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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α: 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8.v 

 

ΔΡΑΣΗ 8.v.2:  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.i 

 
ΔΡΑΣΗ 9.i.1:  

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΕΡΓΕΣ» 
 
 

ΔΡΑΣΗ 9.i.2:  

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  
Το Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014-2020” εγκρίθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής  
Επιτροπής  C(2014)10166/18.12.2014. Το Δεκέμβριο του 2017 εγκρίθηκε η 1η αναθεώρηση του 
Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» με την εκτελεστική απόφαση της 
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής C(2017)8467/6.12.2017. Στις 20-7-2018 υποβλήθηκε για έγκριση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 2η αναθεώρηση του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020», βάσει της οποίας 
γίνεται η παρούσα εξειδίκευση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4314/2014, η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου εκπόνησε 
το Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Προγράμματος (ΕΕΕΠ), σύμφωνα με την παρακάτω 
διαδικασία η οποία ακολουθείται ή / και είναι συνυφασμένη με την 1η φάση εξειδίκευσης του 
Προγράμματος : 

- Η ΕΑΣ με την εγκύκλιο 3230/ΕΥΣΣΑ 798/20-03-2015 απέστειλε στις Διαχειριστικές Αρχές  
τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος» (ΕΕΕΠ). 

- Η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου εξειδικεύει το ΕΠ «Πελοπόννησος 2014 - 2020» για 
το οποίο είναι υπεύθυνη βάσει του τυποποιημένου από την ΕΑΣ έγγραφο ΕΕΕΠ, αντλώντας 
στοιχεία από το εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα. 

- Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 
2014-2020, δεν είναι έγγραφο εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, αλλά προβλέπεται 
στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014, και αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για 
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) 2014-2020 
στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων που τέθηκαν 
στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους. Η εξειδίκευση αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο 
ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά και παρακολούθησης και αξιολόγησης κάθε ΕΠ. Βάσει του 
αρ. 19 του Ν.4314/2014, τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης  του ΕΠ, η 
μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, καθώς 
και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους.  

- Η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου προσδιόρισε τις Επιτελικές Δομές οι οποίες 
σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής της (όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4314/2014, 
καθώς και σε σχετικό πίνακα διαβούλευσης της 3ης εγκυκλίου για το σχεδιασμό των ΕΠ της 
περιόδου 2014-2020). Εν συνεχεία η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνεργάσθηκε για 
τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ με τις ως άνω Επιτελικές Δομές και  ειδικότερα, με το 
υπ. αριθμ. 1895/ 30-04-2015 έγγραφό της,  ενημέρωσε τις ως άνω Υπηρεσίες για την έναρξη 
της διαδικασίας εξειδίκευσης αποστέλλοντας το τυποποιημένο έντυπο πρότασης για την 
υποβολή τυχόν προτάσεων, θέτοντας δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής σύμφωνα με την 
εγκύκλιο 3230/ΕΥΣΣΑ 798/20-03-2015. Μετά την εξέταση των προτάσεων που εστάλησαν, η 
ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου διαμόρφωσε το τελικό σχέδιο του εγγράφου ΕΕΕΠ με 
βάση το εγκεκριμένο ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020.   

 Η διαδικασία κατάρτισης της εξειδίκευσης περιλαμβάνεται στην Ενότητα Β του τυποποιημένου 
ΕΕΕΠ του Παραρτήματος της Εγκυκλίου με α.π. 32030/ΕΥΣΣΑ/20-03-2015  για την εξειδίκευση 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με 
την οποία «η έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη αναθεώρηση αυτού, γίνεται κατά 
κανόνα στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν 
επείγουσες κατά την κρίση της ΕΥΔ ανάγκες, η έγκριση/αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με 
γραπτή διαδικασία. Το έγγραφο ΕΕΕΠ αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης 
αναθεώρησης του ΕΠ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης -και τουλάχιστον μία 
φορά ανά έτος- παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων».    
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Ένα μεγάλο μέρος της εξειδίκευσης του Προγράμματος με τη σχετική μεθοδολογία / διαδικασία 
και το περιεχόμενο του ΕΠ, καθώς και τα αναλυτικά κριτήρια επιλογής πράξεων, για τις δράσεις 
του ΕΠ, εξειδικεύθηκαν κατά την 1η και 2η Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος (30-06-2015 και 08-11-2016 αντίστοιχα). Ενδιάμεσα και στη συνέχεια 
ακολούθησαν εξειδικεύσεις δράσεων με γραπτή διαδικασία λόγω των εκάστοτε επειγουσών 
αναγκών εφαρμογής του ΕΠ. 

Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, προτείνεται: 
1. Η 2η τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 8.v.2, η οποία αρχικά εξειδικεύθηκε 

κατά την 6η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 
(29-08-2016) και τροποποιήθηκε με την 14η Γραπτή Διαδικασία (1-9-2017), αφορά σε 
περαιτέρω εξειδίκευσή της με τίτλο: «Ανάπτυξη   δεξιοτήτων εργαζομένων από όλους 
τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στους τομείς της RIS της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου» για τη περίοδο 2018/2019, με βάση νεώτερα / 
επικαιροποιημένα στοιχεία και ειδικότερα για την αντιμετώπιση της ανάγκης 
διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης και την αντιμετώπιση του 
κινδύνου της σχετικής μείωσης της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης σε 
ευρύτερο μίγμα των κλάδων οικονομικής Δραστηριότητας στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου (με έμφαση στους «πυλώνες» της RIS), γεγονός που επιφέρει αλλαγές 
στον τίτλο της Δράσης, στο φυσικό αντικείμενο, στον προϋπολογισμό, στους 
δυνητικούς Δικαιούχους των Πράξεων της Δράσης, διευρύνοντας τον αριθμό τους, 
καθώς και στους δείκτες των πράξεων της Δράσης. Επίσης αφορά στην τροποποίηση 
της εξειδίκευσης των κριτηρίων επιλογής πράξεων της 3ης Ομάδας κριτηρίων 
(Σκοπιμότητα πράξης)  και συγκεκριμένα των κριτηρίων 3.2 Αποτελεσματικότητα και 
3.3 Αποδοτικότητα.  

2. Η εξειδίκευση της Δράσης 9.i.1 η οποία καλύπτει την ανάγκη στοχευμένης υποστήριξης 
της προώθησης των γυναικών στην αγορά εργασίας, μέσω πλέγματος δράσεων για τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Η δράση καλύπτει τον ειδικό στόχο της 
επενδυτικής προτεραιότητας. 

3. Η 2η τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 9.i.2, η οποία αρχικά εξειδικεύθηκε 
κατά την 6η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 
(29-08-2016) και τροποποιήθηκε με την 14η Γραπτή Διαδικασία (1-9-2017), με τίτλο: 
«Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων, με πρακτική άσκηση», αφορά σε περαιτέρω 
εξειδίκευσή της για την περίοδο 2018/2019, με βάση νεώτερα / επικαιροποιημένα 
στοιχεία και ειδικότερα για την αντιμετώπιση των αρνητικών εξελίξεων στην 
περιφερειακή αγορά εργασίας (ιδιαίτερα όσον αφορά στους ανέργους που 
καταγράφονται  στις ευπαθείς ομάδες). Η παρούσα τροποποίηση επιφέρει αλλαγές 
στο φυσικό αντικείμενο, τον προϋπολογισμό, τους δυνητικούς Δικαιούχους των 
Πράξεων της Δράσης, διευρύνοντας τον αριθμό τους, καθώς και στους δείκτες των 
πράξεων της Δράσης. Επίσης αφορά στην τροποποίηση της εξειδίκευσης των κριτηρίων 
επιλογής πράξεων της 3ης Ομάδας κριτηρίων (Σκοπιμότητα πράξης)  και συγκεκριμένα 
του κριτηρίου 3.2 Αποτελεσματικότητα. 

 
Οι εν λόγω δράσεις καταρτίσθηκαν και υποβάλλονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Προγράμματος με τη γραπτή διαδικασία για έγκριση, σύμφωνα με την επιλεγείσα 
στρατηγική και τις άμεσες / επείγουσες διαπιστωμένες ανάγκες για την έκδοση Πρόσκλησης , 
την ένταξη πράξεων και την υλοποίηση ενεργειών, στο πλαίσιο της δράσης.  
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Άξονας Προτεραιότητας 2Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 8/ Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής 
ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων. 

9/ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας και κάθε διάκρισης 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.08.2, Τ.08.5, Τ09.1, Τ.09.2, Τ.09.3 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 79.772.690,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι, όπως 
προκύπτουν από το αναθεωρημένο ΕΠ: 

 

Πίνακας:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας  2Α 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση F100 
Ποσό πιστοποιημένων 

δαπανών EURO   12.670.000 

Μετάβαση 05502 
Αριθμός 

Υποστηριζόμενων 
Δομών 

Αριθμός   12 

Μετάβαση 10501 

Άτομα που 
αποδεσμεύονται από τη     
φροντίδα εξαρτώμενων 

ατόμων 

Αριθμός   5500 

Μετάβαση 11501 

Αριθμός Σχολικών 
μονάδων που 

επωφελούνται από 
εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις 

Αριθμός   110 

Μετάβαση 11203 
Αριθμός Τοπικών 

Ομάδων Υγείας (TOMY) 
που λειτουργούν 

Αριθμός   5 

 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι 
που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης, ενδεικτικά, μεταξύ άλλων είναι 
οι ακόλουθες: 

- Ορισμός υπευθύνου στελέχους της ΕΥΔ για την παρακολούθηση των δεικτών που 
συνδέονται με δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ. 
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- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την 
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης. 

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την 
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης. 

- Κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού της ΕΥΔ και υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων 
σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών. 

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων 
στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ. 

 
Θεματικός στόχος 8 – Επενδυτική Προτεραιότητα 8.v 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

Επενδυτική προτεραιότητα Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και 
των επιχειρηματιών στις αλλαγές 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.08.5 

Ειδικοί στόχοι 2Α2.1: Βελτίωση της θέσης των εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις με αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και 
διατήρηση των θέσεων απασχόλησης 

Δείκτες αποτελέσματος CR03 / Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Δράση 8.v.2:  Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων από όλους τους κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας με έμφαση στους τομείς της RIS της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

Ενέργειες που θα αναληφθούν 
για τα εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  
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Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ  

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.08.5 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη του ειδικού στόχου της επενδυτικής προτεραιότητας 
8v και αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού τουλάχιστον 500  
πολύ μικρών και ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε όλους τους κλάδους της 
περιφερειακής οικονομίας,  στο πλαίσιο της οποίας,  η κατάρτιση θα αφορά αντικείμενα στα 
οποία εμφανίζονται οι περισσότερες ανάγκες προσαρμογής και βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας των εργαζομένων επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν τα 
κατάλληλα οριζόντια, κυρίως, προσόντα και δεξιότητες, σύμφωνα με το προφίλ των 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας και τις ανάγκες προσαρμογής των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων τους στα δεδομένα και στις προοπτικές του οικονομικού/ παραγωγικού 
περιβάλλοντος, δίνοντας παράλληλα έμφαση στους τομείς της RIS της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

Η Δράση  «8.v.2: Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων από όλους τους κλάδους της ελληνικής 
οικονομίας και κατά προτεραιότητα από τον Τουρισμό και την μεταποίηση» είχε 
εξειδικευθεί αρχικά με την 6η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος (29-08-2016) και τροποποιήθηκε με την 14η Γραπτή Διαδικασία (1-9-2017), 
εξειδικεύεται δε εκ νέου, με στόχο την ενσωμάτωση των σχετικών οδηγιών της ΕΥΚΕ και την 
αντιμετώπιση του κινδύνου της σχετικής μείωσης της δημιουργίας νέων θέσεων 
απασχόλησης  στην Πελοπόννησο 2014-2017 και τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων 
απασχόλησης (επεξεργασία στοιχείων Π.Σ. ΔΑΑΕ, ΕΙΕΑΔ). Λαμβάνεται σχετικά υπόψη και η 
εκπονηθείσα μελέτη διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.  

Ταυτόχρονα, ο αρχικός προϋπολογισμός της Δράσης 8.v.2 εκ 3.174.600 € αυξάνεται στο 
πλαίσιο της παρούσας εξειδίκευσης σε 4.370.000 € με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των 
ωφελουμένων.  

Ειδικότερα, η Δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 

→ Προσδιορισμός και ιεράρχηση των αντικειμένων κατάρτισης των εργαζομένων, 
με βάση  έρευνα αναλυτικού προσδιορισμού των αναγκών σε δεξιότητες / 
ικανότητες του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού στις επιλέξιμες 
Επιχειρήσεις και, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές κατευθύνσεις του Εθνικού 
Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΔΑΑΕ)  και της 
εκπονηθείσας μελέτης διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.   
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→ Σχεδιασμός τουλάχιστον έξι (6) προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σε 
αντικείμενα που θα προκύψουν με βάση τα αποτελέσματα της ανωτέρω 
έρευνας.  

→ Προσέλκυση ωφελουμένων εργαζομένων από όλους τους κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας και κατά προτεραιότητα από τις πολύ μικρές και 
ΜικροΜεσαίες Τουριστικές και Μεταποιητικές Eπιχειρήσεις.  - Δράσεις 
δημοσιότητας. 

→ Εκπαίδευση εκπαιδευτών στη βάση των προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης που θα εκπονηθούν . 

→ Επαγγελματική κατάρτιση 1.600 ωφελούμενων διάρκειας 140 ωρών  που θα 
αφορά στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων εργαζομένων 
στα συγκεκριμένα αντικείμενα. 

→ Εξειδικευμένες Δράσεις Επιμόρφωσης, ως πρακτική άσκηση διάρκειας 40 ωρών 
(θεματικά εργαστήρια) για μέχρι 500 καταρτιζόμενους-στελέχη με σκοπό την 
εκπόνηση οικονομοτεχνικών σχεδίων, business plan για πολύ μικρές και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων και δράσεων 
ενεργοποίησης και υποστήριξης στελεχιακού και επιστημονικού ανθρώπινου 
δυναμικού, όπως μαραθώνιοι ιδεών και εφαρμογών καινοτομίας, στις 
επιχειρησιακές εξειδικεύσεις που εμπίπτουν στους πυλώνες της RIS, 
περιλαμβάνονται στην Στρατηγική  Μελέτη της Περιφέρειας (2014) και 
ιεραρχούνται  με βάση την ανωτέρω έρευνα διάγνωσης των αναγκών. 

→ Διαχείριση και συντονισμός της Δράσης. 

→ Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας εκτέλεσης της Δράσης. 

Η  κατάρτιση συμπεριλαμβανομένων και των εξειδικευμένων δράσεων επιμόρφωσης  των 
εργαζομένων, θα πραγματοποιηθεί εκτός ωραρίου εργασίας και για το λόγο αυτό 
προβλέπεται, στο πλαίσιο της δράσης, η καταβολή επιδομάτων κατάρτισης στους 
ωφελούμενους. 

Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Εργαζόμενοι σε  τουλάχιστον 500 πολύ μικρές και 
ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας, κατά προτεραιότητα στους πυλώνες της RIS της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO05 
Απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολουμένων 

Αριθμός  Μετάβαση     1.600,00 ΟΧΙ ΟΧΙ 

10603 

Αριθμός  
πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων 
από τις οποίες 
προέρχονται οι 
εργαζόμενοι 

Αριθμός  Μετάβαση     500,00 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 4.370.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 4.370.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.496.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 874.000 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια Πελοποννήσου και εποπτευόμενοι από την περιφέρεια φορείς ή/και άλλοι φορείς 
της Περιφέρειας με σχετικές με το αντικείμενο αρμοδιότητες, οι θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι 
ή/και οι επιστημονικοί φορείς τους ή/και ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων, μεμονωμένα ή 
σε σύμπραξη με φορέα που θα επιλέξουν ως καταλληλότερο με γνώμονα την 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση της δράσης,  αρκεί να τεκμηριώνεται ότι οι συγκεκριμένοι 
Δικαιούχοι δεν απολαμβάνουν κανενός είδους πλεονέκτημα. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου 
να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη δράση. 
Για την συγκεκριμένη  δράση η επιλογή των πράξεων θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων, με σκοπό οι πράξεις να εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής 
προτεραιότητας, να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων και να εξυπηρετούν, κατά το δυνατόν, περισσότερους ωφελούμενους. 
Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου η Περιφερειακή 
Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Επίσης έχει 
ολοκληρωθεί η μελέτη διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και έγινε αποδεκτή από τα αρμόδια όργανα. Ως εκ τούτου έχουν εκπληρωθεί 
όλες οι  θεσμικές, διοικητικές προϋποθέσεις για την έναρξη εφαρμογής της πράξης.  
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Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   εκπληρώθηκε 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  εκπληρώθηκε 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

Δεν απαιτείται 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 

Έγκριση αναπροσαρμοσμένων κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής 
πράξης 

Ιούλιος 2018 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Σεπτέμβριος 2018 

 
  



Ε.Π. “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” 2014-2020: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ 8.V.2 

 

Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9.i 
 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης 

Επενδυτική προτεραιότητα Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
απασχόλησης 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.1 

Ειδικοί στόχοι 2Α3.1 Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων που 
πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην 
αγορά εργασίας 

Δείκτες αποτελέσματος 

 

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη 
φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που 
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας 
τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

10903 Άνεργοι ωφελούμενοι  από ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

 

Δράση 9.i.1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΕΡΓΕΣ 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  
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Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση συνδέεται άμεσα με τον ειδικό στόχο 2Α3.1 της επενδυτικής προτεραιότητας 9i και 
αφορά στη βελτίωση της απασχολησιμότητας ανέργων γυναικών. Η δράση έχει σαν στόχο να 
δώσει τα εφόδια σε άνεργες γυναίκες να βελτιώσουν τα προσόντα τους, ώστε να μπορέσουν να 
απασχοληθούν. Η δράση καλύπτει τον ειδικό στόχο της επενδυτικής προτεραιότητας.   

Σύμφωνα με τον Εθνικό Μηχανισμό ΔΑΑΕ (επεξεργασία στοιχείων Π.Σ. ΔΑΑΕ, ΕΙΕΑΔ), η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου συγκεντρώνει το 3,95% των ανέργων της Χώρας, δηλαδή 42.252 
άτομα, με το 81,84% να αναζητά εργασία και το 61,13% αυτών να είναι γυναίκες. Η 
αυξημένη ανεργία των γυναικών στην Πελοπόννησο ταυτίζεται με τον αντίστοιχο εθνικό 
μέσο όρο. 

Για την αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος, σχεδιάζεται η παρούσα Δράση, η 
οποία περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 

→ Σχεδιασμός θεματικών ενοτήτων, σε αντικείμενα που αφορούν σε τεχνικές 
αναζήτησης εργασίας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βασικές αρχές 
εργατικού δικαίου, βασικές χρήσεις Η/Υ  κλπ. 

→ Προσέλκυση ωφελουμένων μακροχρόνια ανέργων γυναικών - Δράσεις 
δημοσιότητας. 

→ Θεματικά εργαστήρια διάρκειας 40 ωρών που θα αφορούν στην ανάπτυξη 
γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων ανέργων γυναικών. 

→ Δημιουργία portal e-mentoring /ψυχομετρικά εργαλεία για την παροχή 
ηλεκτρονικής πληροφόρησης και e-mentoring  

→ Mentoring/ομαδικές συνεδρίες για πληροφόρηση για προγράμματα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης και αξιοποίησης ευκαιριών/ δυνατοτήτων. 

→ Coaching εξατομικευμένες υπηρεσίες 

→ Διαχείριση και συντονισμός της δράσης. 

→ Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας εκτέλεσης της δράσης.  

 

Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Άνεργες γυναίκες. 
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

10902 

Άνεργοι 
ωφελούμενοι 
από ενεργητικές 
πολιτικές 
απασχόλησης 

Αριθμός    Μετάβαση    1400,00  1400,00 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.700.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.700.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.360.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 340.000 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια Πελοποννήσου και εποπτευόμενοι από την περιφέρεια φορείς ή/και άλλοι φορείς 
της Περιφέρειας με σχετικές με το αντικείμενο αρμοδιότητες, οι θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι 
ή/και οι επιστημονικοί φορείς τους ή/και ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων, μεμονωμένα ή 
σε σύμπραξη με φορέα που θα επιλέξουν ως καταλληλότερο με γνώμονα την 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση της δράσης,  αρκεί να τεκμηριώνεται ότι οι συγκεκριμένοι 
Δικαιούχοι δεν απολαμβάνουν κανενός είδους πλεονέκτημα. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου 
να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη δράση. 
Για την συγκεκριμένη δράση η επιλογή των πράξεων θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων, με σκοπό οι πράξεις να εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής 
προτεραιότητας, να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων και να εξυπηρετούν, κατά το δυνατόν, περισσότερους ωφελούμενους. 
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Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου η Περιφερειακή 
Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Επίσης έχει 
ολοκληρωθεί η μελέτη διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και έγινε αποδεκτή από τα αρμόδια όργανα. Ως εκ τούτου έχουν εκπληρωθεί 
όλες οι  θεσμικές, διοικητικές προϋποθέσεις για την έναρξη εφαρμογής της πράξης.  
 
 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   εκπληρώθηκε 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  εκπληρώθηκε 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 

Έγκριση αναπροσαρμοσμένων κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής 
πράξης 

Ιούλιος 2018 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Σεπτέμβριος 2018 
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Δράση 9.i.2: Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων, με πρακτική άσκηση  
 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση συνδέεται άμεσα με τον ειδικό στόχο 2Α3.1 της επενδυτικής προτεραιότητας 9i και 
αφορά στη θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και πιστοποίηση των αποκτηθεισών 
γνώσεων και δεξιοτήτων μακροχρόνια ανέργων σε οικονομικές δραστηριότητες της τοπικής/ 
περιφερειακής οικονομίας, με αναπτυξιακή δυναμική, προκειμένου να ενδυναμωθεί η 
απασχολησιμότητα των ωφελούμενων. 

Η Δράση  «9.i.2: Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων, με πρακτική άσκηση» είχε εξειδικευθεί 
αρχικά στην 6η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος (29 -
08-2016) και τροποποιήθηκε με την 14ηΓραπτή Διαδικασία (1-9-2017), εξειδικεύεται δε εκ 
νέου, με στόχο την ενσωμάτωση των σχετικών οδηγιών  της ΕΥΚΕ και των κατευθύνσεων του 
Στρατηγικού Πλαισίου για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (Υπ. 
Εργασίας, Κοινων. Ασφάλισης και Κοινων. Αλληλεγγύης, Απρίλιος 2018). 
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Ταυτόχρονα, ο αρχικός προϋπολογισμός της Δράσης  9.i.2 εκ 3.550.000 € αυξάνεται στο 
πλαίσιο της παρούσας εξειδίκευσης σε 4.000.000 € με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των 
ωφελουμένων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αρνητικές εξελίξεις στην Περιφερειακή 
αγορά Εργασίας, με περισσότερο πληττόμενους τους ανέργους που ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Εθνικό Μηχανισμό ΔΑΑΕ (επεξεργασία στοιχείων Π.Σ. ΔΑΑΕ, 
ΕΙΕΑΔ), η Περιφέρεια Πελοποννήσου συγκεντρώνει το 3,95% των ανέργων της Χώρας, 
δηλαδή 42.252 άτομα, με το 81,84% να αναζητά εργασία και το 61,13% αυτών να είναι 
γυναίκες. Το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι κατά βάση δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ενώ το 39,35% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 35-49 ετών. Σχετικά με την 
πυκνότητα ανεργίας φαίνεται ότι τη μεγαλύτερη τιμή παρουσιάζει η ΠΕ Κορινθίας με 19,34.  

Από τους ανέργους της Περιφέρειας οι 52,68% παραμένουν άνεργοι για λιγότερο από ένα 
έτος. Οι μακροχρόνια άνεργοι υπερβαίνουν το 47% του συνόλου των ανέργων.  

Σύμφωνα με την Έκθεση Αποτελεσμάτων του Εθνικού Μηχανισμού ΔΑΑΕ (Μάϊος 2018), η 
Πελοπόννησος είναι μια από τις λίγες Περιφέρειες που εμφανίζει υστέρηση στους ρυθμούς 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Δεδομένου του γεγονότος ότι η μακροχρόνια ανεργία 
εκβάλλει στην περαιτέρω αποσυνάρτηση των ανέργων από την αγορά εργασίας και 
αποκρυσταλλώνεται σε διαθρωτικό πρόβλημα, το συγκεκριμένο πρόβλημα χρήζει  άμεσης 
και στοχευμένης αντιμετώπισης.   

Με βάση τον συνδυασμό αυτό, η παρούσα Δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 

→ Έρευνα αναλυτικού προσδιορισμού και εξειδίκευσης των αντικειμένων κατάρτισης 
σε οικονομικές δραστηριότητες με αναπτυξιακή δυναμική για την Περιφέρεια, 
λαμβάνοντας υπόψη σχετικές κατευθύνσεις του Εθνικού Μηχανισμού 
Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΔΑΑΕ) και της 
εκπονηθείσας μελέτης διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου  

→ Σχεδιασμός τουλάχιστον έξι (6) προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σε 
αντικείμενα που θα προκύψουν  από  την ανωτέρω έρευνα (και τα οποία 
οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται). 

→ Προσέλκυση ωφελουμένων μακροχρόνια ανέργων και επιχειρήσεων (για την 
πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων) - Δράσεις δημοσιότητας. 

→ Εκπαίδευση εκπαιδευτών  στα εξειδικευμένα αντικείμενα των προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης που θα εκπονηθούν.  

→ Επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας 400 ωρών (80 ώρες θεωρητική κατάρτιση 
και 320 ώρες πρακτική άσκηση) που θα αφορά στην ανάπτυξη γνώσεων και 
δεξιοτήτων των ωφελουμένων ανέργων στα συγκεκριμένα αντικείμενα . 

→ Συμβουλευτική, ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων - επιχειρηματιών και 
Σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης . 

→ Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι . 

→ Διαχείριση και συντονισμός της Δράσης. 

→ Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας εκτέλεσης της Δράσης. 
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Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Μακροχρόνια άνεργοι. 
 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

10902 

Άνεργοι 
ωφελούμενοι 
από ενεργητικές 
πολιτικές 
απασχόλησης 

Αριθμός    Μετάβαση      800,00 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 4.000.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 4.000.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.200.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 800.000 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια Πελοποννήσου και εποπτευόμενοι από την περιφέρεια φορείς ή/και άλλοι φορείς 
της Περιφέρειας με σχετικές με το αντικείμενο αρμοδιότητες, οι θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι 
ή/και οι επιστημονικοί φορείς τους ή/και ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων, μεμονωμένα ή 
σε σύμπραξη με φορέα που θα επιλέξουν ως καταλληλότερο με γνώμονα την 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση της δράσης,  αρκεί να τεκμηριώνεται ότι οι συγκεκριμένοι 
Δικαιούχοι δεν απολαμβάνουν κανενός είδους πλεονέκτημα. 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου 
να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη Δράση. 
Για την συγκεκριμένη Δράση, η επιλογή των πράξεων θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων, με σκοπό οι πράξεις να εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής 
προτεραιότητας, να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων και να εξυπηρετούν, κατά το δυνατόν, περισσότερους ωφελούμενους. 
Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου η Περιφερειακή 
Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Επίσης έχει 
ολοκληρωθεί η μελέτη διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και έγινε αποδεκτή από τα αρμόδια όργανα. Ως εκ τούτου έχουν εκπληρωθεί 
όλες οι  θεσμικές, διοικητικές προϋποθέσεις για την έναρξη εφαρμογής της πράξης.  
 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   εκπληρώθηκε 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  εκπληρώθηκε 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 

Έγκριση αναπροσαρμοσμένων κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής 
πράξης 

Ιούλιος 2018 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Σεπτέμβριος 2018 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 8.V.2 :  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ 

ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» 
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ΔΡΑΣΗ  8.ν.2 
 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛ

ΟΓΙΑ 
 

 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθεται στην πρόσκληση  ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 Το Τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

1 

Έλεγχος πληρότητας 
και επιλεξιμότητας 

πρότασης 

Δικαιούχος που εμπίπτει στην 
Πρόσκληση 

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την 
πρόταση εμπίπτει στους δυνητικούς δικαιούχους 
που ορίζονται στην Πρόσκληση, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων μέσω 
προγραμματικής σύμβασης/συμφωνητικού 
συνεργασίας. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

2 Αρμοδιότητα δικαιούχου για 
υλοποίηση πράξης 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

3 

Τυπική πληρότητα της 
υποβαλλόμενης πρότασης: 

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

 

 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 

 Τεχνικό Δελτίο  
Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 

 Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση 

Λοιπά στοιχεία, όπως τυχόν, μελέτες, διοικητικές 
πράξεις, προγραμματικές συμβάσεις, 
συμφωνητικό  συνεργασίας κλπ.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

4 
Χωροθέτηση Πρόσκλησης 
 

Εξετάζεται αν εξασφαλίζεται η κάλυψη όλης της 
Περιφέρειας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

5 
Περίοδος υλοποίησης εντός 
περιόδου επιλεξιμότητας ΠΠ και 
Πρόσκλησης 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

6 
Μη περαίωση φυσικού 
αντικειμένου 

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν έχει 
περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της 
προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία που 
υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης, σύμφωνα 
με το άρθρο 65, παράγραφος 6 του Καν. 
1303/2013 (περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική 
υποβολή πρότασης στο ΟΠΣ).  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

7 

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

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι η 
προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα 
επένδυσης σε υποδομή η οποία έπαυσε εντός 
πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο 
δικαιούχο (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 
1303/2013 (περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική 
υποβολή πρότασης στο ΟΠΣ).   

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν 
εφαρμόζεται 

 

8 

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

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο Θεματικό 
Στόχο / Επενδυτική Προτεραιότητα / Ειδικό - 
στόχο – Ειδικούς στόχους / πεδία παρέμβασης / 
δράση, της Πρόσκλησης.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

9 
Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων 

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν 
υφίσταται επικάλυψη των χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων, με άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά εργαλεία (περιλαμβάνεται στην 
ηλεκτρονική υποβολή πρότασης στο ΟΠΣ). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

10 

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

Εξετάζεται αν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των 
αρμόδιων συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή 
άλλων αρμόδιων οργάνων, περί της αίτησης 
χρηματοδότησης, όπου αυτό προβλέπεται από τη 
σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 7 όπου είναι επαρκές και το "Δεν 
εφαρμόζεται". 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

1 

1
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Πληρότητα και 
σαφήνεια του 

περιεχομένου της 
πρότασης 

Πληρότητα και σαφήνεια του 
φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

2 
Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού 

Σε ό,τι αφορά στη ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού, τα στοιχεία που αξιολογούνται 
είναι: 
(α) Η πληρότητα του προτεινόμενου 
προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει 
όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του 
φυσικού αντικειμένου). 
(β) Το κατά πόσο η κοστολόγηση της 
προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη.  
(γ) Η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους 
εργασίες / είδη δαπανών και το εύλογο του Π/Υ 
στις εργασίες  / είδη δαπανών σε σχέση με το 
προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα, τη 
συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

επιλεξιμότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους 
της Πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη 
αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη. Εφόσον 
προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η 
χρηματοδότηση της προτεινόμενης πράξης να 
ακολουθήσει μία από τις μεθόδους 
απλοποιημένου κόστους (τυποποιημένες 
κλίμακες κόστους κατά μονάδα, κατ’ αποκοπή 
ποσών που δεν υπερβαίνουν τις 100.000 EUR 
δημόσιας συμμετοχής, κατ’ αποκοπή 
χρηματοδότηση που καθορίζεται με την 
εφαρμογή ενός ποσοστού σε μια ή περισσότερες 
προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών), 
εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής 
μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην 
Πρόσκληση». 

3 
Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

 



 
 
 

24 
 
 
 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

1 

2
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Τήρηση θεσμικού 
πλαισίου και 
ενσωμάτωση 
οριζόντιων πολιτικών  

 

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

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

Επίσης εξετάζεται. αν α) γίνεται σαφής αναφορά 
των σχετικών κανόνων που πρέπει να τηρούνται 
και 
 β) αν ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τους 
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες κατά το στάδιο 
της προκήρυξης, της σύμβασης και πιθανών 
τροποποιήσεων αυτής. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

2 
Συμβατότητα της πράξης με τους 
κανόνες του ανταγωνισμού και 
των κρατικών ενισχύσεων   

Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία 
κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το 
κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

3 Αειφόρος ανάπτυξη 

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 ΚΥΑ 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Προγράμματος. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν 
εφαρμόζεται 

 

4 

 

Προαγωγή της ισότητας ανδρών 
και γυναικών και της μη 
διάκρισης 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

5 
Εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρία 

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την 
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για την 
αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται 
σχετικό Παράρτημα. 
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 και ειδικότερα 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 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

διασφαλίζουν την ενημέρωση και πληροφόρηση 
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από τα κριτήρια 2 και 3, όπου είναι επαρκές και το "δεν 
εφαρμόζεται". 

 
 
 
 

1 

3
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης 

Αναγκαιότητα υλοποίησης της 
Πράξης 

Βάσει τεκμηρίωσης εξετάζεται ο βαθμός  
αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και ο 
τρόπος με τον οποίο συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που 
έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει 
προσδιοριστεί. Ειδικότερα: 

α) εξετάζεται ο βαθμός κάλυψης των αναγκών σε 
σχέση και με την κρισιμότητα του αντίστοιχου 
προβλήματος, 

β) εξετάζεται αν οι προτεινόμενες δράσεις είναι , 
μεθοδολογικά ορθές και εφικτές ως προς την 
υλοποίησή τους. Ενδεικτικά εξετάζονται για κάθε 
δράση: βαθμός εξειδίκευσης, αναμενόμενα 
παραδοτέα, μεθοδολογία υλοποίησης.   

Υψηλή: 

7-10 

Συνήθης: 

4-6 

Χαμηλή: 

1-3 

Έλλειψη τεκμηρίωσης: 

0 

80% 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

2 Αποτελεσματικότητα 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης 
στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 
επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση.  

Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο της 
τιμής του δείκτη εκροής για την πράξη προς το 
σύνολο του δείκτη εκροής της πρόσκλησης : Πν= 
(δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής 
Πρόσκλησης).  

Στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει και σε μη επιχειρησιακό δείκτη, θα 
σταθμιστούν οι παραπάνω τιμές  ως εξής:  

  Η τιμή του επιχειρησιακού δείκτη 
σταθμίζεται με συντελεστή   α = 80%  

 Η τιμή του μη επιχειρησιακού δείκτη 
σταθμίζεται με συντελεστή   β = 20%  

Ως εκ τούτου γίνεται ο εξής υπολογισμός: 
Πν=αxΠν1+βxΠν2 όπου α, β οι συντελεστές 
στάθμισης. 

Εάν η αντίστοιχη τιμή   
είναι 0,55 ≤ και  ≤ 1,00: 

7-10 

Εάν η αντίστοιχη τιμή 
είναι   0,20  ≤ και  < 

0,55 

4-6 

Εάν η αντίστοιχη  τιμή 
είναι 0 >  και < 0,20: 

1-3 

Εάν η αντίστοιχη  τιμή 
είναι 0, η πράξη 

απορρίπτεται 

3 Αποδοτικότητα 

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

Στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει και σε μη επιχειρησιακό δείκτη, θα 

 
Εάν η αντίστοιχη τιμή  

είναι ≥ 1,00: 

7-10 

Εάν η αντίστοιχη τιμή   
είναι  0,75 ≤ και  < 

1,00: 

4-6 



 
 
 

28 
 
 
 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

σταθμιστούν οι παραπάνω τιμές  ως εξής:  

  Η τιμή του επιχειρησιακού δείκτη 
σταθμίζεται με συντελεστή   α = 80%  

 Η τιμή του μη επιχειρησιακού δείκτη 
σταθμίζεται με συντελεστή   β = 20%  

Ως εκ τούτου γίνεται ο εξής υπολογισμός: 
Π=αxΠ1+βxΠ2, όπου α, β οι συντελεστές 
στάθμισης.» 

Εάν η αντίστοιχη τιμή   
είναι 0 >  και < 0,75: 

1-3 

Εάν η αντίστοιχη τιμή 
είναι 0, η πράξη 
απορρίπτεται. 

4 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση 

 

Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν για την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου  από την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης, τα οποία σχετίζονται 
με την ενίσχυση της εργασιακής – επαγγελματικής 
επάρκειας των ωφελουμένων κυρίως για την 
υποστήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού 
των πολύ μικρών και ΜΜΕ μεταποιητικών 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας και την προώθηση 
του τουριστικού προϊόντος, με σύγχρονα μέσα. 

Σημαντική: 
7-10  

Μέση: 
4-6 

Χαμηλή: 
1-3  

Έλλειψη τεκμηρίωσης: 
0   

5 Καινοτομία 
Αξιολογείται η καινοτομία μίας προτεινόμενης 
πράξης. 

Σημαντική: 
7-10  

Μέση: 
4-6 

Χαμηλή: 
1-3  
ή, 

Δεν εφαρμόζεται 

6 Συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της Πράξης 

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και 
συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης πράξης 
με άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε 
εξέλιξη, οι οποίες ονοματίζονται ως προς τα 

Σημαντική συνέργεια 
και 

συμπληρωματικότητα 
με άλλα έργα: 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

βασικά τους χαρακτηριστικά (ονομασία ΕΠ ή άλλο 
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται / εντάχθηκαν, 
Προγραμματική Περίοδος, περιεχόμενο αυτού, 
προϋπολογισμός, κλπ).  

7-10  

Μέση συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα 

με άλλα έργα: 
4-6  

Μικρή συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα 

με άλλα έργα: 
1-5 

Δεν υπάρχει  
συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα 
με άλλα έργα: 

0 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδενός (0), εκτός από το 
κριτήριο 5. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία πράξη είναι 50 βαθμοί, εφόσον δεν εφαρμόζεται το κριτήριο 5. Σε αντίθετη περίπτωση η 
μέγιστη βαθμολογία είναι 60.  Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 12. 

 

1 

4
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ωριμότητα πράξης 
Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων 
προπαρασκευαστικών ενεργειών 

 

 

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

Υψηλή: 

7-10  

Μέση: 

4-6 

Χαμηλή: 

1-3  

20% 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

2 Βαθμός προόδου διοικητικών ή 
άλλων ενεργειών 

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

Υψηλή: 

7-10  

Μέση: 

4-6 

Χαμηλή: 

1-3  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός  ≥5. 

 

1 

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Διοικητική, 
Επιχειρησιακή & 
Χρηματοοικονομική 
ικανότητα δυνητικού 
δικαιούχου Διοικητική ικανότητα  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

2 Επιχειρησιακή ικανότητα  

Η επιχειρησιακή ικανότητα εξετάζεται σύμφωνα 
με τα ακόλουθα κριτήρια: 
1. Προηγούμενες υλοποιηθείσες πράξεις και 
συνάφεια τους με την προτεινόμενη πράξη. 
2. Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά και ποιοτικά 
(επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών 
και επαγγελματική εμπειρία συναφής με τον ρόλο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

τους στην πράξη).  
3. Επάρκεια Ομάδας Έργου και κατανομής 
αρμοδιοτήτων και εργασιών των μελών αυτής. 
4. Επάρκεια του Υπεύθυνου Έργου (γνώσεις, 
επίπεδο εκπαίδευσης / κατάρτισης, εμπειρία 
σχετική με την πράξη). 

3 Χρηματοοικονομική ικανότητα 

Εξετάζεται η χρηματοοικονομική ικανότητα του 
δυνητικού δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους 
πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης 
πράξης. Το κριτήριο εξετάζεται, εφόσον απαιτείται 
η καταβολή ίδιων πόρων.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν 
εφαρμόζεται 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 3 όπου είναι επαρκές και το "Δεν 
εφαρμόζεται". 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 9.I.1: : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΕΡΓΕΣ» 
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ΔΡΑΣΗ  9.i.1 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛ

ΟΓΙΑ 
 

 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθεται στην πρόσκληση  ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 Το Τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 
 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

1 

Έλεγχος πληρότητας και 
επιλεξιμότητας 
πρότασης Δικαιούχος που εμπίπτει στην 

Πρόσκληση  

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την 
πρόταση εμπίπτει στους δυνητικούς 
δικαιούχους που ορίζονται στην Πρόσκληση, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων μέσω 
προγραμματικής σύμβασης – συμφωνητικό 
συνεργασίας. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

2 Αρμοδιότητα δικαιούχου για 
υλοποίηση πράξης  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

3 

Τυπική πληρότητα της 
υποβαλλόμενης πρότασης: 

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

 

 

 Αίτηση 

Αίτηση χρηματοδότησης πράξης 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του φορέα. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 

 Τεχνικό Δελτίο  
Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 

 Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση 

Λοιπά στοιχεία, όπως τυχόν, μελέτες, 
διοικητικές πράξεις, προγραμματικές 
συμβάσεις κλπ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

4 
Χωροθέτηση Πρόσκλησης 
 

Εξετάζεται αν εξασφαλίζεται η κάλυψη όλης 
της Περιφέρειας σε επίπεδο Περιφερειακής 
Ενότητας. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

5 
Περίοδος υλοποίησης εντός 
περιόδου επιλεξιμότητας ΠΠ και 
Πρόσκλησης 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

6 
Μη περαίωση φυσικού 
αντικειμένου 

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν 
έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της 
προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 
που υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης, 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφος 6 
του Καν. 1303/2013 )( περιλαμβάνεται στην 
ηλεκτρονική υποβολή πρότασης στο ΟΠΣ).  

7 

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

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι η 
προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει 
τμήμα επένδυσης σε υποδομή η οποία 
έπαυσε εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013) 
(περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική υποβολή 
πρότασης στο ΟΠΣ).  
 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

8 

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

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο 
Θεματικό Στόχο / Επενδυτική Προτεραιότητα 
/ Ειδικό - στόχο – Ειδικούς στόχους / πεδία 
παρέμβασης / δράση, της Πρόσκλησης.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

9 
Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων 

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν 
υφίσταται επικάλυψη των χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων, με άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά εργαλεία (περιλαμβάνεται 
στην ηλεκτρονική υποβολή πρότασης στο 
ΟΠΣ).  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

10 

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

Εξετάζεται αν έχουν υποβληθεί αποφάσεις 
των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του 
δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, 
περί της αίτησης χρηματοδότησης, όπου 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Πρόσκληση. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

      

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

1 

1
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Πληρότητα και 
σαφήνεια του 
περιεχομένου της 
πρότασης 

Πληρότητα και σαφήνεια του 
φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

2 
Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού 

Σε ό,τι αφορά στη ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού, τα στοιχεία που 
αξιολογούνται είναι: 
(α) Η πληρότητα του προτεινόμενου 
προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν 
περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

(β) Το κατά πόσο η κοστολόγηση της 
προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη.  
(γ) Η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους 
εργασίες / είδη δαπανών και το εύλογο του 
Π/Υ στις εργασίες  / είδη δαπανών σε σχέση 
με το προτεινόμενο φυσικό 
αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με 
τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και 
τους τυχόν ειδικότερους όρους της 
Πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη 
αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη. 

3 
Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 
 

 

1 

2
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Τήρηση θεσμικού 
πλαισίου και 
ενσωμάτωση 
οριζόντιων πολιτικών  

 

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

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ 
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων 
συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. 
Ειδικότερα, εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει 
τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης, τους κατά 
περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και 
κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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πράξη (εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης 
χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες), 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων 
συμβάσεων. Σε περίπτωση κατά την οποία 
διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση 
των κανόνων, η ΔΑ δύναται να εντάξει την 
πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ’ 
αποκοπή μείωση της 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

Επίσης εξετάζεται. αν α) γίνεται σαφής 
αναφορά των σχετικών κανόνων που πρέπει 
να τηρούνται και 
 β) αν ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει 
τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες κατά 
το στάδιο της προκήρυξης, της σύμβασης και 
πιθανών τροποποιήσεων αυτής. 

2 
Συμβατότητα της πράξης με τους 
κανόνες του ανταγωνισμού και 
των κρατικών ενισχύσεων   

Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία 
κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με 
το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

3 Αειφόρος ανάπτυξη 

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 ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
Προγράμματος. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν 
εφαρμόζεται 

 

4 
 

Προαγωγή της ισότητας ανδρών 
και γυναικών και της μη 

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη 
προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω 
φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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διάκρισης θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. 

5 
Εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας των ατόμων 
με αναπηρία 

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την 
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για 
την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού 
επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα. 
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 και ειδικότερα 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. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από τα κριτήρια 2 και 3, όπου είναι επαρκές και το "Δεν 
εφαρμόζεται". 

 

1 

3
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης 

Αναγκαιότητα υλοποίησης της 
Πράξης 

Βάσει τεκμηρίωσης εξετάζεται ο βαθμός  
αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και ο 
τρόπος με τον οποίο συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος 
που έχει εντοπιστεί. Ειδικότερα θα πρέπει να 
υπάρχει επαρκής ανάλυση: 

Επιτακτική/επείγουσα: 

7-10 

Συνήθης: 

80% 
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α) των ιδιαίτερων αναγκών της ομάδας – 
στόχου στον οποίο απευθύνεται και του 
τρόπου επίτευξης των αναγκών αυτών,  

β) του τρόπου ένταξής τους στην αγορά 
εργασίας  

Μέσω της πράξης θα ωφεληθούν 
μακροχρόνια άνεργοι.  

4-6 

Χαμηλή: 

1-3 

Έλλειψη τεκμηρίωσης: 

0 

2 Αποτελεσματικότητα 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης 
πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως 
προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. 

Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο 
των τιμών του δείκτη εκροής για την πράξη 
προς το σύνολο του δείκτη εκροής της 
πρόσκλησης : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) 
/ (δείκτης εκροής Πρόσκλησης).  

Εάν η αντίστοιχη τιμή   
είναι 0,55 ≤ και  ≤ 1,00: 

7-10 

Εάν η αντίστοιχη τιμή 
είναι   0,20  ≤ και  < 0,55: 

4-6 

Εάν η αντίστοιχη  τιμή 
είναι 0 >  και < 0,20: 

1-3 

Εάν η αντίστοιχη  τιμή 
είναι 0, η πράξη 

απορρίπτεται 

3 Αποδοτικότητα 

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

 
Εάν η  αντίστοιχη τιμή 

είναι ≥ 1,00: 
7-10 

Εάν η αντίστοιχη τιμή  
είναι  0,75 ≤ και  < 1,00: 

4-6 
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(προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό 
Πρόσκλησης). 

Εάν η αντίστοιχη τιμή  
είναι 0 >  και < 0,75: 

1-3 

Εάν η αντίστοιχη τιμή  
είναι 0, η πράξη 

απορρίπτεται 

4 

 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση  

Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη που  προκύπτουν από την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, όπως: 

 Βελτίωση δεξιοτήτων. 

 Σύνδεση αποκτούμενων δεξιοτήτων με 
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας της 
Περιφέρειας. 

 Επανένταξη και παραμονή στην αγορά 
εργασίας. 

Σημαντική: 
7-10  

Μέση: 
4-6 

Χαμηλή: 
1-3  

Έλλειψη τεκμηρίωσης: 
0   

5 
Συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της 
Πράξης 

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και 
συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης 
πράξης με άλλες πράξεις που είναι 
ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, οι οποίες 
ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους 
χαρακτηριστικά (ονομασία ΕΠ ή άλλο 
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται / 
εντάχθηκαν, Προγραμματική Περίοδος, 
περιεχόμενο αυτού, προϋπολογισμός, κλπ).  

Σημαντική συνέργεια 
και 

συμπληρωματικότητα 
με άλλα έργα: 

7-10  
Μέση συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα 
με άλλα έργα: 

4-6  
Μικρή συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα 

με άλλα έργα: 
1-5 
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Δεν υπάρχει  συνέργεια 
και 

συμπληρωματικότητα 
με άλλα έργα: 

0 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδενός (0). Η μέγιστη 
βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία πράξη είναι 50 βαθμοί.  Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 10. 

 

1 

4
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ωριμότητα πράξης Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων 
προπαρασκευαστικών 
ενεργειών 

 

 

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

Υψηλή: 

7-10  

Μέση: 

4-6 

Χαμηλή: 

1-3  
20% 

2 Βαθμός προόδου διοικητικών ή 
άλλων ενεργειών 

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

Υψηλή: 

7-10  

Μέση: 

4-6 

Χαμηλή: 

1-3  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός  ≥5. 
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1 

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Διοικητική, 
Επιχειρησιακή & 
Χρηματοοικονομική 
ικανότητα δυνητικού 
δικαιούχου 

Διοικητική ικανότητα  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

2 Επιχειρησιακή ικανότητα  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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3 Χρηματοοικονομική ικανότητα 

Εξετάζεται η χρηματοοικονομική ικανότητα 
του δυνητικού δικαιούχου να συμβάλλει με 
ίδιους πόρους στην υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο 
εξετάζεται, εφόσον απαιτείται η καταβολή 
ίδιων πόρων.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν 
εφαρμόζεται 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 3 όπου είναι επαρκές και το "Δεν 
εφαρμόζεται". 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 9.I.2: : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΜΕ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
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ΔΡΑΣΗ  9.i.2 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛ

ΟΓΙΑ 
 

 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθεται στην πρόσκληση  ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 Το Τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 
 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

1 

Έλεγχος πληρότητας και 
επιλεξιμότητας 
πρότασης Δικαιούχος που εμπίπτει στην 

Πρόσκληση  

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την 
πρόταση εμπίπτει στους δυνητικούς 
δικαιούχους που ορίζονται στην Πρόσκληση, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων μέσω 
προγραμματικής σύμβασης – συμφωνητικό 
συνεργασίας. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

2 Αρμοδιότητα δικαιούχου για 
υλοποίηση πράξης  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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3 

Τυπική πληρότητα της 
υποβαλλόμενης πρότασης: 

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

 

 

 Αίτηση 

Αίτηση χρηματοδότησης πράξης 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του φορέα. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 

 Τεχνικό Δελτίο  
Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 

 Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση 

Λοιπά στοιχεία, όπως τυχόν, μελέτες, 
διοικητικές πράξεις, προγραμματικές 
συμβάσεις κλπ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

4 
Χωροθέτηση Πρόσκλησης 
 

Εξετάζεται αν εξασφαλίζεται η κάλυψη όλης 
της Περιφέρειας σε επίπεδο Περιφερειακής 
Ενότητας. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

5 
Περίοδος υλοποίησης εντός 
περιόδου επιλεξιμότητας ΠΠ και 
Πρόσκλησης 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

6 
Μη περαίωση φυσικού 
αντικειμένου 

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν 
έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της 
προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 
που υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης, 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 



 
 
 

48 
 
 
 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφος 6 
του Καν. 1303/2013 )( περιλαμβάνεται στην 
ηλεκτρονική υποβολή πρότασης στο ΟΠΣ).  

7 

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

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι η 
προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει 
τμήμα επένδυσης σε υποδομή η οποία 
έπαυσε εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013) 
(περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική υποβολή 
πρότασης στο ΟΠΣ).  
 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

8 

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

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο 
Θεματικό Στόχο / Επενδυτική Προτεραιότητα 
/ Ειδικό - στόχο – Ειδικούς στόχους / πεδία 
παρέμβασης / δράση, της Πρόσκλησης.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

9 
Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων 

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν 
υφίσταται επικάλυψη των χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων, με άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά εργαλεία (περιλαμβάνεται 
στην ηλεκτρονική υποβολή πρότασης στο 
ΟΠΣ).  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

10 

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

Εξετάζεται αν έχουν υποβληθεί αποφάσεις 
των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του 
δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, 
περί της αίτησης χρηματοδότησης, όπου 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  
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αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Πρόσκληση. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

1 

1
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Πληρότητα και 
σαφήνεια του 
περιεχομένου της 
πρότασης 

Πληρότητα και σαφήνεια του 
φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

2 
Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού 

Σε ό,τι αφορά στη ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού, τα στοιχεία που 
αξιολογούνται είναι: 
(α) Η πληρότητα του προτεινόμενου 
προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν 
περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου). 
(β) Το κατά πόσο η κοστολόγηση της 
προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη.  
(γ) Η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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εργασίες / είδη δαπανών και το εύλογο του 
Π/Υ στις εργασίες  / είδη δαπανών σε σχέση 
με το προτεινόμενο φυσικό 
αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με 
τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και 
τους τυχόν ειδικότερους όρους της 
Πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη 
αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη. 

3 
Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 
 

 

1 

2
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Τήρηση θεσμικού 
πλαισίου και 
ενσωμάτωση 
οριζόντιων πολιτικών  

 

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

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ 
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων 
συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. 
Ειδικότερα, εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει 
τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης, τους κατά 
περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και 
κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη 
πράξη (εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης 
χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες), 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων 
συμβάσεων. Σε περίπτωση κατά την οποία 
διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση 
των κανόνων, η ΔΑ δύναται να εντάξει την 
πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ’ 
αποκοπή μείωση της 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

Επίσης εξετάζεται. αν α) γίνεται σαφής 
αναφορά των σχετικών κανόνων που πρέπει 
να τηρούνται και 
 β) αν ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει 
τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες κατά 
το στάδιο της προκήρυξης, της σύμβασης και 
πιθανών τροποποιήσεων αυτής. 

2 
Συμβατότητα της πράξης με τους 
κανόνες του ανταγωνισμού και 
των κρατικών ενισχύσεων   

Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία 
κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με 
το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

3 Αειφόρος ανάπτυξη 

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 ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
Προγράμματος. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν 
εφαρμόζεται 

 

4 

 

Προαγωγή της ισότητας ανδρών 
και γυναικών και της μη 
διάκρισης 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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5 
Εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας των ατόμων 
με αναπηρία 

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την 
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για 
την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού 
επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα. 
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 και ειδικότερα 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. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από τα κριτήρια 2 και 3, όπου είναι επαρκές και το "Δεν 
εφαρμόζεται". 

 

1 

3
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης 

Αναγκαιότητα υλοποίησης της 
Πράξης 

Βάσει τεκμηρίωσης εξετάζεται ο βαθμός  
αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και ο 
τρόπος με τον οποίο συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος 
που έχει εντοπιστεί. Ειδικότερα θα πρέπει να 
υπάρχει επαρκής ανάλυση: 
α) των ιδιαίτερων αναγκών της ομάδας – 

Επιτακτική/επείγουσα: 

7-10 

Συνήθης: 

4-6 

80% 
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στόχου στον οποίο απευθύνεται και του 
τρόπου επίτευξης των αναγκών αυτών,  
β) του τρόπου ένταξής τους στην αγορά 
εργασίας  
Μέσω της πράξης θα ωφεληθούν 
μακροχρόνια άνεργοι.  

Χαμηλή: 
1-3 

Έλλειψη τεκμηρίωσης: 
0 

2 Αποτελεσματικότητα 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης 
πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως 
προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. 

Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο 
των τιμών του δείκτη εκροής για την πράξη 
προς το σύνολο του δείκτη εκροής της 
πρόσκλησης : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) 
/ (δείκτης εκροής Πρόσκλησης).  

 

Εάν η αντίστοιχη τιμή   
είναι 0,55 ≤ και  ≤ 1,00: 

7-10 

Εάν η αντίστοιχη τιμή 
είναι   0,20  ≤ και  < 0,55 

4-6 

Εάν η αντίστοιχη  τιμή 
είναι 0 >  και < 0,20: 

1-3 

Εάν η αντίστοιχη  τιμή 
είναι 0, η πράξη 

απορρίπτεται 

3 Αποδοτικότητα 

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

 
Εάν η  αντίστοιχη τιμή 

είναι ≥ 1,00: 
7-10 

Εάν η αντίστοιχη τιμή  
είναι  0,75 ≤ και  < 1,00: 

4-6 

Εάν η αντίστοιχη τιμή  
είναι 0 >  και < 0,75: 

1-3 
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Εάν η αντίστοιχη τιμή  
είναι 0, η πράξη 

απορρίπτεται 

4 

 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση  

Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη που  προκύπτουν από την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, όπως: 

 Βελτίωση δεξιοτήτων. 

 Σύνδεση αποκτούμενων δεξιοτήτων με 
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας της 
Περιφέρειας. 

 Επανένταξη και παραμονή στην αγορά 
εργασίας. 

Σημαντική: 
7-10  

Μέση: 
4-6 

Χαμηλή: 
1-3  

Έλλειψη τεκμηρίωσης: 
0   

5 
Συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της 
Πράξης 

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και 
συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης 
πράξης με άλλες πράξεις που είναι 
ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, οι οποίες 
ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους 
χαρακτηριστικά (ονομασία ΕΠ ή άλλο 
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται / 
εντάχθηκαν, Προγραμματική Περίοδος, 
περιεχόμενο αυτού, προϋπολογισμός, κλπ).  

Σημαντική συνέργεια 
και 

συμπληρωματικότητα 
με άλλα έργα: 

7-10  

Μέση συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα 

με άλλα έργα: 
4-6  

Μικρή συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα 

με άλλα έργα: 
1-5 

Δεν υπάρχει  συνέργεια 
και 
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συμπληρωματικότητα 
με άλλα έργα: 

0 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδενός (0). Η μέγιστη 
βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία πράξη είναι 50 βαθμοί.  Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 10. 
 

 

1 

4
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ωριμότητα πράξης Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων 
προπαρασκευαστικών 
ενεργειών 

 

 

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

Υψηλή: 
7-10  

Μέση: 
4-6 

Χαμηλή: 
1-3  

20% 

2 Βαθμός προόδου διοικητικών ή 
άλλων ενεργειών 

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

Υψηλή: 
7-10  

Μέση: 
4-6 

Χαμηλή: 
1-3  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός  ≥5. 
 

 
 
 



 
 
 

56 
 
 
 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

1 

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Διοικητική, 
Επιχειρησιακή & 
Χρηματοοικονομική 
ικανότητα δυνητικού 
δικαιούχου 

Διοικητική ικανότητα  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

2 Επιχειρησιακή ικανότητα  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

3 Χρηματοοικονομική ικανότητα 

Εξετάζεται η χρηματοοικονομική ικανότητα 
του δυνητικού δικαιούχου να συμβάλλει με 
ίδιους πόρους στην υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο 
εξετάζεται, εφόσον απαιτείται η καταβολή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν 
εφαρμόζεται 
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ίδιων πόρων.  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 3 όπου είναι επαρκές και το "Δεν 
εφαρμόζεται". 

 


