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1Η
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 – 2027 

 

Πάτρα, 25 Οκτωβρίου 2022 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. Σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Ημερήσια Διάταξη  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας 2021-2027, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. 4295/4-10-2022 (ΦΕΚ 
5286/Β/12-10-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τροποποιήθηκε με την 

υπ. αριθ. 4449/12-10-2022 (ΦΕΚ 5421/Β/20-10-2022) απόφαση, συνήλθε στην 1η 
συνεδρίαση, στην Πάτρα, στις 25 Οκτωβρίου 2022, με την υπ. αριθ. 4601/17-10-2022  

Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2027, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:   
1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 

2. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργιάς της Επιτροπής Παρακολούθησης 

3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης  
4. Εισηγήσεις Εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

5. Παρουσίαση του Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2021-2027 

6. Ενημέρωση για τον προγραμματισμό των προσκλήσεων 

7. Έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων 

8. Ενημέρωση για θέματα επικοινωνίας και προβολής 

9. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων  
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 
• Αναγκαίοι Όροι. 
• Αξιολόγηση και Σχέδια Αξιολόγησης. 
• Υποστήριξη Δικαιούχων. 
• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την προγραμματική περίοδο 2021 – 

2027Παρεμβάσεις Εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

10. Παρεμβάσεις εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

11. Άλλα θέματα 

12. Παρεμβάσεις συμμετεχόντων  

Πάτρα, 26/10/2022

Αριθµ. Πρωτ.: 4824

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



13. Αποφάσεις – Συμπεράσματα 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

Στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, παρέστησαν  42 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί 
συνόλου 64 μελών (εκ των οποίων 2 μέσω τηλεδιάσκεψης),  και  16 μέλη χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, σύμφωνα με τον κατάλογο των συμμετεχόντων.  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε από τα μέλη η 
ημερήσια διάταξη ακολούθησαν: 
• Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 

• Εισήγηση του Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κου Karsten Rasmussen (GD Regio) 

• Εισήγηση του Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κας Christina Costinescu (GD 

Employment) 

• Τοποθέτηση του Προϊστάμενου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ Κου Ι. Φίρμπα 

σχετικά με την έναρξη του ΕΣΠΑ 2021-2027 και ιδιαίτερα των περιφερειακών του 
Προγραμμάτων 

• Παρέμβαση του εκπροσώπου της ΕΣΑΜΕΑ  κου Β. Κουτσιάνου 

 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, 
κατόπιν εισήγησης της Διαχειριστικής Αρχής, ο οποίος επισυνάπτεται στο συνημμένο 
παράρτημα.  
 

2. Παρουσίαση του Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2021-2027 

Παρουσιάστηκε από την Διαχειριστική Αρχής η στρατηγική, οι στόχοι και οι άξονες 
προτεραιότητας του Προγράμματος. 

 

3. Ενημέρωση για τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εξειδικευμένων δράσεων 
του Προγράμματος 

Παρουσιάστηκε από την Διαχειριστική Αρχή ο προγραμματισμός των προσκλήσεων μέχρι 
και το 1ο εξάμηνο του 2023, καθώς και των εξειδικευμένων Δράσεων του Προγράμματος.  

 

4. Έγκριση της μεθοδολογίας αξιολόγησης πράξεων και των κριτηρίων επιλογής πράξεων 

Παρουσιάστηκε από την Διαχειριστική Αρχή συνοπτικά η μεθοδολογία της Εξειδίκευσης 

Εφαρμογής του Προγράμματος (ΕΕΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2027. 

Παρουσιάστηκε από την Διαχειριστική Αρχή η μεθοδολογία αξιολόγησης πράξεων και των 
κριτηρίων επιλογής πράξεων μη Κρατικών Ενισχύσεων, τέθηκαν υπό ψηφοφορία και 
εγκρίθηκαν ομόφωνα πλην του Δήμου Πατρέων τα υποβληθέντα στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης κριτήρια επιλογής πράξεων για τις 7 εξειδικευμένες δράσεις του ΕΚΤ+. 
 

5. Ενημέρωση για θέματα επικοινωνίας και προβολής  

Παρουσιάστηκαν συνοπτικά από την Διαχειριστική Αρχή οι δράσεις Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας που προγραμματίζονται για το επόμενο έτος στο πλαίσιο της Στρατηγικής 
Επικοινωνίας του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-2027. 



 

6. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

Έγιναν παρουσιάσεις από πλευράς της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για: 
• Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου από την ΕΥΘΥ 

• Τους Αναγκαίους Όρους από την ΕΥΣΣΑ 

• Την Αξιολόγηση και τα Σχέδια Αξιολόγησης από την ΕΥΣΣΑ 

• Την Υποστήριξη Δικαιούχων από την ΕΥΣΣΑ 

• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 από την 
ΕΥΣΕΚΤ 

 

 

7. Τοποθέτηση των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

Έγιναν τοποθετήσεις από του εκπροσώπους της ΕΕ.  
Ειδικότερα, από τους εκπροσώπους της GD REGIO τέθηκαν ερωτηματικά σχετικά με το πότε 
θα έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του ΣΔΕ, καθώς και της μη συμπερίληψης ειδικής πρόνοιας 
για την διοικητική ικανότητα των δικαιούχων. Επίσης αναγνωρίστηκε ότι το νέο Πρόγραμμα 
είναι πιο στιβαρό σχετικά με τη δομή του, πιο «πράσινο», με λιγότερους πόρους για 
υποδομές μεταφορών αλλά δίνεται γενικά κατεύθυνση για τη στήριξη των αστικών μέσων 
μαζικής μεταφοράς και εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Διαφαίνεται η ισχυρή διαδικασία 
της Έξυπνης εξειδίκευσης στην ΠΔΕ για της στήριξης της Ε&Κ από τις επιχειρήσεις. 
Τέλος σχετικά με τις ΟΧΕ διαπιστώνεται η αργή εκκίνηση στο τρέχον Πρόγραμμα, που όμως 

αναμένεται να είναι πολύ πιο ισχυρή κατά τη νέα προγραμματική περίοδο καθώς έχει 
διανυθεί η περίοδος μάθησης, ενώ υπάρχει και εξειδικευμένος Στόχος Πολιτικής για τις ΟΧΕ. 
 

 

8. Τοποθέτηση των εκπροσώπων της ΕΑΣ 

• Έγινε παρέμβαση από τον κο Ι. Φίρμπα (Προϊστάμενο ΕΑΣ) για τα ειδικότερα θέματα 
των κριτηρίων σχετικά με τη διοικητική ικανότητα των δικαιούχων, των 
χαρακτηριστικών της πρότασης και την κλιματική ανθεκτικότητα των έργων 
υποδομής 

• Έγιναν διευκρινήσεις από την κα Αθανασίου από πλευράς της ΕΥΘΥ, σχετικά με το 
θέμα της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων 

 

 

Παρεμβάσεις φορέων – μελών της ΕπΠα 

 

Ακολούθησαν παρεμβάσεις από τα μέλη της ΕπΠα σχετικά με τα έργα που προγραμματίζονται 
στην ΠΔΕ.   

Από το Δήμο Πατρέων τέθηκαν οι προβληματισμοί του για τη σκοπιμότητα και την κατεύθυνση 
των προς επιλογή έργων, που θα πρέπει να είναι προς όφελος των λαϊκών τάξεων και όχι των 
μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και τονίστηκε η ανάγκη στήριξης των δικαιούχων για 
τη λειτουργία και συντήρηση των έργων (π.χ. με προσωπικό). 
Έγινε παρέμβαση από την κα Α. Λάγια σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Έγινε παρέμβαση από τον κο Α. Μπατζαλή από την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ρομά σχετικά με 
τις δράσεις που προγραμματίζονται για τη στήριξη των Ρομά. 

 



Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων μελών καθώς και λοιπών παρατηρητών 
εκπροσώπων διαφόρων φορέων (μη μέλη Επ.Πα) . 
 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 

 

 

 

Νεκτάριος Φαρμάκης 

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας  
 

Συνημμένα:  
1. Κατάλογος των συμμετεχόντων μελών 

2. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 

3. κριτήρια επιλογής πράξεων ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 

 



Παρόντα Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Με δικαίωμα Ψήφου 

 

α/α Ιδιότητα Επώνυμο Όνομα ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

1 
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας - Πρόεδρος Επιτροπής 
Παρακολούθησης 

Φαρμάκης Νεκτάριος   

2 Προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ Φίρμπας Ιωάννης Χ 

3 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτική Ελλάδα  2014-

2020 
Γεωργίου Ευάγγελος   

4 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Μπαρλαμπάς Παναγιώτης   

5 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης 
Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ)  

Κουρούση Εμμανουέλα   

6 
Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 

Σωπάκη Αλεξάνδρα   

7 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας Μαζιώτη Γεωργία   

8 
Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του 
Υπουργείου Οικονομικών 

Κοκόλης Βασίλης   

9 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής  Γκέκας Σωτήριος   

10 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων 

Μουτσελάκης Ευάγγελος   

11 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
ενέργειας 

Βελισσαρίδης Βασίλης   

12 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας Σακελλάρης Αντώνης   

13 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 

Μυλωνάς Ιωάννης   

14 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών 

Αργυρόπουλος Ανδρέας   

15 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ) Παπαβασιλείου Περικλής   

16 
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  Πυργάκη Αναστασία   

17 Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας Αποστολάκης Γεώργιος   

18 
Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και 
Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας (ΠΣΕΚ) Καλαβρουζιώτης Ιωάννης   

19 Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) Κουτσιάνος Βασίλης Χ 

20 
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE)  Πλέσσιας Αλέξιος   

21 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) Αϊβαλής Βασίλης   

22 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩΤΕΕ) Πετρόπουλος Αθανάσιος   



 

α/α Ιδιότητα Επώνυμο Όνομα ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

23 Σύνδεσμος Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) Χριστίδης Βασίλης   

24 ΜΟΔ ΑΕ Αθανασάκης Λουκάς   

25 Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Κοσκινάς Αθανάσιος   

26 Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) Παππάς Γεώργιος   

27 

Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Κάμπουρας Δημήτρης   

28 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) Κυριάκης Ιωάννης   

29 Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) Χάρος Αριστομένης   

30 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών Τζιώρτζης Ευθύμιος   

31 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

Κατσιγιάννη Ελένη   

32 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων 
στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης & 
της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) 

Τσονάκα Ελένη   

33 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων 
Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ 
- ΒΕΚ) 

Τζωρτζής Μιχάλης   

34 Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης Μπανιά Σωτηρία   

35 Ομοσπονδία Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Τσαχμελιάς Κωνσταντίνος   

36 Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος   

37 «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» - Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο Δυτικής Ελλάδας Γεωργίου Λουκάς   

38 Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ρομά Μπατζαλής Αντώνης   

39 

Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) 
(ΕΦΔ) 

Μαρλαφέκας Πλάτων   

40 
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας (ΕΦΔ) Καρβέλης Διονύσιος   

41 Δήμος Πατρέων (ΕΦΔ-ΒΑΑ) Ασπράγκαθος Νικόλαος   

42 Δήμος Αγρινίου (ΕΦΔ-ΒΑΑ) Τζιώλης Δημήτριος   

 



Παρόντα Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Χωρίς δικαίωμα Ψήφου 

α/α Ιδιότητα Επώνυμο Όνομα 

1 Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων Κούβαρη Ιωάννα 

2 Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) Ζέρβας Ανδρέας 

3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Παρατηρητής/Σύμβουλος Rasmussen Karsten 

4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Παρατηρητής/Σύμβουλος Constinescu Christina 

5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Παρατηρητής/Σύμβουλος Καραϊτίδη Χριστίνα 

6 Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Παρατηρητής/Σύμβουλος Καβαλλιεράτου Αγγελική 

7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Παρατηρητής/Σύμβουλος Γαλαίου Κυριακή 

8 
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Βλάχος Κωνσταντίνος 

9 Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) Παπαηλιού Αθανάσιος 

10 Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) Δασκαλάκη Παναγιώτα 

11 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) Κανελλόπουλος Ανδρέας 

12 Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ  Νουριάν Ελίνα 

13 

Μονάδα Προγραμματισμού, Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (ΜΟΝ — ΕΣΕΕ) 

Λάγια Αγαθή 

14 Εθνική Αρχή Διαφάνειας - AFCOS Περδικάκη Κυριακή 

15 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Μαργαλιάς Χαρίλαος 

16 
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής 
(ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) Μπουργανός Βασίλειος 

 

 



Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επ. Πα.  
 

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης  
Περιφερειακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2021-2027 

25/10/2022 
 

σελ 1 από 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  
της Επιτροπής Παρακολούθησης του  

Περιφερειακού Προγράμματος 

«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ » 

2021 -2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επ. Πα.  
 

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης  
Περιφερειακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2021-2027 

25/10/2022 
 

σελ 2 από 6 

 

 

 

Άρθρο 1 

Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Περιφερειακού Προγράμματος 
«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ » (2021-2027) του ΕΣΠΑ 2021-2027 συγκροτήθηκε με 
την υπ΄αριθμ. 4295/04-10-2022 (ΦΕΚ 5286/12-10-2022 Τεύχος Β’) 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, στην οποία καθορίζεται η αποστολή και εξειδικεύονται οι 
αρμοδιότητές της σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4914/2022 (A 

61/Α/21.03.2022) και τα άρθρα 38, 39 και 40 του κανονισμού (ΕΕ) 

2021/1060. 

 

Άρθρο 2 

Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού 
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027 »:  

1. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 
οποίες και προεδρεύει. 

2. Καθορίζει την ημερήσια διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 4. 

3. Διευθύνει τη συζήτηση και τις εργασίες των συνεδριάσεων. 

4. Υπογράφει τα πρακτικά, τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

Άρθρο 3 

Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης – Δημοσιότητα 

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος 
«Δυτική Ελλάδα 2021-2027» συνεδριάζει μία (1) τουλάχιστον φορά 
ετησίως με πρωτοβουλία του Προέδρου της ή κατόπιν αιτήματος που 
απευθύνεται προς τον Πρόεδρο από το ένα τρίτο των μελών της με 
δικαίωμα ψήφου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» και κατά ειδικότερα οριζόμενα στον 
παρόντα. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται με πρόσκλησή από 
τον Πρόεδρό της. 

2. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης πραγματοποιούνται 
είτε δια ζώσης είτε και με τηλεδιάσκεψη.  

3. Ο κατάλογος των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο παρών 
εσωτερικός κανονισμός καθώς και οι πληροφορίες και τα δεδομένα που 
ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης 
(ενδεικτικά αναφέροντας πρόσκληση, ημερήσια διάταξη, στοιχεία 

σχετικά με την ημερήσια διάταξη, πρακτικά, αποφάσεις Επ.Πα.) 
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δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Περιφερειακού Προγράμματος 
«Δυτική Ελλάδα 2021-2027» (www.dytikiellada.gr).  

 

Άρθρο 4 

Ημερήσια Διάταξη 

Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημερήσια διάταξη μετά από εισήγηση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και 
την υποβάλει για έγκριση από τα μέλη κατά την έναρξη της συνεδρίασης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης που έχουν δικαίωμα ψήφου, 

μπορούν να υποβάλουν γραπτώς θέματα, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες 
μέρες πριν τη συνεδρίασή της, προκειμένου να περιληφθούν στην 
ημερήσια διάταξη. 

Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και προτείνονται 
προς συζήτηση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά τη 
συνεδρίαση της Επιτροπής, συζητούνται με τη σύμφωνη γνώμη του 
σώματος. 
 

Άρθρο 5 

Πρόσκληση στα μέλη 

1. Οι προσκλήσεις, η ημερήσια διάταξη καθώς και τα σχετικά έγγραφα 
που απαιτούνται για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 
διαβιβάζονται και μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ» 

στα μέλη κατά κανόνα τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες μέρες πριν 
από τη συνεδρίασή της.  

2. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατό να προσκαλούνται από 
τον Πρόεδρο και μη μόνιμα μέλη, π.χ. ειδικοί επιστήμονες ή 

εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά και λοιπά θέματα 
ανάλογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. 

 

Άρθρο 6. 

Λήψη αποφάσεων 

 

Α. Διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει απαρτία όταν παρίσταται είτε δια ζώσης 
είτε μέσω τηλεδιάσκεψης το 60% των μελών με δικαίωμα ψήφου. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται σε πνεύμα 
συναίνεσης. 

http://www.dytikiellada.gr/
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Σε περίπτωση που μία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί με τη συναίνεση 
όλων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, η απόφαση αυτή 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν 
δικαίωμα ψήφου. 

 

Β. Γραπτή διαδικασία 

Για επείγοντα θέματα ή για θέματα για τα οποία υπάρχει εξουσιοδότηση 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης, ο Πρόεδρος πραγματοποιεί τη γραπτή 
διαδικασία, με την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», ως ακολούθως: 

i. Αποστέλλει στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης σχέδιο 
εισήγησης μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ».  

ii. Τα μέλη εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών πρέπει να εκφράσουν 
γραπτά τη γνώμη τους, μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας 
«ΔΙΑΥΛΟΣ». Η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να οριστεί σε μικρότερο 
διάστημα. 

iii. Η εισήγηση θεωρείται εγκριθείσα όταν έχει απαντήσει θετικά η 
απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της 
Επιτροπής Παρακολούθησης. Η παράλειψη αποστολής γραπτής 
απάντησης ως ανωτέρω, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται 
κάθε φορά, θεωρείται ως αποδοχή. 

 

Γ. Σύνταξη κειμένου Αποφάσεων και Συμπερασμάτων 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και στη 
βάση της συζήτησης που διεξάγεται, η γραμματεία της Επιτροπής του 
άρθρου 8 του παρόντος, διαμορφώνει το σχέδιο της απόφασης και των 
συμπερασμάτων της Επιτροπής Παρακολούθησης το οποίο, μετά την 
ολοκλήρωση των συζητήσεων και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, 
διανέμεται στα παρευρισκόμενα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ή 
παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο. 

 

Δ. Οριστικοποίηση και υπογραφή των αποφάσεων και 
συμπερασμάτων 

Το κείμενο οριστικοποιείται, με βάση τις παρατηρήσεις των μελών της 
Επιτροπής Παρακολούθησης, είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είτε 
εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών για τη λήψη γραπτών 
παρατηρήσεων μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ».  

Οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα της συνεδρίασης υπογράφονται από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης. 
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Ε. Κοινοποίηση Αποφάσεων και συμπερασμάτων 

Με ευθύνη της ΕΥΔ Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027.» οι 
αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 
του Περιφερειακού Προγράμματος. (www.dytikiellada.gr) και αναρτώνται 
στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ». 

 

Άρθρο 7  

Υποεπιτροπές – Ομάδες εργασίας 

1. Με στόχο την ενίσχυση τόσο της ενεργού συμμετοχής των μελών της 
Επιτροπής Παρακολούθησης, όσο και της συνεργασίας μεταξύ των 
αρμοδίων δημοσίων αρχών και των οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων, δύναται να συγκροτούνται μη αμειβόμενες Υποεπιτροπές ή 
Ομάδες Εργασίας με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, ύστερα 
από εισήγηση του Προέδρου της. Οι Υποεπιτροπές ή ομάδες εργασίας 
θα μελετούν επιμέρους θέματα που αφορούν στην εξειδίκευση, 
εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Περιφερειακού 
Προγράμματος και θα εισηγούνται σχετικά στον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και μπορούν να συνεργάζονται με τις αντίστοιχες 
Υποεπιτροπές ή ομάδες Εργασίας άλλων Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

2. Στις Υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας, συμμετέχουν στελέχη της ΕΥΔ 
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και στελέχη των φορέων 
που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Δύναται επίσης 
να προσκληθούν για να συμμετάσχουν και εμπειρογνώμονες, 
εκπρόσωποι αρμοδίων αρχών, Δικαιούχων ή Ενδιάμεσων Φορέων 
Διαχείρισης, καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων, επαγγελματικών 
ενώσεων, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με το 
Περιφερειακό Πρόγραμμα και τις παρεμβάσεις του. 

3. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ του  
άρθρου 64 παρ.4  του Ν. 4914/2022 λειτουργεί ως Υποεπιτροπή της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-

2027».  

4. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-

2027» είναι αρμόδια για το συντονισμό των εργασιών των 
Υποεπιτροπών και των ομάδων εργασίας καθώς και για κάθε 
υποστηρικτική ενέργεια που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και 
αποτελεσματική λειτουργία τους. 

 

Άρθρο 8 

Γραμματεία – τήρηση πρακτικών 

Χρέη γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης εκτελεί η Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος « Δυτική Ελλάδα 2021-2027». 

http://www............gr/
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Σε κάθε συνεδρίαση η γραμματεία μεριμνά για την σύνταξη της ημερήσιας 
διάταξης, του καταλόγου παρόντων μελών, την τήρηση 
μαγνητοφωνημένων πρακτικών, τη σύνταξη των απομαγνητοφωνημένων 
πρακτικών και την διαμόρφωση σχεδίου των αποφάσεων και 
συμπερασμάτων. Το τελικό κείμενο των πρακτικών εγκρίνεται είτε κατά την 
έναρξη της συζήτησης της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, είτε με γραπτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
παρόντος. 

 

Άρθρο 9 

Κώδικας δεοντολογίας των μελών της Επιτροπής  Παρακολούθησης 

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης έχουν την υποχρέωση 
αμεροληψίας κατά την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.  

Ειδικότερα: 

1. λαμβάνουν αποφάσεις που εξυπηρετούν το ευρύτερο δημόσιο 
συμφέρον και όχι με βάση την εξυπηρέτηση χρηματοοικονομικών 
πλεονεκτημάτων ή άλλων ωφελειών για τους ίδιους ή για άλλους 

2. δηλώνουν στον Πρόεδρο, κατά την έναρξη ή/και σε κάθε στάδιο της 
συνεδρίασης, κάθε κατάσταση πραγματικής ή ενδεχόμενης 
σύγκρουσης συμφερόντων, σε σχέση με τη συμμετοχή τους στη 
λήψη αποφάσεων της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος 
προσδιορίζει αν το μέλος θα απέχει από τη συνεδρίαση της 
Επιτροπής. 

Αυτές οι αρχές ισχύουν εξίσου για τις αποφάσεις και τις απόψεις μέσω 
γραπτής διαδικασίας. 

 

Άρθρο 10 

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής 
Παρακολούθησης μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση των μελών της, 
μετά από εισήγηση του Προέδρου της. 
 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Δυτική Ελλάδα 2021-2027

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.12

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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ΟΧΙ

ΝΑΙ
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΟΜΗΣ/ΩΝ ………. ΔΗΜΟΥ/ΣΤΟ ΔΗΜΟ ………………

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

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.]

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 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΟΜΗΣ/ΩΝ ………. ΔΗΜΟΥ/ΣΤΟ ΔΗΜΟ …………

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 ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

1

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

1.5

1.4

1.2

Αρμοδιότητα του φορέα 
λειτουργίας και 
συντήρησης

Δεν αφορά δράσεις ΕΚΤ + και συμπληρώνεται η επιλογή "Δεν εφαρμόζεται"

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 

ESO4.12

1. Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασηςΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.3

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης και πιο 
συγκεκριμένα  εξετάζεται η συμβατότητα του φυσικού αντικειμένου της σε σχέση με τα περιγραφόμενα και τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης.  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 και οι δράσεις  
δικτύωσης (με τη μορφή πλάνου δικτύωσης). 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

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

1.1

Αρμοδιότητα του 
δικαιούχου να 
υλοποιήσει την πράξη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
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  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

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 

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
συμβάσεων έργου. 2. Η τήρηση πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων για ενέργειες που
τυχόν περιλαμβάνονται στο ΤΔΠ 

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.

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.

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΟΜΗΣ/ΩΝ ………. ΔΗΜΟΥ/ΣΤΟ ΔΗΜΟ …………

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

ESO4.12

2.4 Αειφόρος ανάπτυξη. 

2.7

Εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία.   

2.2

Τήρηση θεσμικού πλαισίου 
πλην δημοσίων συμβάσεων 
εθνικών κανόνων για την 
απασχόληση προσωπικού

2.6

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



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.12

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

Βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση

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)

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

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 ομάδων που είναι άστεγοι ή 
κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση αστεγίας, κλπ.) των ωφελουμένων και των 
ατόμων εν γένει της περιοχής παρέμβασης  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)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 3=

3.1

Εξετάζονται τα αναμενόμενα οφέλη της πράξης και ο ωφελούμενος πληθυσμός από 
την υλοποίησή της

3.3

Αποτελεσματικότητα 3.2

3.4

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΟΜΗΣ/ΩΝ ………. ΔΗΜΟΥ/ΣΤΟ ΔΗΜΟ …………

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Σκοπιμότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

Δυτική Ελλάδα 2021-2027



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:                                                      

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

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4.1
Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την 
άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών 

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.   Ωριμότητα πράξης

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

ΝΑΙ
Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων 
ενεργειών ωρίμανσης 
της πράξης

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΟΜΗΣ/ΩΝ ………. ΔΗΜΟΥ/ΣΤΟ ΔΗΜΟ …………

ESO4.12

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, κλπ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  4 =

ΝΑΙ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

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 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 )

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΟΜΗΣ/ΩΝ ………. ΔΗΜΟΥ/ΣΤΟ ΔΗΜΟ …………

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ESO4.12



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Δυτική Ελλάδα 2021-2027

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
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  

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
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

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

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 …………..
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1.1

Αρμοδιότητα του 
δικαιούχου να 
υλοποιήσει την πράξη

ESO4.12
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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

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

1

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης σε σχέση με τα προβλεπόμενα 
στην Πρόσκληση.    1.5

1. Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1.4

Δεν αφορά δράσεις ΕΚΤ + και συμπληρώνεται η επιλογή "Δεν εφαρμόζεται"

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.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.12

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
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.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.12

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

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Σκοπιμότητα πράξης
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
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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.  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 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



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.12

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

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

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

ΝΑΙ
Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων 
ενεργειών ωρίμανσης 
της πράξης

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

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 :   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.12

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 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

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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

Δυτική Ελλάδα 2021-2027



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Δυτική Ελλάδα 2021-2027

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του 
ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΔΗΦ         ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΔΗΦ ……………

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
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

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.2

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης και πιο 
συγκεκριμένα  εξετάζεται η συμβατότητα του φυσικού αντικειμένου της σε σχέση με τα περιγραφόμενα και τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης.  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

ΚΔΗΦ        ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΔΗΦ ……………

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

1.1

Αρμοδιότητα του 
δικαιούχου να 
υλοποιήσει την πράξη

ESO4.11

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

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

Αρμοδιότητα του φορέα 
λειτουργίας και 
συντήρησης

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

χρονοδιαγράμματος 

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

1

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

1.4

1. Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1.3

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο.                                             
Το στοιχείο που αξιολογείται είναι η ορθή κατανομή του προϋπολογισμού σε σχέση με τον αριθμό των 
ωφελουμένων ατόμων, ο οποίος επηρεάζει την τελική διαμόρφωση του ύψους του προϋπολογισμού.

Δεν αφορά δράσεις ΕΚΤ + και συμπληρώνεται η επιλογή "Δεν εφαρμόζεται"



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
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  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

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

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

2.1

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

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΔΗΦ       ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΔΗΦ ……………

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
(πχ εξετάζονται τυχόν θέματα συνάφειας με το σχετικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΔΗΦ)

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 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.11

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

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)

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΔΗΦ         ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΔΗΦ ……………

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Σκοπιμότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 3=

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

Αποδοτικότητα Πράξης 

Εξετάζονται τα αναμενόμενα οφέλη της πράξης και ο ωφελούμενος πληθυσμός από 
την υλοποίησή της.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 3

3.4

Βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση

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 των 
ωφελουμένων. 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.Η αναμενόμενη συμβολή της πράξης ως προς τη 
διευκόλυνση της μετάβασης από υπηρεσίες φροντίδας παρεχόμενες από ιδρύματα 
κλειστής περίθαλψης σε υπηρεσίες φροντίδας που βασίζονται σε τοπικές κοινότητες 
ή/και ως προς την αποφυγή μετάβασης των ωφελουμένων ατόμων σε κλειστού 
τύπου ιδρύματα.  5.  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)

3.3

Αποτελεσματικότητα 3.2

3.1



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

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, κλπ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  4 =

ΝΑΙ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.   Ωριμότητα πράξης

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

ΝΑΙ
Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων 
ενεργειών ωρίμανσης 
της πράξης

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:                                            ΚΔΗΦ         ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΔΗΦ ……………

4.1
Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την 
άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών 

Εξειδίκευση κριτηρίου



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.11

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 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 )

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΔΗΦ         ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΔΗΦ ……………

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Δυτική Ελλάδα 2021-2027

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
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

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

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

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

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 ………………………………

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

1.1

Αρμοδιότητα του 
δικαιούχου να 
υλοποιήσει την πράξη

ESO4.11

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

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

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

1

 Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης σε σχέση με τα προβλεπόμενα 
στην Πρόσκληση.    1.5

1. Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1.4

Δεν αφορά δράσεις ΕΚΤ + και συμπληρώνεται η επιλογή "Δεν Εφαρμόζεται"

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.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
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

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

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 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.11

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

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

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



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

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

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.   Ωριμότητα πράξης

ΝΑΙ
Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων 
ενεργειών ωρίμανσης 
της πράξης

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ESO4.11

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

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 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

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 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

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ESO4.11

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Δυτική Ελλάδα 2021-2027

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
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

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

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

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας

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.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
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

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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.

1. Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1.4

Δεν αφορά δράσεις ΕΚΤ + και συμπληρώνεται η επιλογή "Δεν Εφαρμόζεται"

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 

Αρμοδιότητα του φορέα 
λειτουργίας και 
συντήρησης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

1

 Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης σε σχέση με τα προβλεπόμενα 
στην Πρόσκληση.    1.5

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

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

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



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
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

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 

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.

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.

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

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

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. 

2.7

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. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.11

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

3.3

Αποτελεσματικότητα 3.2

3.4

Βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση

Εξετάζονται τα αναμενόμενα οφέλη της πράξης και ο ωφελούμενος πληθυσμός από 
την υλοποίησή της

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. 
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 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)

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

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Σκοπιμότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

Δυτική Ελλάδα 2021-2027



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

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

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

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.   Ωριμότητα πράξης

ΝΑΙ
Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων 
ενεργειών ωρίμανσης 
της πράξης

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

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 4

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

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ESO4.11

Δυτική Ελλάδα 2021-2027



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ESO4.11

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

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

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

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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

ΣΤΑΔΙΟ Α΄  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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

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 

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  

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ESO4.11

ΕΕΤΑΑ

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

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



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

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

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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.

1.3

Δεν αφορά δράσεις ΕΚΤ + και συμπληρώνεται η επιλογή "Δεν Εφαρμόζεται"

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

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΕΤΑΑ   

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

Αρμοδιότητα του φορέα 
λειτουργίας και 
συντήρησης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

1

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.2

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

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού 
αντικειμένου της 
πρότασης

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

1.1

Αρμοδιότητα του 
δικαιούχου να 
υλοποιήσει την πράξη
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1. Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

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

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 

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.

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.

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

ΕΕΤΑΑ   

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

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

2.1

2.4 Αειφόρος ανάπτυξη. 

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



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

Τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 
αποτελεσματική ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 
αποτελεσματική ΟΧΙ Πν=0

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

Αποτελεσματικότητα 3.2

3.4

Βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση

Εξετάζονται τα αναμενόμενα οφέλη της πράξης και ο ωφελούμενος πληθυσμός από 
την υλοποίησή της

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 3

3.3

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

Εξετάζεται η 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)

ΕΕΤΑΑ   

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
Αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης
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ΣΤΑΔΙΟ 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

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Σκοπιμότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
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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

ΝΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4.1
Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την 
άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών 

ΝΑΙ

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων 
ενεργειών ωρίμανσης 
της πράξης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  4 =

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.   Ωριμότητα πράξης

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 
αρμόδιου Οργάνου  για την ανάληψη της δράσης, 
αποφάσεις κατανομής καθηκόντων εσωτερικά στον 
Δικαιούχο, κλπ) 



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



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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

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 Δικαιούχος 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 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 
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     ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

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

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 ΟΜΑΔΑΣ 

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. Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης

1.4

Δεν αφορά δράσεις ΕΚΤ + και συμπληρώνεται η επιλογή "Δεν εφαρμόζεται"

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 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.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)   

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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, 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 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1

Αρμοδιότητα του 
δικαιούχου να 
υλοποιήσει την πράξη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

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

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 στελέχωσης του δικαιούχου. 2. Η
τήρηση πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων για ενέργειες που τυχόν απαιτούνται κατά την
υλοποίηση του έργου

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 

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.

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 
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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.

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

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

     ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

2.1



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

Τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 
αποτελεσματική ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 
αποτελεσματική ΟΧΙ Πν=0

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

Αποτελεσματικότητα 3.2

3.4

Βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση

Εξετάζονται τα αναμενόμενα οφέλη της πράξης και ο ωφελούμενος πληθυσμός από 
την υλοποίησή της

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 3

3.3

Αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης

Εξετάζονται:
α) η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 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 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)

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Σκοπιμότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

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
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

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

ESO4.9

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

ΝΑΙ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.   Ωριμότητα πράξης

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

ΝΑΙ
Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων 
ενεργειών ωρίμανσης 
της πράξης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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 ανάληψη της πράξης και 
ένταξή της στο πρόγραμμα δράσεων του φορέα, κλπ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  4 =



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

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

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 )

4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δυτική Ελλάδα 2021-2027

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ESO4.9

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ


