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1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

Το Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014-2020” εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση της 

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  C(2014)10166/18.12.2014.  Στη συνέχεια, 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 μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο του 1ου ΕΕΕΠ, καθώς και τα αναλυτικά 

κριτήρια επιλογής πράξεων για τις δράσεις που εξειδικεύθηκαν με το 1ο ΕΕΕΠ, 

εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, κατά την 1η συνεδρίασή της (30 Ιουνίου 

2015). 

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 
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συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης -και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος- 

παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων».   

Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, στην παρούσα πρόταση που υποβάλλεται με την 34η 

Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, προτείνονται οι 

παρακάτω εξειδικεύσεις επτά (7) νέων δράσεων και η τροποποίηση δύο (2) δράσεων, των 

οποίων η εξειδίκευσή τους είχε εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Πιο συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες δράσεις προς εξειδίκευση ή 

τροποποίηση της εξειδίκευσής τους, παρουσιάζονται, ανά Άξονα Προτεραιότητας, αμέσως 

πιο κάτω1. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 

α) Η εξειδίκευση, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, της νέας 

Δράσης 3.α.5.1 με τίτλο: «Γενική Επιχειρηματικότητα (Αναπτυξιακός Νόμος 

4399/2016)». 

Η συγκεκριμένη δράση έχει ως αντικείμενο την ένταξη στο ΕΠ «Πελοπόννησος» των, με 

απόφαση υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 

37 έως 41 του Ν.4399/2016» (Αναπτυξιακός Νόμος), Επενδυτικών Σχεδίων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα οποία υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο εφαρμογής της 

Προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Ν. 

4399/2016. 

β) Η εξειδίκευση, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, της νέας 

Δράσης 3.α.5.2 με τίτλο: «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ (Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016))». 

Η εν λόγω δράση έχει ως αντικείμενο την ένταξη στο ΕΠ «Πελοπόννησος» των, με 

απόφαση υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ των άρθρων 42 

έως 46 του Ν.4399/2016» (Αναπτυξιακός Νόμος), Επενδυτικών Σχεδίων της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, τα οποία υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο εφαρμογής της 

Προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Ν. 

4399/2016. 

γ) Η εξειδίκευση, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, της νέας 

Δράσης 3α.ΤΑΠΤοΚ.1 με τίτλο: «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και 

διάθεση μεταποιητικών προϊόντων». 

Η συγκεκριμένη δράση αναφέρεται στην παροχή ενισχύσεων για την ίδρυση/ 

εκσυγχρονισμό πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι 

εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ 

«Αρκαδία 2020» και έχουν ως αντικείμενο οικονομικές δραστηριότητες τουρισμού και 

μεταποίησης. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση 

επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους σε οικονομικές 

δραστηριότητες της τοπικής οικονομίας με αναπτυξιακή δυναμική, μέσω της βελτίωσης 

της παραγωγικής διαδικασίας και της χρήσης νέων/καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών, καθώς επίσης και η αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή εφαρμογής της 

Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ.  

                                                           
1 Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου ή/και οι ΕΦΔ, δύναται να προβούν σε μικρής κλίμακας τροποποιήσεις του τρόπου 
εφαρμογής και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων, στο πλαίσιο των αντίστοιχων προσκλήσεων προς δυνητικούς 
δικαιούχους, κατά την διαβούλευση και συνεργασία τους με τις αρμόδιες Επιτελικές Δομές των Υπουργείων ή/και με τις 
Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ. 
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Η υλοποίηση της δράσης θα γίνει με τη χρήση του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (De-

minimis) και ως εκ τούτου, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας 

δράσης θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις του εν λόγω 

Κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α 

α) Η τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 9.i.4 με τίτλο: «Ανάπτυξη Περιφερειακού 

Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας». 

Με την παρούσα τροποποίηση της δράσης πραγματοποιούνται οι αναγκαίες διορθώσεις 

στο κείμενο της εξειδίκευσης, προκειμένου να αυξηθεί η συμπληρωματικότητα της 

δράσης με τον Εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας, στο πλαίσιο 

της οργανωτικής διάρθρωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Πιο συγκεκριμένα η εν λόγω δράση αφορά στη σύσταση και λειτουργία του 

Περιφερειακού Μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας ως 

επιχειρησιακή μονάδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που μετέχει στο Επιχειρησιακό 

δίκτυο Φορέων και Οργανισμών του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της 

Αγοράς Εργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 85 «Μηχανισμός 

διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας» του N. 4368/2016 «Μέτρα για την 

επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ21Α/21-2-2016), καθώς 

και στην ΚΥΑ 24013/410 (ΦΕΚ 1618, 8/6/2016): «Σύσταση και λειτουργία επιχειρησιακού 

δικτύου και πληροφοριακού συστήματος για τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της 

Αγοράς Εργασίας». Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί αυτοδέσμευση του ΕΠ 

«Πελοπόννησος», όπως και σε όλα τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, υπό 

τύπον περιφερειακής αιρεσιμότητας, καλυπτόμενη τα προηγούμενα έτη από εκπόνηση 

μελέτης ή μελετών διάγνωσης των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας.  

Σημειώνεται ότι, καθώς η εξειδίκευση δεν τροποποιεί τα κριτήρια αξιολόγησης και 

επιλογής πράξεων, τα ισχύοντα κριτήρια είναι εκείνα τα οποία εγκρίθηκαν από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, κατά την 4η Συνεδρίασή της, στις 30/11/2018. 

β) Η τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 9.iv.1 με τίτλο: «Κέντρα Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)». 

Η παρούσα τροποποίηση αναφέρεται στην αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης 

9.iv.1, από 500.000 € σε 1.000.000 €, προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια υλοποίησης 

της δράσης από τρία (3) έτη, σε έξι (6), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ «Πελοπόννησος», καθώς επίσης και σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

οδηγίες/κατευθύνσεις της ΕΥΣΕΚΤ. Σημειώνεται επίσης, ότι, καθώς η εξειδίκευση δεν 

τροποποιεί τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, τα ισχύοντα κριτήρια είναι 

εκείνα τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, μέσω της 13ης 

Γραπτής Διαδικασίας, στις 7/7/2017. 

γ) Η εξειδίκευση, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, της νέας 

Δράσης 9vi.ΤΑΠΤοΚ.3 με τίτλο: «Σύστημα Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την 

αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών 

ομάδων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ». 

Η συγκεκριμένη Δράση, η οποία περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ 

που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος», αναφέρεται στη ανάπτυξη και 

εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την 

αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών 

ομάδων της περιοχής ΤΑΠΤοΚ, με δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Για την 

αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, επιλέγεται η 
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μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης με την αντίστοιχη προσαρμογή των 

βαθμολογούμενων κριτηρίων αξιολόγησης. 

 

δ) Η εξειδίκευση, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, της νέας 

Δράσης 9vi.ΤΑΠΤοΚ.4 με τίτλο: «Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων». 

Η εν λόγω δράση, η οποία περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ, 

αναφέρεται στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, μέσω 

θεωρητικής κατάρτισης και περιπτώσεις υποθέσεων (cases), για την ανάπτυξη γενικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων, κατά κύριο λόγο σε δραστηριότητες τουρισμού και 

μεταποίησης. Η δράση συνδέεται άμεσα, τόσο με τον Ειδικό Στόχο 2Α.8.1 της 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 9vi όσο και με τον Ειδικό Στόχο 2Α.3.1 της Επενδυτικής 

Προτεραιότητας 9i και αφορά στην κατάρτιση και πιστοποίηση των αποκτηθεισών 

γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων, στις οικονομικές δραστηριότητες της τοπικής 

οικονομίας, με αναπτυξιακή δυναμική, προκειμένου να ενδυναμωθεί η 

απασχολησιμότητα των ωφελούμενων. 

Όσον αφορά στη Μεθοδολογία Αξιολόγησης, προτείνεται η Άμεση Αξιολόγηση, καθώς η 

πρόσκληση για την ένταξη της πράξης, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, θα 

απευθύνεται σε συγκεκριμένο μοναδικό δυνητικό δικαιούχο, ο οποίος αναφέρεται στην 

εγκεκριμένη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ και στο αντίστοιχο Σχέδιο Δράσης και ως εκ τούτου, η 

μόνη κατάλληλη μεθοδολογία αξιολόγησης της προτεινόμενης προς χρηματοδότηση 

πράξης, είναι η άμεση αξιολόγηση. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 

α) Η εξειδίκευση, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων της νέας 

Δράσης 6.α.2 με τίτλο: «Διαχείριση στη πηγή ειδικών οδοντιατρικών αποβλήτων». 

Η εν λόγω δράση, μέσω της παροχής ενισχύσεων στις επιχειρήσεις (Νομικά ή Φυσικά 

Πρόσωπα) οδοντιατρικών δραστηριοτήτων, για την προμήθεια του 

απαραίτητου/αναγκαίου εξοπλισμού, στοχεύει στη διασφάλιση της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων 

οδοντιατρικών αμαλγαμάτων, συμβάλλοντας συμπληρωματικά με αυτόν τον τρόπο στον 

Ειδικό Στόχο του ΕΠ «Πελοπόννησος», ο οποίος είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση 

αστικών και ειδικών αποβλήτων στην Περιφέρεια.  

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης θα γίνει με τη χρήση του Κανονισμού (ΕΕ) 

1407/2013 (De-minimis) και ως εκ τούτου, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο 

της παρούσας δράσης θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις 

διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 

107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας. 

α) Η εξειδίκευση, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, της νέας 

Δράσης 6.γ.4 με τίτλο: «Ίδρυση και λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού 

(DMO) Περιφέρειας Πελοποννήσου». 

Η παρούσα δράση αναφέρεται στη δημιουργία και λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης 

Προορισμού (DMO) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο οποίος αποτελεί μια συλλογική 

δομή διαχείρισης, προώθησης και αντικειμενικής πληροφόρησης για το σύνολο του 

τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, ως τουριστικός προορισμός. Το γενικότερο 

πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται η παρούσα δράση, στηρίζεται στο γεγονός ότι, η 

ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος, εν γένει, δε δύναται να περιοριστεί στο επίπεδο 

των ενεργειών προώθησης και προκειμένου να παγιωθεί ένας προορισμός στη 
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συνείδηση, τόσο των τουριστών, όσο και των επαγγελματιών του τουρισμού, 

απαιτούνται συντονισμένες πρωτοβουλίες σε διαφορετικά πεδία και με κοινή 

συνισταμένη την ενίσχυση της ελκυστικότητας και την ποιοτική αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, στο πλαίσιο της 

παρούσας δράσης, επιλέγεται η μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης με την 

αντίστοιχη προσαρμογή των βαθμολογούμενων κριτηρίων αξιολόγησης. 
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2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ 
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ 
ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 1/Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
της καινοτομίας  

2/Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

3/Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και 
του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το 
ΕΤΘΑ) 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.01.1, T.01.2, T.02.1, T.03.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 41.000.000,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Αποθεματικό Επίδοσης 

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

 

Πίνακας:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 1 

Κατηγορία 
περιφέρει

ας 

 
Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησ
ης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 Στόχος 2023 

Άνδρες 
Γυναίκ

ες 
Σύνολο Σύνολο 

Μετάβαση F100 
Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών 

EURO   2.360.000 41.000.000 

Μετάβαση CO02 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: 
Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις   0 160 

Μετάβαση K281 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 
με απόφαση 
χορήγησης 

Αριθμός   45 
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επιμέρους 
ενίσχυσης 
(Σύνδεση με 
CO02) 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού 
επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει προβεί σε συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ, οι οποίες ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες: 

 Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων. 

 Έκδοση προσκλήσεων και  αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων.  

 Ένταξη των θετικά αξιολογημένων προτάσεων με τις αντίστοιχες δράσεις – πράξεις. 

 Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 
συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του ΕΠ. 

 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 03 – Επενδυτική Προτεραιότητα 3a 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και 
του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το 
ΕΤΘΑ) 

Επενδυτική προτεραιότητα  Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών 
και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 

άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικός στόχος 1.5.1/ Εκσυγχρονισμός της επιχειρηματικής βάσης και με 
την εκμετάλλευση προϊόντων έρευνας, τεχνολογίας και 
καινοτομιών από υφιστάμενες ΜΜΕ, για βελτίωση της 
παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων. 
1.5.2/ Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, σύμφωνα 
με τους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής RIS3 της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Δείκτης αποτελέσματος T2409 / Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
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Δράση 3.α.5.1: Γενική Επιχειρηματικότητα (Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016) 

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  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Σε διαδικασία ορισμού) 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η παρούσα δράση έχει ως αντικείμενο την ένταξη στο ΕΠ «Πελοπόννησος» των, με απόφαση 

υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 του 

Ν.4399/2016» (Αναπτυξιακός Νόμος), Επενδυτικών Σχεδίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

τα οποία υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, στο πλαίσιο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 108645/17-10-2016 

«Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Αναπτυξιακού Ν. 

4399/2016». 

Ο σκοπός της εν λόγω προκήρυξης, όπως περιγράφεται αναλυτικά σε αυτή, ήταν η προώθηση 

της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η αύξηση της 

απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας 

εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς 

υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγικής 
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αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην 

προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων 

άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή 

Καταμερισμό Εργασίας. 

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας προκήρυξης αξιολογήθηκαν θετικά και υπάχθηκαν στο 

καθεστώς ενίσχυσης του Ν. 4399/2016, είκοσι τρία (23) Επενδυτικά Σχέδια, με συνολικό ύψος  

επιχορήγησης της συμβατικής Επένδυσης 7,82 εκατ. € και συνολικό ύψος φορολογικών 

απαλλαγών 2,66 εκατ. €. Από το σύνολο των 23 Επενδυτικών Σχεδίων, τα δέκα εννέα (19) 

αναφέρονται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα (4), σε υπό σύσταση 

επιχειρήσεις. Το αντικείμενο εν λόγω των Επενδυτικών Σχεδίων αφορούσε σε δραστηριότητες, 

αφ’ ενός του πρωτογενή τομέα (Γεωργία, Κτηνοτροφία), αφ’ ετέρου του δευτερογενή 

(μεταποίηση) και του τριτογενή (τουριστικές εγκαταστάσεις). 

Το ύψος δε της ενίσχυσης, των Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος 

ενίσχυσης, καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4399/2016 και τις ειδικότερες 

αναφορές του άρθρου 11, της υπ’ αρ. 108645/17-10-2016 Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη 

καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Αναπτυξιακού Ν. 4399/2016». 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης του ΕΠ 

«Πελοπόννησος», από το σύνολο των προαναφερθέντων υπαχθέντων Επενδυτικών Σχεδίων 

στο καθεστώς ενίσχυσης του Ν.4399/2016, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία 

αφ’ ενός ανταποκρίνονται στη Στρατηγική και στους στόχους του ΕΠ «Πελοπόννησος», αφ’ 

ετέρου συνάδουν με τους στόχους και τους ειδικότερους περιορισμούς που διέπουν το ΕΤΠΑ, 

θα προσδιορισθούν τα Επενδυτικά Σχέδια, τα οποία δύναται να ενταχθούν στο ΕΠ, σε σχέση με 

τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό του Άξονα 

Προτεραιότητας 1. 

Τα εν λόγω κριτήρια είναι τα εξης: 

 Τα Επενδυτικά Σχέδια να αναφέρονται είτε σε Μεσαίες, είτε σε Μικρές, είτε σε Πολύ Μικρές 
επιχειρήσεις, όπως ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

 Να μην αφορούν σε γεωργικές επιχειρήσεις ή/και σε δραστηριότητες πρώτης μεταποίησης 
αγροτικών προϊόντων (Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ). 

 Τα Επενδυτικά Σχέδια να περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο επιχορήγηση της 
επένδυσης. Δεν επιλέγονται Επενδυτικά Σχέδια που περιλαμβάνουν φορολογικές 
απαλλαγές, ακόμα και στην περίπτωση που οι απαλλαγές αυτές συνδυάζονται με 
επιχορήγηση. 

 Ο χρόνος ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου να εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, ήτοι μέχρι τις 31/12/2023. 

 

 Για την ενίσχυση από το ΕΠ «Πελοπόννησος» των υπαχθέντων, στο καθεστώς ενίσχυσης του 
Ν.4399/2016, Επενδυτικών Σχεδίων, θα τηρηθεί κατά φθίνουσα σειρά η βαθμολογία 
αξιολόγησής τους, η οποία προέκυψε από την εφαρμογή των κριτηρίων της σχετικής 
προκήρυξης του Αναπτυξιακού Νόμου.  

 

Τα Επενδυτικά Σχέδια που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΑΠ1 του ΕΠ 
«Πελοπόννησος», θα πρέπει να τηρούν, επιπρόσθετα των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
την εφαρμογή του Ν.4399/2016 και τις υποχρεώσεις της αντίστοιχης παραγράφου του άρθρου 
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8 των αποφάσεων υπαγωγής τους, η οποία, παράγραφος, αναφέρεται στην περίπτωση 
συγχρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου βάσει ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

 

Βασικοί ωφελούμενοι: Υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας, οι οποίες έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του 
Ν.4399/2016.  
 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
Δείκτη 

Δείκτης εκροών 

Μονάδα 
μέτρησης 

 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 

 

 Δείκτης 
 RIS3 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 
Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   7 ΟΧΙ ΝΑΙ 

CO02 

Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   7 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO05 

Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
στήριξη 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   3 ΟΧΙ ΝΑΙ 

CO08 

Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης 
στις επιχειρήσεις 
που λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης 

Σε μετάβαση   20 ΟΧΙ ΝΑΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός 

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 8.311.688,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 3.200.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.560.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 640.000,00 

     εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή 

έργα 
  

     εκ της οποίας για τμηματοποιημένα 

έργα 
  

     εκ της οποίας για μεγάλα έργα   

    εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  
 

    εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ   

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 5.111.688,00 
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Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης:  

Ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης της δράσης θα οριστεί η Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι θα είναι οι Υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες πολύ μικρές, 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των οποίων τα Επενδυτικά 

Σχέδια έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του Ν. 4399/2016. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 
 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Έχει εκπληρωθεί 

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

Έχει εκπληρωθεί 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Μάιος 2019 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 17/10/2016 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 17/10/2016 
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Δράση 3.α.5.2: Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ (Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016) 

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  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Σε διαδικασία ορισμού) 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η παρούσα δράση έχει ως αντικείμενο την ένταξη στο ΕΠ «Πελοπόννησος» των θετικά 

αξιολογημένων, με απόφαση υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ των 

άρθρων 42 έως 46 του Ν.4399/2016» (Αναπτυξιακός Νόμος), Επενδυτικών Σχεδίων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα οποία υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο εφαρμογής της Υπουργικής 

Απόφασης 108644/17-10-2016 «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ” 

του Αναπτυξιακού Ν. 4399/2016». 

Ο σκοπός της εν λόγω προκήρυξης, όπως περιγράφεται αναλυτικά σε αυτή, ήταν η παροχή 

ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που 

προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιους από τους επιλέξιμους 

κλάδους του Νόμου. 
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Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας προκήρυξης αξιολογήθηκαν θετικά και υπάχθηκαν στο 

καθεστώς ενίσχυσης του Ν. 4399/2016, εικοσιένα (21) Επενδυτικά Σχέδια, με συνολικό ύψος  

επιχορήγησης της συμβατικής Επένδυσης 8,20 εκατ. € και συνολικό ύψος φορολογικών 

απαλλαγών 163.000 €. Από το σύνολο των 21 Επενδυτικών Σχεδίων, τα οκτώ (8) αναφέρονται 

σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, ενώ τα υπόλοιπα δεκατρία (13), σε υπό σύσταση επιχειρήσεις. 

Το αντικείμενο εν λόγω των Επενδυτικών Σχεδίων αφορούσε σε δραστηριότητες, αφ’ ενός του 

πρωτογενή τομέα (Γεωργία, Κτηνοτροφία), αφ’ ετέρου του δευτερογενή (μεταποίηση) και του 

τριτογενή (τουριστικές εγκαταστάσεις, δραστηριότητες μουσείων κλπ). 

Το ύψος δε της ενίσχυσης, των Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος 

ενίσχυσης, καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4399/2016 και τις ειδικότερες 

αναφορές του άρθρου 11, της υπ’ αρ. 108644/17-10-2016 Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη 

καθεστώτος ενισχύσεων “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ” του Αναπτυξιακού Ν. 4399/2016». 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης του ΕΠ 

«Πελοπόννησος», από το σύνολο των προαναφερθέντων υπαχθέντων Επενδυτικών Σχεδίων 

στο καθεστώς ενίσχυσης του Ν.4399/2016, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία 

αφ’ ενός ανταποκρίνονται στη Στρατηγική και στους στόχους του ΕΠ «Πελοπόννησος», αφ’ 

ετέρου συνάδουν με τους στόχους και τους ειδικότερους περιορισμούς που διέπουν το ΕΤΠΑ, 

θα προσδιορισθούν τα Επενδυτικά Σχέδια, τα οποία δύναται να ενταχθούν στο ΕΠ, σε σχέση με 

τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό του Άξονα 

Προτεραιότητας 1. 

Τα εν λόγω κριτήρια είναι τα εξής: 

 Τα Επενδυτικά Σχέδια να αναφέρονται είτε σε Μεσαίες, είτε σε Μικρές, είτε σε Πολύ Μικρές 
επιχειρήσεις, όπως ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

 Να μην αφορούν σε γεωργικές επιχειρήσεις ή/και σε δραστηριότητες πρώτης μεταποίησης 
αγροτικών προϊόντων (Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ). 

 Τα Επενδυτικά Σχέδια να περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο επιχορήγηση της 
επένδυσης. Δεν επιλέγονται Επενδυτικά Σχέδια που περιλαμβάνουν φορολογικές 
απαλλαγές, ακόμα και στην περίπτωση που οι απαλλαγές αυτές συνδυάζονται με 
επιχορήγηση. 

 Ο χρόνος ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου να εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, ήτοι μέχρι τις 31/12/2023. 

 

 Για την ενίσχυση από το ΕΠ των υπαχθέντων, στο καθεστώς ενίσχυσης του Ν.4399/2016, 
Επενδυτικών Σχεδίων, θα τηρηθεί κατά φθίνουσα σειρά η βαθμολογία αξιολόγησής τους, η 
οποία προέκυψε από την εφαρμογή των κριτηρίων της σχετικής προκήρυξης του Αναπτυξιακού 
Νόμου.  

 Τα Επενδυτικά Σχέδια που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΑΠ1 του ΕΠ 
«Πελοπόννησος», θα πρέπει να τηρούν, επιπρόσθετα των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
την εφαρμογή του Ν.4399/2016 και τις υποχρεώσεις της αντίστοιχης παραγράφου του άρθρου 
8 των αποφάσεων υπαγωγής τους, η οποία, παράγραφος, αναφέρεται στην περίπτωση 
συγχρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου βάσει ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

 

Βασικοί ωφελούμενοι: Υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας, οι οποίες έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του 
Ν.4399/2016.  
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
Δείκτη 

Δείκτης εκροών 

Μονάδα 
μέτρησης 

 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 

 

 Δείκτης 
 RIS3 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 
Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   11 ΟΧΙ ΝΑΙ 

CO02 

Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   11 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO05 

Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
στήριξη 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   8 ΟΧΙ ΝΑΙ 

CO08 

Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης 
στις επιχειρήσεις 
που λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης 

Σε μετάβαση   46 ΟΧΙ ΝΑΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός 

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 8.727.273,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 4.800.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.840.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 960.000,00 

     εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή 

έργα 
  

     εκ της οποίας για τμηματοποιημένα 

έργα 
  

     εκ της οποίας για μεγάλα έργα   

    εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  
 

    εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ   

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 3.927.273.00 

 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης:  

Ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης της δράσης θα οριστεί η Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι θα είναι οι Υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες πολύ μικρές, 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των οποίων τα Επενδυτικά 

Σχέδια έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του Ν. 4399/2016. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 
 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Έχει εκπληρωθεί 

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

Έχει εκπληρωθεί 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Μάιος 2019 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 17/10/2016 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 17/10/2016 
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Δράση 3α.ΤΑΠΤοΚ.1: Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και 
διάθεση μεταποιητικών προϊόντων 

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  Ομάδα Τοπικής δράσης (ΟΤΔ) «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 
ΑΜΚΕ» (Φ.Ε.Κ. 4668/Β’/29/12/2017) 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 
Περιγραφή δράσης 
Η συγκεκριμένη δράση, η οποία περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ, 
αναφέρεται στην παροχή ενισχύσεων για την ίδρυση/εκσυγχρονισμό πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στην περιοχή 
εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «Αρκαδία 2020» και έχουν ως αντικείμενο οικονομικές 
δραστηριότητες τουρισμού και μεταποίησης.  

 
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους σε οικονομικές δραστηριότητες της 
τοπικής οικονομίας με αναπτυξιακή δυναμική, μέσω της βελτίωσης της παραγωγικής 
διαδικασίας και της χρήσης νέων/καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς επίσης και η 
αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ. 
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Επιλέξιμες για τη δράση δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο θα είναι: 

 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος 

 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

 Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής Χρήσης) 

 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού 

 Δικαιώματα τεχνογνωσίας  

 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, 

 Προβολή, προώθηση, δικτύωση 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

 
Η υλοποίηση της δράσης θα γίνει με τη χρήση του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (De-minimis) και 
ως εκ τούτου, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πρέπει 
να τηρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού  της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

 
Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Επιχειρήσεις της περιοχής εφαρμογής της 
Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «Αρκαδία 2020». 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 2: 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 

CO01 

Παραγωγικές 
επενδύσεις : Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις    Μετάβαση     35 OXI ΝΑΙ 

CO02 

Παραγωγικές 
επενδύσεις : Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις    Μετάβαση     35 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO05 

Παραγωγικές 
επενδύσεις : Αριθμός 
νέων επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις    Μετάβαση     10 OXI ΝΑΙ 

CO08 

Παραγωγικές 
επενδύσεις : Αύξηση 
της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση  

Επιχειρήσεις    Μετάβαση     25 OXI ΝΑΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 1: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 3.846.153 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 2.500.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.000.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 500.000 

     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 2.500.000 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 1.346.153 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι θα είναι νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ με αντικείμενο την 
άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων τουρισμού και μεταποίησης, οι οποίες είναι ή/και θα 
είναι εγκατεστημένες στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «Αρκαδία 2020».  

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Έχει εκπληρωθεί 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Έχει εκπληρωθεί 

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

Έχει εκπληρωθεί 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Δεκέμβριος 2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Μάιος 2019 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Μάιος 2019 
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) 

Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ 
(2) 

Κωδ. 
ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ 
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ 
(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας             

(11) 

Κωδ. 
πεδίου 

παρέμβασης                              
(12) 

ΔΔ 
(13) 

1 41.000.000 

1 6.000.000 

1.a 1.875.000 1.1.1 1.875.000 1.α.1 1.875.000 Μετάβαση 58 1.875.000 

1.b 4.125.000 1.2.1 4.125.000 

1.β.1 625.000 Μετάβαση 62 625.000 

1.β.1.2 500.000 Μετάβαση 64 500.000 

1.β.2.1 500.000 Μετάβαση 64 500.000 

1.β.2.2 2.000.000 Μετάβαση 64 2.000.000 

1.β.3.1 2.700.000 Μετάβαση 62 2.700.000 

2 5.125.000 
2.b 1.875.000 1.3.1 1.875.000 

2.β.2.1 1.000.000 Μετάβαση 82 1.000.000 

2.β.2.2 875.000 Μετάβαση 82 875.000 

2.c 1.250.000 1.4.1 1.250.000 2.γ.1.1 2.000.000 Μετάβαση 79 2.000.000 

3 29.875.000 

3.a 18.750.000 
1.5.1 16.250.000 

3.α.1 2.000.000 Μετάβαση 67 2.000.000 

3.α.2.2 4.720.000 Μετάβαση 67 4.720.000 

3.α.5.1 3.200.000 Μετάβαση 67 3.200.000 

3.α.5.2 4.800.000 Μετάβαση 67 4.800.000 

1.5.2 2.500.000 3.α.2.1 2.000.000 Μετάβαση 71 2.000.000 

3.c 7.000.000 1.6.1 7.000.000 3.γ.1 13.500.000 Μετάβαση 75 13.500.000 

  
3.d 4.125.000 1.7.1 4.125.000 

3.δ.1.1 3.125.000 Μετάβαση 66 3.125.000 

  3.δ.2.1 1.000.000 Μετάβαση 66 1.000.000 

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC. 

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ  
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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 ΕKT 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.08.5, Τ09.1, Τ.09.2, Τ.09.3 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 79.572.690,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Αποθεματικό Επίδοσης 

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

 

Πίνακας:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 2Α 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωσ

η 

Ορόσημο για το 2018 

Στόχος 2023 
 

Σύνολο 
Άνδ
ρες 

Γυναί
κες 

Σύνολο 

Μετάβαση F100 
Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών 

EURO   12.690.000 79.572.690 

Μετάβαση 05502 
Αριθμός υποστηριζόμενων 
δομών 

Αριθμός   12 26 

Μετάβαση 10501 
Άτομα που αποδεσμεύονται 
από τη φροντίδα 
εξαρτώμενων ατόμων 

Αριθμός   5.500 14.400 

Μετάβαση 11203 
Αριθμός Τοπικών Ομάδων 
Υγείας (TOMY) που 
λειτουργούν 

Αριθμός   5 17 

Μετάβαση 11501 
Αριθμός Σχολικών μονάδων 
που επωφελούνται από 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

Αριθμός   110 210 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει προβεί σε συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες για 
την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ, οι οποίες ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, είναι οι 
ακόλουθες: 

 Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων. 

 Έκδοση προσκλήσεων και  αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων.  
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 Ένταξη των θετικά αξιολογημένων προτάσεων με τις αντίστοιχες δράσεις – πράξεις. 

 Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 
συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του ΕΠ. 

 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 09 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9i 
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 

T.09.1 

Ειδικός στόχος 2A3.1 / Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων που 
πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην 
αγορά εργασίας 

Δείκτης 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 

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

 

Δράση 9.i.4: Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της 
Αγοράς Εργασίας  

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  
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 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 Μελέτη για τη διάγνωση των αναγκών της 
περιφερειακής αγοράς εργασίας 

 ΟΧΙ 

 
Η δράση αφορά στη σύσταση και λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού διάγνωσης των 
αναγκών της αγοράς εργασίας ως επιχειρησιακής μονάδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
που μετέχει στο Επιχειρησιακό δίκτυο Φορέων και Οργανισμών του Εθνικού Συστήματος 
Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 85 
«Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας» του N. 4368/2016 «Μέτρα για 
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ21Α/21-2-2016), καθώς και 
στην ΚΥΑ 24013/410 (ΦΕΚ 1618, 8/6/2016): «Σύσταση και λειτουργία επιχειρησιακού δικτύου 
και πληροφοριακού συστήματος για τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς 
Εργασίας». 
Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί αυτοδέσμευση του ΕΠ «Πελοπόννησος», όπως και σε όλα τα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, υπό τύπον περιφερειακής αιρεσιμότητας, 
καλυπτόμενη τα προηγούμενα έτη από εκπόνηση μελέτης ή μελετών διάγνωσης των αναγκών 
της περιφερειακής αγοράς εργασίας. 
Στόχος της δράσης είναι η διοικητική και επιστημονική ενδυνάμωση της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου προκειμένου να διαθέτει τη δυνατότητα της συστηματικής και επιστημονικά 
αξιόπιστης καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και των τάσεων της αγοράς εργασίας σε 
δεξιότητες και επαγγέλματα, δηλαδή την αντικειμενική βάση για την αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Στο πλαίσιο της ως άνω σκοπιμότητας, και λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό 
πλαίσιο και ιδίως: α) τον Ν. 3879/2010 «Προώθηση και οργάνωση της δια βίου μάθησης σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο», β) το Προεδρικό Διάταγμα 131 "Οργανισμός της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου" και γ) την υπ. αριθμ. 249700 (ΦΕΚ 4356/30-12-2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου με την οποία 
εγκρίνεται η υπ. αριθμ. 502/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για 
την τροποποίηση του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
προκύπτει ότι σε περιφερειακό επίπεδο, η υπηρεσιακή μονάδα που είναι υπεύθυνη για την 
ανάπτυξη λειτουργιών περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας είναι 
το Τμήμα Διά Βίου Μάθησης και Παιδείας της Διεύθυνσης Δια βίου μάθησης, Απασχόλησης, 
Εμπορίου και Τουρισμού που υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.  
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες και λειτουργίες της εν λόγω υπηρεσιακής μονάδας 
περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, την υποστήριξη των συλλογικών οργάνων της 
Περιφέρειας: α) στην εκπόνηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του 
περιφερειακού προγράμματος δια βίου μάθησης, καθώς και β) στην έρευνα της αγοράς 
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εργασίας της Περιφέρειας, την ιεράρχηση των ειδικοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης που 
πρέπει να λειτουργήσουν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), στα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ. Ε. Κ.) και γενικότερα στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης 
και τη σύνδεση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τις αναπτυξιακές ανάγκες και 
δυνατότητες της Περιφέρειας. Συνεπώς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσιακής 
αυτής μονάδας υπάγονται: 
• Η τεχνική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, η οποία συστήθηκε βάσει της υπ. αριθμ. 143021/53371 (11-11-2015) 
Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 7 του Ν. 3879/2010 και στο άρθρο 8 του Ν. 4186/2013, 

• Η επίσπευση των σχετικών με τον περιφερειακό μηχανισμό διαδικασιών και έργων, 
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών δράσεων, καθώς και η πιστοποίηση και 

παραλαβή των σχετικών παραδοτέων, και τέλος, 
• Η επικοινωνία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και 

το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), ώστε να διασφαλίζεται: 
o η συμβατότητα της μεθοδολογίας παρακολούθησης των δεδομένων της αγοράς 

εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με τα ισχύοντα σε εθνικό επίπεδο, και 
o η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και των αρχείων 

τροφοδότησης του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης. 
 
Συνοπτικά, οι στόχοι, οι ακολουθούμενες διαδικασίες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της 
λειτουργίας του περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας 
αφορούν στα εξής: 
 
Στόχοι 
• Καταγραφή αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων, προσόντων και 

δεξιοτήτων, 
• Μεσοπρόθεσμη διάγνωση αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων, 

προσόντων και δεξιοτήτων, 
• Συνεισφορά στον ορθολογικό σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και ενίσχυσης της καινοτομίας, 
• Συνεισφορά στην ορθολογικό προσανατολισμό του εργατικού δυναμικού στην αγορά 

εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από την παραγωγή και ανάλυση 
δεδομένων, 

• Συνεισφορά στον ορθολογικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων αναφορικά με την αγορά 
εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από την παραγωγή και ανάλυση 
δεδομένων. 

 
Διαδικασίες 
• Ποσοτική εκτίμηση της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας κατά κλάδο και επάγγελμα, σε 

επίπεδο περιφερειακής ενότητας, 
• Ετήσια ανανέωση αποτελεσμάτων, 
• Εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης και της δυναμικής των επαγγελμάτων κατά κλάδο και 

επαγγέλματα με τη αξιοποίηση εξωτερικών συνεργατών, 
• Αξιοποίηση υφιστάμενων συλλογικών οργάνων και υπηρεσιακών μονάδων της 

περιφέρειας.  
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
• Προσδιορισμός δυναμισμού / ανθεκτικότητας επαγγελμάτων / κλάδων / εκπαιδευτικών 

επιπέδων και των αναντιστοιχιών που παρατηρούνται στην περιφερειακή αγορά εργασίας, 
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• Ροές και ζήτηση μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, σε επαγγελματικό, κλαδικό και 
χωρικό επίπεδο, 

• Κενές θέσεις εργασίας και αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε 
επαγγελματικό και κλαδικό επίπεδο. 

• Χαρακτηριστικά των ανέργων και αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας, σε 
κλαδικό, επαγγελματικό και χωρικό επίπεδο, 

•  
• Μεσοπρόθεσμη εκτίμηση/πρόβλεψη των τάσεων και της δυναμικής που εμφανίζουν τα 

επαγγέλματα σε περιφερειακό επίπεδο, 
• Μεσοπρόθεσμη διάγνωση αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων και 

προσόντων σε περιφερειακό επίπεδο. 
 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ενεργειών, μεταξύ άλλων, θα τροφοδοτούν σε ετήσια βάση 
την Έκθεση εργασιών και αποτελεσμάτων του Περιφερειακού Μηχανισμού. 
 
 
Βάσει των ανωτέρω, πέραν των μονίμων στελεχών της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου που θα επιφορτιστούν τις σχετικές λειτουργίες, εκτιμάται ότι 
απαιτούνται: 
 
1. Υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες με κατάλληλα προσόντα, εξειδίκευση και σχετική 

επαγγελματική εμπειρία. 
2. Προμήθεια υπηρεσιών όπως ειδικές έρευνες πεδίου και μελέτες που θα είναι απαραίτητες 

για τη συγκέντρωση στοιχείων και την τροφοδότηση του περιφερειακού μηχανισμού με 
διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα και τις προδιαγραφές 
του ΕΙΕΑΔ, καθώς και με τις ειδικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

3. Λοιπές δαπάνες όπως ενδεικτικά, προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικών εφαρμογών GIS 
για την καταχώρηση και απεικόνιση των δεδομένων της αγοράς εργασίας σε βάση 
γεωγραφικών δεδομένων κ.λπ. 

 
Η Δράση θα έχει διάρκεια 48 μηνών (τεσσάρων ετών). 
 
 
Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Ωφελούμενοι της Δράσης θα είναι το σύνολο του 
εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου (απασχολούμενοι, άνεργοι), καθώς θα 
ωφεληθούν έμμεσα από τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού. 
 

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) 

Άνδ

ρες 

Γυναί

κες 
Σύνολο 

CO22 

Αριθμός έργων που αφορούν 
δημόσιες διοικήσεις ή 
δημόσιες υπηρεσίες σε 
εθνικό, περιφερειακό 
ή τοπικό επίπεδο 

Αριθμός Μετάβαση   1 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.000.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.000.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 800.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 200.000 

      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. 

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 τη συγκεκριμένη δράση η επιλογή των Πράξεων θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων, με σκοπό οι πράξεις να εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής 
προτεραιότητας και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων. Δεν απαιτείται διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 

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 κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής Πράξης Νοέμβριος 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Μάιος 2019 
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Θεματικός Στόχος 09 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας και κάθε διάκρισης 

Επενδυτική προτεραιότητα Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.3 

Ειδικός στόχος 2Α6.1 / Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα 
που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες 

Δείκτης αποτελέσματος 05504 / Αριθμός δομών που προσφέρουν 
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες 

 

Δράση 9.iv.1: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

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 

 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.3 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή Δράσης 

Η δράση αφορά στην υποστήριξη της συνέχισης της λειτουργίας των υφιστάμενων Κέντρων 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ την 
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Τα ΚΗΦΗ θα παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας 
σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, 
άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή 
αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και 
αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. 
Σημειώνεται ότι η δράση είναι συμβατή με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) 
που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, η οποία θέτει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με τη Περιφερειακή Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Με την παρούσα τροποποίηση της εξειδίκευσης της συγκεκριμένης δράσης, παρατείνεται ο 
χρόνος ενίσχυσης των δύο υφιστάμενων ΚΗΦΗ, από τρία (3) σε έξι (6) έτη, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην 2η Αναθεώρηση του ΕΠ και στις σχετικές οριζόντιες οδηγίες/κατευθύνσεις 
της ΕΥΣΕΚΤ. 
 

Δείκτες Εκροής 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

Κωδικό
ς 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες 
Γυναί

κες 
Σύνολο 

05502  
Αριθμός υποστηριζόμενων 
δομών 

Αριθμός  Μετάβαση   2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

05503  
Αριθμός επωφελουμένων 
των υποστηριζόμενων 
δομών 

Αριθμός  Μετάβαση   55 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO22 

Αριθμός έργων που 
αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες 
υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο 

Αριθμός  Μετάβαση   1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 
 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.000.000,00  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.000.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 800.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 200.000,00 

     εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα 125.000,00 

     εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα 0,00 

     εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0,00 
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 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

    εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0,00 

    εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 0,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων και Κέντρο 
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορίνθιων. 

Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης λαμβάνονται υπ’ όψη τα ακόλουθα: 

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 κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Αύγουστος 2016 

  

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Αύγουστος 2016 
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Θεματικός Στόχος 09 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας και κάθε διάκρισης 

Επενδυτική προτεραιότητα Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.1 

Ειδικός στόχος 2Α8.1 / Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 
απασχολησιμότητας ευπαθών ομάδων σε περιοχές 
χαμηλής ανάπτυξης 

Δείκτης αποτελέσματος CR06 / Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

 

Δράση 9vi.ΤΑΠΤοΚ.3: Σύστημα Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση 
έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της 
περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Δράση ΤΑΠΤοΚ 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Ομάδας Τοπικής δράσης (ΟΤΔ) «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 
ΑΜΚΕ» (Φ.Ε.Κ. 4668/Β’/29/12/2017) 

Κατηγορία Περιφέρειας Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω πεδία: 

 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
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 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ και πιο συγκεκριμένα, 

εξειδικεύοντας την Κατηγορία Δράσης «Βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και 

πρόνοιας για κατοίκους ορεινών περιοχών», η παρούσα δράση, η οποία περιλαμβανόταν ως 

ενδεικτική προτεινόμενη δράση στο Σχέδιο Δράσης που υποστήριζε τη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ 

κατά την υποβολή της, προς έγκριση, στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, αναφέρεται 

στη δημιουργία και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεϊατρικής – 

Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών 

πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής ΤΑΠΤοΚ, με δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. 

Με δεδομένες τις διαγνωσμένες και ιεραρχημένες ανάγκες/προβλήματα, αλλά και τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα (ορεινότητα, γήρανση του πληθυσμού) της περιοχής ΤΑΠΤοΚ, οι οποίες 

συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας, ιδιαίτερα προς τις ειδικές 

πληθυσμιακές ομάδες με δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, όπως παρουσιάζονται 

στην αντίστοιχη Στρατηγική Χωρικής Ανάπτυξης, η παρούσα δράση συμβάλλει σε σημαντικό 

βαθμό στην άμβλυνση των εν λόγω αναγκών/ προβλημάτων της περιοχής, ενώ παράλληλα 

συνδέεται άμεσα και με την επίτευξη του Ειδικού Στόχου της εγκεκριμένης Στρατηγικής 

ΤΑΠΤοΚ, ΕΣΤ 2 «Αναβάθμιση βασικών υποδομών και των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών 

για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή». 

Η συγκεκριμένη δράση, αξιοποιώντας καινοτομικά συστήματα και χρησιμοποιώντας την 

σύγχρονη τεχνολογία, αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση έκτακτων 

ιατρικών περιστατικών του συγκεκριμένου ειδικού πληθυσμού της περιοχής ΤΑΠΤοΚ, 

συνεισφέροντας στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του επιπέδου των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας στην περιοχή, βελτιώνοντας παράλληλα, αισθητά, το επίπεδο διαβίωσης 

ειδικών πληθυσμιακών ομάδων ως προς τις ανάγκες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 

υγείας, με δυσκολίες πρόσβασης σε αντίστοιχες υπηρεσίες υγείας.  

Η εν λόγω δράση για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος  

Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών 

περιστατικών των εν λόγω ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής εφαρμογής της 

Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, σε άμεση συνέργεια και σε συνεργασία με τις υφιστάμενες και με τις 

προγραμματιζόμενες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας της 

περιοχής, θα περιλαμβάνει: 

• Τη δημιουργία και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Ψηφιακό Βιβλιάριο 

Υγείας) για κάθε άτομο που ανήκει στις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, 
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άτομα με χρόνιες ψυχικές και λοιπές παθήσεις, κλπ), με δυσκολίες πρόσβασης σε 

υπηρεσίες υγείας.  

• Τη δημιουργία/λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού 

Φακέλου Υγείας και για τη δυνατότητα διαβίβασης των αναγκαίων ιατρικών 

πληροφοριών/δεδομένων στις αντίστοιχες μονάδες/φορείς υγείας (α’ βάθμιας, β’ βάθμιας, 

Ψυχικής Υγείας κλπ). 

• Η δημιουργία «δικτυακού κοινωνικού χάρτη»/βάσης δεδομένων, όπου θα καταγράφονται 

οι ειδικές αυτές πληθυσμιακές ομάδες, οι πληροφορίες της σωματικής και ψυχικής τους 

υγείας, καθώς και η αντιστοίχηση με τις δομές Υγείας που υφίστανται πλησίον τους. 

• Την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής – τηλεφροντίδας, είτε μέσω ειδικών τηλειατρικών 

συσκευών (πχ καρδιογράφου, οξυμέτρου κλπ), είτε μέσω άμεσης τηλεφωνικής ιατρικής 

βοήθειας από το ιατρικό κέντρο υποστήριξης. 

• Τη ανάπτυξη και λειτουργία του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος. 

 

Ειδικότερα, η λειτουργία του εν λόγω Συστήματος Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας, η οποία 

προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ «Πελοπόννησος», στο πλαίσιο της εφαρμογής της 

Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ για τρία (3) έτη, περιγράφεται πιο αναλυτικά αμέσως πιο κάτω, ανά 

διακριτή κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας, οι οποίες ωστόσο αλληλοσυνδέονται μεταξύ 

τους, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος. 

 

Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας / Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας 

Το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας δημιουργείται για κάθε άτομο που ανήκει στις εν λόγω ειδικές 

πληθυσμιακές ομάδες, συμπληρώνεται από ειδικούς υγειονομικούς κατά την έναρξη 

λειτουργίας του Συστήματος, μέσω διασύνδεσής του με την Βάση Δεδομένων της ΗΔΙΚΑ και 

περιλαμβάνει το σύνολο των ιατρικών δεδομένων (ιστορικό) κάθε ατόμου, οργανωμένων κατά 

τρόπο, με τον οποίον να διευκολύνεται η αξιοποίησή του και από άλλες δομές Υγείας. Το εν 

λόγω Βιβλιάριο κάθε ατόμου ενημερώνεται διαρκώς. Η ενημέρωσή του γίνεται: 

• Είτε από τον Ιατρό του ατόμου, με δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης των ιατρικών 

δεδομένων 

• Είτε από το ίδιο το άτομο ή/και τον φροντιστή υγείας του. Η δυνατότητα αυτή είναι 

εξαιρετικά σημαντική καθώς δίνει την ευκαιρία σε άτομα με χρόνιες παθήσεις (Διαβήτη, 

Αρτηριακή Υπέρταση κλπ), να καταχωρούν οι ίδιοι τις μετρήσεις που παίρνουν (πχ σάκχαρο, 

πίεση κλπ), με αποτέλεσμα να δημιουργούν ένα πιο λεπτομερές ιστορικό. 

 

Ψηφιακή πλατφόρμα 

Η ψηφιακή πλατφόρμα, είναι το μέσο με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα μέσω των 

υπηρεσιών της, οι οποίες παρέχονται διαδικτυακά, χωρίς την ανάγκη κάποιας τοπικής 

εγκατάστασης Λογισμικού, αφ’ ενός της ενημέρωσης και αξιοποίησης των ιατρικών δεδομένων 

που περιλαμβάνει το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας κάθε ατόμου, αφ’ ετέρου της διασύνδεσης 

των δεδομένων με τις υφιστάμενες ιατρικές δομές (α’ βάθμιας, β’ βάθμιας φροντίδας) της 
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Περιφέρειας, καθώς επίσης και με το προγραμματιζόμενο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας. Σημειώνεται ότι, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη 

συλλογή ή/και την διαβίβαση των ιατρικών δεδομένων τηρεί τις δεσμεύσεις του ιατρικού 

απορρήτου, καθώς επίσης και την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 

Δικτυακός Κοινωνικός Χάρτης/Βάση Δεδομένων 

Ο εν λόγω δικτυακός χάρτης, αποτελεί μια βάση δεδομένων, η οποία αξιοποιεί τα 

καταχωρισμένα δεδομένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας κάθε ατόμου, 

καταγράφοντας τις αντίστοιχες ανάγκες προστασίας της υγείας των ατόμων, τη συγκέντρωσή 

τους στο χώρο, καθώς επίσης και τις αντίστοιχες δομές Υγείας που λειτουργούν στην περιοχή, 

οι οποίες καλύπτουν την κάθε ανάγκη. Με αυτό τον τρόπο, οι διαχειριστές του Συστήματος, 

διαθέτουν πλήρη εικόνα τόσο των ιατρικών, όσο και των γεωχωρικών δεδομένων, προκειμένου 

να είναι σε θέση να εξετάζουν αποτελεσματικά τις διαθέσιμες επιλογές, σε σχέση με το χώρο 

και τον χρόνο κάθε έκτακτου/επείγοντος περιστατικού. 

 

Παροχή Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας έκτακτων/επειγόντων ιατρικών 

περιστατικών 

Όπως προαναφέρθηκε, οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση 

έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής 

εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, παρέχονται, είτε μέσω ειδικών τηλεϊατρικών συσκευών, 

είτε μέσω άμεσης τηλεφωνικής ιατρικής βοήθειας από το ιατρικό κέντρο υποστήριξης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται στα συγκεκριμένα άτομα, τα οποία μέσω 

από ειδικές συσκευές (με χρήση της τεχνολογίας κινητών τηλεφώνων – GSM) θα μπορούν 

άμεσα να ειδοποιήσουν (alert button – SOS) ή μέσω ειδικών τηλεϊατρικών συσκευών (πχ 

καρδιογράφου, οξυμέτρου κλπ) για κάποιο σοβαρό/έκτακτο πρόβλημα ή ζήτημα 

παρακολουθησης ζωτικών σημείων ή να μιλήσουν άμεσα (μέσω κινητής τηλεφωνίας από τις 

ειδικές συσκευές που φοριούνται είτε στο χέρι, είτε στο λαιμό) με το ιατρικό κέντρο που έχει 

οριστεί για αυτό το σκοπό. Με την πίεση του πλήκτρου SOS ή της χρήσης ειδικών συσκευών, ο 

χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να έχει σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 

προηγμένες παροχές μέσω της διασύνδεσής του, όπως: 

• Άμεση τηλεφωνική ιατρική βοήθεια – σύνδεση με ιατρικό κέντρο υποστήριξης. 

• Άμεση και ταυτόχρονη ενημέρωση οικείου προσώπου 

• Οργάνωση αποστολής κατ’ οίκον βοήθειας, μέσω των δημόσιων μονάδων υγείας (Ιατρού, 

Νοσηλευτή, Ασθενοφόρου) 

• Δυνατότητα σύνδεσης με Φαρμακεία. 

Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται η σημαντικότητα όλων των προαναφερθεισών διακριτών 

ενεργειών/υπηρεσιών, έτσι ώστε το ιατρικό κέντρο υποστήριξης να είναι σε θέση να παράσχει 

αποτελεσματικά την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια σε έκτακτα περιστατικά, στα οποία ο χρόνος 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, θα πρέπει να στηριχθεί στο σύνολο των αξιόπιστων 

καταχωρισμένων ιατρικών και γεωχωρικών δεδομένων, που διατίθενται στο Σύστημα.  
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Ως δυνητικοί δικαιούχοι της παρούσας δράσης αναφέρονται οι ΟΤΑ Α’ βαθμού της περιοχής 

ΤΑΠΤοΚ, καθώς επίσης και ΝΠΙΔ κοινωνικού σκοπού (κοινωνικής κατεύθυνσης) που παρέχουν 

υπηρεσίες υγείας στην περιοχή ΤΑΠΤοΚ. 

Δείκτες Εκροής 

Πίνακας 4: Δείκτες εκροής 

Κωδικό
ς 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες 
Γυναί

κες 
Σύνολο 

…… 
Αριθμός ατόμων που 
ωφελούνται από υπηρεσίες 
τηλεϊατρικής - τηλεφροντίδας 

Αριθμός  Μετάβαση   8.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO20 

Αριθμός έργων πλήρως ή 
μερικώς εκτελεσθέντων από 
κοινωνικούς εταίρους ή μη 
κυβερνητικές οργανώσεις 

Αριθμός  Μετάβαση   1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO22 

Αριθμός έργων που αφορούν 
δημόσιες διοικήσεις ή 
δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό 
περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο 

Αριθμός  Μετάβαση   1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 5: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.600.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.600.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.280.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 320.000,00 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0,00 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0,00 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

1.600.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

• ΟΤΑ Α’ βαθμού της περιοχής ΤΑΠΤοΚ 
• ΝΠΙΔ κοινωνικού σκοπού (κοινωνικής κατεύθυνσης) που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στην 

περιοχή ΤΑΠΤοΚ 
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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 τη συγκεκριμένη Δράση η επιλογή των Πράξεων θα γίνεται, στο πλαίσιο συγκριτικής 
αξιολόγησης, 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.  

 

Για την έκδοση πρόσκλησης λαμβάνονται υπ’ όψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    22.01.2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  23.06.2015 

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

Μάιος  2019 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Δεκέμβριος 2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Μάιος  2019 

  

Εκτιμώμενη Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Μάιος  2019 
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Δράση 9vi.ΤΑΠΤοΚ.4: Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Δράση ΤΑΠΤοΚ 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Ομάδα Τοπικής δράσης (ΟΤΔ) «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 
ΑΜΚΕ» (Φ.Ε.Κ. 4668/Β’/29/12/2017) 

Κατηγορία Περιφέρειας Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω πεδία: 

 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή Δράσης 

Η συγκεκριμένη δράση, η οποία περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ, 
αναφέρεται στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, μέσω 
θεωρητικής κατάρτισης και περιπτώσεις υποθέσεων (cases), για την ανάπτυξη γενικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων, κατά κύριο λόγο σε δραστηριότητες τουρισμού και μεταποίησης. 

Η δράση συνδέεται άμεσα, τόσο με τον Ειδικό Στόχο 2Α.8.1 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 
9vi όσο και με τον Ειδικό Στόχο 2Α.3.1 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i και αφορά στην 
κατάρτιση και πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων, στις 
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οικονομικές δραστηριότητες της τοπικής οικονομίας, με αναπτυξιακή δυναμική, προκειμένου 
να ενδυναμωθεί η απασχολησιμότητα των ωφελούμενων.  

 

Επίσης, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 2018 του Εθνικού Μηχανισμού 
ΔΑΑΕ (Σεπτέμβριος 2018), η Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με το στοιχεία του ΟΑΕΔ 
την 31η/12/2017 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 των ανέργων είναι κατά βάση δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ενώ οι κυρίαρχες ηλικιακές ομάδες είναι 35-49 (39,35%), 25-34 (26,59%) και 50-64 
(25,49%) ετών.   

Ωστόσο, δεν υφίστανται στοιχεία αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο 
(Δημοτικών Ενοτήτων/Τοπικών Κοινοτήτων), για την περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής 
ΤΑΠΤοΚ, ενώ επίσης δεν έχει δημιουργηθεί ο Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης 
Αναγκών Αγοράς Εργασίας, ο οποίος θα παρείχε λεπτομερή στοιχεία στο εν λόγω τοπικό 
επίπεδο. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη εξειδίκευσης των αναγκών της τοπικής αγοράς 
εργασίας με αντίστοιχη μελέτη/έρευνα, από τον δικαιούχο της πράξης, στο πλαίσιο της 
παρούσας δράσης. 

Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα Δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:  

 Εξειδίκευση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας 

 Σχεδιασμός του αναγκαίου αριθμού και αντικειμένου εξειδικευμένων προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης/εκπαιδευτικό υλικό 

 Επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας 410 ωρών, οποία θα αφορά στην ανάπτυξη γενικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων ανέργων στα συγκεκριμένα αντικείμενα, 
περιλαμβάνοντας τόσο αμιγώς θεωρητική κατάρτιση (350 ώρες), όσο και εφαρμογή των 
αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων σε παραδείγματα/υποθέσεις (cases), στην 
αίθουσα διδασκαλίας. 

 Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι. 

 Προσέλκυση ωφελουμένων ανέργων - Δράσεις δημοσιότητας. 

 Διαχείριση, συντονισμός και υποστήριξη της εφαρμογής της δράσης (Νομικές και 
λογιστικές υπηρεσίες, χρήση λογισμικού διαχείρισης, παροχή μηχανογραφικών 
υπηρεσιών). 

 Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας εκτέλεσης της δράσης. 

 

Με την εν λόγω δράση στοχεύεται να ωφεληθούν άμεσα 250-270 άνεργοι, προερχόμενοι 
από τους τρεις Δήμους της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ.  

 

Ως προς τη μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης, οι ενέργειες της έρευνας αναλυτικού 
προσδιορισμού και εξειδίκευσης των αντικειμένων κατάρτισης σε οικονομικές 
δραστηριότητες με αναπτυξιακή δυναμική για την περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής 
ΤΑΠΤοΚ, της κατάρτισης και της πιστοποίησης θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στις ισχύουσες θεσμικές διατάξεις περί ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

Για το σχεδιασμό της κατάρτισης θα ληφθεί υπ’ όψη το, υπ’ αρίθμ. 109046/16-10-2018, 
έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ με τίτλο «Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων, στο 
πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων».  
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Ο δικαιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για ευρεία και κατάλληλη ενημέρωση και 
πληροφόρηση όλων των Δημοτικών Ενοτήτων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής 
ΤΑΠΤοΚ και να διασφαλίσει την τήρηση των όρων ενημέρωσης και πληροφόρησης που 
θέτει ο Κανονισμός Ε.Ε. 1303/2013 (Γενικός Κανονισμός), ο Κανονισμός Ε.Ε 1304/2013 
(Κανονισμός ΕΚΤ), καθώς και ο Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού. 

Επίσης, ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδεχθεί τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατά 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 και Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1303/2013.  

Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί το σύνολο των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων 
αποτελεσμάτων σχετικά με συμμετέχοντες σε πράξεις ΕΚΤ (Παράρτημα Ι Καν. 1304/2013), 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020 
αναφορικά με τη συλλογή και συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων. Ειδικότερα, πρέπει 
να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική 
μορφή για κάθε πράξη, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθ.125 παρ.2δ και ε του Καν. 1303/2013. 

 
Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος οφείλει: 

(i)  Για τους ωφελούμενους της πράξης, να εξασφαλίσει σύστημα συλλογής, επεξεργασίας, 
αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 125, παρ.2, στοιχεία δ & ε) και του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013 (άρθρα 5, 19 και Παραρτήματα Ι & ΙΙ), προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ακρίβεια και η επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και η 
έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία. 

(ii)  Να τηρεί τις απαιτήσεις του ισχύοντος ενωσιακού και εθνικού θεσμικού πλαισίου όσον 
αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπ’ όψη 
και τα οριζόμενα στο άρθρο 54Α του Ν. 4314/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 
παρ. 10 του 4403/2016 (ΦΕΚ Α 125/7.7.2016), στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η 
επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997, επιτρέπεται χωρίς τη 
συγκατάθεση των υποκειμένων τους που συμμετέχουν ως άμεσα ωφελούμενοι από τις 
πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των 
οικείων επιχειρησιακών προγραμμάτων, για τους σκοπούς της υλοποίησης των 
προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω 
υλοποίηση. 

 

Δείκτες Εκροής 

Πίνακας 6: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες 
Γυναί

κες 
Σύνολο 

CO01 

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια 
ανέργων 

Αριθμός  Μετάβαση 110 150 260 ΟΧΙ ΟΧΙ 

10902 
Άνεργοι ωφελούμενοι 
από ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης 

Αριθμός  Μετάβαση   260 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 7: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.400.000,00  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.400.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.120.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 280.000,00  

      εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή 

έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για τμηματοποιημένα 

έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0,00 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0,00 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 1.400.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

 Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Επιμελητήριο Αρκαδίας  

 Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης λαμβάνονται υπ’ όψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    22.01.2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

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

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Δεκέμβριος 2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Μάιος 2019 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Μάιος 2019 
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) 

Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ (2) 
Κωδ. 

ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ  
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ  
(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας             

(11) 

Κωδ. 
πεδίου 

παρέμβασης                              
(12) 

ΔΔ 
(13) 

2Α 79.572.690 

8 5.174.606 
8.iii 800.000 2Α1.1 800.000 8.iii.1 800.000 Μετάβαση 104 800.000 

8.v 4.374.606 2Α2.1 3.174.606 8.v.2 4.370.000 Μετάβαση 106 4.370.000 

9 74.398.084 

9.i 19.000.000 2.A3.1 19.000.000 

9.i.1 1.700.000 Μετάβαση 109 1.700.000 

9.i.2 4.000.000 Μετάβαση 109 4.000.000 

9.i.3 10.600.000 Μετάβαση 109 10.600.000 

9.i.4 1.000.000 Μετάβαση 109 1.000.000 

9.ii 7.000.000 

2.A4.1 4.800.000 9.ii.3 2.700.000 Μετάβαση 110 2.700.000 

2.A4.2 2.200.000 

9.ii.1α 1.188.000 Μετάβαση 110 1.188.000 

9.ii.1β 1.522.500 Μετάβαση 110 1.522.500 

9.ii.4 324.000 Μετάβαση 110 324.000 

9.iii 12.500.000 

2.A5.1 620.000 9.iii.1 620.000 Μετάβαση 111 620.000 

2.A5.1 11.880.000 

9.iii.3 2.000.000 Μετάβαση 111 2.000.000 

9.iii.4 3.000.000 Μετάβαση 111 3.000.000 

9.iii.5 1.728.000 Μετάβαση 111 1.728.000 

    

9.iv 26.148.084 2.A6.1 15.500.000 

9.iv.1 1.000.000 Μετάβαση 112 1.000.000 

    9.iv.3 9.286.226 Μετάβαση 112 9.286.226 

    9.iv.4 3.780.000 Μετάβαση 112 3.780.000 
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Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ (2) 
Κωδ. 

ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ  
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ  
(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας             

(11) 

Κωδ. 
πεδίου 

παρέμβασης                              
(12) 

ΔΔ 
(13) 

    9.iv.6 2.600.000 Μετάβαση 112 2.600.000 

    2.A6.2 10.648.084 9.iv.8 1.250.000 Μετάβαση 112 1.250.000 

    

9.vi 6.250.000 2.A8.1 6.250.000 

9vi.ΤΑΠΤοΚ.1 2.850.000 Μετάβαση 114 2.850.000 

    9vi.ΤΑΠΤοΚ.2 1.425.000 Μετάβαση 114 1.425.000 

    9vi.ΤΑΠΤοΚ.3 1.600.000 Μετάβαση 114 1.600.000 

    9vi.ΤΑΠΤοΚ.4 1.400.000 Μετάβαση 114 1.400.000 

 

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC. 
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Άξονας Προτεραιότητας 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ 
ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 4/ Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

5/ Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων 

6/ Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.04.1, Τ.06.1, Τ.06.2 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 60.618.839€ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Αποθεματικό Επίδοσης 

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

 

Πίνακας:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 3 

Κατηγορία 
περιφέρεια

ς 

 
Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για 
το 2018 

Στόχος 2023 

Μετάβαση CO09 

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 
αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων 
σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Επισκέψεις 
/έτος 

6.000 37.000,00 

Μετάβαση CO18 
Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες ύδρευσης 

Άτομα 4.000 45.000,00 

Μετάβαση F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών EURO 10.210.000 60.618.839,00 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει προβεί σε συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες για 
την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ οι οποίες ενδεικτικά, μεταξύ άλλων είναι οι ακόλουθες: 

 Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων. 

 Έκδοση προσκλήσεων και  αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων.  

 Ένταξη των θετικά αξιολογημένων προτάσεων με τις αντίστοιχες δράσεις – πράξεις. 
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 Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 
συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των ορόσημων 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 06 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6a 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.06.2 

Ειδικοί στόχοι 3.3.1: Συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 
και ειδικών αποβλήτων (απορριμμάτων) 

Δείκτες αποτελέσματος T2419/ Κλάσμα στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε 
ανακύκλωση 

 
 

Δράση 6.α.2: Διαχείριση στην πηγή ειδικών οδοντιατρικών αποβλήτων 

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 Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση  

Συνεισφορά δράσης στο Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
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πλαίσιο επίδοσης  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω πεδία: 

 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.06.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή Δράσης 

Με βάση τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1102/2008 και συγκεκριμένα στα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του εν λόγω 
Κανονισμού, ρυθμίζονται οι όροι και οι κανόνες για τη χρήση και τη διαχείριση του 
υδραργύρου στην οδοντιατρική φροντίδα, με δεδομένο ότι η μεγαλύτερη χρήση υδραργύρου 
στην Ένωση γίνεται στα οδοντιατρικά αμαλγάματα. τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή 
ρύπανσης. 

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι διαχειριστές οδοντιατρικών εγκαταστάσεων, στις οποίες 
χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά αμαλγάματα ή αφαιρούνται σφραγίσματα αμαλγάματος ή 
δόντια που περιέχουν τέτοια σφραγίσματα διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις τους διαθέτουν 
διαχωριστές αμαλγαμάτων για την κατακράτηση και συλλογή των σωματιδίων αμαλγάματος, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται σε νερό που έχει χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα 
με την προβλεπόμενη στην ΑΠ Γ1δ ΓΠ οικ 52352/2018 Εγκύκλιο Υπουργείου Υγείας. 

Οι διαχωριστές αμαλγαμάτων συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για 
την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού ποσοστού κατακράτησης. Η συμμόρφωση των 
διαχωριστών αμαλγαμάτων θα πρέπει να βασίζεται σε σχετικά πρότυπα, όπως το ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN ISO 11143:2008. 

Οι προβλέψεις του ανωτέρω Κανονισμού, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων 
αμαλγαμάτων, εξειδικεύουν περαιτέρω τις προβλέψεις της παρ. 6 του άρθρου 13 της υπ. αρ. 
146163/2012 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι υποδοχείς αυτοί, μετά την πλήρωσή τους θα 
παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο συλλογής μεταφοράς ΕΑΥΜ 
συμπεριλαμβανομένου του οικείου Δημοτικού Συστήματος συλλογής και μεταφοράς». 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, με την παρούσα δράση, μέσω της παροχής ενισχύσεων στους 
διαχειριστές οδοντιατρικών εγκαταστάσεων, για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 
(διαχωριστές/παγίδες αμαλγαμάτων, εξοπλισμός χειρουργικής αναρρόφησης), στοχεύεται η 
διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας από την ανεξέλεγκτη 
διάθεση αποβλήτων οδοντιατρικών αμαλγαμάτων, συμβάλλοντας συμπληρωματικά με αυτόν 
τον τρόπο στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ «Πελοπόννησος», ο οποίος είναι η ολοκληρωμένη 
διαχείριση αστικών και ειδικών αποβλήτων στην Περιφέρεια. 

Σημειώνεται επίσης, ότι, η παρούσα δράση, η οποία εμπίπτει στη διαδικασία χωριστής 
συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων, συνάδει και λειτουργεί συμπληρωματικά, τόσο με τις τους 
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Στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) και του Ειδικού 
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΕΣΔΕΑΥΜ), 
όσο και με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

Η υλοποίηση της δράσης θα γίνει με τη χρήση του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (De-minimis) και 
ως εκ τούτου, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πρέπει 
να τηρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού  της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

Τα ποσοστά ενίσχυσης με δημόσια χρηματοδότηση για την προμήθεια του σχετικού 
εξοπλισμού στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι 65% Δημόσια Επιχορήγηση, ενώ το 35% 
του κόστους της προμηθείας είναι Ιδιωτική Συμμετοχή.  

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 1.000.000 €, ενώ το ανώτατο ύψος της 
επιλέξιμης συνολικής δαπάνης για την προμήθεια του εξοπλισμού, ανά διακριτή επιχείρηση 
που δραστηριοποιείται στον επιλέξιμο ΚΑΔ κατά NACE 86.23 «Δραστηριότητες άσκησης 
οδοντιατρικών επαγγελμάτων», ορίζεται σε 5.000 €. 

Δείκτες Εκροής 

Πίνακας 8: Δείκτες εκροής 

Κωδικό
ς 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας  

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ
) 

Άνδρ
ες 

Γυναίκε
ς 

Σύνολο 

CO01 
Παραγωγικές επενδύσεις : 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις    Μετάβαση   500 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02 

Παραγωγικές επενδύσεις : 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις    Μετάβαση   500 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 9: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.538.462,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.000.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 800.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 200. 000,00 

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα 0,00 

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα 0,00 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0,00 

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0,00 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 0,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 538.462,00 
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Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι υφιστάμενες ΜΜΕ της Περιφέρειας, με αντικείμενο 
την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων οδοντιατρικών επαγγελμάτων, με ΚΑΔ κατά NACE 
τον 86.23. 

 

Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη 
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο 
της συγκεκριμένης δράσης. 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   Ιούνιος 2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 

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

- 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Μάιος 2019 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης Πρόσκλησης Μάιος 2019 

 
 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

 46 

Θεματικός Στόχος 06 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6c 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικοί στόχοι 3.5.1 / Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης επισκεπτών 

Δείκτες αποτελέσματος T2486 / Επισκέψεις σε πολιτιστικούς πόρους 

 
 

Δράση 6.γ.4: Ίδρυση και λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) 
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:  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Η παρούσα δράση αναφέρεται στη δημιουργία και λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης 
Προορισμού (DMO†) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο οποίος αποτελεί μια συλλογική δομή 
διαχείρισης, προώθησης και αντικειμενικής πληροφόρησης για το σύνολο του τουριστικού 
προϊόντος της Περιφέρειας, ως τουριστικός προορισμός.  
 
Το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται η παρούσα δράση, λαμβάνει υπ’ όψη το 
γεγονός ότι, η ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος, εν γένει, δε δύναται να περιοριστεί στο 
επίπεδο των ενεργειών προώθησης και προκειμένου να παγιωθεί ένας προορισμός στη 
συνείδηση, τόσο των τουριστών, όσο και των επαγγελματιών του τουρισμού απαιτούνται 
συντονισμένες πρωτοβουλίες σε διαφορετικά πεδία και με κοινή συνισταμένη την ενίσχυση της 
ελκυστικότητας και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
Συνεπώς, συμβαδίζοντας με την επικρατούσα αντίληψη, διεθνώς, ως προς τα πλέον 
αποτελεσματικότερα εργαλεία οργάνωσης, ανάδειξης και προώθησης ενός τουριστικού 
προορισμού, σύμφωνα με την οποία, οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMO) κατέχουν 
κυρίαρχο ρόλο στην ολοκληρωμένη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος ανά περιοχή, με την 
παρούσα δράση, στοχεύεται: 
 

 Η ανάδειξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως ένας πολυδιάστατος ιδανικός προορισμός 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με χρήση των νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του προορισμού. 

 Η ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος, με παράλληλη αλλαγή στην τουριστική 

συνείδηση – «κουλτούρα» της τοπικής κοινωνίας. 

 Η δημιουργία κοινού πεδίου δράσης και συνεργασίας μεταξύ όλων των παραγόντων της 

τουριστικής οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τον Ελληνικό 

Οργανισμό Τουρισμού και άμεσα εμπλεκόμενους φορείς, όπως επίσης και η ενσωμάτωση 

των επιμέρους στόχων στην θεμελίωση μιας ενιαίας τουριστικής στρατηγικής. 

Επιπλέον, η προώθηση του τουριστικού προορισμού μέσω της προτεινόμενης δημιουργίας και 
λειτουργίας του DMO, αποσκοπεί στη βελτίωση της επισκεψιμότητας, καθώς και στην 
ικανοποίηση των επισκεπτών, βελτιώνοντας το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
δημιουργώντας ένα κατάλληλο περιβάλλον, ώστε να εξασφαλίζεται ότι πληρούνται οι 
προσδοκίες των επισκεπτών. 
 
Οι ενέργειες / αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού (DMO) 
εκτείνονται στα τρία παρακάτω στάδια, στα οποία αποκτά κεντρικό ρόλο διαχείρισης:  
 Προετοιμασία – προσέλκυση δυνητικών επισκεπτών, αξιοποιώντας το πληροφοριακό 

Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού‡ (DMS). 

 Υποστήριξη επισκεπτών – παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. 

 Ανατροφοδότηση – μέτρηση της γνώμης των επισκεπτών – καταγραφή εμπειριών 

Η εν λόγω δράση διαρθρώνεται σε διαφορετικές ομάδες εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 Σύσταση – Στελέχωση και Οργάνωση Ομάδας Έργου του Οργανισμού με εξειδικευμένο 

προσωπικό και κινητή μονάδα. 

                                                           
†  Destination Management Organization 
‡  Η πράξη για την ανάπτυξη του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος, έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και 

βρίσκεται ήδη στο στάδιο της εφαρμογής της. 
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 Διαμόρφωση χώρων, Προμήθεια εξοπλισμού, Λειτουργικά Έξοδα, Αναλώσιμα και 

Μετακινήσεις των στελεχών 

 Μελέτες – Εργαλεία Στρατηγικής – Εμπειρογνωμοσύνες 

 Επικοινωνιακό υλικό για συμμετοχή σε εκθέσεις (διεθνείς, εθνικές, τοπικές, σε εκδηλώσεις 

εντός χώρας, roadshows κτλ) 

 Ενέργειες προβολής και διαφήμισης σε ΜΜΕ και κοινωνικά δίκτυα 

 Συμμετοχή σε εκθέσεις – εκδηλώσεις 

 
Ως μέλη του Οργανισμού DMO δύναται να περιλαμβάνονται δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις ή 
άτομα,  που σχετίζονται άμεσα η έμμεσα με τον τουρισμό. 

 
Η διάρκεια της δράσης είναι τέσσερα (4) έτη. 

 
Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Πελοποννήσου, κάτοικοι της Περιφέρειας, επισκέπτες εσωτερικού και εξωτερικού της 
Περιφέρειας, επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

 

Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν την δράση 

Πίνακας 2: Δείκτες Εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρ
ες 

Γυνα
ίκες 

Σύνολο 

SO006 
Ενέργειες προβολής 

φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Αριθμός Μετάβαση   7* ΟΧΙ ΟΧΙ 

* Επί τέσσερα (4) έτη, οι εξής ενέργειες: 

 Προετοιμασία – προσέλκυση δυνητικών επισκεπτών, αξιοποιώντας το πληροφοριακό Σύστημα 
Διαχείρισης Προορισμού  (DMS). 

 Υποστήριξη επισκεπτών – παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. 

 Ανατροφοδότηση – μέτρηση της γνώμης των επισκεπτών – καταγραφή εμπειριών 

• Μελέτες – Εργαλεία Στρατηγικής – Εμπειρογνωμοσύνες 

• Επικοινωνιακό υλικό για συμμετοχή σε εκθέσεις (διεθνείς, εθνικές, τοπικές, σε εκδηλώσεις εντός 
χώρας, roadshows κτλ) 

• Ενέργειες προβολής και διαφήμισης σε ΜΜΕ και κοινωνικά δίκτυα 

• Συμμετοχή σε εκθέσεις – εκδηλώσεις 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον Πίνακα που  ακολουθεί  αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης 

 
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 5.000.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 4.000.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 4.000.000 
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 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.000.000 

      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 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι:  

 Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι, η/ και Φορείς τους που έχουν καταστατικούς στόχους / 
σκοπούς την τουριστική ανάπτυξη ή / και την προβολή του τουριστικού προϊόντος της 
Χώρας σε κεντρικό ή / και σε περιφερειακό επίπεδο.  

 Περιφέρεια Πελοποννήσου, ή/και επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου (σύμφωνα 
με το άρθρο 194 του Ν. 3852/2010), με αρμοδιότητες / σκοπούς την τουριστική ανάπτυξη 
και προβολή της Περιφέρειας. 

 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή/και επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης, 
λειτουργίας, ενημέρωσης,  

 
 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

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 κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Μάιος 2019 

   

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Μάιος 2019 
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) 

Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ 
(2) 

Κωδ. 
ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ 
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ 
(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(11) 

Κωδ. 
Πεδίου 

Παρέμβασης 
(12) 

ΔΔ 
(13) 

3 60.618.839 

4 7.500.000 4c 7.500.000 3.1.1 7.500.000 

4.γ.1 2.500.000 Μετάβαση 13 2.500.000 

4.γ.2 1.500.000 Μετάβαση 14 1.500.000 

4.γ.ΒΑΑ.1 390.000 Μετάβαση 13 390.000 

4.γ.ΤΑΠΤοΚ.1 1.350.000 Μετάβαση 13 1.350.000 

5 4.500.000 5a 4.500.000 3.2.1 4.500.000 

5.α.1 3.500.000 Μετάβαση 87 3.500.000 

5.α.2 150.000 Μετάβαση 87 150.000 

5.α.3 2.500.000 Μετάβαση 87 2.500.000 

      5.α.4 4.000.000 Μετάβαση 87 4.000.000 

6 48.618.839 

6a 2.000.000 3.3.1 2.000.000 6.α.2 1.000.000 Μετάβαση 23 1.000.000 

6b 17.500.000 3.4.1 17.500.000 

6.β.1 18.000.000 Μετάβαση 
20 11.750.000 

21 6.250.000 

6.β.2 1.000.000 Μετάβαση 22 1.000.000 

6.β.4 420.000 Μετάβαση  21 420.000 

6β.ΤΑΠΤοΚ.1 1.320.000 Μετάβαση  21 1.320.000 

6c 16.375.000 3.5.1 16.375.000 

6.γ.1 6.000.000 Μετάβαση 94 6.000.000 

6.γ.2 5.000.000 Μετάβαση 94 5.000.000 

6.γ.3 4.500.000 Μετάβαση 92 4.500.000 

6.γ.4 5.000.000 Μετάβαση 92 5.000.000 
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Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ 
(2) 

Κωδ. 
ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ 
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ 
(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(11) 

Κωδ. 
Πεδίου 

Παρέμβασης 
(12) 

ΔΔ 
(13) 

6.γ.ΒΑΑ.1 300.000 Μετάβαση 94 300.000 

6γ.ΤΑΠΤοΚ.1 1.550.000 Μετάβαση 94 1.550.000 

6d 1.875.000 3.7.1 1.875.000 6δ.ΤΑΠΤοΚ.1 1.180.000 Μετάβαση 86 1.180.000 

6e 10.868.839 
3.6.1 
3.6.2 

10.868.839 

6.ε.1 8.500.000 Μετάβαση 

83 1.500.000 

90 4.800.000 

94 1.200.000 

95 1.000.000 

6.ε.ΒΑΑ.1 3.665.000 Μετάβαση 

83 560.000 

90 1.400.000 

94 1.110.000 

95 595.000 

6.ε.ΒΑΑ.2 3.000.000 Μετάβαση 

83 460.000 

90 1.150.000 

94 900.000 

95 490.000 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
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Άξονας Προτεραιότητας 1 
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Δράση  3.α.5.1  
 

Τόσο η διαδικασία, όσο και τα κριτήρια αξιολόγησης με βάση τα οποία αξιολογήθηκαν τα 
Επενδυτικά Σχέδια στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αρ. 108645/17-10-2016 Υπουργικής 
Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του 
Αναπτυξιακού Ν. 4399/2016», υπόκεινται στις διατάξεις του Ν.4399/2016, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 αυτού.  

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης των παραληφθεισών αιτήσεων υπαγωγής 
περιελάμβανε τα εξής στάδια:  

α) έλεγχο πληρότητας 

β) έλεγχο νομιμότητας 

γ) αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου 

δ) βαθμολογική κατάταξη επενδυτικών σχεδίων 

ε) έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου. 

Τα στάδια αυτά αναλύονται ως εξής: 

Α. Στάδιο ελέγχου πληρότητας αίτησης υποβολής 

Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από 
την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13, με βάση 
τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας. Κατά το στάδιο ελέγχου πληρότητας δεν δίδεται 
δυνατότητα προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων. Σε περίπτωση που ο 
φορέας υποβάλει διευκρινιστικά στοιχεία οικειοθελώς, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη ακόμα 
και αν δεν έχει εκπνεύσει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. 
Εφόσον ο έλεγχος πληρότητας ολοκληρωθεί επιτυχώς, το αντίστοιχο στάδιο ελέγχου 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει 
ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή του στο Σύστημα και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται στο 
στάδιο ελέγχου νομιμότητας. Διαφορετικά, το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται για λόγους μη 
πληρότητας της αίτησης υπαγωγής και εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη από τον 
προϊστάμενο του τμήματος της υπηρεσίας, η οποία γνωστοποιείται στο φορέα μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος. Κατά της απορριπτικής πράξης δεν προβλέπεται το δικαίωμα 
ένστασης του άρθρου 15, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 

 

Β. Στάδιο ελέγχου νομιμότητας επενδυτικού σχεδίου 

1. Ο έλεγχος νομιμότητας των Επενδυτικών Σχεδίων διενεργείται από την αρμόδια κατά 
περίπτωση Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13, με βάση τον οδηγό ελέγχου 
νομιμότητας και τα σχετικά δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της σχετικής 
προκήρυξης. Ο έλεγχος νομιμότητας των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται προκειμένου 
να διαπιστωθεί η πλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων: 

α.  πλήρης συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με τους 
όρους του παρόντος, του Ν. 4399/2016 και του κανονιστικού πλαισίου που εκδίδεται σε 
εφαρμογή του, 

β.  τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου,  

γ.  τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου είτε 
μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση. 

Ειδικότερα εξετάζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΑΚ 651/2014, το Νόμο 4399/2016 και 
την παρούσα απόφαση προκήρυξης: 
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 Η πλήρωση των προϋποθέσεων του θεσμικού πλαισίου ως προς την επιλεξιμότητα του 
φορέα του επενδυτικού σχεδίου, του αντικειμένου δραστηριότητας, των προβλεπόμενων 
έργων, του τόπου εγκατάστασης, των μέσων χρηματοδότησης και εν γένει των στοιχείων 
του επενδυτικού σχεδίου που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου νομιμότητας, προκειμένου 
για την επιλεξιμότητά του, 

 Η επιλεξιμότητα των δαπανών ανάλογα με τις αιτούμενες κατηγορίες ενισχύσεων, καθώς 
και η ορθή κατανομή τους ανά ομάδα δαπανών και ανά κατηγορία δαπανών, σύμφωνα με 
το Παράρτημα 2 της σχετικής προκήρυξης. Η αφαίρεση μη επιλέξιμων δαπανών είναι 
δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης του 
επενδυτικού σχεδίου. 

 Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία ως προς τη νόμιμη λειτουργία και 
εκπροσώπηση του φορέα, τις πηγές χρηματοδότησης, τον τόπο εγκατάστασης και λοιπά 
στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 της σχετικής 
προκήρυξης, καθώς και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των δεικτών βαθμολογίας που 
προσδιορίζονται κατά τον έλεγχο νομιμότητας. 

2. Οι έλεγχοι πληρότητας και νομιμότητας διενεργούνται, κατά το δυνατό, από τον ίδιο 
υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας, προκειμένου να συντομεύεται ο χρόνος αξιολόγησης. 

3. Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, 
αποστέλλεται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου σχετικό μήνυμα από τον προϊστάμενο του 
αρμόδιου τμήματος μέσω του ΠΣΚΕ. 

Ο φορέας αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής του μηνύματος. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη ή αν 
διαπιστωθεί μετά την παροχή διευκρινίσεων ότι δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, της 
παρ. 1, η αίτηση υπαγωγής απορρίπτεται, με αιτιολογημένη διοικητική πράξη του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Φορέα Υποδοχής, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ 
του Δημοσίου. Η απορριπτική απόφαση αναρτάται στο ΠΣΚΕ, κοινοποιείται στο φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και 
περιλαμβάνει το σύνολο των προϋποθέσεων που δεν πληρούνται. Κατά της απορριπτικής 
απόφασης ο αιτών μπορεί να υποβάλλει ένσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15. Ως 
ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής της ένστασης ορίζεται η ημερομηνία 
αποστολής του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος. Στην περίπτωση που ο έλεγχος νομιμότητας 
ολοκληρωθεί επιτυχώς, η σχετική έκθεση/εισηγητικό νομιμότητας υποβάλλεται στο ΠΣΚΕ, το 
επενδυτικό σχέδιο προωθείται στο στάδιο αξιολόγησης και ο φορέας ενημερώνεται σχετικά 
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 

4. Η διαδικασία των σταδίων ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας ολοκληρώνεται εντός είκοσι 
(20) ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. 

 

Γ. Στάδιο αξιολόγησης επενδυτικού σχεδίου  

1. Η διαδικασία αξιολόγησης του παρόντος καθεστώτος είναι συγκριτική και ολοκληρώνεται με 
την κατάρτιση προσωρινού πίνακα κατάταξης εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση 
του ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας. 

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το στάδιο ελέγχου 
νομιμότητας ανατίθεται σε έναν (1) αξιολογητή, ο οποίος επιλέγεται από το οικείο Μητρώο 
του άρθρου 24, με τυχαία ηλεκτρονική επιλογή μέσω ΠΣΚΕ. Ο αξιολογητής εντός 24 ωρών 
υποχρεούται να αποδεχτεί ή να απορρίψει τη σχετική χρέωση. Η αξιολόγηση υποβάλλεται στο 
ΠΣΚΕ εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της. 

3. Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι: 

α)  η εκτίμηση του ευλόγου κόστους των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, 
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β)  η αξιολόγηση της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου,  

γ)  η εξέταση των δεικτών βαθμολογίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σταδίου της 
αξιολόγησης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Παράρτημα 3. 

4. Για τον έλεγχο της πληρότητας και ορθής εφαρμογής του οδηγού αξιολόγησης συνιστάται 
Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
παραγράφου Ε.1 του παρόντος άρθρου και η οποία αποτελείται από δύο (2) στελέχη της 
αρμόδιας Υπηρεσίας και ένα (1) μέλος του οικείου Μητρώου Αξιολογητών με τυχαία 
ηλεκτρονική επιλογή μέσω ΠΣΚΕ. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του ελεγκτικού έργου της 
Επιτροπής μπορεί να ορίζονται από το ως άνω αρμόδιο όργανο ειδικοί εισηγητές, οι οποίοι δεν 
είναι μέλη της. 

5. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου και η παραγόμενη έκθεση 
αξιολόγησης υποβάλλονται μέσω του ΠΣΚΕ στην Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων. 
Η Επιτροπή εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της αξιολόγησης και εφόσον το κρίνει 
απαραίτητο, ή αν παρέλθει άπραγη η προβλεπόμενη προθεσμία των έξι (6) ημερών για την 
υποβολή της αξιολόγησης, μπορεί να αναπέμψει την αξιολόγηση στον ίδιο αξιολογητή και 
μόνο για μία φορά, αφού επισημάνει τα σημεία στα οποία δεν έχει γίνει ορθή εφαρμογή του 
Νόμου, της προκήρυξης και των οδηγών αξιολόγησης. 

Ο αξιολογητής οφείλει να επανεκτιμήσει και να διορθώσει, εφόσον συμφωνεί, τα 
συγκεκριμένα σημεία και να υποβάλει εκ νέου την αξιολόγησή του στην Επιτροπή εντός δύο (2) 
ημερών. Η Επιτροπή επανεξετάζει την νέα αξιολόγηση και αποφαίνεται οριστικά 
υποβάλλοντας την τελική αξιολόγηση στο ΠΣΚΕ εντός τριών (3) ημερών. 

6. Ο Υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού εκδίδει τον Οδηγό Αξιολόγησης 
Επενδυτικών Σχεδίων της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 4399/2016, ο οποίος 
περιλαμβάνει τις μεθόδους αξιολόγησης, πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και 
λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης καθώς και πρότυπες 
μεθόδους εκτίμησης βιωσιμότητας. 

 

Δ. Στάδιο βαθμολογικής κατάταξης επενδυτικών σχεδίων 

1. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καταρτίζεται στο ΠΣΚΕ σχετικός προσωρινός 
πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης (ξεχωριστά για κάθε φορέα υποδοχής) ο οποίος 
περιλαμβάνει κατ ΄ελάχιστο την επωνυμία, το ΑΦΜ του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, τον 
αριθμό φακέλου του, το τελικό συνολικό ενισχυόμενο κόστος του, τη συνολική βαθμολογία του 
και τα συνολικά εγκριθέντα ποσά ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης. Προκειμένου ένα επενδυτικό 
σχέδιο να μπορεί να συμπεριληφθεί στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, θα πρέπει να 
συγκεντρώνει την ελάχιστη προβλεπόμενη βαθμολογία σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της 
σχετικής προκήρυξης. Κατά του προσωρινού πίνακα ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 15. Ενστάσεις που αφορούν την εκτίμηση του κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου δεν γίνονται αποδεκτές. Ως ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας 
υποβολής της ένστασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του οικείου προσωρινού πίνακα 
κατάταξης στην ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Νόμου. 

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζεται οριστικός πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα 
βαθμολογική σειρά. 

2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτάσσονται κατά σειρά μεταξύ των ισόβαθμων, όσα 
επενδυτικά σχέδια έλαβαν υψηλότερη βαθμολογία στα περισσότερα επιμέρους κριτήρια. Σε 
περίπτωση νέας ισοβαθμίας, τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται με κριτήριο το μικρότερο 
ενισχυόμενο κόστος επένδυσης. Τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στο παρόν καθεστώς 
ενίσχυσης με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον οριστικό πίνακα, μέχρι την εξάντληση του 
αντίστοιχου προϋπολογισμού της παρούσας απόφασης προκήρυξης. 
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Ε. Στάδιο έκδοσης εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης για την υπαγωγή του επενδυτικού 
σχεδίου 

1. Τα επενδυτικά σχέδια, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, υπάγονται στο παρόν 
καθεστώς ενισχύσεων με ατομικές αποφάσεις υπαγωγής οι οποίες υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ. 
Αρμόδια όργανα για την έκδοση των αποφάσεων αυτών είναι: 

α. ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για τα επενδυτικά σχέδια που 
υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού,  

β.  ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για τα επενδυτικά σχέδια που 
υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

γ. οι Περιφερειάρχες, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις αντίστοιχες 
Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών. 

2. Περίληψη της απόφασης αυτής εκδίδεται από τα παραπάνω όργανα, δημοσιεύεται στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στη Διαύγεια. Μετά τη σχετική ανάρτηση της 
περίληψης, ακριβές αντίγραφο της απόφασης υπαγωγής και της περίληψής της, αποστέλλεται 
στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την 
εγγραφή του στο ΠΣΚΕ. Με ευθύνη του χειριστή, που ολοκλήρωσε τον έλεγχο νομιμότητας (ή 
αντικαταστάτης του που ορίζεται από τον προϊστάμενο του τμήματος), επισυνάπτονται στο 
ΠΣΚΕ ακριβή αντίγραφα των δύο αυτών εγγράφων και καταχωρούνται οι αριθμοί 
πρωτοκόλλου και οι αντίστοιχες ημερομηνίες τους, ο αριθμός και η ημερομηνία ΦΕΚ και ο 
κωδικός της Διαύγειας προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενέργεια. 

3. Αν το επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπαχθεί, είτε γιατί δεν συγκεντρώνει την ελάχιστη 
απαιτούμενη βαθμολογία είτε γιατί δεν επαρκούν τα σχετικά κονδύλια, εκδίδεται απορριπτική 
απόφαση από τα ίδια όργανα, η οποία επίσης κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του ενδιαφερόμενου. 
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Δράση  3.α.5.2  
 

Τόσο η διαδικασία, όσο και τα κριτήρια αξιολόγησης με βάση τα οποία αξιολογήθηκαν τα 
Επενδυτικά Σχέδια στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αρ. 108644/17-10-2016 Υπουργικής 
Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ” του Αναπτυξιακού 
Ν. 4399/2016», υπόκεινται στις διατάξεις του Ν.4399/2016, σύμφωνα με το άρθρο 14 αυτού.  

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης των παραληφθεισών αιτήσεων υπαγωγής 
περιελάμβανε τα εξής στάδια:  

α) έλεγχο πληρότητας 

β) έλεγχο νομιμότητας 

γ) αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου 

δ) βαθμολογική κατάταξη επενδυτικών σχεδίων 

ε) έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου. 

Τα στάδια αυτά αναλύονται ως εξής: 

Α. Στάδιο ελέγχου πληρότητας αίτησης υποβολής 

Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από 
την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13, με βάση 
τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας. Κατά το στάδιο ελέγχου πληρότητας δεν δίδεται 
δυνατότητα προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων. Σε περίπτωση που ο 
φορέας υποβάλει διευκρινιστικά στοιχεία οικειοθελώς, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη ακόμα 
και αν δεν έχει εκπνεύσει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. 
Εφόσον ο έλεγχος πληρότητας ολοκληρωθεί επιτυχώς, το αντίστοιχο στάδιο ελέγχου 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει 
ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή του στο Σύστημα και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται στο 
στάδιο ελέγχου νομιμότητας. Διαφορετικά, το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται για λόγους μη 
πληρότητας της αίτησης υπαγωγής και εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη από τον 
προϊστάμενο του τμήματος της υπηρεσίας, η οποία γνωστοποιείται στο φορέα μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος. Κατά της απορριπτικής πράξης δεν προβλέπεται το δικαίωμα 
ένστασης του άρθρου 15, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 

 

Β. Στάδιο ελέγχου νομιμότητας επενδυτικού σχεδίου 

1. Ο έλεγχος νομιμότητας των Επενδυτικών Σχεδίων διενεργείται από την αρμόδια κατά 
περίπτωση Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13, με βάση τον οδηγό ελέγχου 
νομιμότητας και τα σχετικά δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της σχετικής 
προκήρυξης. Ο έλεγχος νομιμότητας των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται προκειμένου 
να διαπιστωθεί η πλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων: 

α.  πλήρης συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με τους 
όρους του παρόντος, του Ν. 4399/2016 και του κανονιστικού πλαισίου που εκδίδεται σε 
εφαρμογή του, 

β.  τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου,  

γ.  τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου είτε 
μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση. 

Ειδικότερα εξετάζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΑΚ 651/2014, το Νόμο 4399/2016 και 
την παρούσα απόφαση προκήρυξης: 
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 Η πλήρωση των προϋποθέσεων του θεσμικού πλαισίου ως προς την επιλεξιμότητα του 
φορέα του επενδυτικού σχεδίου, του αντικειμένου δραστηριότητας, των προβλεπόμενων 
έργων, του τόπου εγκατάστασης, των μέσων χρηματοδότησης και εν γένει των στοιχείων 
του επενδυτικού σχεδίου που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου νομιμότητας, προκειμένου 
για την επιλεξιμότητά του, 

 Η επιλεξιμότητα των δαπανών ανάλογα με τις αιτούμενες κατηγορίες ενισχύσεων, καθώς 
και η ορθή κατανομή τους ανά ομάδα δαπανών και ανά κατηγορία δαπανών, σύμφωνα με 
το Παράρτημα 2 της σχετικής προκήρυξης. Η αφαίρεση μη επιλέξιμων δαπανών είναι 
δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης του 
επενδυτικού σχεδίου. 

 Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία ως προς τη νόμιμη λειτουργία και 
εκπροσώπηση του φορέα, τις πηγές χρηματοδότησης, τον τόπο εγκατάστασης και λοιπά 
στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 της σχετικής 
προκήρυξης, καθώς και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των δεικτών βαθμολογίας που 
προσδιορίζονται κατά τον έλεγχο νομιμότητας. 

2. Οι έλεγχοι πληρότητας και νομιμότητας διενεργούνται, κατά το δυνατό, από τον ίδιο 
υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας, προκειμένου να συντομεύεται ο χρόνος αξιολόγησης. 

3. Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, 
αποστέλλεται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου σχετικό μήνυμα από τον προϊστάμενο του 
αρμόδιου τμήματος μέσω του ΠΣΚΕ. 

Ο φορέας αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής του μηνύματος. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη ή αν 
διαπιστωθεί μετά την παροχή διευκρινίσεων ότι δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, της 
παρ. 1, η αίτηση υπαγωγής απορρίπτεται, με αιτιολογημένη διοικητική πράξη του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Φορέα Υποδοχής, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ 
του Δημοσίου. Η απορριπτική απόφαση αναρτάται στο ΠΣΚΕ, κοινοποιείται στο φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και 
περιλαμβάνει το σύνολο των προϋποθέσεων που δεν πληρούνται. Κατά της απορριπτικής 
απόφασης ο αιτών μπορεί να υποβάλλει ένσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15. Ως 
ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής της ένστασης ορίζεται η ημερομηνία 
αποστολής του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος. Στην περίπτωση που ο έλεγχος νομιμότητας 
ολοκληρωθεί επιτυχώς, η σχετική έκθεση/εισηγητικό νομιμότητας υποβάλλεται στο ΠΣΚΕ, το 
επενδυτικό σχέδιο προωθείται στο στάδιο αξιολόγησης και ο φορέας ενημερώνεται σχετικά 
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 

4. Η διαδικασία των σταδίων ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας ολοκληρώνεται εντός είκοσι 
(20) ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. 

 

Γ. Στάδιο αξιολόγησης επενδυτικού σχεδίου  

1. Η διαδικασία αξιολόγησης του παρόντος καθεστώτος είναι συγκριτική και ολοκληρώνεται με 
την κατάρτιση προσωρινού πίνακα κατάταξης εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση 
του ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας. 

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το στάδιο ελέγχου 
νομιμότητας ανατίθεται σε έναν (1) αξιολογητή, ο οποίος επιλέγεται από το οικείο Μητρώο 
του άρθρου 24, με τυχαία ηλεκτρονική επιλογή μέσω ΠΣΚΕ. Ο αξιολογητής εντός 24 ωρών 
υποχρεούται να αποδεχτεί ή να απορρίψει τη σχετική χρέωση. Η αξιολόγηση υποβάλλεται στο 
ΠΣΚΕ εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της. 

3. Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι: 

α)  η εκτίμηση του ευλόγου κόστους των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, 
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β)  η αξιολόγηση της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου,  

γ)  η εξέταση των δεικτών βαθμολογίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σταδίου της 
αξιολόγησης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Παράρτημα 3. 

4. Για τον έλεγχο της πληρότητας και ορθής εφαρμογής του οδηγού αξιολόγησης συνιστάται 
Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
παραγράφου Ε.1 του παρόντος άρθρου και η οποία αποτελείται από δύο (2) στελέχη της 
αρμόδιας Υπηρεσίας και ένα (1) μέλος του οικείου Μητρώου Αξιολογητών με τυχαία 
ηλεκτρονική επιλογή μέσω ΠΣΚΕ. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του ελεγκτικού έργου της 
Επιτροπής μπορεί να ορίζονται από το ως άνω αρμόδιο όργανο ειδικοί εισηγητές, οι οποίοι δεν 
είναι μέλη της. 

5. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου και η παραγόμενη έκθεση 
αξιολόγησης υποβάλλονται μέσω του ΠΣΚΕ στην Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων. 
Η Επιτροπή εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της αξιολόγησης και εφόσον το κρίνει 
απαραίτητο, ή αν παρέλθει άπραγη η προβλεπόμενη προθεσμία των έξι (6) ημερών για την 
υποβολή της αξιολόγησης, μπορεί να αναπέμψει την αξιολόγηση στον ίδιο αξιολογητή και 
μόνο για μία φορά, αφού επισημάνει τα σημεία στα οποία δεν έχει γίνει ορθή εφαρμογή του 
Νόμου, της προκήρυξης και των οδηγών αξιολόγησης. 

Ο αξιολογητής οφείλει να επανεκτιμήσει και να διορθώσει, εφόσον συμφωνεί, τα 
συγκεκριμένα σημεία και να υποβάλει εκ νέου την αξιολόγησή του στην Επιτροπή εντός δύο (2) 
ημερών. Η Επιτροπή επανεξετάζει την νέα αξιολόγηση και αποφαίνεται οριστικά 
υποβάλλοντας την τελική αξιολόγηση στο ΠΣΚΕ εντός τριών (3) ημερών. 

6. Ο Υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού εκδίδει τον Οδηγό Αξιολόγησης 
Επενδυτικών Σχεδίων της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 4399/2016, ο οποίος 
περιλαμβάνει τις μεθόδους αξιολόγησης, πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και 
λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης καθώς και πρότυπες 
μεθόδους εκτίμησης βιωσιμότητας. 

 

Δ. Στάδιο βαθμολογικής κατάταξης επενδυτικών σχεδίων 

1. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καταρτίζεται στο ΠΣΚΕ σχετικός προσωρινός 
πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης (ξεχωριστά για κάθε φορέα υποδοχής) ο οποίος 
περιλαμβάνει κατ ΄ελάχιστο την επωνυμία, το ΑΦΜ του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, τον 
αριθμό φακέλου του, το τελικό συνολικό ενισχυόμενο κόστος του, τη συνολική βαθμολογία του 
και τα συνολικά εγκριθέντα ποσά ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης. Προκειμένου ένα επενδυτικό 
σχέδιο να μπορεί να συμπεριληφθεί στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, θα πρέπει να 
συγκεντρώνει την ελάχιστη προβλεπόμενη βαθμολογία σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της 
σχετικής προκήρυξης. Κατά του προσωρινού πίνακα ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 15. Ενστάσεις που αφορούν την εκτίμηση του κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου δεν γίνονται αποδεκτές. Ως ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας 
υποβολής της ένστασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του οικείου προσωρινού πίνακα 
κατάταξης στην ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Νόμου. 

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζεται οριστικός πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα 
βαθμολογική σειρά. 

2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτάσσονται κατά σειρά μεταξύ των ισόβαθμων, όσα 
επενδυτικά σχέδια έλαβαν υψηλότερη βαθμολογία στα περισσότερα επιμέρους κριτήρια. Σε 
περίπτωση νέας ισοβαθμίας, τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται με κριτήριο το μικρότερο 
ενισχυόμενο κόστος επένδυσης. Τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στο παρόν καθεστώς 
ενίσχυσης με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον οριστικό πίνακα, μέχρι την εξάντληση του 
αντίστοιχου προϋπολογισμού της παρούσας απόφασης προκήρυξης. 
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Ε. Στάδιο έκδοσης εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης για την υπαγωγή του επενδυτικού 
σχεδίου 

1. Τα επενδυτικά σχέδια, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, υπάγονται στο παρόν 
καθεστώς ενισχύσεων με ατομικές αποφάσεις υπαγωγής οι οποίες υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ. 
Αρμόδια όργανα για την έκδοση των αποφάσεων αυτών είναι: 

α. ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για τα επενδυτικά σχέδια που 
υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού,  

β.  ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για τα επενδυτικά σχέδια που 
υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

γ. οι Περιφερειάρχες, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις αντίστοιχες 
Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών. 

2. Περίληψη της απόφασης αυτής εκδίδεται από τα παραπάνω όργανα, δημοσιεύεται στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στη Διαύγεια. Μετά τη σχετική ανάρτηση της 
περίληψης, ακριβές αντίγραφο της απόφασης υπαγωγής και της περίληψής της, αποστέλλεται 
στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την 
εγγραφή του στο ΠΣΚΕ. Με ευθύνη του χειριστή, που ολοκλήρωσε τον έλεγχο νομιμότητας (ή 
αντικαταστάτης του που ορίζεται από τον προϊστάμενο του τμήματος), επισυνάπτονται στο 
ΠΣΚΕ ακριβή αντίγραφα των δύο αυτών εγγράφων και καταχωρούνται οι αριθμοί 
πρωτοκόλλου και οι αντίστοιχες ημερομηνίες τους, ο αριθμός και η ημερομηνία ΦΕΚ και ο 
κωδικός της Διαύγειας προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενέργεια. 

3. Αν το επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπαχθεί, είτε γιατί δεν συγκεντρώνει την ελάχιστη 
απαιτούμενη βαθμολογία είτε γιατί δεν επαρκούν τα σχετικά κονδύλια, εκδίδεται απορριπτική 
απόφαση από τα ίδια όργανα, η οποία επίσης κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του ενδιαφερόμενου. 
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Δράση  3α.ΤΑΠΤoΚ.1 
 
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε τρία στάδια 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

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

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση  

 Το έντυπο της πρότασης είναι πλήρως συμπληρωμένο 
 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας πρότασης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. 
Τυπική πληρότητα της 
υποβαλλόμενης 
πρότασης 

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

 
 

α. Έντυπο υποβολής συμπληρωμένο ορθά στην ηλεκτρονική υποβολή (για όλες) ναι/όχι  

β. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης (για όλες) ναι/όχι  

γ. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης επιχείρησης (για όλες) ναι/όχι  

δ. Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας Ε4, εφ’ όσον απασχολεί μισθωτούς, ή αποδεικτικό 
ότι δεν απασχολεί μισθωτούς. (για υφιστάμενες και νεοσύστατες) 

ναι/όχι  

ε. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης αποδοχών και συντάξεων (για υφιστάμενες και 
νεοσύστατες) 

ναι/όχι/Δεν 
απαιτείται. 

 

στ. Οικονομικά στοιχεία δικαιούχου (για υφιστάμενες και νεοσύστατες) 

(Δεν απαιτείται για νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική 

χρήση). 

ναι/όχι/ Δεν 
απαιτείται. 
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας πρότασης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ζ. Στοιχεία συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων  (για όλες) ναι/όχι  

η. Τίτλος ιδιοκτησίας κ.λ.π. (για όλες) ναι/όχι  

θ. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή απαλλαγή ή Υπεύθυνη Δήλωση (για υφιστάμενες και 
νεοσύστατες) 

ναι/όχι  

ι. Υπεύθυνες δηλώσεις (για όλες)   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

ναι/όχι  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  (Α ΚΑΙ Β) ναι/όχι  

ια. Δικαιολογητικά για προβληματική επιχείρηση (για υφιστάμενες και νεοσύστατες) ναι/όχι  

Ιβ. Φορολογική ενημερότητα (για όλες) ναι/όχι  

ιγ. Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής (για όλες) ναι/όχι  

ιδ. Επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρίας υπεύθυνου στελέχους 
(ιδιοκτήτη/εταίρου/μέτοχου) της επιχείρησης για την υλοποίηση του Επενδυτικού 
Σχεδίου (για νεοσύστατες και υπό ίδρυση) 

ναι/όχι 
 

ιε. Αποφάσεις αρμόδιων προσώπων ή/και αρμόδιων συλλογικών οργάνων του κύριου 
του έργου, για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου και την υποβολή της πρότασης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. (για όλες) 

ναι/όχι/δεν 
απαιτείται 

 

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός από τα σημεία (ε), (στ) και (ιε), όπου είναι 
αποδεκτό και το «δεν απαιτείται».  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση  

1. Εξετάζεται εάν ο φορέας  που υποβάλλει την 
πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες των δυνητικών 
δικαιούχων που  ορίζονται στη πρόσκληση 

 
 

α. Το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλει αφορά σε  
εγκατεστημένη επιχείρηση ή επιχείρηση που πρόκειται 
να εγκατασταθεί κατά την ίδρυση της, εντός της 
περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που 
εφαρμόζει η ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ». 

ναι/όχι 

β. Διαθέτει έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την 
υποβολή. 

ναι/όχι 

γ. Το Επενδυτικό Σχέδιο αφορά μόνο στους επιλέξιμους 
κλάδους δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

ναι/όχι 

δ. Λειτουργεί ή δεσμεύεται ότι θα λειτουργήσει  
αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: 
επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα 
(Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 
Ομόρρυθμη Εταιρία,  Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, 
ΝΕΠΑ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση του ν. 4430/2016 όπως ισχύει) και να τηρεί 
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014 

ναι/όχι 

ε. Περιλαμβάνεται, είτε στις Πολύ Μικρές, είτε στις 
Μικρές, είτε στις Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως 
ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 
6ης Μαΐου 2003. 

ναι/όχι 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

στ. Δεν αποτελεί προβληματική επιχείρηση (σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI) 

ναι/όχι 

ζ. Δεν εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης ναι/όχι 

η. Δεν έχουν υποβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα για 
παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας., σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Κεφ.4 της παρούσας πρόσκλησης) 

ναι/όχι 

θ. Να λειτουργεί ή να δεσμεύεται να λειτουργήσει 
νόμιμα.  

ναι/όχι 

ι. Διαθέτει το 100% της ιδιωτικής συμμετοχής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ.4 της παρούσας 
πρόσκλησης.  

ναι/όχι 

2 
Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας 
της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και της 
Πρόσκλησης 

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης του 
προτεινόμενου προς συγχρηματοδότηση Επενδυτικού 
Σχεδίου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας 
του ΕΠ «Πελοπόννησος» και όπως ορίζεται στην 
πρόσκληση. 

ναι/όχι  

3 
Τήρηση των οριζομένων σχετικά με το χαρακτήρα 
κινήτρου 

Βεβαιώνεται με τυποποιημένη δήλωση υπογεγραμμένη 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, ότι δεν 
έχει γίνει έναρξη εργασιών ή/και προμήθεια 
εξοπλισμού και υλικών πριν την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης, όπως περιλαμβάνεται στα 
συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης 

ναι/όχι  
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

4 
Πράξη η οποία εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ 
και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της  πρόσκλησης 

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

ναι/όχι  

5 
Μη επικάλυψη της αιτούμενη χρηματοδότησης για το 
Επενδυτικό Σχέδιο, με άλλες αιτήσεις ή/και 
χρηματοδοτήσεις. 

Βεβαιώνεται  με έγγραφο του Δικαιούχου, το οποίο 
περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της 
πρόσκλησης 

ναι/όχι  

6 
Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 
1407/2013 

Εξετάζεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων του Καν. 
Ε.Ε. 1407/2013 

ναι/όχι  

7 
Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή με βάση τα 
αναγραφόμενα στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

Εξετάζεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων της 
παρούσας πρόσκλησης στην αίτηση χρηματοδότησης: 

 

 

1. Τηρούνται τα αναγραφόμενα στο Κεφ.4 της 
πρόσκλησης. 

ναι/όχι 

2. Τηρούνται τα αναγραφόμενα στο Κεφ.6 της 
πρόσκλησης. 

ναι/όχι 

3. Τηρούνται τα αναγραφόμενα στο Κεφ.7 της 
πρόσκλησης. 

ναι/όχι 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣ

Η 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας  

Πιστοποίηση επάρκειας σε σχέση με 
θεσμοθετημένο σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας.  

10 

5%  
Μη διάθεση πιστοποίησης επάρκειας 
σε σχέση με θεσμοθετημένο 
σύστημα διαχείρισης ποιότητας  

0 

2 

Εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής.  

Το ποσοστό της εξασφάλισης από την επιχείρηση§ της Ιδιωτικής 
Συμμετοχής** που απαιτείται για την υλοποίηση του 
Επενδυτικού Σχεδίου. Η απόδειξη της κάλυψης της ιδιωτικής 
συμμετοχής μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους: 

α) εξ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια, 

β) μέρος με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση δανείου) 
από Τράπεζα. 

Το 100% της ιδιωτικής συμμετοχής 
καλύπτεται με  ίδια κεφάλαια 

10 

30%  

Μέρος  της ιδιωτικής συμμετοχής 
καλύπτεται με  ίδια κεφάλαια 

0 

                                                           
§ Αποδεκτά γίνονται μόνο δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην επιχείρηση (Επαγγελματικοί λογαριασμοί), αποκλειόμενων στοιχείων που αφορούν 

εταίρους – μετόχους 

** Η Ιδιωτική συμμετοχή προκύπτει αν από τον Συνολικό Π/Υ αφαιρέσουμε την αναλογούσα Δ.Χ. 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣ

Η 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 
3 

Ποσοστιαία (%) μεταβολή μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών 
(ΜΚΕ) της τελευταίας τριετίας από τον κύκλο εργασιών του 
τελευταίου έτους της τριετίας πριν την υποβολή της 
αίτησης χρηματοδότησης. 

 
          [ΚΕ2018 – (ΚΕ2016 + ΚΕ2017 + ΚΕ2018)/3] 

ΜΚΕ = -------------------------------------------------  x 100 
                (ΚΕ2016 + ΚΕ2017 + ΚΕ2018)/3 

-100% < ΜΚΕ < -70% -2 

20% 

 

-70% < ΜΚΕ < -30% 0 

-30% < ΜΚΕ < 0% 3 

0% < ΜΚΕ < 20% 7 

20% < ΜΚΕ 10 

4 

Μέσος όρος Κερδών Προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων 
(ΚΠΤΦΑ) ως προς το Μέσο του Κύκλου Εργασιών (ΚΕ) την 
τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης. 

 
                         (ΚΠΤΦΑ 2016 + ΚΠΤΦΑ 2017 + ΚΠΤΦΑ 2018) / 3 
ΜΟ ΚΠΤΦΑ = --------------------------------------------- x 100 
                                 ΚΕ2016 + ΚΕ2017 + ΚΕ2018)/3 
 

ΚΠΤΦΑ < - 20% -2 

15% 

 

- 20% < ΚΠΤΦΑ <  - 7% -1 

- 7% < ΚΠΤΦΑ <  0 0 

0 < ΚΠΤΦΑ < 3% 1 

3% < ΚΠΤΦΑ < 7% 3 

7 < ΚΠΤΦΑ <  15% 6 

ΚΠΤΦΑ > 15% 10 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣ

Η 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

5 

Αρτιότητα και πληρότητα Επενδυτικού Σχεδίου. 

Εξετάζεται η σαφής περιγραφή, η ανάλυση της μεθοδολογίας 
υλοποίησης και η τεκμηρίωση για την αξιοποίηση των 
κατηγοριών δαπανών σε σχέση με τους στόχους του 
επενδυτικού σχεδίου καθώς και η πληρότητα της περιγραφής, 
της ανάλυσης των τεχνικών στοιχείων και προδιαγραφών και 
της τεκμηρίωσης του κόστους για τις επενδυτικές και μη 
δαπάνες του έργου. 

Ανάλογα με την κρίση του αξιολογητή τίθεται βαθμός από 0 (για 
παντελή έλλειψη τεκμηρίωσης) έως 10 (για ένα πλήρως 
τεκμηριωμένο επενδυτικό σχέδιο με προβλέψεις εσόδων – 
εξόδων, έρευνα αγοράς κτλ καθώς και πλήρη ανάλυση των 
προδιαγραφών και τεκμηρίωσης του κόστους των δαπανών). 
Σημειώνεται πως οι βαθμοί που μπορεί να λάβει μια επενδυτική 
πρόταση στο εν λόγω κριτήριο είναι ακέραιοι (δηλαδή 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). 

Βαθμολογία από 0 έως 2 -2 

30% 

 

Βαθμολογία από 3 έως 4 0 

Βαθμολογία από 5 έως 8 6 

Βαθμολογία από 9 έως 10 10 

Συνολικό Αποτέλεσμα: 100%  

Ελάχιστη συνολική βαθμολογία Επενδυτικού Σχεδίου : 5,00 ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣ

Η 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας  

Πιστοποίηση επάρκειας σε σχέση με 

θεσμοθετημένο σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας. 

10 

5%  

Μη διάθεση πιστοποίησης επάρκειας 

σε σχέση με θεσμοθετημένο 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας, 

αλλά με εγχειρίδιο διαδικασιών 

διαχείρισης ποιότητας εγκεκριμένο 

από τον αρμόδιο ή τα αρμόδια 

όργανα διοίκησης. 

6 

Μη διάθεση πιστοποίησης επάρκειας 

σε σχέση με θεσμοθετημένο 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας, 

ούτε διάθεση εγχειριδίου 

διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας 

εγκεκριμένο από τον αρμόδιο ή τα 

αρμόδια όργανα διοίκησης. 

0 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣ

Η 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 
2 

Σπουδές σχετικές με την δραστηριότητα της επένδυσης : 
Αξιολογείται το κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος 
(ιδιοκτήτης/εταίρος/μέτοχος) έχει σπουδές σχετικές με την 
δραστηριότητα της επένδυσης. 

 
(Έστω και ένας από τους ιδιοκτήτες/εταίρους/μετόχους, με 
συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας > 25%). 

Κατά τον χρόνο υποβολής της 
πρότασης ο δυνητικός δικαιούχος 
(ιδιοκτήτης/εταίρος/μέτοχος) 
διαθέτει: 

 

20% 

 

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ή 
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 
ισότιμο τίτλο απόαλλοδαπό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα). 

10 

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 
ισότιμο τίτλο από αλλοδαπό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα) σχετικό με την 
δραστηριότητα της επένδυσης 

5 

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ ή 
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 
ισότιμο τίτλο από αλλοδαπό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα) μη σχετικό με 
την δραστηριότητα της επένδυσης. 

3 

Δεν διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 0 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣ

Η 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

3 

Εμπειρία σε σχετικές δραστηριότητες 
Εξετάζεται το κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος 
(ιδιοκτήτης/εταίρος/μέτοχος) έχει εμπειρία σχετική με την 
δραστηριότητα της επένδυσης. 

 
(Έστω και ένας από τους ιδιοκτήτες/εταίρους/μετόχους, με 
συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας > 25%). 

Κατά τον χρόνο υποβολής της 
πρότασης δυνητικός δικαιούχος 
(ιδιοκτήτης/εταίρος/μέτοχος) διαθέτει 

 

25% 

 

Άνω των τριών ετών  10 

Άνω του ενός έτους και μικρότερη των 
τριών ετών  

5 

Καθόλου εμπειρία ή η εμπειρία του 
μικρότερη του ενός έτους  

0 

4 

Εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής.  

Το ποσοστό της εξασφάλισης από την επιχείρηση†† της Ιδιωτικής 
Συμμετοχής‡‡ που απαιτείται για την υλοποίηση του 
Επενδυτικού Σχεδίου. Η απόδειξη της κάλυψης της ιδιωτικής 
συμμετοχής μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους: 

α) εξ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια, 

β) μέρος με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση δανείου) 
από Τράπεζα. 

Το 100% της ιδιωτικής συμμετοχής 
καλύπτεται με  ίδια κεφάλαια 

10 

20%  

Μέρος  της ιδιωτικής συμμετοχής 
καλύπτεται με  ίδια κεφάλαια 

0 

                                                           
†† Αποδεκτά γίνονται μονο δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην επιχείρηση (Επαγγελματικοί λογαριασμοί), αποκλειόμενων στοιχείων που αφορούν 

εταίρους – μετόχους 

‡‡ Η Ιδιωτική συμμετοχή προκύπτει αν από τον Συνολικό Π/Υ αφαιρέσουμε την αναλογούσα Δ.Χ. 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣ

Η 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

5 

Αρτιότητα και πληρότητα Επενδυτικού Σχεδίου 

Εξετάζεται η σαφής περιγραφή, η ανάλυση της μεθοδολογίας 
υλοποίησης και η τεκμηρίωση για την αξιοποίηση των 
κατηγοριών δαπανών σε σχέση με τους στόχους του 
επενδυτικού σχεδίου καθώς και η πληρότητα της περιγραφής, 
της ανάλυσης των τεχνικών στοιχείων και προδιαγραφών και 
της τεκμηρίωσης του κόστους για τις επενδυτικές και μη 
δαπάνες του έργου. 

Ανάλογα με την κρίση του αξιολογητή τίθεται βαθμός από 0 (για 
παντελή έλλειψη τεκμηρίωσης) έως 10 (για ένα πλήρως 
τεκμηριωμένο επενδυτικό σχέδιο με προβλέψεις εσόδων – 
εξόδων, έρευνα αγοράς κτλ καθώς και πλήρη ανάλυση των 
προδιαγραφών και τεκμηρίωσης του κόστους των δαπανών). 
Σημειώνεται πως οι βαθμοί που μπορεί να λάβει μια επενδυτική 
πρόταση στο εν λόγω κριτήριο είναι ακέραιοι (δηλαδή 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). 

Βαθμολογία από 0 έως 2 -2 

30% 

 

Βαθμολογία από 3 έως 4 0 

Βαθμολογία από 5 έως 8 6 

Βαθμολογία από 9 έως 10 10 

Συνολικό Αποτέλεσμα: 100%  

Ελάχιστη συνολική βαθμολογία Επενδυτικού Σχεδίου : 5,00 ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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Άξονας Προτεραιότητας 2Α 
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Δράση  9vi.ΤΑΠΤοΚ.3  
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

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

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση  

 Το Τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο 

 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 

 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 στις 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην Πρόσκληση. 

ναι/όχι  

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. 
θεσμικό πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που 
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος όπως θα 
προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. Σε περίπτωση σύναψης Προγραμματικής 
Σύμβασης υποβάλλεται σχέδιο με το αίτημα, συνοδευόμενο από αποφάσεις 
συλλογικών οργάνων ή άλλων αρμόδιων οργάνων των συμβαλλόμενων 
μερών. 

ναι/όχι  

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/όχι  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

 Τεχνικό Δελτίο  Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως συμπληρωμένο. ναι/όχι  

 Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση 

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην Πρόσκληση και 
αφορούν στις μελέτες, στις αδειοδοτήσεις, στις διοικητικές πράξεις και 
αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, στην  χρηματοοικονομική ανάλυση 
προσδιορισμού δυνητικών καθαρών εσόδων πράξης, εφ’ όσον 
προβλέπονται έσοδα του δυνητικού δικαιούχου από τη λειτουργία της 
πράξης. 
Η προτεινόμενη πράξη θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο Σχέδιο  Δράσης της 
εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ». 

ναι/όχι  

4 
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/όχι  

5 
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 αίτηση χρηματοδότησης, όπως 
ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ). 

ναι/όχι  

6 

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 αίτηση χρηματοδότησης, όπως 
ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ). 
Το συγκεκριμένο κριτήριο εφαρμόζεται, εφ’ όσον γίνει χρήση της 
συμπληρωματικής (διασταυρούμενης) χρηματοδότησης ΕΤΠΑ/ΕΚΤ (άρθρο 
98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑ 
110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΕΚΕΔ)).  

ναι/όχι/δεν 
εφαρμόζεται 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

 77 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

7 

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/όχι  

8 
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 αίτηση 
χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ). 

ναι/όχι  

9 

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

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

ναι/όχι/δεν 
εφαρμόζεται 

 

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από τα κριτήρια 6 και 9 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

 78 

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 πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά:  
α) στην περιγραφή των υπηρεσιών σε σχέση με το πρόβλημα / ανάγκη που 
αντιμετωπίζεται. 
β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες 
ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),  
γ) στους μετρήσιμους στόχους 
δ) στα μέτρα δημοσιότητας / επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης. 
ε) στη μέριμνα για παρακολούθηση των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου ή των υπηρεσιών προς αυτούς 

ναι/όχι   

2 
Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το 
προτεινόμενο για συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο. 
Ειδικότερα εξετάζεται: 
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εάν περιλαμβάνει όλα 
τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου / 
παραδοτέων). 
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη.  
Πιο συγκεκριμένα: 

1) Εφ’ όσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση της πράξης 
να γίνει βάσει παραστατικών: 
Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στοιχεία το πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν 
υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς 
κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης 

2) Εφ’ όσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της 
προτεινόμενης πράξης να ακολουθήσει μία από τις απλοποιημένες 
μεθόδους κόστους (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα, κατ’ 
αποκοπή ποσών που δεν υπερβαίνουν τις 50.000 EUR δημόσιας 
συμμετοχής, κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση που καθορίζεται με την 
εφαρμογή ενός ποσοστού σε μια ή περισσότερες προκαθορισμένες 

ναι/όχι  
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

κατηγορίες δαπανών) εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής 
μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην Πρόσκληση. 

γ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανών και το 
εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο 
φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες 
επιλεξιμότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε να 
αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη. 

3 
Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης  
σε σχέση με: 
α)  το φυσικό αντικείμενο,  
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης 
γ) τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. 
στελέχωση Δικαιούχου). 

ναι/όχι  

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. 
Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται:  
1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ορισμένου χρόνου και συμβάσεων έργου.  
2. Η τήρηση του πλαισίου αναθέσεων/υπεργολαβιών. 

ναι/όχι  
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

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

ναι/όχι  

3 Αειφόρος ανάπτυξη 

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

ναι/όχι/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. Εξετάζεται ιδιαίτερα η διασφάλιση της ισότιμης επιλογής 
των ωφελουμένων για την παροχή των υπηρεσιών της πράξης, ανεξαρτήτως 
φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 
γενετήσιου προσανατολισμού. 

ναι/όχι  

5 
Εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία 

Εξετάζεται εάν 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. 
Η αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού βασίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού 
Αξιολόγησης των αιτήσεων Χρηματοδότησης. 

ναι/όχι  
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

Η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμΕΑ. 
Πιο συγκεκριμένα η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 Η πράξη ενσωματώνει λειτουργίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες ΑΜΕΑ, 
οι οποίες 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 το κριτήριο 3 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται». 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

1 

   
  3

Η
 ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
 
 Σκοπιμότητα 
πράξης 

Αναγκαιότητα υλοποίησης 
πράξης 

 

(Συνάφεια της φύσης της 
πράξης με την εγκεκριμένη 
Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ της ΟΤΔ 
«ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 
ΑΜΚΕ») 

Εξετάζεται με βάση την παρεχόμενη στο ΤΔΠ (τμήμα Ε) τεκμηρίωση για την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης, ο τρόπος με τον οποίο η 
φύση της πράξης συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος 
που έχει εντοπιστεί και του Ειδικού Στόχου που έχει προσδιοριστεί στην 
εγκεκριμένη Στρατηγική της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ». 

Μη τεκμηρίωση του προβλήματος ή / και των αναγκών που καλύπτονται, 
θεωρείται ως παραδοχή ότι δεν καλύπτεται το κριτήριο αυτό οπότε και 
λαμβάνει τιμή «όχι». 

Ο δυνητικός δικαιούχος θα υποβάλει Έκθεση τεκμηρίωσης για την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης σχετικά με το πρόβλημα 
που θα αντιμετωπισθεί ή / και τις ανάγκες που ικανοποιούνται, σύμφωνα με 
το περιεχόμενο της Πρόσκλησης.  

Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής: 

1.  Ο προσδιορισμός και η ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών 
των ωφελουμένων. 

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 και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης αυτών. 

4.  Άλλα αναμενόμενα οφέλη για τα ωφελούμενα άτομα και τον ευρύτερο 
πληθυσμό. 

5. Η συνάφεια της πράξης με την Επενδυτική Προτεραιότητα που εντάσσεται 
και η συμβολή της στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου, όπως αναφέρονται 
στην Πρόσκληση. 

 
Στην περίπτωση μη επαρκούς τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας υλοποίησης 
της πράξης, η πράξη λαμβάνει την τιμή «Όχι». 

Μεγάλος βαθμός 
τεκμηρίωσης της 
αναγκαιότητας 

της πράξης = 8-10 

 

Ικανοποιητικός 
βαθμός 

τεκμηρίωσης της 
αναγκαιότητας 

της πράξης = 4-7 

 

Δεν τεκμηριώνεται 
επαρκώς η 

αναγκαιότητα 
υλοποίησης της 

πράξης = 0 

50% 
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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 το πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής 
για την πράξη και την πρόσκληση : Πν = (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης 
εκροής για την Πρόσκληση).  
Εφ’ όσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους του ενός 
δείκτες τα πηλίκα Πνi συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης ως 
εξής : Πν=0,1xΠν1+0,9xΠν2 όπου Πν1 αναφέρεται είτε στον δείκτη CO20, είτε 
και στον δείκτη CO22 και Πν2 στον νέο πρόσθετο δείκτη «Αριθμός ατόμων που 
ωφελούνται από υπηρεσίες τηλεϊατρικής - τελεφροντίδας». 
Ειδικότερα:  

 Εάν Πν ≥ 1 , η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10 

 Εάν 0,7 ≤  Πν  < 1, η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5 

 Εάν 0,5 ≤  Πν  < 0,7, η Πράξη λαμβάνει την τιμή 2 

 Εάν  Πν < 0,5 , η Πράξη λαμβάνει την τιμή 0 

0-10 30% 

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 Πν= (δείκτης εκροών ν πράξης / 
δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό ν 
πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης).  

Εφ’ όσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους του ενός 
δείκτες τα πηλίκα Πνi συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης ως 
εξής : Πν=0,1xΠν1+0,9xΠν2 όπου Πν1 αναφέρεται είτε στον δείκτη CO20, είτε 
και στον δείκτη CO22 και Πν2 στον νέο πρόσθετο δείκτη «Αριθμός ατόμων 
που ωφελούνται από υπηρεσίες τηλεϊατρικής - τελεφροντίδας». 

Ειδικότερα:  

 Εάν Πν ≥ 1 , η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10 

 Εάν 0,7 ≤  Πν  < 1, η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5 

0-10 20% 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

 Εάν 0,5 ≤  Πν  < 0,7, η Πράξη λαμβάνει την τιμή 2 

 Εάν  Πν < 0,5 , η Πράξη λαμβάνει την τιμή 0 

4 
 Βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση  

Δήλωση του δικαιούχου ότι ο Κύριος του έργου θα εξασφαλίσει την 
συντήρηση, λειτουργία και αξιοποίηση των παραδοτέων της πράξης. 

Ο ΕΦΔ προσδιορίζει στην Πρόσκληση τα απαραίτητα στοιχεία που 
απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου και θα περιλαμβάνονται 
στο περιεχόμενο της δήλωσης του δικαιούχου. 

ναι/όχι  

5 Καινοτομία 

Εξετάζεται η καινοτομία της προτεινόμενης πράξης σε σχέση με την 
πρωτοτυπία, την λειτουργικότητα και, κατά περίπτωση, την χρήση  των 
παραδοτέων. 
Εξετάζεται η καινοτομία της πράξης ως προς: 
1. Τις μεθόδους προσέγγισης ωφελουμένων. 
2. Τις μεθόδους παροχής των υπηρεσιών, καθώς και των μέσων, εργαλείων 
και τεχνικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και η διαφοροποίηση και 
προσαρμογή αυτών σε σχέση με διαφορετικές ομάδες στόχου.  

ναι/όχι  

6 
  Συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της 
Πράξης  

Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης πράξης 
με άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωμένα, είτε σε εξέλιξη στο Πλαίσιο του 
ΕΠ ή άλλων Προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της. 

ναι/όχι  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3
ης

 ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ = (Κριτήριο 1 x 50%) + (Κριτήριο 2 x 30%) + (Κριτήριο 3 x 20%) 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να  λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 4, 5 και 6. 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

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. 
 
Στην περίπτωση μη επαρκούς τεκμηρίωσης της ωριμότητας της πράξης, η 
πράξη λαμβάνει την τιμή «Όχι». 

ναι/όχι  

2 

 Βαθμός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών (εγκρίσεις – 
αδειοδοτήσεις). 

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. 

ναι/όχι/δεν 
εφαρμόζεται 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στο κριτήριο 1, ενώ στο κριτήριο 2, είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται». 

 

1 

  5η ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

  Διοικητική, 
Επιχειρησιακή & 
Χρηματοοικονομικ
ή 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: 

 Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα με το Οργανόγραμμα, όταν υπάρχει, ή την 
περιγραφή του Δικαιούχου).  

 Η επάρκεια διαδικασιών για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

 Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

 Η κάλυψη του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας δύναται να τεκμηριώνεται 
και με την ύπαρξη σε ισχύ πιστοποίησης με βάση εγκεκριμένα πρότυπα. 

Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την εκτίμηση της 

ναι/όχι  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών Δικαιούχων του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα είναι συνοδευτικό έγγραφο της 
Πρόσκλησης και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

2 Επιχειρησιακή ικανότητα  

Η επιχειρησιακή ικανότητα εξετάζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση 
συναφών έργων. 

 Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά και ποιοτικά (επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στελεχών και επαγγελματική εμπειρία συναφής με τον ρόλο 
τους στην πράξη).  

 Επάρκεια Ομάδας Έργου και κατανομής αρμοδιοτήτων και εργασιών των 
μελών αυτής.  

 Επάρκεια του Υπεύθυνου Έργου (γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης / 
κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την πράξη) 

Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την εκτίμηση της 
Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών Δικαιούχων του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα είναι συνοδευτικό έγγραφο της 
Πρόσκλησης και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

ναι/όχι  

3 Χρηματοοικονομική 
ικανότητα   

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

ναι/όχι 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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Δράση  9vi.ΤΑΠΤoΚ.4 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

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

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση  

 Το Τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο 

 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 

 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 στις 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην Πρόσκληση. 

ναι/όχι  

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. 
θεσμικό πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικό φορέων, 
προγραμματικές συμβάσεις κλπ) που υποβάλλονται συνημμένα κατά την 
υποβολή του αιτήματος όπως θα προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. 

ναι/όχι  

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/όχι  

 Τεχνικό Δελτίο  Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως συμπληρωμένο. ναι/όχι  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

 Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση 

Η προτεινόμενη πράξη θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο Σχέδιο  Δράσης της 
εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ», 
με κύρια αναφορά στον δυνητικό δικαιούχο. 

ναι/όχι  

4 
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/όχι  

5 
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 αίτηση χρηματοδότησης, όπως 
ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ). 

ναι/όχι  

6 

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 αίτηση χρηματοδότησης, όπως 
ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ). 
 

ναι/όχι  

7 
Πράξη η οποία εμπίπτει 
στους Θεματικούς Στόχους, 

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο / Επενδυτική 
Προτεραιότητα / Ειδικό - στόχο – Ειδικούς στόχους / πεδία παρέμβασης / 

ναι/όχι  
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τις Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράση 

δράση, της Πρόσκλησης.  

8 
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 αίτηση 
χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ). 

ναι/όχι  

9 

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

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

ναι/όχι  

  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 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 και ευαισθητοποίησης της 
πράξης (καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη). 

ναι/όχι   

2 
Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με 
το προτεινόμενο για συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο. 
Ειδικότερα εξετάζεται: 
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εάν περιλαμβάνει 
όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου / 

ναι/όχι  
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παραδοτέων). 
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη, 
ήτοι να πληρούνται τα ανώτατα όρια κοστολόγησης των «Γενικών 
Κατευθυντήριων Γραμμών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων, 
στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων» (α.π. 
109046/16-10-2018, έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ). 
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 
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης 
δ) τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. 
στελέχωση Δικαιούχου, επίπεδο διοικητικής ωριμότητας της πράξης). 

ναι/όχι  

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 (εφ’ όσον 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, ο ΕΦ 
δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ’ αποκοπή 

ναι/όχι  
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μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.  
Επίσης, εξετάζεται αν γίνεται σαφής αναφορά των σχετικών κανόνων που 
πρέπει να τηρούνται. 

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

ναι/όχι  

3 Αειφόρος ανάπτυξη 

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

ναι/όχι/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. Εξετάζεται ιδιαίτερα η διασφάλιση της 
ισότιμης επιλογής των ωφελουμένων για την παροχή των υπηρεσιών της 
πράξης, ανεξαρτήτως φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. 

ναι/όχι  

5 
Εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία 

Εξετάζεται εάν 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 

ναι/όχι  
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με δικά του έξοδα. Η αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού βασίζεται στο 
Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού Αξιολόγησης των αιτήσεων Χρηματοδότησης. 

Η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμΕΑ. 
Πιο συγκεκριμένα η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία στον τόπο παροχής των υπηρεσιών. 

 Η πράξη ενσωματώνει λειτουργίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες ΑΜΕΑ, 
οι οποίες 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 το κριτήριο 3 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται». 

 

1 

   
  3

Η
 ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
 
 Σκοπιμότητα 
πράξης 

Αναγκαιότητα υλοποίησης 
πράξης 

 

(Συνάφεια της φύσης της 
πράξης με την εγκεκριμένη 
Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ της ΟΤΔ 
«ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 
ΑΜΚΕ») 

Εξετάζεται με βάση την παρεχόμενη στο ΤΔΠ (τμήμα Ε) τεκμηρίωση για την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης, ο τρόπος με τον οποίο 
η φύση της πράξης συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή 
προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του Ειδικού Στόχου που έχει 
προσδιοριστεί στην εγκεκριμένη Στρατηγική της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 
ΑΜΚΕ». 

Ο δυνητικός δικαιούχος θα υποβάλει Έκθεση τεκμηρίωσης για την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης σχετικά με το 
πρόβλημα που θα αντιμετωπισθεί ή / και τις ανάγκες που ικανοποιούνται, 
σύμφωνα με το περιεχόμενο της προτεινόμενης πράξης και σε σχέση με το 
περιεχόμενο της Πρόσκλησης.  

Στην περίπτωση μη επαρκούς τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας υλοποίησης 
της πράξης, η πράξη λαμβάνει την τιμή «Όχι». 

ναι/όχι  
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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 το πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής 
για την πράξη και την πρόσκληση : Πν = (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης 
εκροής για την Πρόσκληση).  
Ειδικότερα εάν ισχύει:  

 Πν > 0,7 , η Πράξη λαμβάνει την τιμή «ΝΑΙ»  

 Πν < 0,7 , η Πράξη λαμβάνει την τιμή «ΟΧΙ»  

ναι/όχι  

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 για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό 
πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). 
Ειδικότερα εάν ισχύει:  

 Πν > 0,7 , η Πράξη λαμβάνει την τιμή «ΝΑΙ»  

 Πν < 0,7 , η Πράξη λαμβάνει την τιμή «ΟΧΙ» 

ναι/όχι  

4 
 Βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση  

Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν 
για την περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, από την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης, τα οποία σχετίζονται με την ενίσχυση της 
εργασιακής – επαγγελματικής επάρκειας των ωφελουμένων. 

ναι/όχι  

5 Καινοτομία 

Εξετάζεται η καινοτομία της προτεινόμενης πράξης σε σχέση με την 
πρωτοτυπία, την λειτουργικότητα και, κατά περίπτωση, την χρήση  των 
παραδοτέων. Σε περίπτωση που η πράξη δεν απαιτείται να είναι καινοτόμα 
το κριτήριο δεν εφαρμόζεται. 

ναι/όχι ή δεν 
εφαρμόζεται 

 

6 
  Συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της 
Πράξης  

Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης πράξης 
με άλλα έργα που είναι, είτε ολοκληρωμένα, είτε σε εξέλιξη στο Πλαίσιο του 
ΕΠ ή άλλων Προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της. 

ναι/όχι  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να  λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 5 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται». 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

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. 
 
Στην περίπτωση μη επαρκούς τεκμηρίωσης της ωριμότητας της πράξης, η 
πράξη λαμβάνει την τιμή «Όχι». 

ναι/όχι/Δεν 
εφαρμόζεται 

 

2 

 Βαθμός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών (εγκρίσεις – 
αδειοδοτήσεις). 

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. 
 
Στην περίπτωση μη επαρκούς τεκμηρίωσης της ωριμότητας της πράξης, η 
πράξη λαμβάνει την τιμή «Όχι». 

ναι/όχι  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 1 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται». 

 

1 

  5η ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

  Διοικητική, 
Επιχειρησιακή & 
Χρηματοοικονομικ
ή 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: 

 Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα με το Οργανόγραμμα, όταν υπάρχει, ή 
την περιγραφή του Δικαιούχου).  

 Η επάρκεια διαδικασιών για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

 Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

 Η κάλυψη του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας δύναται να 

ναι/όχι  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

τεκμηριώνεται και με την ύπαρξη σε ισχύ πιστοποίησης με βάση 
εγκεκριμένα πρότυπα. 

Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την εκτίμηση της 
Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών Δικαιούχων του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα είναι 
συνοδευτικό έγγραφο της Πρόσκλησης και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της. 

2 Επιχειρησιακή ικανότητα  

Η επιχειρησιακή ικανότητα εξετάζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση 
συναφών έργων. 

 Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά και ποιοτικά (επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στελεχών και επαγγελματική εμπειρία συναφής με τον ρόλο 
τους στην πράξη).  

 Επάρκεια Ομάδας Έργου και κατανομής αρμοδιοτήτων και εργασιών 
των μελών αυτής.  

 Επάρκεια του Υπεύθυνου Έργου (γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης / 
κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την πράξη) 

Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την εκτίμηση της 
Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών Δικαιούχων του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα είναι 
συνοδευτικό έγγραφο της Πρόσκλησης και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της. 

ναι/όχι  

3 Χρηματοοικονομική 
ικανότητα   

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

ναι/όχι 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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Άξονας Προτεραιότητας 3 
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Δράση  6.α.2 
 
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε τρία στάδια 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

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

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση  

 Το έντυπο της πρότασης είναι πλήρως συμπληρωμένο 
 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας πρότασης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. 
Τυπική πληρότητα της 
υποβαλλόμενης 
πρότασης 

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

  

α. Έντυπο υποβολής συμπληρωμένο ορθά στην ηλεκτρονική υποβολή ναι/όχι  

β. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης ναι/όχι  

γ. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης επιχείρησης ναι/όχι  

δ. Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας Ε4, εφ’ όσον απασχολεί μισθωτούς, ή αποδεικτικό 
ότι δεν απασχολεί μισθωτούς. 

ναι/όχι  

ε. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης αποδοχών και συντάξεων  
ναι/όχι/Δεν 
απαιτείται. 

 

στ. Οικονομικά στοιχεία δικαιούχου 
(Δεν απαιτείται για νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική 
χρήση). 

ναι/όχι/ Δεν 
απαιτείται. 
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας πρότασης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ζ. Στοιχεία συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων  ναι/όχι  

η. Τίτλος ιδιοκτησίας κ.λ.π.  ναι/όχι  

θ. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή απαλλαγή ή Υπεύθυνη Δήλωση  ναι/όχι  

ι. Υπεύθυνες δηλώσεις    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

ναι/όχι  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  (Α ΚΑΙ Β) ναι/όχι  

ια. Δικαιολογητικά για προβληματική επιχείρηση  ναι/όχι  

Ιβ. Φορολογική ενημερότητα  ναι/όχι  

ιγ. Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής  ναι/όχι  

ιδ. Τίτλοι σπουδών υπεύθυνου στελέχους (ιδιοκτήτη/εταίρου/μετόχου) της επιχείρησης 
για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου 

ναι/όχι  

ιε. Αποφάσεις αρμόδιων προσώπων ή/και αρμόδιων συλλογικών οργάνων του κύριου 
του έργου, για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου και την υποβολή της πρότασης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

ναι/όχι/δεν 
απαιτείται 

 

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός από τα σημεία (ε), (στ) και (ιε), όπου είναι 
αποδεκτό και το «δεν απαιτείται».  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

 99 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση  

1. Εξετάζεται εάν ο φορέας  που υποβάλλει την 
πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες των δυνητικών 
δικαιούχων που  ορίζονται στη πρόσκληση 

 
 

α. Το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλει αφορά σε  
εγκατεστημένη επιχείρηση στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. 

ναι/όχι 

β. Διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή. ναι/όχι 

γ. Το Επενδυτικό Σχέδιο αφορά μόνο στους επιλέξιμους 
κλάδους δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

ναι/όχι 

δ. Λειτουργεί ή δεσμεύεται ότι θα λειτουργήσει  
αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: 
επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα 
(Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 
Ομόρρυθμη Εταιρία,  Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, 
ΝΕΠΑ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση του ν. 4430/2016 όπως ισχύει) και να τηρεί 
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014 

ναι/όχι 

ε. Περιλαμβάνεται, είτε στις Πολύ Μικρές, είτε στις 
Μικρές, είτε στις Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως 
ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 
6ης Μαΐου 2003. 

ναι/όχι 

στ. Δεν αποτελεί προβληματική επιχείρηση (σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI) 

ναι/όχι 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ζ. Δεν εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης ναι/όχι 

η. Δεν έχουν υποβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα για 
παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας., σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Κεφ.4 της παρούσας πρόσκλησης) 

ναι/όχι 

θ. Να λειτουργεί ή να δεσμεύεται να λειτουργήσει 
νόμιμα.  

ναι/όχι 

ι. Διαθέτει το 100% της ιδιωτικής συμμετοχής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ.4 της παρούσας 
πρόσκλησης.  

ναι/όχι 

2 
Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας 
της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και της 
Πρόσκλησης 

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης του 
προτεινόμενου προς συγχρηματοδότηση Επενδυτικού 
Σχεδίου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας 
του ΕΠ «Πελοπόννησος» και όπως ορίζεται στην 
πρόσκληση. 

ναι/όχι  

3 
Τήρηση των οριζομένων σχετικά με το χαρακτήρα 
κινήτρου 

Βεβαιώνεται με τυποποιημένη δήλωση υπογεγραμμένη 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, ότι δεν 
έχει γίνει έναρξη εργασιών ή/και προμήθεια 
εξοπλισμού και υλικών πριν την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης, όπως περιλαμβάνεται στα 
συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης 

ναι/όχι  
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

4 
Πράξη η οποία εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ 
και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της  πρόσκλησης 

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

ναι/όχι  

5 
Μη επικάλυψη της αιτούμενη χρηματοδότησης για το 
Επενδυτικό Σχέδιο, με άλλες αιτήσεις ή/και 
χρηματοδοτήσεις. 

Βεβαιώνεται  με έγγραφο του Δικαιούχου, το οποίο 
περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της 
πρόσκλησης 

ναι/όχι  

6 
Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 
1407/2013 

Εξετάζεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων του Καν. 
Ε.Ε. 1407/2013 

ναι/όχι  

7 
Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή με βάση τα 
αναγραφόμενα στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

Εξετάζεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων της 
πρόσκλησης στην αίτηση χρηματοδότησης: 

ναι/όχι  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας  

Πιστοποίηση επάρκειας σε σχέση με 
θεσμοθετημένο σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας.  

10 

10%  
Μη διάθεση πιστοποίησης επάρκειας σε 
σχέση με θεσμοθετημένο σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας  

0 

2 

Εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής.  

Το ποσοστό της εξασφάλισης από την επιχείρηση§§ της 
Ιδιωτικής Συμμετοχής*** που απαιτείται για την 
υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου. Η απόδειξη της 
κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να γίνει με 
τους κάτωθι τρόπους: 

α) εξ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια, 

β) μέρος με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση 
δανείου) από Τράπεζα. 

Το 100% της ιδιωτικής συμμετοχής 
καλύπτεται με  ίδια κεφάλαια 

10 

90%  

Μέρος  της ιδιωτικής συμμετοχής 
καλύπτεται με  ίδια κεφάλαια 

0 

Συνολικό Αποτέλεσμα: 100%  

 

                                                           
§§ Αποδεκτά γίνονται μόνο δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην επιχείρηση (Επαγγελματικοί λογαριασμοί), αποκλειόμενων στοιχείων που αφορούν 

εταίρους – μετόχους 

*** Η Ιδιωτική συμμετοχή προκύπτει αν από τον Συνολικό Π/Υ αφαιρέσουμε την αναλογούσα Δ.Χ. 
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Δράση  6.γ.4 
 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

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

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση  

 Το Τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο 

 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 

 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 στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που 
ορίζονται στην Πρόσκληση. 

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 όπως θα προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση. Σε περίπτωση σύναψης 
Προγραμματικής Σύμβασης υποβάλλεται σχέδιο με 
το αίτημα, συνοδευόμενο από αποφάσεις 
συλλογικών οργάνων ή άλλων αρμόδιων οργάνων 
των συμβαλλόμενων μερών. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

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, 
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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.  ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 

 Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση 

Λοιπά στοιχεία, όπως αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, 
μελέτες, διοικητικές πράξεις, υπολογισμός των 
καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 κλπ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

4 
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 

 

5 
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 αίτηση χρηματοδότησης). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

6 

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 αίτηση χρηματοδότησης).  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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7 

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 

 

8 
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 αίτηση χρηματοδότησης). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

9 

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/υπηρεσιών/φορέων, 
περί της αίτησης χρηματοδότησης, όπου αυτό 
προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν 
εφαρμόζεται 

 

10 

Ύπαρξη εγκεκριμένου 
Προγράμματος Τεχνικής 
Βοήθειας (μόνο για πράξεις 
τεχνικής βοήθειας) 

 

Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη 
δράση. 

Δεν εφαρμόζεται 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να  λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 1-9, εκτός από το κριτήριο 9, όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται". 

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 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ενεργειών),  

γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης. 

2 
Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού 
της πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο για 
συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο. 

Ειδικότερα εξετάζεται: 
(α) H πληρότητα του προτεινόμενου 
προϋπολογισμού (εάν περιλαμβάνει όλα τα 
αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου / παραδοτέων, όπως ενδεχόμενων 
υποστηρικτικών μελετών κ.α.). 

 
(β) Tο κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης 
πράξης είναι εύλογη:  

 Για τα υποέργα που υλοποιούνται / θα 
υλοποιηθούν με ίδια μέσα, η εκτίμηση / 
κοστολόγηση του προϋπολογισμού θα 
εξετάζεται από τα επισυναπτόμενα έγραφα 
στην αίτηση του δυνητικού δικαιούχου, όπως 
θα ορίζονται στην Πρόσκληση, με την 
χρησιμοποίηση στοιχείων πραγματικού 
κόστους από παρεμφερείς πράξεις που έχουν 
υλοποιηθεί. 

 Σε περίπτωση, πράξης / υποέργου προμήθειας 
εξοπλισμού, η εκτίμηση / κοστολόγηση του 
προϋπολογισμού θα εξετάζεται με την 
χρησιμοποίηση στοιχείων πραγματικού 
κόστους από παρεμφερείς πράξεις που έχουν 
υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το 
χρόνο αξιολόγησης της πρότασης. 

 
(γ) Για τα υποέργα που υλοποιούνται / θα 
υλοποιηθούν με ίδια μέσα, 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 / 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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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 π.χ. αρχαιολογικά 
ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την 
έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται 
για την υλοποίηση της πράξης, όπως κήρυξη 
απαλλοτριώσεων κλπ., 

δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης. 
 
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν 
υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της ΕΥΔ. 

Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου 
υποέργου (ή των κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται 
ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της 
ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014 (άρθρο 28). 

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. 

Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης 
χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες (έναρξη των 
διαδικασιών ανάθεσης / υλοποίησης υποέργου του 
έργου), εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν 
εφαρμόζεται  
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μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης τους κατά περίπτωση ισχύοντες 
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την 
προτεινόμενη πράξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων 
συμβάσεων ΔΙΙ_2, ΔΙΙ_3, ΔΙΙ_4 του Εγχειριδίου 
Διαδικασιών του ΣΔΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία 
διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των 
κανόνων, η ΕΥΔ δύναται να εντάξει την πράξη 
εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή μείωση 
της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν 
εφαρμόζεται 

 

3 Αειφόρος ανάπτυξη 

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

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 εάν 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. Η 
αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού βασίζεται στο 
Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού Αξιολόγησης των 
αιτήσεων Χρηματοδότησης. 

Η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. 

 Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση 
της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν 
κωλύεται. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από τα κριτήρια 1, 2 και 3 όπου είναι επαρκές και το "Δεν εφαρμόζεται".   

 

1 

3
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης 

Αναγκαιότητα υλοποίησης της 
Πράξης 

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ (τμήμα Ε) 
τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης 
της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η 
προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που 
έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει 
προσδιοριστεί. 

Ειδικότερα εξετάζεται το ποσοστό κάλυψης των 

Τιμή του κριτηρίου 

0-10 

Βαρύτητα 
Ομάδας: 

60% 
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αναγκών μέσω της προτεινόμενης πράξης, σε 
σχέση με την κρισιμότητα του προβλήματος, 
σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

Υψηλή κρισιμότητα 

Έργα που συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στην 
ενίσχυση του εισερχόμενου τουρισμού από 
νέες τουριστικές αγορές του εξωτερικού, η 
Πράξη λαμβάνει την τιμή 10. 

Μέση κρισιμότητα 

Έργα που συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στην 
ενίσχυση του εισερχόμενου τουρισμού από 
υπάρχουσες, στην Περιφέρεια, τουριστικές 
αγορές του εξωτερικού, η Πράξη λαμβάνει την 
τιμή 7. 

Χαμηλή κρισιμότητα 

Έργα που συμβάλουν κυρίως στην ενίσχυση του 
εγχώριου τουρισμού, η Πράξη λαμβάνει την 
τιμή 4. 

Ο δυνητικός δικαιούχος θα υποβάλει Έκθεση 
τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα 
υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης σχετικά 
με το πρόβλημα που θα αντιμετωπισθεί ή / και 
τις ανάγκες που ικανοποιούνται. 

Μη τεκμηρίωση του προβλήματος θεωρείται 
ως μη επαρκής τεκμηρίωση και η πρόταση 
λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο κριτήριο. 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

 111 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

2 Αποτελεσματικότητα 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει 
στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 
επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση. Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται 
ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για 
την πράξη και την Πρόσκληση: Πν= (δείκτης 
εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την 
Πρόσκληση), πολλαπλασιαζόμενο με 10. 

Ειδικότερα εάν ισχύει: 

 6 ≤ Π, η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10 

 4 ≤ Π < 6 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7 

 2 ≤ Π < 4 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5 

 1 ≤ Π < 2 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 3 

 0,5 ≤ Π < 1 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 2 

Π < 0,5 η πράξη λαμβάνει την τιμή 0 και 
θεωρείται ότι δεν συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων της Πρόσκλησης.  

0-10 

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

Ειδικότερα εάν ισχύει: 

0-10 
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 2 ≤ Π , η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10 

 1 ≤ Π < 2 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7 

 0,5 ≤ Π < 1 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5 

 0,3 ≤ Π < 0,5 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 2 

Π < 0,3 πράξη λαμβάνει την τιμή 0 και θεωρείται ότι 
δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης. 

4 

 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση  

Δήλωση του δικαιούχου ότι ο Κύριος του έργου θα 
εξασφαλίσει την συντήρηση, λειτουργία και 
αξιοποίηση των παραδοτέων της πράξης 
(συνημμένο σχετικό αρχείο στην Πρόσκληση). 

Η ΕΥΔ προσδιορίζει στην Πρόσκληση τα απαραίτητα 
στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτού 
του κριτηρίου και θα περιλαμβάνονται στο 
περιεχόμενο της δήλωσης του δικαιούχου. 

ναι/όχι 

5 Καινοτομία 
Εξετάζεται η καινοτομία της προτεινόμενης πράξης 
σε σχέση με την πρωτοτυπία, την λειτουργικότητα 
και, κατά περίπτωση, την χρήση  των παραδοτέων. 

ναι/όχι 

6 
Συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της 
Πράξης 

Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της 
προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που είναι είτε 
ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή 
άλλων Προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το 
μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από 
την υλοποίησή της. 

ναι/όχι 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ = (Γ1 +Γ2+Γ3)/3 
Επίσης, η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 4-6. 
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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 (μελέτες, έρευνες, 
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, 
κλπ) για την έναρξη της υλοποίησής της. 

Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης 
πράξης διενεργείται ανά υποέργο για εκείνα τα 
υποέργα που συμβάλουν στον δείκτη εκροών της 
Πρόσκλησης (κύρια υποέργα). 

Ειδικότερα: 

A. Για κύριο υποέργο που αφορά προμήθεια: 

 Εάν υπάρχει νομική δέσμευση σε εξέλιξη (η 
οποία έλαβε θετική γνωμοδότηση κατά τον 
έλεγχο νομιμότητας και το κριτήριο Β1 της 2ης 
Ομάδας κριτηρίων έλαβε ΝΑΙ στην αξιολόγηση), 
η πράξη βαθμολογείται με 10. 

 Εάν, για κύριο υποέργο προμήθειας 
εξοπλισμού, υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές 
προδιαγραφές και εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός, καθώς και οι απαιτούμενες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών, χωρίς ελλείψεις, η πράξη 
βαθμολογείται με 9. 

 Εάν, για κύριο υποέργο προμήθειας 
εξοπλισμού, υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές 
προδιαγραφές και εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός, καθώς και οι απαιτούμενες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών με ελλείψεις, πλην των 
αναφερομένων στο στάδιο Α΄ της αξιολόγησης 
και σύμφωνα με την Πρόσκληση, η πράξη 

0-10  

Βαρύτητα 
Ομάδας: 

40% 
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βαθμολογείται με 7. 

Β. Για τις πράξεις που κύριο υποέργο θα υλοποιηθεί 
με ίδια μέσα ή/και περιλαμβάνεται σε αυτήν κύριο 
υποέργο που αφορά παροχή υπηρεσιών από 
τρίτους: 

 Εάν υπάρχει νομική δέσμευση σε εξέλιξη (η οποία 
έλαβε θετική γνωμοδότηση κατά τον έλεγχο 
νομιμότητας και το κριτήριο Β1 της 2ης Ομάδας 
κριτηρίων έλαβε ΝΑΙ στην αξιολόγηση), η πράξη 
βαθμολογείται με 10. 

 Εάν υπάρχουν τεύχος τεκμηρίωσης της 
αναγκαιότητας των ενεργειών που 
περιλαμβάνονται σε κάθε κύριο υποέργο που θα 
υλοποιηθεί με ίδια μέσα, ή/και τεύχος τεχνικής 
περιγραφής κάθε υποέργου που αφορά παροχή 
υπηρεσιών από τρίτους, χωρίς ελλείψεις, η πράξη 
βαθμολογείται με 9. 

 Εάν υπάρχουν τα ανωτέρω με ελλείψεις, πλην 
των αναφερομένων στο στάδιο Α΄ της 
αξιολόγησης και σύμφωνα με την Πρόσκληση, η 
πράξη βαθμολογείται με 7. 

Εάν η πράξη δεν συγκεντρώσει βαθμολογία 7, στις 
περιπτώσεις έργων με προπαρασκευαστικές 
ενέργειες, δύναται σύμφωνα και με την Πρόσκληση, 
κατά την αξιολόγηση να πραγματοποιείται : 

 Προσδιορισμός των δράσεων και αντιστοίχισή 
τους με προπαρασκευαστικές ενέργειες 

 Ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με την κατά 
στάδια εγγραφή του προϋπολογισμού της 
πράξης. Πρώτο στάδιο η εγγραφή των υποέργων 
των προπαρασκευαστικών ενεργειών και εφόσον 
αυτά ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος, 
εγγραφή σε δεύτερη φάση του προϋπολογισμού 
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των κύριων υποέργων της πράξης. 

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 (πχ διαδικασία έγκρισης από 
συμβούλια κλπ). 

ναι/όχι  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ = Δ1 
Επίσης, η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στο κριτήριο 2. 

 

1 

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

Διοικητική ικανότητα  

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος ή / και οι 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες που θα συμμετέχουν στην 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης: 

 διαθέτει / διαθέτουν επαρκή οργανωτική δομή και 
τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης. 

 δύναται να εφαρμόσουν τις διαδικασίες διαχείρισης 
και υλοποίησης έργων. 

Η κάλυψη του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας 
δύναται να τεκμηριώνεται και με την ύπαρξη σε ισχύ 
πιστοποίησης με βάση εγκεκριμένα πρότυπα. 
 
Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την 
εκτίμηση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών 
Δικαιούχων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
(ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα είναι συνοδευτικό 
έγγραφο της Πρόσκλησης και θα αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

2 Επιχειρησιακή ικανότητα  

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει 
επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και ειδικότερα: 

 Η επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει 
την πράξη (Υπεύθυνος Έργου, λοιπό οργανωτικό 
σχήμα της ομάδας έργου (ΟΕ), και στις περιπτώσεις 
τεχνικών υποέργων, προτεινόμενη ομάδα επίβλεψης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ή επιβλέπων). 

 Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου 
στην υλοποίηση συναφών έργων. 

 
Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την 
εκτίμηση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών 
Δικαιούχων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
(ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα είναι συνοδευτικό 
έγγραφο της Πρόσκλησης και θα αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της. 

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".   

 
 


