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1. Διαδικασία 
  

Οι αρμοδιότητες της ΔΑ όσον αφορά στην επιλογή και έγκριση πράξεων προβλέπονται ως 

ακολούθως: 

 Άρθρο 73 καν. (ΕΕ) 2021/1060 «Επιλογή πράξεων από τη διαχειριστική αρχή» 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του καν. η ΔΑ καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες 

που δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε άτομα 

με αναπηρία και σε εμποδιζόμενα άτομα, διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και λαμ-

βάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 και την παρ. 1 του άρθρου 191 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).   

 

 Άρθρο 36 του Νόμου 4314/2014 ‘Ένταξη πράξεων στα Προγράμματα’ αναφέρεται: 

1. Η ένταξη των πράξεων στα Προγράμματα πραγματοποιείται από τη Διαχειριστική Αρχή, 

κατόπιν αξιολόγησης και επιλογής των υποβληθεισών προτάσεων σύμφωνα με τη μεθο-

δολογία και τα κριτήρια που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

2. Τα κριτήρια και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφα-

νή, εξασφαλίζουν την προσβασιμότηταστα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτο-

μα, διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιω-

δών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και την 

ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την παρ. 

1 του άρθρου 191 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κριτήρια 

και οι διαδικασίες εξασφαλίζουν ότι οι πράξεις που πρόκειται να επιλεγούν ιεραρχούνται, 

με στόχο να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης στην επίτευξη των 

στόχων του Προγράμματος. 

3. Κατά την επιλογή των πράξεων: 

α) Διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις συνάδουν με το Πρόγραμμα, συμβάλλουν α-

ποτελεσματικά στην επίτευξη των ειδικών του στόχων, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του συγκεκριμένου Ταμείου και εντάσσονται σε έναν τύπο παρέμβασης, 
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β) διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ε-

νός αναγκαίου πρόσφορου όρου, συνάδουν με τις αντίστοιχες στρατηγικές και τα έγγρα-

φα προγραμματισμού που έχουν καθοριστεί με στόχο την πλήρωση του εν λόγω αναγκαί-

ου πρόσφορου όρου, 

γ) διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις αντιπροσωπεύουν τη βέλτιστη σχέση μεταξύ 

του ποσού της στήριξης, των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και της επίτευξης των 

στόχων, 

δ) διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδη-

γίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 

2011 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έρ-

γων στο περιβάλλον (L 26) υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε δι-

αδικασία ελέγχου και ότι έχει ληφθεί δεόντως υπόψη η αξιολόγηση εναλλακτικών  

λύσεων, βάσει των απαιτήσεων της εν λόγω Οδηγίας και του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ε) επαληθεύεται ότι, όταν οι πράξεις έχουν ξεκινήσει πριν από την υποβολή αίτησης για 

χρηματοδότηση στη Διαχειριστική Αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο, 

στ) διασφαλίζεται ότι οι πράξεις δεν περιλαμβάνουν δραστηριότητες οι οποίες αποτελού-

σαν τμήμα πράξης που αποτελεί αντικείμενο μετεγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 66 

του Κανονισμού ή οι οποίες θα συνιστούσαν μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας 

σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρ. 1 του άρθρου 65 του Κανονισμού, 

ζ) διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις δεν επηρεάζονται άμεσα από αιτιολογημένη 

γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά σε παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της  

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομι-

μότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή την εκτέλεση των πράξεων  

η) διασφαλίζεται η κλιματική ανθεκτικότητα των επενδύσεων σε υποδομές που έχουν α-

ναμενόμενη διάρκεια ζωής πέντε (5) τουλάχιστον ετών, 

θ) επαληθεύεται ότι ο δικαιούχος διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους 

και μηχανισμούς για να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης για πράξεις που 

περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις, ώστε να διασφαλίσει 

την οικονομική τους βιωσιμότητα. 
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 Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Υ.Δ.Π.) της Πε-

ριφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη έντυπο του ΣΔΕ Ο.Ι.1_1 με τίτλο “Οδηγίες για 

την αξιολόγηση των προτάσεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) που συγχρηματοδοτούνται 

από τα Προγράμματα που υποστηρίζονται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ (στόχος «Επενδύσεις στην 

απασχόληση και την ανάπτυξη»), ΕΚΤ+, ΤΣ, ΤΔΜ και ΕΤΘΑΥ”, ο οποίος εκπονήθηκε από 

την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, διαμόρφωσε 

την μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής. Το σύνολο των τελευταίων θα 

εφαρμοστούν για την αξιολόγηση προτεινόμενων πράξεων, πλην κρατικών ενισχύσεων, 

καθώς και για πράξεις, που ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο κάθε Πρό-

σκλησης. 

 Η Ε.Υ.Δ.Π. Προγράμματος  «Αττική» εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

του Περιφερειακού Προγράμματος (Π.Π.) προς έγκριση την μεθοδολογία αξιολόγησης και 

τα κριτήρια επιλογής πράξεων, για τις δράσεις του Π.Π. που θα ενεργοποιηθούν. 

 

2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης 
Οι βασικές μεθοδολογίες αξιολόγησης είναι: 

2.1 Άμεση Αξιολόγηση 
 Εφόσον επιλεγεί η άμεση αξιολόγηση, στην πρόσκληση ορίζεται η αρχική καθώς και 

η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων. Κάθε 

πρόταση που υποβάλλεται αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθε-

σμία υποβολής. Εφόσον η πρόταση ικανοποιεί τα κριτήρια που ορίζονται στην πρόσκληση 

προωθείται για ένταξη στο Πρόγραμμα. Η αξιολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων 

συνεχίζεται, με τη σειρά της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο 

ΟΠΣ, μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης ή αξιολογηθεί ο 

συνολικός αριθμός των προτάσεων.  

Στην περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, η ΔΑ ενημερώνει τους δυ-

νητικούς δικαιούχους μέσω του ιστότοπου του Προγράμματος. 

2.2 Συγκριτική Αξιολόγηση 
 Στη συγκριτική αξιολόγηση ορίζεται στην πρόσκληση η αρχική καθώς και η κατα-

ληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να υποβληθούν οι προτάσεις των δυνητικών 

δικαιούχων. Η έναρξη της αξιολόγησης των προτάσεων ξεκινά μετά τη λήξη της προθε-

σμίας υποβολής των προτάσεων. Από τα κριτήρια τα οποία βαθμολογούνται προκύπτει η 

συνολική βαθμολογία της κάθε πρότασης, βάσει της οποίας θα καθοριστεί η σειρά κατάτα-
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ξης των προτάσεων. Οι προτάσεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση (μέχρι να εξαντλη-

θεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης) είναι εκείνες με τις υψηλότερες βαθ-

μολογίες.Επιλογή Μεθοδολογίας Αξιολόγησης 

 Για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη επιλογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης, πρέ-

πει να συνεκτιμηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου και να 

τεκμηριώνεται από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. η επιλεγείσα μεθοδολογία στην Επιτροπή Παρακολού-

θησης, ειδικά στις περιπτώσεις που επιλέγεται η άμεση αξιολόγηση. 

2.3  Επιλογή μεθοδολογίας αξιολόγησης  
Για τη λήψη της απόφασης σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης που θα επιλεγεί, πρέ-

πει να συνεκτιμηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου και να 

τεκμηριώνεται από τη ΔΑ η επιλεγείσα μεθοδολογία στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Κατά κανόνα η άμεση αξιολόγηση είναι ταχύτερη κατά τη διεκπεραίωσή της και επιτρέπει 

στους δυνητικούς δικαιούχους που διαθέτουν ετοιμότητα υποβολής προτάσεων (και πλη-

ρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις της πρόσκλησης) να χρηματοδοτηθούν χωρίς σημαντι-

κές καθυστερήσεις, αφού κάθε πρόταση αξιολογείται μόλις υποβληθεί. 

Η συγκριτική αξιολόγηση, παρά το γεγονός ότι κατά κανόνα είναι περισσότερο χρονοβόρα 

διαδικασία, καθώς προϋποθέτει να έχει υποβληθεί το σύνολο των προτάσεων για να αρχί-

σει η αξιολόγησή τους, πλεονεκτεί 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 συνο-

λική βαθμολογία.  

Για την επιλογή της καταλληλότερης μεθοδολογίας αξιολόγησης, ώστε να μεγιστοποιηθεί 

η συμβολή της χρηματοδότησης στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, θα πρέπει 

να συνεκτιμώνται παράμετροι που συσχετίζονται με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των 

δράσεων που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε πρόσκληση. 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 αξιο-

λόγηση. Αντιθέτως, για προσκλήσεις που απευθύνονται σε πολλούς δυνητικούς δικαιού-

χους που διεκδικούν «ανταγωνιστικά» την χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ίδιας πρό-

σκλησης κατά κανόνα επιλέγεται η συγκριτική αξιολόγηση. 
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• το φυσικό αντικείμενο των πράξεων  

Η συγκριτική αξιολόγηση ενδείκνυται κατεξοχήν σε περιπτώσεις ομοειδών πράξεων με 

κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά το φυσικό τους αντικείμενο, για τις οποίες η σύγκριση 

είναι ευχερέστερη. Παράδειγμα σε κατηγορίες πράξεων όπως είναι τα ερευνητικά προ-

γράμματα, η συγκριτική αξιολόγηση πλεονεκτεί έναντι της άμεσης. Η άμεση αξιολόγηση 

είναι προσφορότερη για πράξεις, η υλοποίηση των οποίων είναι επιβεβλημένη από ανελα-

στικές υποχρεώσεις της χώρας σε επίπεδο ΕΕ, και περιγράφονται με σαφήνεια στην πρό-

σκληση. 

• 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) κατά κανόνα επιλέγεται η 

άμεση αξιολόγηση (εφόσον άλλοι παράγοντες δεν συνηγορούν για το αντίθετο). Αντίθετα, 

αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των καταγεγραμμέ-

νων αναγκών, είναι σκόπιμη η επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης. 

• Τμηματοποιημένα έργα (phased) 

Για τα τμηματοποιημένα (phased) έργα επιλέγεται αποκλειστικά η άμεση αξιολόγηση. 

Σύμφωνα με το σχέδιο του καν. «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 σχετικά με πρόσθετη ευελιξία για την α-

ντιμετώπιση των συνεπειών της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας FAST 

(ευέλικτη βοήθεια για εδάφη) — CARE», μία πράξη με συνολικό κόστος που υπερβαίνει το 

1.000.000 ευρώ, η οποία επιλέχθηκε για στήριξη και άρχισε πριν από τις 29 Ιουνίου 2022 

μπορεί να ενταχθεί κατά παρέκκλιση από το άρθρο 73 παράγραφοι 1 και 2, εφόσον πλη-

ρούνται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) η πράξη περιλαμβάνει δύο στάδια που είναι αναγνωρίσιμα από οικονομική άπο-

ψη και διαθέτουν χωριστές διαδρομές ελέγχου  

β) η πράξη εμπίπτει σε δράσεις που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο σχετικού 

ειδικού στόχου και αποδίδεται σε τύπο παρέμβασης σύμφωνα με το παράρτημα I·του καν. 

2021/1060, όπως αυτό διαμορφώνεται με το σχέδιο του καν. για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 σχετικά με πρό-

σθετη ευελιξία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσι-

κής Ομοσπονδίας FAST (ευέλικτη βοήθεια για εδάφη) — CARE. 
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γ) οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μια αίτηση πληρωμής σε σχέση με το πρώτο 

στάδιο δεν περιλαμβάνονται σε καμία αίτηση πληρωμής σε σχέση με το δεύτερο στάδιο. 

δ) το κράτος μέλος δεσμεύεται να ολοκληρώσει κατά την περίοδο προγραμματι-

σμού και να καταστήσει επιχειρησιακό το δεύτερο και τελικό στάδιο στην τελική έκθεση 

υλοποίησης, ή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας στην τελευταία 

ετήσια έκθεση υλοποίησης, που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 141 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

• Έργα στρατηγικής σημασίας 

Για τα έργα στρατηγικής σημασίας επιλέγεται αποκλειστικά η άμεση αξιολόγηση. 

Είναι προφανές ότι όλες οι ανωτέρω παράμετροι πρέπει να συνεκτιμώνται συνδυαστικά 

κατά την επιλογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης των προτάσεων.• Έργα στρατηγικής 

σημασίας 

Για τα έργα στρατηγικής επιλέγεται αποκλειστικά η άμεση αξιολόγηση. 

Είναι προφανές ότι όλες οι ανωτέρω παράμετροι πρέπει να συνεκτιμώνται συνδυαστικά 

κατά την επιλογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης των προτάσεων. 

 

2.4 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. 

 Κατά την άμεση αξιολόγηση η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπλη-

ρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων ενημερώνοντας εγγράφως το δικαιούχο, σύμφω-

να 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 αξιολό-

γησης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τον/τους αξιολογητή/τες, με 

σκοπό την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της πρότασης. Συμπληρωματικά στοι-
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χεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην Πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω 

παράλειψης του δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης. 

 

3. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 

3.1 ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 
Το Στάδιο Α’ έχει στόχο να διασφαλίσει, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία της αξιο-

λόγησης (συγκριτική ή άμεση), τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανο-

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

Β΄ της αξιολόγησης. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία ΔΙ_2: Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ) οι προ-

τάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική 

υποβολή της πρότασης, γίνεται από το σύστημα (ΟΠΣ) ένας αρχικός έλεγχος συμβατότη-

τας και επιλεξιμότητας της πρότασης, με τον οποίο ελέγχεται εάν: 

• Η ημερομηνία υποβολής της πρότασης 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. 

• Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπί-

πτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών, όπως αυτή ορίζεται στην πρόσκλη-

ση. 

• Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που αφορά στη μη ολοκλήρωση του φυσικού αντικει-

μένου της προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 63 του καν. 

2021/1060) (πεδίο στην υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει το τεχνικό δελτίο πράξης). 

• Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που αφορά στη βεβαίωση του δικαιούχου ότι η προτει-

νόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες αποτελούσαν τμήμα πράξης 

που υπόκειται σε μετεγκατάσταση (σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 66 του καν. 

2021/1060), ή οι οποίες θα συνιστούσαν μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας (σύμ-

φωνα με το στοιχείο α), παρ. 1, άρθρο 65 του καν. 2021/1060) (πεδίο στην υπεύθυνη 

δήλωση που συνοδεύει το τεχνικό δελτίο πράξης). 
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• Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που αφορά στη διασφάλιση της μη διπλής χρηματοδό-

τησης της ίδιας δαπάνης από άλλο Ταμείο ή μέσο της Ένωσης ή από άλλο πρόγραμμα ευ-

ρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 

(σύμφωνα με την παρ. 9, του άρθρου 63 του καν. 2021/1060) (πεδίο στην υπεύθυνη δή-

λωση που συνοδεύει το τεχνικό δελτίο πράξης). 

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 δι-

καιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση. 

• Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης. Εξετάζεται αν, για την υποβολή 

της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και έχουν επισυναφθεί όλα τα 

συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. μελέτες, διοικητικές πράξεις, τυποποιημένα έντυπα, κ.λπ.) 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση.  

• Εάν η πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, στους ειδικούς 

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

της εκάστοτε πρόσκλησης. [Η ΔΑ δύναται κατά την κρίση της και συνεκτιμώντας το είδος 

των δράσεων της κάθε πρόσκλησης, να εντάσσει και να εξετάζει το συγκεκριμένο κριτήριο 

είτε στο Α’ στάδιο της αξιολόγησης, είτε στο Β’ στάδιο.] 

• Εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαι-

ούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

Προϋπόθεση για επιτυχή ολοκλήρωση του Σταδίου Α΄ 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Α΄: 

Για τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α΄ η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απα-

ραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης των προτάσεων. Δι-

αφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός δικαιούχος. 

 

3.2 ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 
 Κατά το Στάδιο Β΄ διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα κρι-

τήρια επιλογής πράξεων τα οποία διακρίνονται σε τέσσερις βασικές ομάδες. Ακολούθως, 

παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία που δύνανται να αξιολογηθούν για επιμέρους κριτήρια 

επιλογής πράξεων: 
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3.2.1 1η Ομάδα Κριτηρίων: Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης 

 

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογείται: 

 Αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη. 

 Αρμοδιότητα του φορέα λειτουργίας και συντήρησης. 

 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της πράξης. 

 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 

Τα κριτήρια της 1ης Ομάδας μπορεί να είναι είτε Δυαδικά (ναι/όχι) ή Δυαδικά με αντιστοί-

χιση ποσοτικών τιμών ή Βαθμολογούμενα. 

 

3.2.2 2η Ομάδα Κριτηρίων: Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου 

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογείται: 

 Τήρηση θεσμικού πλαισίου ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελε-

τών, προμηθειών και υπηρεσιών 

 Τήρηση θεσμικού πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων 

 Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρα-

τικών ενισχύσεων  

 Αειφόρος ανάπτυξη 

 Προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

 Αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολι-

σμού 

 Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία 

Τα κριτήρια της 2ης Ομάδας είναι είτε Δυαδικά (ναι/όχι). Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να 

ενταχθεί πράξη, η οποία συμβάλλει αρνητικά έστω και σε ένα από τα παραπάνω πέντε 

κριτήρια. 
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3.2.3 3η Ομάδα Κριτηρίων: Σκοπιμότητα πράξης 

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογείται: 

 Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα 

 Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση  

 Καινοτομία Για ορισμένες κατηγορίες δράσεων, η ΔΑ μπορεί να εισάγει κριτήρια 

για την αξιολόγηση της καινοτομίας μίας προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αφορά 

κατηγορίες δράσεων που στοχεύουν στην καινοτομία. 

Τα κριτήρια της 3ης Ομάδας μπορεί να είναι είτε Δυαδικά (ναι/όχι) ή Δυαδικά με αντιστοί-

χιση σε ποσοτικές τιμές ή Βαθμολογούμενα. Ο τρόπος βαθμολόγησης των κριτηρίων 

προσδιορίζεται στην εξειδίκευση κάθε δράσης.  

3.2.4 4η Ομάδα Κριτηρίων: Ωριμότητα 

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογείται: 

 Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων  ενεργειών ωρίμανσης της πράξης 

 Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

Τα κριτήρια της 4ης Ομάδας είναι Δυαδικά με αντιστοίχιση σε ποσοτικές τιμές ή Βαθμολο-

γούμενα. Ο τρόπος βαθμολόγησης των κριτηρίων προσδιορίζεται στην εξειδίκευση κάθε 

δράσης. 

 

3.3 Προσαρμογή Κριτηρίων και Προσδιορισμός Τρόπου Βαθμολόγησής τους 
 Τα προαναφερόμενα κριτήρια αποτελούν κατευθύνσεις τις οποίες πρέπει να λάβει 

υπόψη η ΔΑ κατά τη σύνταξη των κριτηρίων επιλογής πράξεων στο πλαίσιο κάθε πρό-

σκλησης. Οι ΔΑ θα εξειδικεύσουν/προσθέσουν επιπλέον κριτήρια με την προϋπόθεση ότι 

δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτά που περιγράφονται στον παρόντα Οδηγό. Όλα τα προ-

αναφερόμενα κριτήρια πρέπει να αξιολογούνται είτε δυαδικά (ΝΑΙ/ ΟΧΙ) είτε με κλίμακα 

(βαθμολόγηση). 

Είναι προφανές πως υπάρχει πλήθος τρόπων βαθμολόγησης -τόσο στην περίπτωση της 

συγκριτικής όσο και της άμεσης αξιολόγησης- που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν προ-
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κειμένου να αξιολογηθούν οι προτάσεις πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που ενέκρινε η 

Επιτροπή Παρακολούθησης, π.χ.: 

1. Με δυαδική βαθμολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) και αποκλεισμό κατά κριτήριο (όλα τα κριτή-

ρια «ΝΑΙ»)  

2. Με δυαδική βαθμολόγηση και αντιστοίχιση των τιμών ΝΑΙ/ΟΧΙ σε ποσοτικές τιμές 

(Δυαδικό κριτήριο με όριο θετικής αξιολόγησης) 

3. Με βαθμολόγηση ορισμένων κριτηρίων ή και θέσπιση ορίων θετικής αξιολόγησης 

κατά κριτήριο ή ομάδα κριτηρίων ή στο σύνολο, με συνολικό βαθμό με συντελεστές 

στάθμισης κατά κριτήριο ή ομάδα κριτηρίων  

4. Οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω. 

Για κάθε εξειδικευμένο κριτήριο, η ΔΑ πρέπει να ορίσει τον τρόπο βαθμολόγησής του, δη-

λαδή 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 αναλύ-

ει/εξειδικεύει τα επίπεδα με ποσοτικούς όρους.  

Οι τιμές του κριτηρίου, ακόμη και στην περίπτωση του δυαδικού συστήματος, μπορεί να 

αντιστοιχούν σε ποσοτικοποιημένες καταστάσεις. Η τιμή του κριτηρίου μπορεί επίσης να 

προκύπτει από μαθηματικό τύπο, ο οποίος βασίζεται σε τιμές ποσοτικοποιημένων μετα-

βλητών. 

Είναι προφανές πως η βαθμολόγηση είναι αποτέλεσμα ουσιαστικής κρίσης κατά την αξιο-

λόγηση. Επίσης, οι ΔΑ  θα πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκώς τη βαθμολόγηση για κάθε 

κριτήριο στους πίνακες αξιολόγησης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η αξιολόγηση ε-

φαρμόζεται με συνέπεια ως προς τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. 

Η επιλογή δυαδικής βαθμολόγησης σε όλα τα κριτήρια αρμόζει μόνο στην περίπτωση των 

προσκλήσεων άμεσης αξιολόγησης, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εξει-

δίκευση των κριτηρίων (σημείο 1). Αν υιοθετηθεί δυαδική βαθμολόγηση με ποσοτικές τι-

μές (σημείο 2) για ένα ή περισσότερα κριτήρια, πρέπει να καθοριστούν τα αντίστοιχα ελά-

χιστα αποδεκτά όρια και ο τρόπος σύνθεσης, προκειμένου να καταλήγει σε δυαδική βαθ-

μολόγηση στο τελικό αποτέλεσμα (ΝΑΙ/ΟΧΙ), δεδομένου ότι οι προτάσεις δεν συγκρίνο-

νται μεταξύ τους, αλλά απαιτείται να έχουν μια συγκεκριμένης στάθμης επάρκεια. Προτεί-

νεται, κατά την άμεση αξιολόγηση, τα κριτήρια της 3ης Ομάδας «Αποδοτικότητα» και «Α-
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ποτελεσματικότητα» καθώς και τα κριτήρια της 4ης ομάδας «Ωριμότητα Πράξης» να αξιο-

λογηθούν με αντιστοίχιση της επιλογής «ΝΑΙ» σε ποσοτική τιμή. 

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 ισοβαθ-

μία. Πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος συνδυασμός τιμών και αριθμού κριτηρίων, που επι-

δέχονται πολλαπλή τιμή, ώστε με το πέρας της αξιολόγησης να προκύπτει επαρκής βαθ-

μολογική διαφοροποίηση των προτάσεων στην τελική κατάταξη (αποφυγή μεγάλου αριθ-

μού ισοβαθμιών). Στην περίπτωση αυτή συστήνεται να υπάρχει στάθμιση των αποτελε-

σμάτων μεταξύ των ομάδων κριτηρίων, με την ομάδα «Σκοπιμότητα» να έχει τον μεγαλύ-

τερο συντελεστή στάθμισης (τουλάχιστον 50%). 

Η διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζεται διαδοχικά για τις επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων 

με τη σειρά που κρίνει η ΔΑ. Σε περίπτωση που πρόταση αποκλείεται σύμφωνα με το απο-

τέλεσμα αξιολόγησης μιας κατηγορίας κριτηρίων, η ΔΑ διακόπτει την αξιολόγηση. Ωστό-

σο, μπορεί να προβεί στην αξιολόγηση και άλλων κατηγοριών κριτηρίων ώστε η αιτιολο-

γημένη απόρριψη της πρότασης να περιλαμβάνει κρίση σε μεγαλύτερο εύρος της πρότα-

σης. Μια τέτοια επιλογή μπορεί κατά περίπτωση να είναι χρήσιμη προκειμένου να υποδει-

χθούν 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.  

 Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται τα Κριτήρια Επιλογής των Δράσεων για τα 

Στάδια Α’ και Β’ της Αξιολόγησης, που προτείνονται για έγκριση στη παρούσα 1η Συνεδρί-

αση της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Κριτήρια Αξιολόγησης προτείνονται από την Δ.Α. και εγκρίνονται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης ΜΟΝΟ για Δράσεις οι οποίες έχουν τύχει έγκρισης της Εξειδίκευσης 

τους. 
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Παράρτημα Α - Μεθοδολογία Αξιολόγησης Εξειδικευμένων Δράσεων 
 

 

α/α 
Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης 
Μεθοδολογία  
Αξιολόγησης 

1 2.1.2.1 
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτι-

σμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής 

Άμεση 

2 2.5.1.1 

Ολοκλήρωση υποδομών δικτύων ύδρευσης σε περιοχές 

νησιωτικές, καθώς και σε περιοχές με περιορισμένους 
ή/και χαμηλής ποιότητας υδάτινους πόρους της Περι-
φέρειας Αττικής – Τμηματοποιημένα Έργα 

Άμεση 

3 4.6.1.1 
Αποπεράτωση και Εκσυγχρονισμός των Κτιριακών Ε-
γκαταστάσεων του Ωδείου Αθηνών 

Άμεση 

4 4.11.5.1 Κέντρα Κοινότητας 
Άμεση 

5 4.11.6.1 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών 
Άμεση 

6 4.11.9.1 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων [ΚΗΦΗ] 
Άμεση 

7 4.11.21.1 

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους 
στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρό-
σβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων 

με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 

Άμεση 
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Παράρτημα Β – Φύλα Αξιολόγησης  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Σημείο ελέγχου Περιγραφή Παρατηρήσεις

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ονομοματεπώνυμο Ημερομηνία Υπογραφής

Στέλεχος Μονάδας Α' ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προϊστάμενος Μον. Α' ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προϊστάμενος Α' ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπογραφή

Ημερομηνία  Αξιολόγησης:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          

Όλα τα παραπάνω κριτήρια έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της 

Πράξης. Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

5
Έλεγχος επιλεξιμότητας του Δεύτερου Σταδίου με βάση τους 

κανονισμούς

Εξετάζεται αν το δεύτερο στάδιο της πράξης συνάδει με το εφαρμοστέο 

δίκαιο και είναι επιλέξιμο από το ΕΤΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

κανονισμού (ΕΕ)2021/1060 και του Ειδικού Κανονισμού για το Ταμείο 

(Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1058)

6 Δέσμευση ολοκλήρωσης

Εξετάζεται αν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου μέχρι την 

τελική έκθεση ολοκλήρωσης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 141 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 1303/2013

Τιμή

Εξετάζεται αν το συνολικό κόστος της πράξης υπερβαίνει το όριο του 

κανονισμού (ΕΕ)2021/1060 όπως ισχύει.

1 Συνάφεια με το Περιφερειακό Πρόγραμμα
Εξετάζεται αν η πράξη, ευθυγραμμίζεται με τους ειδικούς στόχους και τις 

παρεμβάσεις του Προγράμματος

2A- Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερειακή οικονομία και της διασφάλισης ενός αειφόρου και 

ανθεκτικού φυσικού και αστικού περιβάλλοντος

2.1. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

…… - Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής (Δράση 

2.1.2.1.)

4 Έλεγχος Δαπανών

Εξετάζεται αν οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μια αίτηση πληρωμής σε 

σχέση με το πρώτο στάδιο δεν περιλαμβάνονται σε καμία αίτηση πληρωμής 

σε σχέση με το δεύτερο στάδιο

2 Αναγνωρισιμότητα σταδίων
Εξετάζεται αν η πράξη, έχει δύο στάδια που είναι αναγνωρίσιμα από 

οικονομική άποψη και διαθέτουν χωριστές διαδρομές ελέγχου

3 Συνολικό Κόστος Πράξης



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΤΤΙΚΗ - 2021EL16FFPR017

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
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Α/Α Σημείο ελέγχου Περιγραφή Παρατηρήσεις

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ονομοματεπώνυμο Ημερομηνία Υπογραφής

4 Έλεγχος Δαπανών

Εξετάζεται αν οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μια αίτηση πληρωμής σε 

σχέση με το πρώτο στάδιο δεν περιλαμβάνονται σε καμία αίτηση πληρωμής 

σε σχέση με το δεύτερο στάδιο

2 Αναγνωρισιμότητα σταδίων
Εξετάζεται αν η πράξη, έχει δύο στάδια που είναι αναγνωρίσιμα από 

οικονομική άποψη και διαθέτουν χωριστές διαδρομές ελέγχου

3 Συνολικό Κόστος Πράξης

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 1303/2013

Τιμή

Εξετάζεται αν το συνολικό κόστος της πράξης υπερβαίνει το όριο του 

κανονισμού (ΕΕ)2021/1060 όπως ισχύει.

1 Συνάφεια με το Περιφερειακό Πρόγραμμα
Εξετάζεται αν η πράξη, ευθυγραμμίζεται με τους ειδικούς στόχους και τις 

παρεμβάσεις του Προγράμματος

2A- Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερειακή οικονομία και της διασφάλισης ενός αειφόρου και 

ανθεκτικού φυσικού και αστικού περιβάλλοντος

2.5. Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού 

…… - Ολοκλήρωση υποδομών δικτύων ύδρευσης σε περιοχές νησιωτικές, καθώς και σε περιοχές με περιορισμένους 

ή/και χαμηλής ποιότητας υδάτινους πόρους της Περιφέρειας Αττικής – Τμηματοποιημένα Έργα (Δράση 2.5.1.1.)

5
Έλεγχος επιλεξιμότητας του Δεύτερου Σταδίου με βάση τους 

κανονισμούς

Εξετάζεται αν το δεύτερο στάδιο της πράξης συνάδει με το εφαρμοστέο 

δίκαιο και είναι επιλέξιμο από το ΕΤΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

κανονισμού (ΕΕ)2021/1060 και του Ειδικού Κανονισμού για το Ταμείο 

(Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1058)

6 Δέσμευση ολοκλήρωσης

Εξετάζεται αν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου μέχρι την 

τελική έκθεση ολοκλήρωσης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 141 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

Ημερομηνία  Αξιολόγησης:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          

Όλα τα παραπάνω κριτήρια έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της 

Πράξης. Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Στέλεχος Μονάδας Α' ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προϊστάμενος Μον. Α' ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προϊστάμενος Α' ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπογραφή
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ΝΑΙ
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ΝΑΙ
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ΝΑΙ
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ονομοματεπώνυμο Ημερομηνία Υπογραφής

4 Έλεγχος Δαπανών

Εξετάζεται αν οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μια αίτηση πληρωμής σε 

σχέση με το πρώτο στάδιο δεν περιλαμβάνονται σε καμία αίτηση πληρωμής 

σε σχέση με το δεύτερο στάδιο

2 Αναγνωρισιμότητα σταδίων
Εξετάζεται αν η πράξη, έχει δύο στάδια που είναι αναγνωρίσιμα από 

οικονομική άποψη και διαθέτουν χωριστές διαδρομές ελέγχου

3 Συνολικό Κόστος Πράξης

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 1303/2013

Τιμή

Εξετάζεται αν το συνολικό κόστος της πράξης υπερβαίνει το όριο του 

κανονισμού (ΕΕ)2021/1060 όπως ισχύει.

1 Συνάφεια με το Περιφερειακό Πρόγραμμα
Εξετάζεται αν η πράξη, ευθυγραμμίζεται με τους ειδικούς στόχους και τις 

παρεμβάσεις του Προγράμματος

4Α - Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υποδομών για 

την στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης

4.6. Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 

ένταξη και την κοινωνική καινοτομία

…… - Αποπεράτωση και Εκσυγχρονισμός των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Ωδείου Αθηνών (Δράση 4.6.1.1)

5
Έλεγχος επιλεξιμότητας του Δεύτερου Σταδίου με βάση τους 

κανονισμούς

Εξετάζεται αν το δεύτερο στάδιο της πράξης συνάδει με το εφαρμοστέο 

δίκαιο και είναι επιλέξιμο από το ΕΤΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

κανονισμού (ΕΕ)2021/1060 και του Ειδικού Κανονισμού για το Ταμείο 

(Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1058)

6 Δέσμευση ολοκλήρωσης

Εξετάζεται αν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου μέχρι την 

τελική έκθεση ολοκλήρωσης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 141 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

Ημερομηνία  Αξιολόγησης:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          

Όλα τα παραπάνω κριτήρια έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της 

Πράξης. Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Στέλεχος Μονάδας Α' ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προϊστάμενος Μον. Α' ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προϊστάμενος Α' ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπογραφή



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :      ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆εν εφαρµόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

4
Υποβολή αποφάσεων των αρµόδιων ή και συλλογικών 
οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρµοδίων οργάνων

Εξετάζεται αν υποβάλλονται αποφάσεις των αρµόδιων ή και συλλογικών 
οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρµόδιων οργάνων, όπου αυτό 

προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία

3

Η πράξη εµπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, 
στους ειδικούς στόχους, στα πεδία παρέµβασης, καθώς και 
στους τύπους των δράσεων και στους όρους της εκάστοτε 

πρόσκλησης (Το κριτήριο εντάσσεται και εξετάζεται είτε στο 
Α’ στάδιο της αξιολόγησης, είτε στο Β’ στάδιο).

Εξετάζεται αν η πράξη εµπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, 
στους ειδικούς στόχους, στα πεδία παρέµβασης, καθώς και στους τύπους 
των δράσεων και στους όρους της εκάστοτε πρόσκλησης. [Η ∆Α δύναται 
κατά την κρίση της και συνεκτιµώντας το είδος των δράσεων της κάθε 

πρόσκλησης, να εντάσσει και να εξετάζει το συγκεκριµένο κριτήριο είτε στο 
Α’ στάδιο της αξιολόγησης, είτε στο Β’ στάδιο.]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α, µε εξαίρεση όσα τυχόν δεν έχουν εφαρµογή, έχουν υποχρεωτική εφαρµογή και η θετική τους αξιολόγηση 
(ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης των προτάσεων. ∆ιαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και 
ενηµερώνεται σχετικά ο δυνητικός ∆ικαιούχος.

2 Τυπική Πληρότητα υποβαλλόµενης πρότασης 

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η 
προβλεπόµενη διαδικασία και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά 

έγγραφα (π.χ. µελέτες, διοικητικές πράξεις, τυποποιηµένα έντυπα, κ.λπ.) 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική πρόσκληση  

1 ∆ικαιούχος που εµπίπτει στην πρόσκληση
Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εµπίπτει στις 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση

ΣΤΑ∆ΙΟ Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΤΑ∆ΙΟ Α' : Ελεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης
Τιµή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

∆εν εφαρµόζεται

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.3

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης και πιο συγεκκριµένα  
εξετάζονται τα εξής:  1. Η µεθοδολογία υλοποίησης και η αιτιολόγηση της διάρθρωσης της πράξης σε ένα ή 
περισσότερα υποέργα. 2. Η περιγραφή των εργασιών για την υλοποίηση του  φυσικού αντικειµένου.  3. Οι 
ενέργειες και εργασίες του δικαιούχου  που εξυπηρετούν την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου και η 
χρονισµός και αλληλουχία πραγµατοποίησής τους, σε σχέση µε τις ανάγκες της οµάδας στόχου και προκειµένου 
να διασφαλιστεί ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της πράξης. 4. Τα µέτρα προβολής, επικοινωνίας και 
ευαισθητοποίησης (µε την µορφή πλάνου προβολής και επικοινωνίας) και δικτύωσης (µε τη µορφή πλάνου 
δικτύωσης) προς τα ωφελούµενα άτοµα, Αρχές/ Υπηρεσίες/φορείς και προς το κοινωνικό σύνολο. 5. Η µέριµνα 
για παρακολούθηση των ωφελουµένων σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της πράξης. 6. Τα παραδοτέα της πράξης 
σε σχέση µε το περιεχόµενο της πρόσκλησης και το φυσικό αντικείµενο της πράξης.

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού 
αντικειµένου της 
πρότασης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1
Αρµοδιότητα του 
δικαιούχου να υλοποιήσει 
την πράξη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της πράξης. Ο έλεγχος 
γίνεται µε βάση στοιχεία τεκµηρίωσης, όπως κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ που η ∆Α 
αναζητάει από την καρτέλα του δικαιούχου στο ΟΠΣ και τα οποία προσδιορίζονται στην πρόσκληση

1.2
Αρµοδιότητα του φορέα 
λειτουργίας και 
συντήρησης

1. Εµπλεκόµενοι φορείς και πληρότητα περιεχοµένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆εν αφορά δράσεις ΕΚΤ + και συµπληρώνεται η επιλογή "∆εν εφαρµόζεται"



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1. Εµπλεκόµενοι φορείς και πληρότητα περιεχοµένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 

1

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της πράξης σε σχέση µε:    
α) το φυσικό αντικείµενο
β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης
γ) το επίπεδο ωριµότητας της πράξης σχετικά µε την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης (πχ αποφάσεις διοικητικού συµβουλίου, στελέχωση δικαιούχου, κλπ)
δ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση της πράξης (πχ προαπαιτούµενες ενέργειες  
για την υλοποίηση της πράξης, όπως η εξεύρεση των ωφελουµένων ατόµων, η θέσπιση ή/και επικαιροποίηση 
των προϋποθέσεων για τη συµπερίληψη ατόµων ως ωφελούµενα άτοµα (πχ δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 
καθώς και οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας εκπατρισµένοι πολίτες Ουκρανίας, κλπ).      

1.5

1.4

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, για τυχόν τµήµα της πράξης που σύµφωνα µε την 
πρόσκληση προβλέπεται να αποζηµιωθεί βάσει παραστατικών: εξετάζεται εάν περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία 
κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου/παραδοτέων, η ορθή κατανοµή των δαπανών στις επιµέρους 
εργασίες ή/και πακέτα εργασίας, καθώς και η εναρµόνιση µε τους εθνικούς κανόνες επιλεξιµότητας και τους 
ειδικούς όρους της πρόσκλησης ώστε να αποφεύγονται µη αναγκαία ή µη επιλέξιµα κόστη. 
(Β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόµενης πράξης και η κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι 
εύλογη, σύµφωνα και µε την "Αναλυτική Περιγραφή και Προϋπολογισµό Υποέργου Αυτεπιστασίας". Πιο 
συγκεκριµένα:
Β1) Για την εκτίµηση της χρηµατοδότησης του τµήµατος της προτεινόµενης πράξης  που σύµφωνα µε την 
πρόσκληση προβλέπεται να γίνει βάσει παραστατικών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν στοιχεία όπως µισθοδοτικές 
καταστάσεις για το απασχολούµενο προσωπικό, ενώ για υπηρεσίες/προµήθειες στοιχεία  από  το πραγµατικό 
κόστος από την υλοποίηση της παρεµφερούς πράξης "ΗΛΙΟΣ" στην ΠΠ 2014-2020 ή/και µη δεσµευτικές 
προσφπρές, λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης
Β2) Για την  χρηµατοδότηση του τµήµατος της προτεινόµενης πράξης που σύµφωνα µε την πρόσκληση θα 
πραγµατοποιηθεί µε επιλογή απλοποιηµένου κόστους, το εύλογο του προϋπολογισµού θεωρείται ότι 
εξασφαλίζεται και δεν πραγµατοποιείται αξιολόγηση από την ∆Α. Αξιολογείται όµως σε σχέση µε τον αριθµό των 
προβλεπόµενων στελεχών, ο οποίος επηρεάζει την τελική διαµόρφωση του ύψους του προϋπολογισµού.
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.

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισµού 

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράµµατος 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η Πράξη θα πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιµή 
"ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιµέρους προϋποθέσεις.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Τηρείται το θεσµικό πλαίσιο δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, µελετών, 

προµηθειών και υπηρεσιών - συνάδει 
µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο

ΝΑΙ

∆ΕΝ τηρείται το θεσµικό πλαίσιο 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών - 
∆ΕΝ  συνάδει µε το εθνικό και 

ενωσιακό δίκαιο

ΟΧΙ

Τηρείται το θεσµικό πλαίσιο για έργα 
πλην δηµοσίων συµβάσεων και 

συνάδει µε το εθνικό και ενωσιακό 
δίκαιο

ΝΑΙ

∆ΕΝ τηρείται το θεσµικό πλαίσιο για 
έργα πλην δηµοσίων συµβάσεων και 

∆ΕΝ συνάδει µε το εθνικό και 
ενωσιακό δίκαιο

ΟΧΙ

Η πράξη είναι συµβιβάσιµη µε το 
δίκαιο του ανταγωνισµού περί 

κρατικών ενισχύσεων (*)
ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ είναι συµβιβάσιµη µε το 
δίκαιο του ανταγωνισµού περί 

κρατικών ενισχύσεων
ΟΧΙ

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

2.1

2.2
Τήρηση θεσµικού πλαισίου 
πλην δηµοσίων συµβάσεων

Τιµή/Βαθµολογία

2.3

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

Εξετάζεται η συµβατότητά της µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων

ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Τήρηση θεσµικού πλαισίου και ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών

Εξετάζεται εάν το προτεινόµενο στο Τ∆Π θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης της πράξης
(υποέργο/α)  συνάδει µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Πιο συγκεκριµένα εξετάζεται η τήρηση του πλαισίου προµηθειών και υπηρεσιών που τυχόν
απαιτούνται για την πράξη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξετάζεται εάν το προτεινόµενο στο Τ∆Π θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης της πράξης
(υποέργο/α) υποέργων συνάδει µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Πιο συγκεκριµένα εξετάζεται: 1. Η τήρηση πλαισίου στελέχωσης του δικαιούχου. 2. Η
τήρηση πλαισίου πλην δηµοσίων συµβάσεων για ενέργειες που τυχόν απαιτούνται κατά την
υλοποίηση του έργου
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση ΑιτιολόγησηΤιµή/Βαθµολογία
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ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Τήρηση θεσµικού πλαισίου και ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών
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Η πράξη σέβεται την αρχή της 
αειφόρου ανάπτυξης 

ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ σέβεται την αρχή της 
αειφόρου ανάπτυξης 

ΟΧΙ

Η προτεινόµενη πράξη προασπίζει και
προάγει την ισότητα µεταξύ ανδρών
και γυναικών 

ΝΑΙ

Η προτεινόµενη πράξη ∆ΕΝ
προασπίζει και ∆ΕΝ προάγει την
ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών  

ΟΧΙ

2.4 Αειφόρος ανάπτυξη. 

2.5
Προάσπιση και προαγωγή της 
ισότητας µεταξύ ανδρών και 
γυναικών 

Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη προασπίζει και προάγει την ισότητα µεταξύ ανδρών
και γυναικών και εάν ενσωµατώνει τη διάσταση του φύλου.

Εξετάζεται µε ποιο τρόπο η προτεινόµενη πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης
και ειδικότερα σε σχέση µε τους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις της εγκεκριµένης
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράµµατος 
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Η προτεινόµενη πράξη αποτρέπει κάθε
διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισµού 

ΝΑΙ

Η προτεινόµενη πράξη ∆ΕΝ αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού 

ΟΧΙ

Η πράξη διαφαλίζει την 
προσβασιµότητα των ατόµων µε 

αναπηρία.
ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ διαφαλίζει την 
προσβασιµότητα των ατόµων µε 

αναπηρία.
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.7
Εξασφάλιση της 
προσβασιµότητας των ατόµων 
µε αναπηρία.   

2.6

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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια. Κάθε κριτήριο, για να λάβει 
θετική τιµή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιµέρους προϋποθέσεις.                                                                                                                 
(*) Σε περίπτωση που η πράξη δεν αφορά σε δράση κρατικής ενίσχυσης, η αποδεκτή απάντηση είναι ΝΑΙ.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 
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Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία 
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία µία πράξη έχει ήδη 
συµβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση 
της πράξης και την κείµενη νοµοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε 
τη δέσµευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρµογής για 
εξασφάλιση προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ µε δικά του έξοδα. Για την αξιολόγηση του 
κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτηµα ΙΙ.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Στην πράξη περιλαµβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό 
πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα στα ΑµεΑ. Πιο συγκεκριµένα η πράξη 
διασφαλίζει την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία στον τόπο παροχής των 
υπηρεσιών. 2. Η πράξη ενσωµατώνει  λειτουργίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες ΑΜΕΑ, οι 
οποίες διασφαλίζουν την ενηµέρωση και πληροφόρηση για τις παρεχόµενες υπηρεσίες.

Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού. Εξετάζεται ιδιαίτερα η διασφάλιση της ισότιµης επιλογής των
ωφελουµένων ατόµων για την παροχή των υπηρεσιών της πράξης, ανεξαρτήτως φυλής,
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισµού.
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ογία
Αιτιολόγηση

Τεκµηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης 

ΝΑΙ

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης

ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 
αποτελεσµατική

ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 
αποτελεσµατική

ΟΧΙ Πν=0

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
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ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Σκοπιµότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

3.1
Αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης

Εξετάζονται:
α) η παρεχόµενη στο Τ∆Π τεκµηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της 
πράξης, µε έµφαση: στην εξέλιξη του προσφυγικού/µεταναστευτικού γενικά τα 
τελευταία χρόνια, καθώς και στις επιπτώσεις στο πεδίο αυτό από τον πόλεµο στην 
Ουκρανία
β) ο τρόπος µε τον οποίο η προτεινόµενη πράξη συµβάλλει στην αντιµετώπιση της 
ανάγκης ή προβλήµατος που έχει εντοπιστεί ή/και συνεχίζει να υφίσταται ή/και 
αναµένεται να ενταθεί. Πιο συγκεκριµένα εξετάζονται τα εξής:  1.  Ο 
προσδιορισµός και ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών των 
ωφελουµένων και δυνάµει ωφελουµένων (δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, 
δικαιούχοι προσωρινής προστασίας εκπατρισµένοι πολίτες Ουκρανίας)  και η 
εκτίµηση διαχρονικής/µελλοντικής εξέλιξης και τυχόν επιδείνωση αυτών. 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 ατόµων και στην 
προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης αυτών. 4.  Άλλα αναµενόµενα 
οφέλη για τα ωφελούµενα άτοµα και τον ευρύτερο πληθυσµό
γ)  ο αναµενόµενος βαθµός κάλυψης και αντιµετώπισης των αναγκών, 
προβληµάτων, κλπ (όπως έχουν εντοπιστεί και προσδιοριστεί και στη βάση της 
εµπειρίας από την λειτουργία έως τώρα) σε επίπεδο ωφελουµένων και 
κοινότητας/κοινωνικού συνόλου σε συνάφεια µε το Ειδικό Στόχο στον οποίο 
εντάσσεται η πράξη, σύµφωνα µε την Πρόσκληση  

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

Αποτελεσµατικότητα 3.2
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική
ΟΧΙ Πi=0

Σηµαντικά αναµενόµενα οφέλη και 

ωφελούµενος πληθυσµός από την υλοποίηση 

της πράξης.

ΝΑΙ

∆ΕΝ υπάρχουν σηµαντικά αναµενόµενα 

οφέλη και ωφελούµενος πληθυσµός από την 

υλοποίηση της πράξης.

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ 3=

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

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

Αποδοτικότητα Πράξης 

Εξετάζεται η βέλτιστη σχέση µεταξύ του ποσού της στήριξης (προτεινόµενος 

προϋπολογισµός πράξης) και της επίτευξης στόχων (αναµενόµενες εκροές της 

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

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

(προϋπολογισµό πράξης / προϋπολογισµό δράσης στο σύνολο της Πρόσκλησης)

Εξετάζονται τα αναµενόµενα οφέλη της πράξης και ο ωφελούµενος πληθυσµός από 

την υλοποίησή της

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 3

3.3

3.4
Βιωσιµότητα, 
λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθµός ωριµότητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθµός ωριµότητας της πράξης. 4-7

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

Μεγάλος βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
4-7

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς ο βαθµός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. .
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

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

όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 4

4.2
Βαθµός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις 

αρµόδιων Οργάνων για την ανάληψη της πράξης και ένταξή 

της στο πρόγραµµα δράσεων του φορέα, κλπ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  4 =

ΝΑΙ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ∆.   Ωριµότητα πράξης

ΝΑΙ
Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 
ενεργειών ωρίµανσης 
της πράξης

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:                                                               ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1

Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της πράξης από την άποψη 

της εξέλιξης των απαιτούµενων ενεργειών (π.χ. ενέργειες 

για στελέχωση, εξεύρεση χώρων για την παροχή των 

υπηρεσιών, προετοιµασία διαδικασιών αναθέσεων,  κλπ.).

Εξειδίκευση κριτηρίου



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :   

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

1
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

2
ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

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

απόδοση της συγκεκριµένης βαθµολογίας )

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ……………………..

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          

Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α, με εξαίρεση όσα τυχόν δεν έχουν εφαρμογή, 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. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

2 Τυπική Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης 

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η 

προβλεπόμενη διαδικασία και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά 

έγγραφα (π.χ. μελέτες, διοικητικές πράξεις, τυποποιημένα έντυπα, κ.λπ.) 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση  

4
Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και συλλογικών 

οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων οργάνων

Εξετάζεται αν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών 

οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό 

προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία

3

Η πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, 

στους ειδικούς στόχους, στα πεδία παρέμβασης, καθώς και 

στους τύπους των δράσεων και στους όρους της εκάστοτε 

πρόσκλησης (Το κριτήριο εντάσσεται και εξετάζεται είτε στο Α’ 

στάδιο της αξιολόγησης, είτε στο Β’ στάδιο).

Εξετάζεται αν η πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, 

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

δράσεων και στους όρους της εκάστοτε πρόσκλησης. [Η ΔΑ δύναται κατά την 

κρίση της και συνεκτιμώντας το είδος των δράσεων της κάθε πρόσκλησης, να 

εντάσσει και να εξετάζει το συγκεκριμένο κριτήριο είτε στο Α’ στάδιο της 

αξιολόγησης, είτε στο Β’ στάδιο.]

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ Α' : Ελεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

1 Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση
Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες 

δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.3

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

συγεκκριμένα  εξετάζονται τα εξής:  1. Η μεθοδολογία υλοποίησης και η αιτιολόγηση της διάρθρωσης της 

πράξης σε ένα ή περισσότερα υποέργα. 2. Η περιγραφή των εργασιών για την υλοποίηση του  φυσικού 

αντικειμένου.  3. Οι ενέργειες και εργασίες του δικαιούχου  που εξυπηρετούν την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου και η χρονισμός και αλληλουχία πραγματοποίησής τους. 4. Τα μέτρα προβολής, επικοινωνίας και 

ευαισθητοποίησης (με την μορφή πλάνου προβολής και επικοινωνίας) και δικτύωσης (με τη μορφή πλάνου 

δικτύωσης) προς τα ωφελούμενα άτομα, Αρχές/  Υπηρεσίες/φορείς και προς το κοινωνικό σύνολο. 5. Η μέριμνα 

για παρακολούθηση των ωφελουμένων. 6.Τα παραδοτέα της πράξης σε σχέση με το περιεχόμενο της 

πρόσκλησης και το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Πληρότητα και σαφήνεια 

του φυσικού 

αντικειμένου της 

πρότασης

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ………………………………

1.1

Αρμοδιότητα του 

δικαιούχου να 

υλοποιήσει την πράξη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

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

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

1.2

Αρμοδιότητα του φορέα 

λειτουργίας και 

συντήρησης

1. Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Δεν αφορά δράσεις ΕΚΤ + και συμπληρώνεται η επιλογή "Δεν Εφαρμόζεται"
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ………………………………

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1. Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

1

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

στην Πρόσκληση.    1.5

1.4

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, για τυχόν τμήμα της πράξης που σύμφωνα με την 

πρόσκληση προβλέπεται να αποζημιωθεί βάσει παραστατικών: εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία 

κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου/παραδοτέων, η ορθή κατανομή των δαπανών στις 

επιμέρους εργασίες ή/και πακέτα εργασίας, καθώς και η εναρμόνιση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας 

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

(Β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης και η κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι 

εύλογη, σύμφωνα και με την "Αναλυτική Περιγραφή και Προϋπολογισμό Υποέργου Αυτεπιστασίας". Πιο 

συγκεκριμένα:

Β1) Για την εκτίμηση της χρηματοδότησης του τμήματος της προτεινόμενης πράξης  που σύμφωνα με την 

πρόσκληση προβλέπεται να γίνει βάσει παραστατικών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως 

μισθοδοτικές καταστάσεις για το απασχολούμενο προσωπικό, ενώ για υπηρεσίες/προμήθειες στοιχεία  από  το 

πραγματικό κόστος από την υλοποίηση της  ίδιας πράξης στην ΠΠ 2014-2020 ή/και μη δεσμευτικές προσφπρές, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης

Β2) Για την  χρηματοδότηση του τμήματος της προτεινόμενης πράξης που σύμφωνα με την πρόσκληση θα 

πραγματοποιηθεί με επιλογή απλοποιημένου κόστους, το εύλογο του προϋπολογισμού θεωρείται ότι 

εξασφαλίζεται και δεν πραγματοποιείται αξιολόγηση από την ΔΑ. Αξιολογείται όμως σε σχέση με τον αριθμό των 

προβλεπόμενων στελεχών, ο οποίος επηρεάζει την τελική διαμόρφωση του ύψους του προϋπολογισμού.

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.

Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

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

"ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις.
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Τηρείται το θεσμικό πλαίσιο 

δημοσίων συμβάσεων έργων, 

μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών 

- συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο

ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το θεσμικό πλαίσιο 

δημοσίων συμβάσεων έργων, 

μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών 

- ΔΕΝ  συνάδει με το εθνικό και 

ενωσιακό δίκαιο

ΟΧΙ

Τηρείται το θεσμικό πλαίσιο για έργα 

πλην δημοσίων συμβάσεων και 

συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο

ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το θεσμικό πλαίσιο για 

έργα πλην δημοσίων συμβάσεων και 

ΔΕΝ συνάδει με το εθνικό και 

ενωσιακό δίκαιο

ΟΧΙ

Η πράξη είναι συμβιβάσιμη με το 

δίκαιο του ανταγωνισμού περί 

κρατικών ενισχύσεων (*)

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ είναι συμβιβάσιμη με 

το δίκαιο του ανταγωνισμού περί 

κρατικών ενισχύσεων

ΟΧΙ

Η πράξη σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΟΧΙ

Η προτεινόμενη πράξη προασπίζει και 

προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών

και γυναικών 

ΝΑΙ

Η προτεινόμενη πράξη ΔΕΝ

προασπίζει και ΔΕΝ προάγει την

ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών  

ΟΧΙ

Η προτεινόμενη πράξη αποτρέπει

κάθε διάκριση λόγω φύλου,

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,

θρησκείας ή πεποιθήσεων,

αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου

προσανατολισμού 

ΝΑΙ

Η προτεινόμενη πράξη ΔΕΝ

αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω

φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής

καταγωγής, θρησκείας ή

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή

γενετήσιου προσανατολισμού 

ΟΧΙ

Η πράξη διαφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία.

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ διαφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τήρηση θεσμικού πλαισίου 

ως προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών

2.1

2.4 Αειφόρος ανάπτυξη. 

2.7
Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία.   

2.2
Τήρηση θεσμικού πλαισίου 

πλην δημοσίων συμβάσεων

2.6

Αποτροπή κάθε διάκρισης 

λόγω φύλου, φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, 

αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου 

προσανατολισμού. 

Τιμή/Βαθμολογία

2.3

Συμβατότητα της πράξης με 

τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων. 

Εξετάζεται η συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

(υποέργο/α)  συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η τήρηση του πλαισίου προμηθειών και υπηρεσιών που

τυχόν απαιτούνται για την πράξη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ……………………

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

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

(*) Σε περίπτωση που η πράξη δεν αφορά σε δράση κρατικής ενίσχυσης, η αποδεκτή απάντηση είναι ΝΑΙ.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ 2

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 

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

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

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

τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις 

δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Για 

την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα ΙΙ.

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

ακόλουθες περιπτώσεις:

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

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

διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στον τόπο παροχής των 

υπηρεσιών. 2. Η πράξη ενσωματώνει  λειτουργίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες ΑΜΕΑ, 

οι οποίες διασφαλίζουν την ενημέρωση και πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

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

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

προσανατολισμού. Εξετάζεται ιδιαίτερα η διασφάλιση της ισότιμης επιλογής των

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

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

γενετήσιου προσανατολισμού.

2.5

Προάσπιση και προαγωγή της

ισότητας μεταξύ ανδρών και

γυναικών 

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

και γυναικών και εάν ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου.

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

(υποέργο/α) υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται: 1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ορισμένου χρόνου και

συμβάσων έργου. 2. Η τήρηση πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων για ενέργειες που

τυχόν περιλαμβάνονται στο ΤΔΠ (πχ ΚΥΑ προδιαγραφών για τα ΚΚ)

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

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

εγκεκριμένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος 
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή

Βαθμολ

ογία
Αιτιολόγηση

Τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης 
ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης
ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική
ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική
ΟΧΙ Πν=0

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική
ΟΧΙ Πi=0

Σημαντικά αναμενόμενα οφέλη και 

ωφελούμενος πληθυσμός από την 

υλοποίηση της πράξης.

ΝΑΙ

ΔΕΝ υπάρχουν σημαντικά αναμενόμενα 

οφέλη και ωφελούμενος πληθυσμός από την 

υλοποίηση της πράξης.

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ………………………

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Σκοπιμότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 3=

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

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

Αποδοτικότητα Πράξης 

3.1

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 3

Αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης

Εξετάζονται:

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

πράξης

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

ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί ή/και συνεχίζει να υφίσταται ή/και 

αναμένεται να ενταθεί. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:  1.  Ο 

προσδιορισμός και ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών (π.χ. υψηλή 

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

της περιοχής παρέμβασης και εν γένει της περιοχής, και η εκτίμηση 

διαχρονικής/μελλοντικής εξέλιξης και τυχόν επιδείνωση αυτών. 2. Η ανταπόκριση 

της προτεινόμενης πράξης ως προς την αντιμετώπιση των αναγκών και ειδικών 

χαρακτηριστικών των ωφελουμένων της περιοχής παρέμβασης. 3. Η συμβολή της 

πράξης στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των ωφελουμένων ατόμων και 

στην προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης αυτών. 4.  Άλλα 

αναμενόμενα οφέλη για τα ωφελούμενα άτομα και τον ευρύτερο πληθυσμό

γ)  ο αναμενόμενος βαθμός κάλυψης και αντιμετώπισης των αναγκών, 

προβλημάτων, κλπ (όπως έχουν εντοπιστεί και προσδιοριστεί και στη βάση της 

εμπειρίας από την λειτουργία έως τώρα) σε επίπεδο ωφελουμένων και 

κοινότητας/κοινωνικού συνόλου στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου στον οποίο 

εντάσσεται, σύμφωνα με την Πρόσκληση  

Εξετάζεται η βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης (προτεινόμενος 

προϋπολογισμός πράξης) και της επίτευξης στόχων (αναμενόμενες εκροές της 

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

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

(προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό δράσης στο σύνολο της Πρόσκλησης)

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που 

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

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

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

που αναφέρεται στην Πρόσκληση)

3.3

Αποτελεσματικότητα 3.2

3.4

Βιωσιμότητα, 

λειτουργικότητα, 

αξιοποίηση

Εξετάζονται τα αναμενόμενα οφέλη της πράξης και ο ωφελούμενος πληθυσμός από 

την υλοποίησή της
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός ωριμότητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης. 4-7

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

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. .
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

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

όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 4

4.2

Βαθμός προόδου 

διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών 

ή άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις 

αρμόδιων Οργάνων για την συνέχιση της πράξης και 

ένταξή της στο πρόγραμμα δράσεων του φορέα, τυχόν 

απαιτούμενες ενέργειες για την προσαρμογή του Κέντρου 

βάσει της οικείας ΚΥΑ, κλπ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  4 =

ΝΑΙ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.   Ωριμότητα πράξης

ΝΑΙ
Στάδιο εξέλιξης των 

απαιτούμενων 

ενεργειών ωρίμανσης 

της πράξης

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:                                                               ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ………………..

4.1
Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την 

άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών 

Εξειδίκευση κριτηρίου
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :   4B

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 4.11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ……… / 4.11.5.1: Κέντρα Κοινότητας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

1
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 

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

2
ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 

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

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

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

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ………………………..

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4B

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 4.11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 4.11.6.1: Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ………………... ΔΗΜΟΥ ……………………..

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

4
Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και συλλογικών 

οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων οργάνων

Εξετάζεται αν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών 

οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό 

προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία

3

Η πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, 

στους ειδικούς στόχους, στα πεδία παρέμβασης, καθώς και 

στους τύπους των δράσεων και στους όρους της εκάστοτε 

πρόσκλησης (Το κριτήριο εντάσσεται και εξετάζεται είτε στο Α’ 

στάδιο της αξιολόγησης, είτε στο Β’ στάδιο).

Εξετάζεται αν η πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, 

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

δράσεων και στους όρους της εκάστοτε πρόσκλησης. [Η ΔΑ δύναται κατά την 

κρίση της και συνεκτιμώντας το είδος των δράσεων της κάθε πρόσκλησης, να 

εντάσσει και να εξετάζει το συγκεκριμένο κριτήριο είτε στο Α’ στάδιο της 

αξιολόγησης, είτε στο Β’ στάδιο.]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          

Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α, με εξαίρεση όσα τυχόν δεν έχουν εφαρμογή, 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.

1 Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση
Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες 

δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση

2 Τυπική Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης 

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η 

προβλεπόμενη διαδικασία και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά 

έγγραφα (π.χ. μελέτες, διοικητικές πράξεις, τυποποιημένα έντυπα, κ.λπ.) 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση  

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ Α' : Ελεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.3

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

συγεκκριμένα  εξετάζονται τα εξής:  1. Η μεθοδολογία υλοποίησης και η αιτιολόγηση της διάρθρωσης της 

πράξης σε ένα ή περισσότερα υποέργα. 2. Η περιγραφή των εργασιών για την υλοποίηση του  φυσικού 

αντικειμένου.  3. Οι ενέργειες και εργασίες του δικαιούχου  που εξυπηρετούν την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου και η χρονισμός και αλληλουχία πραγματοποίησής τους. 4. Τα μέτρα προβολής, επικοινωνίας και 

ευαισθητοποίησης (με την μορφή πλάνου προβολής και επικοινωνίας) και δικτύωσης (με τη μορφή πλάνου 

δικτύωσης) προς τα ωφελούμενα άτομα, Αρχές/  Υπηρεσίες/φορείς και προς το κοινωνικό σύνολο. 5. Η μέριμνα 

για παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων. 6.Τα παραδοτέα της πράξης σε σχέση με το 

περιεχόμενο της πρόσκλησης και το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Πληρότητα και σαφήνεια 

του φυσικού 

αντικειμένου της 

πρότασης

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ……………… ΔΗΜΟΥ …………..

1.1

Αρμοδιότητα του 

δικαιούχου να 

υλοποιήσει την πράξη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

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

αναζητάει από την καρτέλα του δικαιούχου στο ΟΠΣ

1.2

Αρμοδιότητα του φορέα 

λειτουργίας και 

συντήρησης

1. Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Δεν αφορά δράσεις ΕΚΤ + και συμπληρώνεται η επιλογή "Δεν εφαρμόζεται"
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4B

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 4.11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 4.11.6.1: Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ……………… ΔΗΜΟΥ …………..

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1. Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

1

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

στην Πρόσκληση.    1.5

1.4

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, για τυχόν τμήμα της πράξης που σύμφωνα με την 

πρόσκληση προβλέπεται να αποζημιωθεί βάσει παραστατικών: εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία 

κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου/παραδοτέων, η ορθή κατανομή των δαπανών στις 

επιμέρους εργασίες ή/και πακέτα εργασίας, καθώς και η εναρμόνιση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας 

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

(Β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης και η κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι 

εύλογη, σύμφωνα και με την "Αναλυτική Περιγραφή και Προϋπολογισμό Υποέργου Αυτεπιστασίας". Πιο 

συγκεκριμένα:

Β1) Για την εκτίμηση της χρηματοδότησης του τμήματος της προτεινόμενης πράξης  που σύμφωνα με την 

πρόσκληση προβλέπεται να γίνει βάσει παραστατικών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως 

μισθοδοτικές καταστάσεις για το απασχολούμενο προσωπικό, ενώ για υπηρεσίες/προμήθειες στοιχεία  από  το 

πραγματικό κόστος από την υλοποίηση της  ίδιας πράξης στην ΠΠ 2014-2020 ή/και μη δεσμευτικές προσφπρές, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης

Β2) Για την  χρηματοδότηση του τμήματος της προτεινόμενης πράξης που σύμφωνα με την πρόσκληση θα 

πραγματοποιηθεί με επιλογή απλοποιημένου κόστους, το εύλογο του προϋπολογισμού θεωρείται ότι 

εξασφαλίζεται και δεν πραγματοποιείται αξιολόγηση από την ΔΑ. Αξιολογείται όμως σε σχέση με τον αριθμό των 

προβλεπόμενων στελεχών, ο οποίος επηρεάζει την τελική διαμόρφωση του ύψους του προϋπολογισμού.

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.

Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

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

"ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις.
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Τηρείται το θεσμικό πλαίσιο δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών - συνάδει 

με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο

ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το θεσμικό πλαίσιο 

δημοσίων συμβάσεων έργων, 

μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών - 

ΔΕΝ  συνάδει με το εθνικό και 

ενωσιακό δίκαιο

ΟΧΙ

Τηρείται το θεσμικό πλαίσιο για έργα 

πλην δημοσίων συμβάσεων και 

συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο

ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το θεσμικό πλαίσιο για 

έργα πλην δημοσίων συμβάσεων και 

ΔΕΝ συνάδει με το εθνικό και 

ενωσιακό δίκαιο

ΟΧΙ

Η πράξη είναι συμβιβάσιμη με το 

δίκαιο του ανταγωνισμού περί 

κρατικών ενισχύσεων (*)

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ είναι συμβιβάσιμη με το 

δίκαιο του ανταγωνισμού περί 

κρατικών ενισχύσεων

ΟΧΙ

Η πράξη σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΟΧΙ

Τήρηση θεσμικού πλαισίου 

ως προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών

2.1

2.4 Αειφόρος ανάπτυξη. 

2.2
Τήρηση θεσμικού πλαισίου 

πλην δημοσίων συμβάσεων

Τιμή/Βαθμολογία

2.3

Συμβατότητα της πράξης με 

τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων. 

Εξετάζεται η συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

(υποέργο/α)  συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η τήρηση του πλαισίου προμηθειών και υπηρεσιών που τυχόν

απαιτούνται για την πράξη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ………………... ΔΗΜΟΥ ………………

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

(υποέργο/α) υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται: 1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ορισμένου χρόνου και

συμβάσεων έργου. 2. Η τήρηση πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων για ενέργειες που

τυχόν περιλαμβάνονται στο ΤΔΠ 

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

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

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4B

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 4.11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 4.11.6.1: Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση ΑιτιολόγησηΤιμή/Βαθμολογία

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ………………... ΔΗΜΟΥ ………………

Η προτεινόμενη πράξη προασπίζει και

προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών

και γυναικών 

ΝΑΙ

Η προτεινόμενη πράξη ΔΕΝ

προασπίζει και ΔΕΝ προάγει την

ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών  

ΟΧΙ

Η προτεινόμενη πράξη αποτρέπει

κάθε διάκριση λόγω φύλου,

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου

προσανατολισμού 

ΝΑΙ

Η προτεινόμενη πράξη ΔΕΝ αποτρέπει

κάθε διάκριση λόγω φύλου,

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου

προσανατολισμού 

ΟΧΙ

2.6

Αποτροπή κάθε διάκρισης 

λόγω φύλου, φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, 

αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου 

προσανατολισμού. 

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

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

προσανατολισμού. Εξετάζεται ιδιαίτερα η διασφάλιση της ισότιμης επιλογής των

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

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

γενετήσιου προσανατολισμού.

2.5

Προάσπιση και προαγωγή της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών 

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

και γυναικών και εάν ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου.
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 4.11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 4.11.6.1: Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση ΑιτιολόγησηΤιμή/Βαθμολογία

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ………………... ΔΗΜΟΥ ………………

Η πράξη διαφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία.

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ διαφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.7

Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία.   

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

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

(*) Σε περίπτωση που η πράξη δεν αφορά σε δράση κρατικής ενίσχυσης, η αποδεκτή απάντηση είναι ΝΑΙ.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ 2

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 

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

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

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

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

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

κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα ΙΙ.

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

ακόλουθες περιπτώσεις:

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

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

διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στον τόπο παροχής των 

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

οποίες διασφαλίζουν την ενημέρωση και πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
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4.11.6.1: Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή

Βαθμολ

ογία
Αιτιολόγηση

Τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης 
ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης
ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική
ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική
ΟΧΙ Πν=0

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ………………... ΔΗΜΟΥ ……………………..

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Σκοπιμότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

3.1
Αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης

Εξετάζονται:

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

πράξης

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

ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί ή/και συνεχίζει να υφίσταται ή/και 

αναμένεται να ενταθεί. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:  1.  Ο 

προσδιορισμός και ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών (π.χ.  θύλακες 

φτώχειας, ύπαρξη σημαντικού επιπέδου φτώχειας και μη πρόσβασης σε βασικά 

αγαθά, τυχόν  επιδείνωση της κατάστασης σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, 

κλπ) των ωφελουμένων της περιοχής παρέμβασης και εν γένει της περιοχής, και η 

εκτίμηση διαχρονικής/μελλοντικής εξέλιξης και προοπτικής τυχόν επιδείνωσης 

αυτών. 2. Η ανταπόκριση της προτεινόμενης πράξης ως προς την αντιμετώπιση 

των διαπιστωμένων αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών των ωφελουμένων της 

περιοχής παρέμβασης. 3. Εν γένει η συμβολή της πράξης στη μείωση του 

κοινωνικού αποκλεισμού των ωφελουμένων ατόμων και στην προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης αυτών. 4.  Άλλα αναμενόμενα οφέλη για τα ωφελούμενα 

άτομα και τον ευρύτερο πληθυσμό

γ)  ο αναμενόμενος βαθμός κάλυψης και αντιμετώπισης των αναγκών, 

προβλημάτων, κλπ (όπως έχουν εντοπιστεί και προσδιοριστεί και στη βάση της 

εμπειρίας από την λειτουργία έως τώρα) σε επίπεδο ωφελουμένων και 

κοινότητας/κοινωνικού συνόλου στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου στον οποίο 

εντάσσεται, σύμφωνα με την Πρόσκληση  

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που 

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

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

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

που αναφέρεται στην Πρόσκληση)

Αποτελεσματικότητα 3.2
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 4.11

4.11.6.1: Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή

Βαθμολ

ογία
Αιτιολόγηση

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ………………... ΔΗΜΟΥ ……………………..

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Σκοπιμότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική
ΟΧΙ Πi=0

Σημαντικά αναμενόμενα οφέλη και 

ωφελούμενος πληθυσμός από την υλοποίηση 

της πράξης.

ΝΑΙ

ΔΕΝ υπάρχουν σημαντικά αναμενόμενα 

οφέλη και ωφελούμενος πληθυσμός από την 

υλοποίηση της πράξης.

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 3=

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

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

Αποδοτικότητα Πράξης 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 3

Εξετάζεται η βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης (προτεινόμενος 

προϋπολογισμός πράξης) και της επίτευξης στόχων (αναμενόμενες εκροές της 

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

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

(προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό δράσης στο σύνολο της Πρόσκλησης)

3.3

3.4

Βιωσιμότητα, 

λειτουργικότητα, 

αξιοποίηση

Εξετάζονται τα αναμενόμενα οφέλη της πράξης και ο ωφελούμενος πληθυσμός από 

την υλοποίησή της
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 4.11.6.1: Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός ωριμότητας της πράξης 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης 4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της πράξης ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

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

όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

4.2

Βαθμός προόδου 

διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών 

ή άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις 

αρμόδιων Οργάνων για την συνέχιση της πράξης και 

ένταξή της στο πρόγραμμα δράσεων του φορέα) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  4 =

ΝΑΙ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.   Ωριμότητα πράξης

ΝΑΙ
Στάδιο εξέλιξης των 

απαιτούμενων 

ενεργειών ωρίμανσης 

της πράξης

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:                                                             ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ………………... ΔΗΜΟΥ ……………………..

4.1
Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την 

άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών 

Εξειδίκευση κριτηρίου



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :   Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 4B

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 4.11

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 4.11.6.1: Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

1
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 

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

2
ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 

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

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

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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ………………... ΔΗΜΟΥ ………
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4B

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:  4.11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
 …. / Δράση 4.11.9.1: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων [ΚΗΦΗ]

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :              ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ………………….

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4
Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και συλλογικών 

οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων οργάνων

Εξετάζεται αν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών 

οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό 

προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία

3

Η πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, 

στους ειδικούς στόχους, στα πεδία παρέμβασης, καθώς και 

στους τύπους των δράσεων και στους όρους της εκάστοτε 

πρόσκλησης (Το κριτήριο εντάσσεται και εξετάζεται είτε στο Α’ 

στάδιο της αξιολόγησης, είτε στο Β’ στάδιο).

Εξετάζεται αν η πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, 

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

δράσεων και στους όρους της εκάστοτε πρόσκλησης. [Η ΔΑ δύναται κατά την 

κρίση της και συνεκτιμώντας το είδος των δράσεων της κάθε πρόσκλησης, να 

εντάσσει και να εξετάζει το συγκεκριμένο κριτήριο είτε στο Α’ στάδιο της 

αξιολόγησης, είτε στο Β’ στάδιο.]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          

Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α, με εξαίρεση όσα τυχόν δεν έχουν εφαρμογή, 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. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

1 Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση
Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες 

δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση

2 Τυπική Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης 

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η 

προβλεπόμενη διαδικασία και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά 

έγγραφα (π.χ. μελέτες, διοικητικές πράξεις, τυποποιημένα έντυπα, κ.λπ.) 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση

ΣΤΑΔΙΟ Α' : Ελεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ Α' : Ελεγχος συμβατότητας και επιλεξιμότητας από το σύστημα
Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.3

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

συγεκκριμένα  εξετάζονται τα εξής:  1. Η μεθοδολογία υλοποίησης και η αιτιολόγηση της διάρθρωσης της 

πράξης σε ένα ή περισσότερα υποέργα. 2. Η περιγραφή των εργασιών για την υλοποίηση του  φυσικού 

αντικειμένου.  3. Οι ενέργειες και εργασίες του δικαιούχου  που εξυπηρετούν την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου και η χρονισμός και αλληλουχία πραγματοποίησής τους. 4. Τα μέτρα προβολής, επικοινωνίας και 

ευαισθητοποίησης (με την μορφή πλάνου προβολής και επικοινωνίας) και δικτύωσης (με τη μορφή πλάνου 

δικτύωσης) προς τα ωφελούμενα άτομα, Αρχές/  Υπηρεσίες/φορείς και προς το κοινωνικό σύνολο. 5. Η μέριμνα 

για παρακολούθηση των ωφελουμένων. 6.Τα παραδοτέα της πράξης σε σχέση με το περιεχόμενο της 

πρόσκλησης και το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Πληρότητα και σαφήνεια 

του φυσικού 

αντικειμένου της 

πρότασης

 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ………………….

1.1

Αρμοδιότητα του 

δικαιούχου να 

υλοποιήσει την πράξη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

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

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

1.2

Αρμοδιότητα του φορέα 

λειτουργίας και 

συντήρησης

1. Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Δεν αφορά δράσεις ΕΚΤ + και συμπληρώνεται η επιλογή "Δεν Εφαρμόζεται"
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ………………….

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1. Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

1

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

στην Πρόσκληση.    1.5

1.4

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, για τυχόν τμήμα της πράξης που σύμφωνα με την 

πρόσκληση προβλέπεται να αποζημιωθεί βάσει παραστατικών: εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία 

κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου/παραδοτέων, η ορθή κατανομή των δαπανών στις 

επιμέρους εργασίες ή/και πακέτα εργασίας, καθώς και η εναρμόνιση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας 

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

(Β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης και η κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι 

εύλογη, σύμφωνα και με την "Αναλυτική Περιγραφή και Προϋπολογισμό Υποέργου Αυτεπιστασίας". Πιο 

συγκεκριμένα:

Β1) Για την εκτίμηση της χρηματοδότησης του τμήματος της προτεινόμενης πράξης  που σύμφωνα με την 

πρόσκληση προβλέπεται να γίνει βάσει παραστατικών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως 

μισθοδοτικές καταστάσεις για το απασχολούμενο προσωπικό, ενώ για υπηρεσίες/προμήθειες στοιχεία  από  το 

πραγματικό κόστος από την υλοποίηση της  ίδιας πράξης στην ΠΠ 2014-2020 ή/και μη δεσμευτικές προσφπρές, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης

Β2) Για την  χρηματοδότηση του τμήματος της προτεινόμενης πράξης που σύμφωνα με την πρόσκληση θα 

πραγματοποιηθεί με επιλογή απλοποιημένου κόστους, το εύλογο του προϋπολογισμού θεωρείται ότι 

εξασφαλίζεται και δεν πραγματοποιείται αξιολόγηση από την ΔΑ. Αξιολογείται όμως σε σχέση με τον αριθμό των 

προβλεπόμενων στελεχών, ο οποίος επηρεάζει την τελική διαμόρφωση του ύψους του προϋπολογισμού.

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.

Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

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

"ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις.
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Τηρείται το θεσμικό πλαίσιο δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών - συνάδει 

με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο

ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το θεσμικό πλαίσιο 

δημοσίων συμβάσεων έργων, 

μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών - 

ΔΕΝ  συνάδει με το εθνικό και 

ενωσιακό δίκαιο

ΟΧΙ

Τηρείται το θεσμικό πλαίσιο για έργα 

πλην δημοσίων συμβάσεων και 

συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο

ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το θεσμικό πλαίσιο για 

έργα πλην δημοσίων συμβάσεων και 

ΔΕΝ συνάδει με το εθνικό και 

ενωσιακό δίκαιο

ΟΧΙ

Η πράξη είναι συμβιβάσιμη με το 

δίκαιο του ανταγωνισμού περί 

κρατικών ενισχύσεων (*)

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ είναι συμβιβάσιμη με το 

δίκαιο του ανταγωνισμού περί 

κρατικών ενισχύσεων

ΟΧΙ

Η πράξη σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΟΧΙ

Τήρηση θεσμικού πλαισίου 

ως προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών

2.1

2.4 Αειφόρος ανάπτυξη. 

2.2
Τήρηση θεσμικού πλαισίου 

πλην δημοσίων συμβάσεων

Τιμή/Βαθμολογία

2.3

Συμβατότητα της πράξης με 

τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων. 

Εξετάζεται η συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

(υποέργο/α)  συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η τήρηση του πλαισίου προμηθειών και υπηρεσιών που τυχόν

απαιτούνται για την πράξη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ………………….

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

(υποέργο/α) υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται: 1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ορισμένου χρόνου και

συμβάσεων έργου. 2. Η τήρηση πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων για ενέργειες που

τυχόν περιλαμβάνονται στο ΤΔΠ 

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

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

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος 
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση ΑιτιολόγησηΤιμή/Βαθμολογία

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ………………….

Η προτεινόμενη πράξη προασπίζει και

προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών

και γυναικών 

ΝΑΙ

Η προτεινόμενη πράξη ΔΕΝ

προασπίζει και ΔΕΝ προάγει την

ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών  

ΟΧΙ

Η προτεινόμενη πράξη αποτρέπει

κάθε διάκριση λόγω φύλου,

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,

ηλικίας ή γενετήσιου

προσανατολισμού 

ΝΑΙ

Η προτεινόμενη πράξη ΔΕΝ αποτρέπει

κάθε διάκριση λόγω φύλου,

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,

ηλικίας ή γενετήσιου

προσανατολισμού 

ΟΧΙ

2.6

Αποτροπή κάθε διάκρισης 

λόγω φύλου, φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, 

αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου 

προσανατολισμού. 

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

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

προσανατολισμού. Εξετάζεται ιδιαίτερα η διασφάλιση της ισότιμης επιλογής των

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

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

γενετήσιου προσανατολισμού.

2.5
Προάσπιση και προαγωγή της

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

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

και γυναικών και εάν ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου.
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση ΑιτιολόγησηΤιμή/Βαθμολογία

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ………………….

Η πράξη διαφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία.

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ διαφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.7

Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία.   

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

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

(*) Σε περίπτωση που η πράξη δεν αφορά σε δράση κρατικής ενίσχυσης, η αποδεκτή απάντηση είναι ΝΑΙ.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

2

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 

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

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

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

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

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

κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα ΙΙ.

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

ακόλουθες περιπτώσεις:

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

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

διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στον τόπο παροχής των 

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

οποίες διασφαλίζουν την ενημέρωση και πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή

Βαθμολ

ογία
Αιτιολόγηση

Τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης 
ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης
ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική
ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική
ΟΧΙ Πν=0

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ………………….

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Σκοπιμότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

3.1
Αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης

Εξετάζονται:

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

πράξης

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

ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί ή/και συνεχίζει να υφίσταται ή/και 

αναμένεται να ενταθεί. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:  1.  Ο 

προσδιορισμός και ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών (π.χ. 

ηλικιωμένα άτομα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα με έμφαση σε 

όσα διαμένουν μόνα) των ωφελουμένων (ηλικιωμένων ατόμων) της περιοχής 

παρέμβασης και εν γένει της περιοχής, και η εκτίμηση διαχρονικής/μελλοντικής 

εξέλιξης και τυχόν επιδείνωσης αυτών. 2. Η ανταπόκριση της προτεινόμενης 

πράξης ως προς την αντιμετώπιση των αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών των 

ωφελουμένων της περιοχής παρέμβασης. 3. Η συμβολή της πράξης στη μείωση του 

κοινωνικού αποκλεισμού των ωφελουμένων ατόμων και στην προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης αυτών. 4.  Άλλα αναμενόμενα οφέλη για τα ωφελούμενα 

άτομα και τον ευρύτερο πληθυσμό

γ)  ο αναμενόμενος βαθμός κάλυψης και αντιμετώπισης των αναγκών, 

προβλημάτων, κλπ (όπως έχουν εντοπιστεί και προσδιοριστεί και στη βάση της 

εμπειρίας από την λειτουργία έως τώρα) σε επίπεδο ωφελουμένων και 

κοινότητας/κοινωνικού συνόλου στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου στον οποίο 

εντάσσεται, σύμφωνα με την Πρόσκληση  

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που 

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

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

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

που αναφέρεται στην Πρόσκληση)

Αποτελεσματικότητα 3.2
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή

Βαθμολ

ογία
Αιτιολόγηση

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ………………….

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Σκοπιμότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική
ΟΧΙ Πi=0

Σημαντικά αναμενόμενα οφέλη και 

ωφελούμενος πληθυσμός από την υλοποίηση 

της πράξης.

ΝΑΙ

ΔΕΝ υπάρχουν σημαντικά αναμενόμενα 

οφέλη και ωφελούμενος πληθυσμός από την 

υλοποίηση της πράξης.

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 3=

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

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

Αποδοτικότητα Πράξης 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 3

Εξετάζεται η βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης (προτεινόμενος 

προϋπολογισμός πράξης) και της επίτευξης στόχων (αναμενόμενες εκροές της 

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

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

(προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό δράσης στο σύνολο της Πρόσκλησης)

3.3

3.4

Βιωσιμότητα, 

λειτουργικότητα, 

αξιοποίηση

Εξετάζονται τα αναμενόμενα οφέλη της πράξης και ο ωφελούμενος πληθυσμός από 

την υλοποίησή της
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Φροντίδας Ηλικιωμένων [ΚΗΦΗ]

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 

ΤΔΕ
Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός ωριμότητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης. 4-7

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

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. .
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

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

όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 4

4.2

Βαθμός προόδου 

διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών 

ή άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις 

αρμόδιων Οργάνων για την συνέχιση της πράξης και 

ένταξή της στο πρόγραμμα δράσεων του φορέα)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  4 =

ΝΑΙ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.   Ωριμότητα πράξης

ΝΑΙ
Στάδιο εξέλιξης των 

απαιτούμενων 

ενεργειών ωρίμανσης 

της πράξης

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:                                                                ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ………………….

4.1
Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την 

άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών 

Εξειδίκευση κριτηρίου



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :   4B

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:  4.11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

1
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

2
ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

 …. / Δράση 4.11.9.1: Κέντρα Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων [ΚΗΦΗ]

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ………………….

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆εν εφαρµόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΤΑ∆ΙΟ Α΄  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΤΑ∆ΙΟ Α' : Ελεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης
Τιµή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

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

2 Τυπική Πληρότητα υποβαλλόµενης πρότασης 

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η 
προβλεπόµενη διαδικασία και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά 

έγγραφα (π.χ. µελέτες, διοικητικές πράξεις, τυποποιηµένα έντυπα, κ.λπ.) 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική πρόσκληση  

1 ∆ικαιούχος που εµπίπτει στην πρόσκληση
Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εµπίπτει στις κατηγορίες 

δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση

4
Υποβολή αποφάσεων των αρµόδιων ή και συλλογικών 
οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρµοδίων οργάνων

Εξετάζεται αν υποβάλλονται αποφάσεις των αρµόδιων ή και συλλογικών 
οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρµόδιων οργάνων, όπου αυτό 

προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία

3

Η πράξη εµπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, 
στους ειδικούς στόχους, στα πεδία παρέµβασης, καθώς και 
στους τύπους των δράσεων και στους όρους της εκάστοτε 

πρόσκλησης (Το κριτήριο εντάσσεται και εξετάζεται είτε στο Α’ 
στάδιο της αξιολόγησης, είτε στο Β’ στάδιο).

Εξετάζεται αν η πράξη εµπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, 
στους ειδικούς στόχους, στα πεδία παρέµβασης, καθώς και στους τύπους των 
δράσεων και στους όρους της εκάστοτε πρόσκλησης. [Η ∆Α δύναται κατά την 
κρίση της και συνεκτιµώντας το είδος των δράσεων της κάθε πρόσκλησης, να 

εντάσσει και να εξετάζει το συγκεκριµένο κριτήριο είτε στο Α’ στάδιο της 
αξιολόγησης, είτε στο Β’ στάδιο.]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α, µε εξαίρεση όσα τυχόν δεν έχουν εφαρµογή, έχουν υποχρεωτική εφαρµογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης των προτάσεων. ∆ιαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται 
σχετικά ο δυνητικός ∆ικαιούχος. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

∆εν εφαρµόζεται

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

1. Εµπλεκόµενοι φορείς και πληρότητα περιεχοµένου της πρότασης

∆εν αφορά δράσεις ΕΚΤ + και συµπληρώνεται η επιλογή "∆εν Εφαρµόζεται"

1.1
Αρµοδιότητα του 
δικαιούχου να υλοποιήσει 
την πράξη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της πράξης. Ο έλεγχος 
γίνεται µε βάση στοιχεία τεκµηρίωσης, όπως κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ που η ∆Α 
αναζητάει από την καρτέλα του δικαιούχου στο ΟΠΣ και τα οποία προσδιορίζονται στην πρόσκληση

Αρµοδιότητα του φορέα 
λειτουργίας και 
συντήρησης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.2

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης και πιο συγεκκριµένα  
εξετάζονται τα εξής: 1.Τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της πράξης.  2. Η µεθοδολογία 
υλοποίησης και η αιτιολόγηση της διάρθρωσης της πράξης σε ένα ή περισσότερα υποέργα. 3. Η περιγραφή των 
ενεργειών και εργασιών  του δικαιούχου  που εξυπηρετούν την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου και η 
χρονισµός και αλληλουχία πραγµατοποίησής τους. 4. Τα µέτρα προβολής και επικοινωνίας της προτεινόµενης 
πράξης. 5.Τα παραδοτέα της πράξης σε σχέση µε το περιεχόµενο της πρόσκλησης και το φυσικό αντικείµενο της 
πράξης

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού 
αντικειµένου της 
πρότασης

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



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Πρόγραµµα «Αττική» 2021-2027

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4B
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

1. Εµπλεκόµενοι φορείς και πληρότητα περιεχοµένου της πρότασηςΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισµού 

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράµµατος 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η Πράξη θα πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιµή 
"ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιµέρους προϋποθέσεις.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 

1

 Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της πράξης σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στην 
Πρόσκληση.    1.4

1.3

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση µε το φυσικό της αντικείµενο.                                             
Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:
(Α) η πληρότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού (εξετάζεται εάν περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για 
την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου/παραδοτέων και η εναρµόνιση µε τους εθνικούς κανόνες 
επιλεξιµότητας και τους ειδικούς όρους της πρόσκλησης ώστε να αποφεύγονται µη αναγκαία ή µη επιλέξιµα 
κόστη). 
(Β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόµενης πράξης είναι εύλογη  και σύµφωνα  µε την οικεία ΚΥΑ  και 
πρόσκληση της δράσης
Γ) η ορθή κατανοµή του Π/Υ στις επιµέρους εργασίες/είδη δαπανών και το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη 
δαπανών σε σχέση µε το προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο/παραδοτέα, τη συµµόρφωση µε τους εθνικούς 
κανόνες επιλεξιµότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της πρόσκλησης
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Τηρείται το θεσµικό πλαίσιο δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, µελετών, 

προµηθειών και υπηρεσιών - συνάδει 
µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο

ΝΑΙ

∆ΕΝ τηρείται το θεσµικό πλαίσιο 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών - 
∆ΕΝ  συνάδει µε το εθνικό και 

ενωσιακό δίκαιο

ΟΧΙ

Τηρείται το θεσµικό πλαίσιο για έργα 
πλην δηµοσίων συµβάσεων και 

συνάδει µε το εθνικό και ενωσιακό 
δίκαιο

ΝΑΙ

∆ΕΝ τηρείται το θεσµικό πλαίσιο για 
έργα πλην δηµοσίων συµβάσεων και 

∆ΕΝ συνάδει µε το εθνικό και 
ενωσιακό δίκαιο

ΟΧΙ

Η πράξη είναι συµβιβάσιµη µε το 
δίκαιο του ανταγωνισµού περί 

κρατικών ενισχύσεων (*)
ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ είναι συµβιβάσιµη µε το 
δίκαιο του ανταγωνισµού περί 

κρατικών ενισχύσεων
ΟΧΙ

Η πράξη σέβεται την αρχή της 
αειφόρου ανάπτυξης 

ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ σέβεται την αρχή της 
αειφόρου ανάπτυξης 

ΟΧΙ

Εξετάζεται εάν το προτεινόµενο στο Τ∆Π θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης της πράξης
(υποέργο/α) υποέργων συνάδει µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, για θέµατα πλην
δηµοσίων συµβάσεων

Εξετάζεται µε ποιο τρόπο η προτεινόµενη πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης
και ειδικότερα σε σχέση µε τους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις της εγκεκριµένης
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράµµατος 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Τήρηση θεσµικού πλαισίου και ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών

Εξετάζεται εάν το προτεινόµενο στο Τ∆Π θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης της πράξης
(υποέργο/α) συνάδει µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο περί δηµόσιων συµβάσεων έργου
και υπηρεσιών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

Τιµή/Βαθµολογία

2.3

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

Εξετάζεται η συµβατότητά της µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων

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

2.1

2.4 Αειφόρος ανάπτυξη. 

2.2
Τήρηση θεσµικού πλαισίου 
πλην δηµοσίων συµβάσεων
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Τήρηση θεσµικού πλαισίου και ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

Τιµή/Βαθµολογία

Η προτεινόµενη πράξη προασπίζει και
προάγει την ισότητα µεταξύ ανδρών
και γυναικών 

ΝΑΙ

Η προτεινόµενη πράξη ∆ΕΝ
προασπίζει και ∆ΕΝ προάγει την
ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών  

ΟΧΙ

Η προτεινόµενη πράξη αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού 

ΝΑΙ

Η προτεινόµενη πράξη ∆ΕΝ αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού 

ΟΧΙ

Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού. Εξετάζεται ιδιαίτερα η διασφάλιση της ισότιµης επιλογής των
ωφελουµένων ατόµων για την παροχή των υπηρεσιών της πράξης, ανεξαρτήτως φυλής,
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισµού.

2.5
Προάσπιση και προαγωγή της 
ισότητας µεταξύ ανδρών και 
γυναικών 

Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη προασπίζει και προάγει την ισότητα µεταξύ ανδρών
και γυναικών και εάν ενσωµατώνει τη διάσταση του φύλου.

2.6

Αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας 
ή γενετήσιου προσανατολισµού. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : …. / ∆ράση 4.11.21.1

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Τήρηση θεσµικού πλαισίου και ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

Τιµή/Βαθµολογία

Η πράξη διαφαλίζει την 
προσβασιµότητα των ατόµων µε 

αναπηρία.
ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ διαφαλίζει την 
προσβασιµότητα των ατόµων µε 

αναπηρία.
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια. Κάθε κριτήριο, για να λάβει 
θετική τιµή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιµέρους προϋποθέσεις.                                                                                                                 
(*) Σε περίπτωση που η πράξη δεν αφορά σε δράση κρατικής ενίσχυσης, η αποδεκτή απάντηση είναι ΝΑΙ.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 
2

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία 
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία µία πράξη έχει ήδη 
συµβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση 
της πράξης και την κείµενη νοµοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε 
τη δέσµευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρµογής για 
εξασφάλιση προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ µε δικά του έξοδα. Για την αξιολόγηση του 
κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτηµα ΙΙ.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Στην πράξη περιλαµβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό 
πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα στα ΑµεΑ. Πιο συγκεκριµένα η πράξη 
διασφαλίζει την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία στον τόπο παροχής των 
υπηρεσιών. 2. Η πράξη ενσωµατώνει  λειτουργίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες ΑΜΕΑ, οι 
οποίες διασφαλίζουν την ενηµέρωση και πληροφόρηση για τις παρεχόµενες υπηρεσίες.

2.7
Εξασφάλιση της 
προσβασιµότητας των 
ατόµων µε αναπηρία.   
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

ογία
Αιτιολόγηση

Τεκµηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης 

ΝΑΙ

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης

ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 
αποτελεσµατική

ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 
αποτελεσµατική

ΟΧΙ Πν=0

Αποτελεσµατικότητα 3.2

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 πράξης) / (δείκτης εκροής για την δράση που 
αναφέρεται στην Πρόσκληση)

3.1
Αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης

Εξετάζονται:
α) η παρεχόµενη στο Τ∆Π τεκµηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της 
πράξης σε σχέση µε την Πολιτική «Εγγύηση για το Παιδί» καθώς και την πρόσβαση 
παιδιών και ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων απασχόλησης
β) ο τρόπος µε τον οποίο η προτεινόµενη πράξη συµβάλλει στην υποστήριξη της 
οµάδας στόχου και την αντιµετώπιση των αναγκών αυτής. Πιο συγκεκριµένα 
εξετάζονται τα εξής:  
1.  Ο προσδιορισµός και ανάλυση των ειδικών χαρακτηριστικών και αναγκών της 
οµάδας στόχου (βρέφη, παιδιά, κλπ) και των οικογενειών τους
2. Η  ανταπόκριση και συµβολή της προτεινόµενης πράξης ως προς την κάλυψη / 
αντιµετώπιση  των εν λόγω χαρακτηριστικών  και αναγκών
γ)  εν γένει, ο αναµενόµενος βαθµός κάλυψης και αντιµετώπισης των αναγκών  
καθώς και άλλα αναµενόµενα οφέλη σε επίπεδο ωφελουµένων και των οικογενειών 
τους και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου σε σχέση και µε το περιεχόµενο / 
φιλοσοφία του Ειδικού Στόχου στον οποίο εντάσσεται η πράξη, σύµφωνα µε την 
Πρόσκληση  

ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Σκοπιµότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

ογία
Αιτιολόγηση

ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Σκοπιµότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική
ΟΧΙ Πi=0

Σηµαντικά αναµενόµενα οφέλη και 

ωφελούµενος πληθυσµός από την υλοποίηση 

της πράξης.

ΝΑΙ

∆ΕΝ υπάρχουν σηµαντικά αναµενόµενα 

οφέλη και ωφελούµενος πληθυσµός από την 

υλοποίηση της πράξης.

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 3

3.3

3.4
Βιωσιµότητα, 
λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση

Εξετάζεται η βέλτιστη σχέση µεταξύ του ποσού της στήριξης (προτεινόµενος 

προϋπολογισµός πράξης) και της επίτευξης στόχων (αναµενόµενες εκροές της 

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

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

(προϋπολογισµό πράξης / προϋπολογισµό δράσης στο σύνολο της Πρόσκλησης)

Εξετάζονται τα αναµενόµενα οφέλη της πράξης και ο ωφελούµενος πληθυσµός από 

την υλοποίησή της

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ 3=

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

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

Αποδοτικότητα Πράξης 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 4.11.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

Μεγάλος βαθµός ωριµότητας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθµός ωριµότητας της πράξης. 4-7

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

Μεγάλος βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης. 
8-10

Ικανοποιητικός βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
4-7

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς ο βαθµός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. .
ΌΧΙ 0-3

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4.1
Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της πράξης από την 

άποψη της εξέλιξης των απαιτούµενων ενεργειών 

ΝΑΙ

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούµενων 
ενεργειών ωρίµανσης 
της πράξης

4B

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : … / ∆ράση 4.11.21.1

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

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ∆.   Ωριµότητα πράξης

ΝΑΙ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Πρόγραµµα «Αττική» 2021-2027

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

τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 4

4.2
Βαθµός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών 

ή άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις 

αρµόδιου Οργάνου  για την ανάληψη της δράσης, 

αποφάσεις κατανοµής καθηκόντων εσωτερικά στον 

∆ικαιούχο, κλπ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  4 =



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

1
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

2
ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

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

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

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

της συγκεκριµένης βαθµολογίας )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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