:
1. Ο σαφής προσδιορισμός και η ανάλυση αναγκών και ειδικών
χαρακτηριστικών των ωφελουμένων παιδιών
2. Η επαρκής ανταπόκριση της προτεινόμενης πράξης στην
αντιμετώπιση των αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών των
ωφελουμένων παιδιών.
3. Η συμβολή της πράξης στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού
των ωφελουμένων παιδιών.
4. Αλλα αναμενόμενα οφέλη για τα ωφελούμενα παιδιά, τις οικογένειες
αυτών και τον ευρύτερο πληθυσμό.
5. Η συνάφεια της πράξης με την Επενδυτική Προτεραιότητα που
εντάσσεται και συμβολή της στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 25,
όπως αναφέρεται στην 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).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. Ως εκ τούτου υπολογίζεται ως εξής:
Πν=αxΠν1+βxΠν2 όπου α, β οι συντελεστές στάθμισης.
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Τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης.

ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης.

ΟΧΙ

Η
πράξη
ικανοποιητικά
αποτελεσματική

κρίνεται

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική

ΝΑΙ
Πν>0

ΟΧΙ
Πν=0

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

3

4

5

Αποδοτικότητα

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα
της Πράξης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
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 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 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)

Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.
Το κριτήριο Γ1, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η
πράξη
κρίνεται
ικανοποιητικά αποδοτική

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται
ικανοποιητικά αποδοτική

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ
ΝΑΙ
Πi>0
ΟΧΙ
Πι=0

Τεκμηριώνεται η
αξιοποίηση των
παραδοτέων της πράξης.

ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η
αξιοποίηση των
παραδοτέων της πράξης.

ΟΧΙ

Η πράξη έχει συνέργεια
ή/και συμπληρωματικότητα
με άλλο/α έργα.

ΝΑΙ

Η πράξη έχει συνέργεια
ή/και συμπληρωματικότητα
με άλλο/α έργα.

ΌΧΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ωριμότητα πράξης

1

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (π.χ. Οδηγός Εφαρμογής,
προετοιμασία προτύπων συμβάσεων, ενέργειες για προσλήψεις ΕΒΠ και
ΕΕΠ).

Έχουν ολοκληρωθεί ή
έχουν ικανοποιητικό βαθμό
προόδου οι απαιτούμενες
προπαρασκευάστικές
ενέργειες.

ΔΕΝ έχουν ικανοποιητικό
βαθμό
προόδου
οι
απαιτούμενες
προπαρασκευάστικές
ενέργειες.

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, ενημέρωση εμπλεκομένων ατόμων και
φορέων για την πράξη κλπ.).

'Εχουν ολοκληρωθεί ή
έχουν ικανοποιητικό
βαθμό προόδου οι
διοικητικές ή άλλες
απαιτούμενες ενέργειες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

ΔΕΝ έχουν ικανοποιητικό
βαθμό προόδου οι
διοικητικές ή άλλες
απαιτούμενες ενέργειες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια
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ΝΑΙ
8-10

ΝΑΙ
4-7

ΟΧΙ
0-3

ΝΑΙ
8-10

ΝΑΙ
4-7

ΟΧΙ
0-3

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

1

2

3

Διοικητική ικανότητα

Επιχειρησιακή ικανότητα

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:
1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα με το Οργανόγραμμα, όταν υπάρχει, ή την
περιγραφή του Δικαιούχου).
2. Η επάρκεια διαδικασιών για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
4. Η υπαρξη / επάρκεια μηχανογραφικών συστημάτων για την
παρακολούθηση της δράσης (π.χ. για την λογιστική παρακολούθηση, τη
συλλογή microdata, κλπ)
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)

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο
εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Ο δικαιούχος διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει
την οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

ΌΧΙ

Ο δικαιούχος διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.
Ο δικαιούχος δύναται να
συμβάλλει
με
ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται
να συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

ΌΧΙ

Δεν απαιτείται η καταβολή
ίδιων πόρων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 3 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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ΌΧΙ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
Δράση 9.iv.1 : Υποστήριξη Γυναικών θυμάτων βίας (Ξενώνες – Συμβουλευτικά Κέντρα)
(Μεθοδολογία Αξιολόγησης : Άμεση)
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Δράση 9.iv.1 : Υποστήριξη Γυναικών θυμάτων βίας (Ξενώνες – Συμβουλευτικά Κέντρα)
(Μεθοδολογία Αξιολόγησης : Άμεση)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)
 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της
πράξης.
Ο έλεγχος γίνεται με βάση την σχετική Πρόσκληση και τα στοιχεία
τεκμηρίωσης (π.χ. θεσμικό πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις,
καταστατικά φορέων, Προγραμματικές Συμβάσεις κλπ) που
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα
οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης:

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα
έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
1

2

3
Αίτηση

Τυποποιημένη Αίτηση χρηματοδότησης πράξης, υπογεγραμμένη από
το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

ναι/όχι

Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

ναι/όχι
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

5

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση της
ΕΥΔ (π.χ. μελέτες, αδειοδοτήσεις, διοικητικές πράξεις, υπολογισμός
των καθαρών εσόδων, κλπ).

ναι/όχι

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας Π.Π. και
Πρόσκλησης

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας
του προγράμματος και όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου

Εξετάζεται ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της
προτεινόμενης πράξης και ότι δεν έχει εκτελεστεί πλήρως, μέχρι την
ημερομηνία που ο δυνητικός Δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση
χρηματοδότησης, όπως περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση

4

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της
6 περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
7

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

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο / επενδυτική
προτεραιότητα / ειδικό στόχο / πεδίο παρέμβασης / δράσεις της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

9

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

Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του
Δικαιούχου ή / και του κύριου του έργου ή / και άλλων αρμόδιων
οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ναι/ όχι/ δεν
εφαρμόζεται

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 9 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται», για να ξεκινήσει το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης
των προτάσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.

144

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

1Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

1

2

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης
πράξης

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου της
προτεινόμενης πράξης και πιο συγεκκριμένα εξετάζονται τα εξής: 1. Η
μεθοδολογία υλοποίησης. 2. Η περιγραφή των υπηρεσιών σε σχέση με το
πρόβλημα / ανάγκη που αντιμετωπίζεται 3. Οι μετρήσιμοι στόχοι. 4. Η
ύπαρξη πλάνου εκτίμησης κινδύνων για την υλοποίηση της πράξης. 5. Τα
μέτρα δημοσιότητας/επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης προς τις
ωφελούμενες γυναίκες και προς το κοινωνικό σύνολο. 6. Η μέριμνα για
παρακολούθηση των ωφελουμένων μετά την ολοκλήρωση του έργου ή των
υπηρεσιών προς αυτούς.

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το
φυσικό της αντικείμενο.
Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:
(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν
περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου/παραδοτέων).
(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης και η
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Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι εύλογη . Πιο συγκεκριμένα:
1) Εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση της πράξης να
γίνει βάσει παραστατικών:
Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στοιχεία το πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν
υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά
το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης
2) Εφόσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της
προτεινόμενης πράξης να ακολουθήσει μία από τις απλοποιημένες μεθόδους
κόστους (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα, κατ’ αποκοπή
ποσών που δεν υπερβαίνουν τις 100 000 EUR δημόσιας συμμετοχής, κατ’
αποκοπή χρηματοδότηση που καθορίζεται με την εφαρμογή ενός ποσοστού
σε μια ή περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών) εξετάζεται η
ορθή εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην
Πρόσκληση.
γ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανώνκαι το
εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο
φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες
επιλεξιμότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε να
αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

3

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της
πράξης σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης.
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της
πράξης.
δ) τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. π.χ.
στελέχωση Δικαιούχου).

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

1

2

3

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

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

Αειφόρος ανάπτυξη

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των
υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται: 1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ορισμένου
χρόνου και συμβάσεων έργου. 2. Η τήρηση του πλαισίου
αναθέσεων/υπεργολαβιών.

Εξετάζεται 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 τις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και
κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του Ε.Π.
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Έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Ναι

Δεν έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Όχι

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

Ναι

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
δεν είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

Όχι

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Η πράξη σέβεται την αρχή
της αειφόρου ανάπτυξης
και ειδικότερα σε σχέση με
τους όρους, περιορισμούς
και κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος.

Ναι

Η πράξη δεν σέβεται την
αρχή της αειφόρου
ανάπτυξης και ειδικότερα
σε σχέση με τους όρους,

Όχι

περιορισμούς και
κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος.

4

5

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας
των ατόμων με αναπηρία

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.

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
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Η προτεινόμενη πράξη
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Όχι

Η προτεινόμενη πράξη
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο ή δεν
προβλέπεται λόγω της
φύσης της πράξης.

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.

Όχι

την ενημέρωση και πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 2 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».

3Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Σκοπιμότητα πράξης

2

2

3

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
Πράξης

Αποτελεσματικότητα

Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει
εντοπιστεί και του ειδκού στόχου που έχει προσδιοριστεί.Πιο συγκεκριμένα
εξετάζονται τα εξής: 1. Ο προσδιορισμός και ανάλυση αναγκών και
ειδικών χαρακτηριστικών των ωφελουμένων γυναικών. 2. Η ανταπόκριση της
προτεινόμενης πράξης ως προς την αντιμετώπιση των αναγκών και ειδικών
χαρακτηριστικών των ωφελουμένων 3. Η συμβολή της πράξης στη μείωση
του κοινωνικού αποκλεισμού των ωφελουμένων γυναικών και στην
προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης αυτών, 4. Αλλα
αναμενόμενα οφέλη για τις ωφελούμενες γυναίκες και τον ευρύτερο πληθυσμό
και 5. Η συνάφεια της πράξης με την Επενδυτική Προτεραιότητα που
εντάσσεται και συμβολή της στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 26 Προαγωγή
της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας,
όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση.

Μεγάλος βαθμός
τεκμηρίωσης της
αναγκαιότητας υλοποίησης
της πράξης.

Ναι
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός
τεκμηρίωσης της
αναγκαιότητας υλοποίησης
της πράξης.

Ναι
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται
επαρκώς η αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης.

Όχι
0-3

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών όπως προσδιορίζονται στην
Πρόσκληση. Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο των τιμών ενός
δείκτη εκροής για την πράξη και την πρόσκληση:Πν= (δείκτης εκροής ν
πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση).Εφόσον η προτεινόμενη πράξη
συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών τα πηλίκα Πνi
συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: Πν=αxΠν1+βxΠν2+…
όπου α, β… οι συντελεστές στάθμισης.

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική

Ναι
Πν>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική

Όχι
Πν=0

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο
κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η
αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης
εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης /
προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει
σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται με
κατάλληλους συντελεστές στάθμισης.

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική

Ναι
Πi>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική

Όχι
Πi=0
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4

5

6

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

Καινοτομία

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα
της 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 καινοτομία της πράξης ως προς: 1. Τις θεματικές ή άλλες
δικτυώσεις 2. Τις μεθόδους προσέγγισης ωφελουμένων.

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).
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Μεγάλος βαθμός
αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης.

Ναι
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός
αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης.

Ναι
4-7

ΔΕΝ αξιοποιούνται
επαρκώς τα παραδοτέα της
πράξης.

Όχι
0-3

Μεγάλος βαθμός
καινοτομίας της πράξης.

Ναι
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός
καινοτομίας της πράξης.

Ναι
4-7

ΔΕΝ υπάρχει καινοτομία
στην πράξη.

Όχι
0-3

Μεγάλος βαθμός
τεκμηρίωσης της
συνέργειας και
συμπληρωματικότητας της
προτεινόμενης πράξης με
άλλες πράξεις που είναι
ολοκληρωμένες ή σε
εξέλιξη.

Ναι
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός
τεκμηρίωσης της
συνέργειας και
συμπληρωματικότητας της
προτεινόμενης πράξης με
άλλες πράξεις που είναι
ολοκληρωμένες ή σε
εξέλιξη.

Ναι
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται
επαρκώς η συνέργεια και
συμπληρωματικότητα της
προτεινόμενης πράξης με
άλλες πράξεις που είναι
ολοκληρωμένες ή σε
εξέλιξη.

Όχι
0-3

Μεγάλος βαθμός
ωριμότητας της πράξης.

Ναι
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός
ωριμότητας της πράξης.

Ναι
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται
επαρκώς η ωριμότητα της
πράξης.

Όχι
0-3

Μεγάλος βαθμός προόδου
διοικητικών ή άλλων
ενεργειών της πράξης.

Ναι
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός
προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών της
πράξης.

Ναι
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται
επαρκώς ο βαθμός
προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών της
πράξης.

Όχι
0-3

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.

4Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ωριμότητα πράξης

1

2

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούμενων ενεργειών (π.χ. ενέργειες για τη στελέχωση των ξενώνων/
Κέντρων Συμβουλευτικής, προετοιμασία διαδικασίας υλοποίησης της Πράξης
κλπ.).

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)

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.
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5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

1

2

3

Διοικητική ικανότητα

Επιχειρησιακή ικανότητα

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:
1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει
την οργανωτική δομή για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα
με το Οργανόγραμμα, όταν υπάρχει, ή την περιγραφή του Δικαιούχου).
2. Η επάρκεια διαδικασιών για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 3.
Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Προηγούμενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια τους με την
προτεινόμενη πράξη. 2. Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά και ποιοτικά
(επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών και επαγγελματική εμπειρία
συναφής με τον ρόλο τους στην πράξη). 3. Επάρκεια Ομάδας Εργου και
κατανομής αρμοδιοτήτων και εργασιών των μελών αυτής.
4. Επάρκεια του Υπεύθυνου Εργου (γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης /
κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την πράξη)

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο
εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Ο δικαιούχος διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
την οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος δύναται να
συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται
να συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Δεν απαιτείται η καταβολή
ίδιων πόρων.

Δεν εφα
ρμόζεται

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 3 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 - 7
Δράση Τ.Β.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Δράση Τ.Β.2: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
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Δράση Τ.Β.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

&

Δράση Τ.Β.2: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

(ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΜΕΣΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)
 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της
πράξης.
Ο έλεγχος γίνεται με βάση την σχετική Πρόσκληση και τα στοιχεία
τεκμηρίωσης (π.χ. θεσμικό πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις,
καταστατικά φορέων, Προγραμματικές Συμβάσεις κλπ) που
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα
οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης:

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα
έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
1

2

3
Αίτηση

Τυποποιημένη Αίτηση χρηματοδότησης πράξης, υπογεγραμμένη από
το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

ναι/όχι

Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

ναι/όχι
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

5

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση της
ΕΥΔ (π.χ. μελέτες, αδειοδοτήσεις, διοικητικές πράξεις, υπολογισμός
των καθαρών εσόδων, κλπ).

ναι/όχι

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας Π.Π. και
Πρόσκλησης

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας
του προγράμματος και όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου

Εξετάζεται ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της
προτεινόμενης πράξης και ότι δεν έχει εκτελεστεί πλήρως, μέχρι την
ημερομηνία που ο δυνητικός Δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση
χρηματοδότησης, όπως περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση

4

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της
6 περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
7

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

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο / επενδυτική
προτεραιότητα / ειδικό στόχο / πεδίο παρέμβασης / δράσεις της
πρόσκλησης.

ναι/όχι

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

ναι/όχι

9

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

Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του
Δικαιούχου ή / και του κύριου του έργου ή / και άλλων αρμόδιων
οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ναι/ όχι/ δεν
εφαρμόζεται

Στην περίπτωση πράξεων Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ), εξετάζεται εάν η πράξη
υποβάλλεται στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος ΤΒ.

Εξετάζεται εάν η πράξη υποβάλλεται στο πλαίσιο εγκεκριμένου
Προγράμματος ΤΒ.

ναι/ όχι

10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 9 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται», για να ξεκινήσει το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης
των προτάσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

1Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

1

2

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης
πράξης

Εξετάζεται η πληρότητα και 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).

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζονται:
(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:
1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές
πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση,
αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων Έργων
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, και ο
βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών
δημοπράτησης) τόσο οι τιμές μονάδας όσο και ο συνολικός προϋπολογισμός
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Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
1.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως:
• πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί,
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο
αξιολόγησης της πρότασης.
• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο
ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό
δικαιούχο.
2) Εφόσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της
προτεινόμενης πράξης να ακολουθήσει μία από τις μεθόδους απλοποιημένου
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.

3

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζονται:
α) το φυσικό αντικείμενο.
β) η επιλεγμένη μέθοδος υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ).
γ) οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης π.χ.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Εκπλήρωση του κριτηρίου

Ναι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση
κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης
όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών
πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της ΕΥΔ.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων
υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της
ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν.
4314/2014 (άρθρο 28).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Μη Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Όχι

Έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Ναι

Δεν έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες μέχρι
τη χρονική στιγμή της
αίτησης χρηματοδότησης

Όχι

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

Ναι

Η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων και
δεν είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των

Όχι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.

2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

1

2

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

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

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των
υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες,
εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και
κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων του
Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία
διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η ΕΥΔ δύναται να
εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή μείωση της
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται
κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ) για την αξιολόγηση του
κριτηρίου της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού
και των κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την
επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
159

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

κρατικών ενισχύσεων.

3

4

Αειφόρος ανάπτυξη

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης

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 Ε.Π.

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού.
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Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Η πράξη σέβεται την αρχή
της αειφόρου ανάπτυξης
και ειδικότερα σε σχέση με
τους όρους, περιορισμούς
και κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος.

Ναι

Η πράξη δεν σέβεται την
αρχή της αειφόρου
ανάπτυξης και ειδικότερα
σε σχέση με τους όρους,
περιορισμούς και
κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ
του Προγράμματος.

Όχι

Η προτεινόμενη πράξη
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
προασπίζει \ σέβεται την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής

Όχι

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού

5

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 Ι.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ»)
καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.
- Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν
κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν
απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» κλπ).

Η προτεινόμενη πράξη
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.

Ναι

Η προτεινόμενη πράξη δεν
διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο ή δεν
προβλέπεται λόγω της
φύσης της πράξης.

Όχι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 2 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Σκοπιμότητα πράξης

1

2

3

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
Πράξης

Αποτελεσματικότητα

Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει
εντοπιστεί και τους ειδικούς στόχους 29 – «Ενίσχυση των συστημάτων και
των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΤΠΑ» και 30
– «Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής
του ΠΕΠ μέσω του ΕΚΤ»που έχει προσδιοριστεί.
Η πράξη θεωρείται αναγκαία εφόσον περιλαμβάνεται στο Εγκεκριμένο
Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας.

Εξετάζεται η άμεση ή έμμεση συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών, όπως
προσδιορίζονται 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.
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Τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με
τον οποίο η προτεινόμενη
πράξη συμβάλλει στον
ειδικό στόχο.

Ναι

Δεν τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με
τον οποίο η προτεινόμενη
πράξη συμβάλλει στον
ειδικό στόχο.

Όχι

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική όταν
δείκτης εκροών της πράξης
συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα
στον δείκτη εκροών της
Πρόσκλησης.

Ναι

Η πράξη δεν κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική όταν
δείκτης εκροών της πράξης
δεν συμβάλλει στον δείκτη
εκροών της Πρόσκλησης

Όχι

Ορθολογική σχέση
αναμενόμενων εκροών
προς τον προτεινόμενο
προϋπολογισμό.

Ναι

Μη ορθολογική σχέση
αναμενόμενων εκροών
προς τον προτεινόμενο
προϋπολογισμό.

Όχι

4

5

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα
της Πράξης

Εξετάζεται η περιγραφή και η τεκμηρίωση του Δικαιούχου του τρόπου με τον
οποίο τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε
περίπτωση πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία,
ο δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/
δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει
να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Κατά περίπτωση
και ανάλογα με τον τύπο των δράσεων η ΕΥΔ προσδιορίζει στην πρόσκληση
τα απαραίτητα στοιχεία / τεκμήρια που απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτού
του κριτηρίου.
Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να
εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της.

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης
πράξης με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες, είτε σε εξέλιξη, στο
πλαίσιο του ΠΕ Π ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.
Οι πράξεις αυτές ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά
(ονομασία ΕΠ ή άλλο πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται/εντάχθηκαν,
Προγραμματική Περίοδος, περιεχόμενο, προϋπολογισμός, κλπ).

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.
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Περιγράφεται επαρκώς ο
τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης
και τεκμηριώνεται η
συντήρηση της και η
εξασφάλιση της λειτουργίας
της.

Ναι

Δεν περιγράφεται επαρκώς
ο τρόπος αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης
και τεκμηριώνεται η
συντήρηση της και η
εξασφάλιση της λειτουργίας
της.

Όχι

Η πράξη έχει συνέργεια ή /
και συμπληρωματικότητα
με άλλο/α έργα.

Ναι

Η πράξη δεν έχει συνέργεια
ή / και
συμπληρωματικότητα με
άλλο/α έργα.

Όχι

4Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ωριμότητα πράξης

1

2

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες,
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της
υλοποίησής της. Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης
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.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών,
πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ( π.χ.
διαδικασία απόκτησης γης, έγκρισης από συμβούλια, κλπ).

Έχουν ολοκληρωθεί οι
απαιτούμενες ενέργειες
ωρίμανσης

Ναι

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
απαιτούμενες ενέργειες
ωρίμανσης

Όχι

Έχουν ολοκληρωθεί οι
απαραίτητες διοικητικές
ενέργειες

Ναι

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
απαραίτητες διοικητικές
ενέργειες

Όχι

Ο δικαιούχος διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
την οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την υλοποίηση της

Όχι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

1

Διοικητική ικανότητα

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης.
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προτεινόμενης πράξης.

2

3

Επιχειρησιακή ικανότητα

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση
παρόμοιων πράξεων.
β. Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το
πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική εμπειρία) των
στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο
εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Ο δικαιούχος διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος δεν διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Ο δικαιούχος δύναται να
συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Ναι

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται
να συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Όχι

Δεν απαιτείται η καταβολή
ίδιων πόρων.

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 3 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».

165

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»
Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ.
Σημειώνεται ότι, ανάλογα με το είδος και τη φύση της πρόσκλησης και της προτεινόμενης Πράξης, οι κάτωθι περιπτώσεις (Α΄ έως και ΣΤ΄) δύνανται να εφαρμόζονται συνδυαστικά.
(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ.

(1) πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας (π.χ. προσβάσιμες διαδρομές, ‘οδηγοί τυφλών’, ράμπες/’σκάφες’, αναβατόρια κ.λπ.)
(2) πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών για χρήση κοινού (π.χ. παιδικές χαρές, καθιστικά, εξοπλισμοί παραλιών, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.)
(3) πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.)
(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων
(1) πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιμότητας (σύνδεση πεζοδρομίου με είσοδο, προσβάσιμη είσοδος, προσβασιμότητα εσωτερικών χώρων, διαδρομές ισόπεδες ή με ράμπες, ικανοποιητικό άνοιγμα
θυρών, ικανοποιητικό πλάτος διαδρόμων κ.λπ.)
(2) πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιμότητας (ανελκυστήρας/ αναβατόριο, κλιμακοστάσιο κ.λπ.)
(3) πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής
(4) πρόβλεψη χώρων αναμονής σε περίπτωση κινδύνου
(5) πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.)
(6) πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών (χαμηλά γκισέ, προσβάσιμες οθόνες πληροφοριών κ.λπ.)
(Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές
(1) πρόβλεψη προσβασιμότητας σταθμών/στάσεων επιβατών (βλ. περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”)
(2) πρόβλεψη προσβασιμότητας οχημάτων/βαγονιών/πλοίων κ.λπ. (δυνατότητα εισόδου, δυνατότητα κίνησης και στάσης εντός, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, προσβάσιμοι θάλαμοι, προσβάσιμοι
χώροι εστίασης κ.λπ.)
(3) πρόβλεψη προσβάσιμου εξοπλισμού (μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, οπτική και ηχητική πληροφόρηση κοινού, τηλεματικές εφαρμογές, ιστοσελίδες κ.λπ.)
(4) πρόβλεψη προσβάσιμων διαδικασιών (υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑμεΑ και ατόμων μειωμένης κινητικότητας, διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, διαδικασίες εκτάκτων αναγκών κ.λπ.)
(Δ) Πρόσβαση στις υπηρεσίες
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(1)
δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνομα από άτομα με αναπηρία (π.χ. άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο ή, άτομα τυφλά ή κωφά ή με λοιπές αναπηρίες), πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων
εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (π.χ. πρόβλεψη προσβάσιμων ετικετών σε προϊόντα, πρόβλεψη διάθεσης αναπηρικού αμαξιδίου για χρήση εντός της επιχείρησης από άτομα δυνάμενα να
διανύσουν μικρές μόνο αποστάσεις, πρόβλεψη παραγγελίας μέσω προσβάσιμης ιστοσελίδας και παράδοσης εμπορευμάτων κατ’ οίκον, πρόβλεψη διαδικασίας παραπόνων μέσω SMS/ e-mail/
τηλέφωνου κ.λπ.) ή πρόβλεψη ‘ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων’ (πχ. διερμηνείας στη νοηματική, συνοδείας τυφλών ατόμων κ.λπ.)
(2)
πρόβλεψη προσβάσιμων, στα άτομα με αναπηρία [ως δυνητικά ωφελούμενων], διαδικασιών υποβολής αίτησης (π.χ. προσβάσιμο ηλεκτρονικό εργαλείο, εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης
μέσω συγκεκριμένης υπηρεσίας κ.λπ.).
(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
(1) συμμόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content
Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”, ενώ συνίσταται η συμμόρφωση στο ανώτατο
επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑΑ”
(2) στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που προορίζονται για χρήση κυρίως μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα
τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C
(3) σε περίπτωση λογισμικού user agents, δηλαδή λογισμικού που αναλαμβάνει να συλλέξει, εξάγει και διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη με τα περιεχόμενα του Ιστού, συνιστάται να
λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents, έκδοση 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines 2.0) του W3C
(4) σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχομένου Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool
Accessibility Guidelines 2.0) του W3C
(5) σε περίπτωση τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών (π.χ. αυτόματοι πωλητές, κιόσκια
πληροφόρησης κ.λπ.) είναι απαραίτητη η σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού»
(6) σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων με διαδεδομένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ
(π.χ. αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήματα αλληλεπίδρασης, μεγεθυντές οθόνης).
(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφόρηση
(1) πρόβλεψη προσβάσιμων μορφών πληροφόρησης (προσβάσιμες ιστοσελίδες ως περίπτωση Ε- “Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα”, έντυπα σε γραφή Braille, έντυπα με μεγάλους
χαρακτήρες, κασέτες ή CD, πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ.)
(2) πρόβλεψη προσβασιμότητας εκδηλώσεων (πρόβλεψη προσβάσιμων κτιριακών υποδομών ως περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”,
προσβάσιμων εντύπων, διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ.)
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Σχετικό θεσμικό πλαίσιο και πρότυπα για την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ
Οι παρακάτω αναφορές αφορούν στο βασικό ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ανάλογα με τη φύση της πράξης ισχύει ταυτόχρονα με τυχόν ισχύον ειδικό θεσμικό πλαίσιο και προδιαγραφές (π.χ.
ειδική νομοθεσία/ προδιαγραφές για τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).
(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον
Α.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες”
Α.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και σχετικές εγκύκλιοι ΥΠΕΚΑ: Εγκύκλιος 9 με Α.Π.οικ.29467/13.06.2012 “Διευκρινίσεις για την υποβολή μελέτης προσβασιμότητας για ΑμεΑ η οποία
απαιτείται να εμπεριέχεται στις μελέτες που θα υποβάλλονται κατά την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού Ν.4067 (ΦΕΚ 79/Α/2012)”, Εγκύκλιος ΑμεΑ με Α.Π.οικ
42382/16.07.2013 “ Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.4067/2012), που αφορά στις ειδικές ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα
ΑμεΑ/εμποδιζόμενων ατόμων και Απόφαση ΥΠΕΚΑ με Αριθ. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β/ 15.10.2013 “Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες
απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.”
Α.3. Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ
Α.4. Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β’ “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών”,
Α.5. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1052758/1451/Β0010 (1)/2012 ΦΕΚ 1411 Β’ “Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 792 Β΄) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών”,
Α.6. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 28492/2009 ΦΕΚ 931 Β’ “Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών
χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια”.
(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων
Β.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες”
Β.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ
(Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές
Γ.1. Κανονισμοί (ΕΕ) με αρ. 1107/2006, 1371/2007, 1177/2010 και 181/2011 για τα δικαιώματα των επιβατών
Γ.2. Κανονισμός (EE) με αρ. 1300/2014 της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της
Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα
Γ.3. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες”
Γ.4. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ”
Γ.5. Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ
(Δ) Πρόσβαση στις υπηρεσίες:
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Δ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες”
Δ.2. Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 “Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία –Απαιτήσεις και συστάσεις”
(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
Ε.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες”
Ε.2. N. 3979/2011 ΦΕΚ 138 Α’ “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”
Ε.3. Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΕΚ 1301 Β’ “Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”
Ε.4. Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού WCAG 2.0 (http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html)
Ε.5. Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγλικά)
Ε.6. Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents UAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ - Αγγλικά)
Ε.7. Οδηγίες Προσβασιμότητας για Συγγραφή Περιεχομένου Ιστού ΑΤAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά)
(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφόρηση
ΣΤ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες”-άρθρα 2, 9 και 21 της Σύμβασης
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