
 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α 

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

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9i 

ΔΡΑΣΗ 9.i.2:  «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση» 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9ii 

ΔΡΑΣΗ 9.ii.1.β:  «Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην 
απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον για 

άτομα που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, 
όπως οι Ρομά» 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9iv 

ΔΡΑΣΗ 9.iv.9:  «Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή Υγείας, αυτοφροντίδα 
- μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 

ΔΡΑΣΗ 9.iv.10:  «Δράσεις και Υπηρεσίες Πρόληψης και Αγωγής Υγείας στο πλαίσιο της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ)» 
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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.  Τον Δεκέμβριο του 2018 εγκρίθηκε η 2η 

αναθεώρηση του ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020» με την εκτελεστική απόφαση της Ε.Ε. 

C(2018) 8826 final 12-12-2018. 

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 
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Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση της ΕΥΔ ανάγκες, η 

έγκριση/αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με γραπτή διαδικασία. Το έγγραφο ΕΕΕΠ 

αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης αναθεώρησης του ΕΠ. Στις 

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

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

Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, στην παρούσα πρόταση που υποβάλλεται με την 46η 

Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, προτείνεται η 

τροποποίηση τεσσάρων (4) δράσεων, των οποίων οι εξειδικεύσεις είχαν εγκριθεί με 

παλαιότερες αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης ή μέσω της γραπτής διαδικασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες δράσεις προς εξειδίκευση ή τροποποίηση της 

εξειδίκευσής τους στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α, παρουσιάζονται αμέσως πιο κάτω1. 

 

α) Τροποποίηση εξειδίκευσης της Δράσης 9.i.2: «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με 
πρακτική άσκηση» 

Η δράση είχε εξειδικευθεί αρχικά στην 6η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος (29-08-2016) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε 

στο πλαίσιο της 14ης (1-9-2017) και 26ης (3-9-2018) Γραπτής Διαδικασίας. Στο πλαίσιο 

της παρούσης εξειδικεύεται εκ νέου, προκειμένου οι προδιαγραφές στο περιεχόμενο 

και τους οικονομικούς όρους, καθώς επίσης και η μεθοδολογία υλοποίησης της 

δράσης να ενσωματώνουν τις «Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) 

ανέργων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ δράσεων» της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (αρ. πρωτ. 109046, 16-

10-2018) Επίσης αυξάνεται ο προϋπολογισμός της δράσης στα 5.500.000€ (από 

4.000.000€). 

 

β)  Τροποποίηση εξειδίκευσης της Δράσης 9.ii.1β: «Δράσεις για την αύξηση της 

απασχολησιμότητας, την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την 

ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον (Ρομά)» 

Προτείνεται η τροποποίηση της εξειδίκευσης για τη δράση με κωδικό 9.ii.1β που είχε 

εγκριθεί στο πλαίσιο της 4ης Συνεδρίασης της ΕΠ (30-11-2018), κατόπιν των οδηγιών 

του υπ’ αρ. 29973/13-3-2020 εγγράφου της ΕΥΣΕΚΤ «περί διαδικασίας ορισμού του 

ΟΑΕΔ ως ΕΦ για τις δράσεις προώθησης στην απασχόληση πληθυσμού ΡΟΜΑ του ΕΚΤ 

στα ΠΕΠ».  

Με την παρούσα τροποποίηση: 

- ο τίτλος της δράσης αλλάζει σε «Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, 

την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό 

και εργασιακό περιβάλλον για άτομα που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες 

κοινότητες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, όπως οι Ρομά» 

- ο Προσανατολισμός της δράσης αφορά μόνο στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων 
(ΝΕΕ). 

                                                           
1 Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου ή/και ο 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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- Απλοποιείται η περιγραφή, απαλείφοντας δεσμεύσεων μικτών σχημάτων  

- Αυξάνεται ο προϋπολογισμός της δράσης σε  1.620.000€ (από 1.522.500€) 

- Γίνεται σαφής αναφορά στον ΟΑΕΔ και την εθνική / ενιαία διαδικασία καθορισμού 

των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής 

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, κατά την 4η Συνεδρίασή της, στις 30/11/2018 

 

γ) Τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 9.iv.9 με τίτλο: «Ανάπτυξη πρότυπου 

μοντέλου ποιότητας στην αγωγή Υγείας, αυτοφροντίδα - μακροχρόνια φροντίδα 

ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 

Η παρούσα τροποποίηση της εξειδίκευσης έχει ως αντικείμενο την αλλαγή του δείκτη 

εκροής. 

 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, κατά την 5η Συνεδρίασή της, στις 26/6/2019. 

δ) Τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 9.iv.10: «Δράσεις και Υπηρεσίες 

Πρόληψης και Αγωγής Υγείας στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ)». 

Η παρούσα τροποποίηση της εξειδίκευσης έχει ως αντικείμενο την αλλαγή του δείκτη 

εκροής. 

 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, κατά την 37η Γ.Δ. της, στις 3/12/2019. 
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2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Άξονας Προτεραιότητας 2Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 8/ Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 

και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

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

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

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

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 79.572.690,00 € 

% 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 
περίπτωση 

Τελικός Στόχος 2023 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση F100 
Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών 

EURO   79.572.690 

Μετάβαση 05502 
Αριθμός υποστηριζόμενων 
δομών 

Αριθμός   26 

Μετάβαση 10501 
Άτομα που αποδεσμεύονται 
από τη φροντίδα 
εξαρτώμενων ατόμων 

Αριθμός   14.400 

Μετάβαση 11203 
Αριθμός Τοπικών Ομάδων 
Υγείας (TOMY) που 
λειτουργούν 

Αριθμός   17 

Μετάβαση 11501 
Αριθμός Σχολικών μονάδων 
που επωφελούνται από 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

Αριθμός   210 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΠ, η ΔΑ έχει προβεί και συνεχίζει να προβαίνει 
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 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 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9.i 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 

Επενδυτική προτεραιότητα Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες T.09.1 

Ειδικός στόχος 2Α3.1.  Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων που 

πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό στην αγορά εργασίας 

 
 
Δείκτες αποτελέσματος 

10502: Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από 

τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και 

δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που 

συμμετέχουν σε εκπαίδευση /  κατάρτιση, που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή 

που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

10903:  Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση 

εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

 

 

Δράση 9.i.2: Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο 

Ενέργειες που θα 

αναληφθούν για τα 

εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
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και τα τμηματοποιημένα  

έργα 

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

 Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ______________________ (συμπληρώστε) 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω πεδία: 

 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1 (Έχει εκπληρωθεί) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Ωφελούμενοι της δράσης  

1.000 μακροχρόνια άνεργοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που θα προέρχονται 

ισόρροπα, βάσει πληθυσμού εγγεγραμμένων μακροχρόνια ανέργων, από όλες τις 

Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας. 

 

Σκοπιμότητα τροποποίησης της εξειδίκευσης 

Η Δράση 9.i.2 είχε εξειδικευθεί αρχικά στην 6η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος (29-08-2016) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε στο 

πλαίσιο της 14ης (1-9-2017) και 26ης (3-9-2018) Γραπτής Διαδικασίας. Στο πλαίσιο της 

παρούσης εξειδικεύεται εκ νέου, προκειμένου οι προδιαγραφές στο περιεχόμενο και τους 

οικονομικούς όρους, καθώς επίσης και η μεθοδολογία υλοποίησης της δράσης να 

ενσωματώνουν τις «Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο πλαίσιο των 

συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ δράσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (αρ. πρωτ. 109046, 16-10-2018). 

 

Περιγραφή της δράσης 
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Η δράση συνδέεται άμεσα με τον ειδικό στόχο 2Α3.1 της επενδυτικής προτεραιότητας 9i και 

αφορά στην παροχή στοχευμένων υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης 

και πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων μακροχρόνια ανέργων σε 

οικονομικές δραστηριότητες της τοπικής/ περιφερειακής οικονομίας, με αναπτυξιακή 

δυναμική, προκειμένου να ενδυναμωθεί η απασχολησιμότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, οι 

στόχοι της δράσης είναι: 

- Η συμπλήρωση των αποκτηθέντων γνώσεων και των δεξιοτήτων  των ωφελούμενων, 

σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε 

πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων 

- Η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων 

Η αναγκαιότητα της δράσης προκύπτει από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της 

περιφερειακής αγοράς εργασίας, που, βάσει των στατιστικών στοιχείων του ΟΑΕΔ τον 

Ιανουάριο του 2020, έχουν ως εξής: 

- Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων της Περιφέρειας ανέρχεται σε 44.372 άτομα, 

εκ των οποίων τα 20.886 (47,1%) είναι μακροχρόνια άνεργοι (>12 μηνών). 

- Η  γυναικεία ανεργία ανέρχεται στο 61,9% του συνόλου. 

- Οι άνεργοι με εκπαιδευτικό επίπεδο έως αποφοίτων ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) αποτελούν το 85,7% του συνόλου των ανέργων. 

- Η πλειοψηφία των ανέργων συγκεντρώνεται στις ηλικιακές ομάδες 30-44 ετών (40,0%) 

και 45-54 ετών (23,3%). Σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες τα ποσοστά μακροχρόνιας 

ανεργίας ανέρχονται αντίστοιχα σε 45,3% και 50,4%. 

- Τα ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας αυξάνουν ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα. 

Παράλληλα, ο δυναμισμός που επιδεικνύει η οικονομία και συνακόλουθα, η αγορά 

εργασίας και η απασχόληση στην Περιφέρεια είναι αρκετά ισχνός. Ενδεικτικά και σύμφωνα 

με τα στοιχεία του ΕΙΕΑΔ για το έτος 2018: 

- Επί συνόλου 141.003 νέων θέσεων –πλήρους και μερικής- απασχόλησης που 

δημιουργήθηκαν στη χώρα το 2018, μόλις οι 4.983 (3,5%) αντιστοιχούν στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

- Από τις ως άνω νέες θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια, οι περισσότερες 

δημιουργήθηκαν στην Κορινθία (1.560) και ακολουθούν: η Αργολίδα (1.075), η 

Μεσσηνία (1.062), η Λακωνία (925) και τέλος με μεγάλη διαφορά, η Αρκαδία (361). 

- Στη σύνθεση των νέων θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια κυριαρχούν τα επαγγέλματα 

παροχής προσωπικών υπηρεσιών (1.124 νέες θέσεις), οι πωλητές και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα (787), οι πλανόδιοι πωλητές και οικιακοί βοηθοί (757), οι 

ανειδίκευτοι εργάτες (693) και οι υπάλληλοι γραφείου (505). 

Τα ανωτέρω δεδομένα προσδιορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου και της 

διαδικασίας υλοποίησης της δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, η δράση περιλαμβάνει τις εξής 

ενέργειες: 

Α. Εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και εξατομικευμένης 

παρακολούθησης / υποστήριξης, ενδεικτικής διάρκειας 20 ωρών, στο πλαίσιο της οποίας 

διενεργούνται: 

- Διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων 
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- Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης 

- Παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

άσκησης. 

Β. Παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, μέσης συνολικής διάρκειας 520 ωρών, με 

συνδυασμό α) θεωρητικής κατάρτισης με στόχο  τη συμπλήρωση των γνώσεων και των 

βασικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων (ψηφιακές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, 

κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες, συστημικές δεξιότητες), β) θεωρητικής 

επαγγελματικής κατάρτισης, και γ) πρακτικής άσκησης σε θέσεις συναφείς με το 

πρόγραμμα θεωρητικής επαγγελματικής κατάρτισης. 

Γ. Πιστοποίηση ωφελούμενων. 

Δ. Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης της δράσης. 

Η επιλογή των θεματικών αντικειμένων των προγραμμάτων κατάρτισης που θα προταθεί 

από τον δικαιούχο, θα τεκμηριώνεται με βάση τα αναφερόμενα στις «Γενικές 

κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο πλαίσιο των 

συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ δράσεων» της ΕΥΣΕΚΤ και θα λαμβάνει υπόψη τους 

στόχους του Ε.Π., την  υπάρχουσα κατάσταση της περιφερειακής αγοράς εργασίας, τις 

διαφαινόμενες προοπτικές της  και την ανταπόκριση των προγραμμάτων σε αυτές, καθώς 

και την ύπαρξη αναγνωρισμένης διαδικασίας πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων 

σχετικών με το/τα αντικείμενο/α κατάρτισης.   

Τα τμήματα κατάρτισης που θα σχηματιστούν θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά των ωφελούμενων, όπως αυτά θα έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο της 

εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης (εκπαιδευτικό επίπεδο, ηλικιακή ομάδα,  

προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.) Για τον ίδιο λόγο το εύρος κατανομής των 

ωρών μεταξύ θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης μπορεί να διαφοροποιείται σε 

συνάρτηση με το  προφίλ των δυνητικά ωφελουμένων (εκπαιδευτικό επίπεδο, 

επαγγελματική εμπειρία, υπάρχουσες δεξιότητες) και με το αντικείμενο του προγράμματος 

κατάρτισης.  

  

Ως προς τη μεθοδολογία υλοποίησης της δράσης, οι ενέργειες της κατάρτισης, της 

συμβουλευτικής υποστήριξης και της πιστοποίησης θα υλοποιηθούν μέσω διαγωνιστικών 

διαδικασιών, τηρουμένων των προβλεπομένων περί δημοσίων συμβάσεων. Μέρος της 

δράσης που αφορά σε ενέργειες προετοιμασίας, οργάνωσης, διαχείρισης, εποπτείας και 

δημοσιότητάς της, δύναται να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του δικαιούχου, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός τους θα καλύπτει μόνο το απολύτως αναγκαίο κόστος 

για την παροχή των σχετικών ενεργειών. 

 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 

 
Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρηση

ς 

Κατηγορία 
περιφέρεια

ς (κατά 
περίπτωση

Τιμή στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης  
RIS3 
(NAI/OXI) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
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Δυνητικοί Δικαιούχοι  

- Περιφέρεια Πελοποννήσου και εποπτευόμενοι από την Περιφέρεια φορείς ή/και 

άλλοι φορείς στους οποίους συμμετέχει η Περιφέρεια με σχετικές με το αντικείμενο 

αρμοδιότητες,  

- Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

(ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που βάσει του καταστατικού τους 

δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 

εργαζομένων. 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός 

 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 5.500.000,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 5.500.000,00 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 4.400.000,00 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.100.000,00 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) - 

 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας Έχει εκπληρωθεί 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης Δεν αφορά 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 
─ 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Μάρτιος 2020 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Απρίλιος 2020 

 

 
 

) 

 

10902 

Άνεργοι 
ωφελούμενοι από 

ενεργητικές 
πολιτικές 

απασχόλησης 

 
Αριθμός 

 
Μετάβαση 

 
450 

 
550 

 
1.000 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 
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Θεματικός στόχος 9 - Επενδυτική Προτεραιότητα 9.ii 
 

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

Επενδυτική προτεραιότητα Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.09.1, T.09.2 

Ειδικός στόχος 2Α4.2.  Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και 
κοινωνική ένταξή τους 

Δείκτης αποτελέσματος 11104 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που 
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» 

 

Δράση 9ii.1β. Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην 

απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον για 

άτομα που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, όπως 

οι Ρομά 

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 ΟΑΕΔ 
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Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 
Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.09.1, T.09.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης: 
Η δράση αφορά στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που συστήνονται σε ατομική ή 
συνεταιριστική μορφή από άτομα περιθωριοποιημένων κοινοτήτων με ιδιαίτερα πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, όπως οι Ρομά.  
Κατά προτεραιότητα, η δημιουργία των νέων επιχειρήσεων προτείνεται να αφορά στον τομέα 
της κυκλικής οικονομίας / διαχείρισης αποβλήτων  και γενικότερα, σε τεχνικούς κλάδους και 
επαγγέλματα, εμπορικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.   
 

Η ενδεικτική διάρκεια υλοποίησης της δράσης ανέρχεται 12 μήνες. 
 
Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: 
 Ωφελούμενοι της Δράσης είναι πολίτες περιθωριοποιημένων κοινοτήτων με ιδιαίτερα 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όπως οι Ρομά, που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης, κατά 
προτεραιότητα αυτοί που είναι άνεργοι και μετέχουν στο Πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου 
(Δράση 9.ii.1α). Επιπλέον κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων είναι ενδεικτικά τα εξής:     

- Διάρκεια ανεργίας 
- Συνθήκες διαβίωσης 
- Οικονομική κατάσταση 
- Δεξιότητες / εκπαιδευτικό επίπεδο 
- Τυχόν πρότερη επαγγελματική εμπειρία 
- Μέγεθος οικογένειας/πολυτεκνία/ αριθμός προστατευόμενων μελών 
- Μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ. 
 
Οι ωφελούμενοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη Ο.Ε., 
Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Συνεταιρισμών Εργαζομένων. Το ύψος της επιχορήγησης ανά ωφελούμενο 
διαφοροποιείται ανάλογα με το αν πρόκειται για έναν νέο επιχειρηματία/αυτοαπασχολούμενο 
ή για μέλος νέας εταιρίας. 

 
Για την συγκεκριμένη δράση η επιλογή των πράξεων θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων, με σκοπό οι πράξεις να εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής 
προτεραιότητας, να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων και να εξυπηρετούν, κατά το δυνατόν, περισσότερους ωφελούμενους. 
Δεδομένου ότι οι σχετικές δράσεις εφαρμόζονται μέσω της ίδιας διαδικασίας με ΕΦΔ τον ΟΑΕΔ 
από όλες τις περιφέρειες της χώρας, τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των δικαιούχων θα 
οριστούν σε εθνικό επίπεδο από την ΕΥΣΕΚΤ. 

 
Η χωροθέτηση της δράσης σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, στηρίζεται στα στοιχεία 
καταγραφής του επιχειρησιακού σχεδίου ένταξης των Ρομά, βάσει των οποίων προκύπτει η 
κάτωθι ενδεικτική κατανομή των ωφελούμενων: 
Περιφερειακή Ενότητα Αριθμός Ωφελουμένων 

Αρκαδίας 10 

Αργολίδας 30 
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Κορινθίας 60 

Λακωνίας 25 

Μεσσηνίας 55 

Σύνολο 180 

 
 
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 

CO15 

«Μετανάστες, 
συμμετέχοντες 

αλλοδαπής 
προέλευσης, 
μειονότητες 

(συμπεριλαμβαν
ομένων 

περιθωριοποιημ
ένων 

κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομά)» 

Άτομα Μετάβαση   180 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

 
Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες 
Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 1.620.000 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.620.000 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.296.000 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 324.000 

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: 
Πολίτες περιθωριοποιημένων κοινοτήτων με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όπως οι Ρομά, 
που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 
Η δράση θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος θα οριστεί ως  ΕΦΔ μέσω συγκεκριμένης 
διαδικασίας που προβλέπεται στο υπ.αριθμ.29773-13/3/2020 έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ. 

 
Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου η Περιφερειακή 
Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας και το επιχειρησιακό 
σχέδιο κοινωνικής ένταξης Ρομά. Ως εκ τούτου έχουν εκπληρωθεί όλες οι θεσμικές, διοικητικές 
προϋποθέσεις για την έναρξη εφαρμογής της πράξης. 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να 
είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη δράση. 

 
Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας Εκπληρώθηκε 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης Εκπληρώθηκε 
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Ορισμός ΕΦΔ Β’ τρίμηνο 2020 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Β’ τρίμηνο 2020 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ’ τρίμηνο 2020 

 
 
 

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.9: Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή Υγείας, αυτοφροντίδα - 

μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 
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 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 

Περιγραφή δράσης 

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί ένα από τα κυριότερα χρόνια νοσήματα και μείζον ζήτημα 
δημόσιας υγείας τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Διεθνή 
Ομοσπονδία για το Σακχαρώδη Διαβήτη (International Diabetes Federation - IDF), το έτος 2017 
υπολογίζεται ότι 425 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έπασχαν από Σακχαρώδη Διαβήτη. 
Το 1/3 εξ αυτών είναι άνω των 65 ετών. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, αναμένεται δραματική 
αύξηση τα επόμενα χρόνια. Επισημαίνεται επίσης ότι, 325 εκατομμύρια άτομα έχουν μειωμένη 
ανοχή στη γλυκόζη και θεωρούνται περιπτώσεις υψηλού κινδύνου για εμφάνιση Σακχαρώδη 
Διαβήτη. Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 4.000.000 θάνατοι παγκοσμίως οφείλονται 
στο Σακχαρώδη Διαβήτη και τις επιπλοκές του.  
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία (από την  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 
Ασφάλισης - Η.ΔΙ.Κ.Α.), «οι μοναδικοί ασθενείς-περιπτώσεις για τους οποίους έχει 
καταχωρηθεί τουλάχιστον μία συνταγή, από την αρχή λειτουργίας του συστήματος έως και τα 
μέσα του 2016, ανέρχονται σε 1.010.621». Το εν λόγω δεδομένο είναι ανησυχητικό και απαιτεί 
την ενίσχυση της ατομικής αλλά, κυρίως, της συλλογικής ευθύνης και την άμεση 
παρεμβατικότητα του κράτους μέσω των μηχανισμών του συστήματος υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας. 
Σύμφωνα, δε, με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο χώρες, οι οποίες 
έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, έχει αποδειχθεί πως η εκπαίδευση των 
ανθρώπων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη περιορίζει σημαντικά το κόστος των 
υγειονομικών δαπανών (έως και 2% του ΑΕΠ). Αντίθετα, οι επιπλοκές που οφείλονται στην 
ελλιπή βιωματική πληροφόρηση και γνώση σχετικά με την αντιμετώπιση αλλά και την 
πρόληψη του Σακχαρώδη Διαβήτη, πενταπλασιάζουν τις δαπάνες υγείας στον εξειδικευμένο 
αυτόν τομέα. 
Με βάση τα παραπάνω, με την παρούσα διαδικασία, προτείνεται προς εξειδίκευση η δράση 
για την ανάπτυξη ενός πρότυπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή Υγείας, με αντικείμενο την 
αυτοφροντίδα - μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη στην Περιφέρεια 
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Πελοποννήσου, στοχεύοντας στην αγωγή και προαγωγή υγείας για ασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη. 
Οι ειδικότεροι στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι: 
α)  η ποιοτική εκπαίδευση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 2 αλλά και των 

οικογενειών τους,  
β)  η ειδική φροντίδα, μέριμνα και στήριξη για τα παιδιά και τους νέους με διαβήτη,  
γ)  η ενδυνάμωση των ασθενών με διαβήτη για την ισότιμη κοινωνική τους ένταξη, με την 

καταπολέμηση των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και του στίγματος που συνοδεύει την 
πάθηση,  

δ)  η συστηματική διενέργεια και αξιοποίηση επιδημιολογικών ερευνών για να γίνει εφικτή η 
έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη,  

ε)  η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση της κοινής γνώμης για την πρόληψη της 
νόσου. 

 
Η εν λόγω προτεινόμενη δράση είναι σε συνάφεια με την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
«Ενεργοί Πολίτες», η οποία στηρίζεται στη βασική αρχή της Κοινωνικής Προστασίας περί της 
συν-διαμόρφωσης με την ενεργοποίηση των πολιτών στις πολιτικές αντιμετώπισης και 
διαχείρισης των κοινωνικών προβλημάτων υγείας, ασφάλειας, κοινωνικής προστασίας (π.χ. 
ενεργητική συμμετοχή ασθενών-αυτοφροντίδα, ποιότητα ζωής, συμπεριφορά υγείας, τρόπος 
ζωής, ενεργός γήρανση, υγιής γήρανση κ.ά.), καθώς επίσης συμβάλει ουσιαστικά και στην 
επιμήκυνση των ποιοτικών ετών ζωής των ωφελούμενων, πολλαπλασιάζοντας τη διάχυση της 
νέας αποκτώμενης γνώσης στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας με στόχο την μεγιστοποίηση 
των πολιτικών πρόληψης. Οι παραπάνω στόχοι, ικανοποιούν το σύνολο των αρχών και στόχων 
της πολιτικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στηρίζουν παράλληλα, με τη δημοσιονομική 
ευταξία υλοποίησης, τη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας δημιουργώντας 
πολλαπλασιαστικά υγειονομικά, οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα για τη χώρα και τις 
περιφέρειες υλοποίησης. 
Οι ανωτέρω στόχοι της δράσης διαρθρώνουν τέσσερεις (4) κύριες δέσμες δράσεων 
επιχειρησιακού χαρακτήρα που αφορούν:  
1. στην ανάπτυξη συντονισμένης και ολοκληρωμένης Στρατηγικής για την καθιέρωση του 

προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας και αυτοφροντίδα – μακροχρόνια 
φροντίδα ασθενών με διαβήτη, 

2. στη δικτύωση των φορέων και υπηρεσιών υγείας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αγωγής και φροντίδας υγείας ασθενών με διαβήτη, 

3. στην εκπαίδευση και επιμόρφωση ασθενών και γενικών/ειδικών ομάδων του πληθυσμού, 
4. στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού εκπαίδευσης ασθενών 

στο πεδίο της αυτοφροντίδας και μακροχρόνιας φροντίδας υγείας με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών. 

 
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων η προτεινόμενη δράση θα υλοποιηθεί με δικαιούχο την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 
(Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ) και θα υλοποιηθεί μέσα από πέντε (5) αλληλοϋποστηριζόμενους και 
συμπληρωματικούς άξονες παρέμβασης. 

 ΑΞΟΝΑΣ Α:  Διαγνωστική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην αγωγή υγείας και 
αυτοφροντίδα-μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με διαβήτη 

 ΑΞΟΝΑΣ Β: Σχεδιασμός και ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας και 
αυτό-φροντίδα ασθενών με διαβήτη 

 ΑΞΟΝΑΣ Γ:  Ανάπτυξη προγράμματος αγωγής υγείας και αυτοφροντίδας μέσω Σεμιναρίων 
δια ζώσης διδασκαλίας και μέσω Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ΤΠΕ (τηλε-
εκπαίδευση) 
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 ΑΞΟΝΑΣ Δ:  Διασύνδεση και προώθηση του προτύπου μοντέλου αγωγής υγείας-
αυτοφροντίδας ασθενών με διαβήτη στην τοπική κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και 
με τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης 

 ΑΞΟΝΑΣ Ε:  Υποστηρικτικές Δράσεις Έργου (Τεχνική Υποστήριξη) 
 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

12305 

Αριθμός 
εκδηλώσεων 
(ενεργειών 

ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησ

ης) 

Αριθμός   50 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 232.700,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 232.700,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 186.160,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 46.540,00 

      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) 0,00 

Δυνητικός δικαιούχος 

Ως δυνητικός δικαιούχος προτείνεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων 
Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ). 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη προκειμένου 
να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη Δράση. 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  - 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 

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

Απρίλιος 2020 
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Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής Πράξης Ιούνιος 2019 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Μάιος 2020 

 

Δράση 9.iv.10: Δράσεις και Υπηρεσίες Πρόληψης και Αγωγής Υγείας στο 
πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού (ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) 

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 Τ09.3 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Υγείας 2014-2020 του Υπουργείου Υγείας η ορθή 
πρωτοβάθμια φροντίδα αφορά ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων ολιστικής προσέγγισης στην 
φροντίδα, από την προαγωγή και την πρόληψη, έως την θεραπεία, την αποκατάσταση και την 
επανένταξη.  
Ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής αντιμετώπισης των προκλήσεων της ΠΦΥ, είναι η 
αναδιοργάνωση της παροχής υπηρεσιών υγείας γύρω από ένα σύγχρονο μοντέλο 
πρωτοβάθμιας φροντίδας με βασικούς άξονες:  

 Την καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας (προαγωγής, πρόληψης, 
θεραπείας και αποκατάστασης) 

 Τη διαφανή και δημοκρατική διακυβέρνηση από ένα αναδιοργανωμένο Υπουργείο Υγείας 
που αξιοποιεί στρατηγικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και διαχειρίζεται συνολικά 
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τον τομέα υγείας, δημόσιο και ιδιωτικό, με τρόπο οικονομικά βιώσιμο, διαφανή και 
κοινωνικά ανταποδοτικό. 

 Τη βιώσιμη χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας με στόχο την πλήρη κάλυψη 
των αναγκών και την εξάλειψη των ιδιωτικών πληρωμών, ειδικά των κοινωνικά αδύναμων 
στρωμάτων. 

Με δεδομένο ότι η Χώρα χαρακτηρίζεται από υψηλούς δείκτες γήρανσης και εξάρτησης όπου 
σε συνδυασμό με την δημοσιονομική και οικονομική κρίση και ύφεση που συντελούν στην 
πτώση των οικογενειακών εισοδημάτων, καθώς και την αύξησή της ανεργίας και ιδιαίτερα της 
μακροχρόνιας ανεργίας, συμβάλλουν στην αύξηση της φτώχειας, αλλά και στη δημιουργία 
θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού.  

Επίσης, η συγκέντρωση κοινωνικά ευπαθών ομάδων σημαντικού πληθυσμού, όπως ανήμποροι 
και κατάκοιτοι ηλικιωμένοι σε συνδυασμό με τα προβλήματα διαχείρισης που δημιουργούν 
στις οικογένειες τους σε περιόδους και συνθήκες οικονομικής κρίσης είναι παράγοντες 
άμβλυνσης της κοινωνικής συνοχής.  

Στην Ελλάδα οι ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών), αποτελούν το 18% του πληθυσμού, με 
προοπτική να αυξηθεί το 2030 κατά 10%, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, τον 
ΟΗΕ και την EUROSTAT. Συγκεκριμένα η αναλογία την υπερηλίκων από 19% το 2010, θα φτάσει 
στο 30% το 2050. Οι ανήκοντες στην τρίτη ηλικία, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διεθνείς 
συνθήκες και περιλαμβάνει τα άτομα που έχουν υπερβεί το 65ο έτος, αντιμετωπίζουν ένα 
ευρύτατο φάσμα προβλημάτων σε υγειονομικό και συνακόλουθα σε κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο. Τα ζητήματα αυτά ποικίλουν, ανάλογα με την γεωγραφική εντόπιση του πληθυσμού -
στόχου και σύμφωνα με τις κοινωνικές δομές που έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν σε 
περιφερειακό ή αστικό επίπεδο.   

Από τα παραπάνω καθίσταται κατανοητό ότι, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων 
στο γενικό πληθυσμό, είναι επιτατική ανάγκη η μεταβολή και η δημιουργία νέων κοινωνικών 
παροχών, οι οποίες δεν περιορίζονται πλέον στην παροχή περίθαλψης με τη στενή ιδρυματική 
έννοια, αλλά επεκτείνονται και σε θέματα φροντίδας στο σπίτι. Η κοινωνία οφείλει να τους 
προσφέρει την καλύτερη δυνατή βοήθεια στο χώρο τους και σε αυτό βοηθάει και η ραγδαία 
εξέλιξη της τεχνολογίας, ώστε να επιτρέψουν στα άτομα της τρίτης ηλικίας να ζουν σε ένα 
περιβάλλον που θα ενισχύει τις δυνατότητές τους και θα προάγει την ανεξαρτησία τους. 

Επιπλέον ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα αφορά τη συστηματική εφαρμογή 
προγραμμάτων αγωγής υγείας στη σχολική μονάδα η οποία συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
αριθμού κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργούνται από την πλημμελή ενημέρωση, τόσο 
των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων σε ζητήματα γενικότερης υγείας, καθώς και σε θέματα 
που άπτονται του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Τα προγράμματα αγωγής υγείας συμβάλλουν 
επίσης, στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών στόχων του σχολείου και στη 
διαμόρφωση πολιτών που γνωρίζουν πώς να διεκδικούν βελτιωμένες συνθήκες ζωής. Το 
πρόγραμμα Αγωγής Υγείας υποστηρίζει συμμετοχικές και δημοκρατικές διαδικασίες, προωθεί 
ενεργητική και βιωματική μάθηση και αναπτύσσει νέες διόδους συνεργασίας σχολείου, 
οικογένειας και κοινότητας.  

Η οικονομική κρίση, πέρα από τα παραπάνω, περιορίζει τις δυνατότητες των πολιτών και δη 
των εκπαιδευτικών, για απόκτηση βασικής γνώσης σε ζητήματα πρόληψης, κάτι πολύ 
σημαντικό και συμβατό με την τρέχουσα πραγματικότητα. Στις μέρες μας, είναι πολύ δύσκολο 
να ενταχθούν προγράμματα πρόληψης στα σχολεία με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και 
γονέων λόγω του υψηλού κόστους υλοποίησης των παρεμβάσεων και ως εκ τούτου το ΕΣΠΑ 
αποτελεί τη μοναδική ίσως πηγή εξεύρεσης πόρων για την ανάπτυξη τέτοιων δράσεων. 

Η αναγνώριση πρώιμων συμπτωμάτων νευρολογικών νοσημάτων (επιληψία κτλ.), η σωστή 
εκτίμηση της κατάστασης χρόνιων νοσημάτων (όπως ο παιδικός διαβήτης), η ενημέρωση για 
τις εξαρτήσεις από ουσίες, η πληροφόρηση για τους κινδύνους από το διαδίκτυο, το σχολικό 
εκφοβισμό, την σωστή σωματική και στοματική υγιεινή, η ευαισθητοποίηση για σωματικά 
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θέματα, όπως ο εμβολιασμός, οι διακρίσεις, ο σεβασμός και η αποδοχή της διαφορετικότητας, 
σε συνδυασμό με την εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες με πιστοποιημένες διαδικασίες, 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της σχολικής ζωής και της 
δημόσιας υγείας γενικότερα. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους προκύπτει η ανάγκη ενδυνάμωσης της χωρικής συνοχής και 
της ανάπτυξης για την άρση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και 
προκύπτουν ανάγκες ενδυνάμωσης των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, οι οποίες κατά 
βάση είναι ορεινές ή/ και ημιορεινές εσωτερικές ζώνες, καθώς και περιοχές που 
συγκεντρώνονται κοινωνικά ευπαθείς ομάδες με μειωμένα εισοδήματα ή/ και με πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες. 

Στόχος της παρέμβασης είναι η υλοποίηση φιλόδοξων δράσεων που έρχονται να 
συμπληρώσουν την πολιτική του Υπουργείου Υγείας για την Π.Φ.Υ. που αφορά τις Τοπικές 
Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ). 

Οι ωφελούμενοι από τις δράσεις του έργου θα είναι: 

• Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες,  Άτομα τρίτης ηλικίας και τυπικοί και άτυποι φροντιστές 
(μέλη της οικογένειας, συγγενείς, γείτονες) 

• Γονείς και Εκπαιδευτικοί που θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές προς ευρύτερη ομάδα 
– στόχο που είναι τα παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. 

 
Η εν λόγω παρέμβαση, η οποία θα έχει διάρκεια 3 έτη και θα αφορά σε δημόσια σύμβαση και 
θα υλοποιηθεί μέσω Αναδόχου μέσα από έξι (6) συμπληρωματικούς Άξονες παρέμβασης. Ο 
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί μέσω της διαδικασίας διενέργειας Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού. 

Ειδικότερα οι Άξονες παρέμβασης, καθώς επίσης και οι αντίστοιχες δράσεις που 
περιλαμβάνονται σε κάθε Άξονα παρουσιάζονται συνοπτικά αμέσως πιο κάτω: 

 
Άξονας 1: Δράσεις Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Δράση 1.1: Πρόγραμμα «Φροντίδας» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Το άτυπο σχολείο φροντιστών ηλικιωμένων θα πραγματοποιηθεί σε 110 τουλάχιστον χωριά 
άνω των 400 και έως 1.000 κατοίκους της Περιφέρειας για 3 έτη με κύριο στόχο να παρέχει 
στους φροντιστές τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους  και η ενδυνάμωσή τους και να βελτιωθεί η ικανότητά 
τους να διαχειρίζονται το άγχος που προκαλεί ο ρόλος τους. Ο άτυπος φροντιστής είναι ένα 
άτομο (μέλος της οικογένειας, του φιλικού περιβάλλοντος ή επαγγελματίας) που βοηθά σε 
καθημερινή βάση τον πάσχοντα και φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών του και την άνετη 
και ασφαλή διαβίωσή του.  

Επιπλέον η Δράση που προτείνεται, έχει ως βασικό σκοπό να ανακουφίσει μεγάλες ομάδες 
ηλικιωμένων από πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή, 
ενισχύοντας το γνωστικό επίπεδο αυτών και των συγγενών τους αλλά και των ανθρώπων που 
τους φροντίζουν σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, εφαρμόζοντας δοκιμασμένες 
παρεμβάσεις με τρόπο εύληπτο και αποτελεσματικό. 

Συνολικά θα υλοποιηθούν 110 διήμερες παρεμβάσεις στο σύνολο της Περιφέρειας και για τα 
τρία έτη. Η εκπαιδευτική παρέμβαση της παρούσης Δράσης θα διαρκεί συνολικά 2 ημέρες, 
από 4 έως 6 ώρες την κάθε ημέρα και θα περιλαμβάνει τόσο την ενημέρωση των 
συμμετεχόντων όσο και την πρακτική εξάσκηση τους μέσα από την ενεργητική – βιωματική 
μάθηση με κύριο σκοπό τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και την ενεργοποίηση των 
καταρτιζόμενων. 
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Ο Αριθμός των επαγγελματιών που προβλέπεται ότι θα συμμετέχουν σε κάθε παρέμβαση είναι 
τέσσερις (4) Επαγγελματίες Υγείας (Νοσηλευτές, Γιατροί, Επισκέπτες Υγείας, Φυσιοθεραπευτές, 
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Μαίες κλπ.). 

Ενδιάμεσοι εμπλεκόμενοι φορείς που θα λειτουργούν ως βασικοί υποστηρικτές των 
παρεμβάσεων δύναται να είναι η Ενορία της κάθε περιοχής, τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι και 
τοπικές κοινότητες. 

 
Άξονας 2: Δράσεις Προαγωγής Υγείας στην Εκπαίδευση 

Δράση 2.1: Πρόγραμμα «Υγείας» για Γονείς και Δασκάλους 

Το πρόγραμμα «υγείας» για γονείς και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης θα υλοποιηθεί στις μεγαλύτερες πόλεις και χωριά της επιλεχθείσας Περιφέρειας 
συμπληρωματικά με τις ΤΟΜΥ και θα διαρκέσει συνολικά τρία (3) έτη. Συνολικά θα 
διενεργηθούν 90 διήμερες παρεμβάσεις, μία ανά εβδομάδα, σε 45 πόλεις της επιλεχθείσας 
Περιφέρειας και για τα τρία αυτά έτη. 

Ενδιάμεσοι εμπλεκόμενοι φορείς που θα λειτουργούν ως βασικοί υποστηρικτές των 
παρεμβάσεων θα είναι οι Δήμοι και οι Γενικές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Ο Αριθμός των επαγγελματιών που προβλέπεται ότι θα συμμετέχουν σε κάθε παρέμβαση είναι 
τέσσερις (4) Επαγγελματίες Υγείας (Νοσηλευτές, Γιατροί, Επισκέπτες Υγείας, Φυσιοθεραπευτές, 
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Μαίες κλπ.). 

 
Άξονας 3: Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη 

Δράση 3.1 Επιστημονική υποστήριξη και συντονισμός της υλοποίησης του έργου  

Επικεφαλής της ομάδας επιστημονικής υποστήριξης, συντονισμού και αξιολόγησης του έργου 
θα είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου. Το έργο του επιστημονικά υπευθύνου θα  
υποστηριχθεί γραμματειακά με ένα άτομο.  
 
Δράση 3.2 Αξιολόγηση της υλοποίησης του έργου 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα δομηθεί σύστημα αξιολόγησης του έργου που θα 
περιλαμβάνει, την επιλογή ερευνητικών εργαλείων,  τη συμπλήρωση των ερευνητικών 
εργαλείων από τις ομάδες παρέμβασης, μετά την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και τη 
σύνταξη της σχετικής έκθεσης στο πλαίσιο αξιολόγησης του έργου 
 
Δράση 3.3 Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού  

Η Δράση αφορά τη δημιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τη Δράση 1.1 καθώς 
και για τη Δράση 2.1. το οποίο θα είναι αλληλεπιδραστικό, διαισθητικό και συνεπές οπτικά. 
 

 Άξονας 4: Προμήθεια Εποπτικού Εκπαιδευτικού Υλικού και Λοιπού Εξοπλισμού για τις 
ανάγκες των Παρεμβάσεων 
Ο Άξονας 4 αφορά την προμήθεια όλου του αναγκαίου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη 
διενέργεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις ομάδες στόχου (κούκλες, απινιδωτές, 
τραπέζια, projectors κλπ).  Σε κάθε παρέμβαση οι ομάδες που θα εκτελέσουν το πρόγραμμα θα 
πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους 1 σετ από τον εν λόγω εξοπλισμό.  
 
Άξονας 5: Δημοσιότητα 

Προτείνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγράμματος δημοσιότητας, με συστηματικότητα 
και διάρκεια, οι ενέργειες του οποίου θα καλύπτουν όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του 
φυσικού αντικειμένου και θα εξειδικεύονται, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες πληροφόρησης 
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και ευαισθητοποίησης, κατά την έναρξη, την ωρίμανση και την υλοποίηση καθώς και κατά την 
ολοκλήρωσή της.  

Οι ομάδες-στόχοι της επικοινωνιακής στρατηγικής θα περιλαμβάνουν δυνητικά 
ωφελούμενους, πολλαπλασιαστές της πληροφορίας αλλά και το γενικό κοινό. 

Η επικοινωνιακή προσέγγιση θα είναι πολυμεσική,  θα διέπεται από ενότητα, ομοιογένεια και 
συμπληρωματικότητα των επιμέρους δράσεων, και θα συνδυάζει above-the-line και below-the-
line ενέργειες, όπως, για παράδειγμα, την παραγωγή και μετάδοση ραδιοφωνικού μηνύματος, 
δημιουργία ιστοσελίδας και καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  καταχωρίσεις στον 
Τύπο,  σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικού υλικού σε έντυπη μορφή, διενέργεια 
εκδηλώσεων κ.λπ. 

 

 

 

Άξονας 6: Εκπαίδευση Ομάδων Παρέμβασης 

Στο πλαίσιο του Άξονα 6 θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των ομάδων παρέμβασης, η οποία 
θα περιλαμβάνει: 
• Ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού 
• Διοργάνωση εκπαίδευσης των ομάδων των Παρεμβάσεων: θα διοργανωθεί σεμινάριο 

διάρκειας 16 ωρών στους Επαγγελματίες υγείας.  
 
Ο Αριθμός των επαγγελματιών που προβλέπεται ότι θα συμμετέχουν σε κάθε παρέμβαση είναι 
ένας (1) Επαγγελματίες Υγείας (Νοσηλευτές, Γιατροί, Επισκέπτες Υγείας, Φυσιοθεραπευτές, 
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Μαίες κλπ.). 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 

μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

12305 

Αριθμός 
εκδηλώσεων 
(ενεργειών 

ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησ

ης) 

Αριθμός   200 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 350.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 350.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 280.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 70.000,00 

      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 0,00 
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 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Τεχνικής  

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

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

Δυνητικός δικαιούχος 

- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) εποπτευόμενα από το 
Υπουργείο Υγείας, με Πανελλαδική Εμβέλεια, σχετική καταστατική αρμοδιότητα και 
εμπειρία σε σχετικές δράσεις. π.χ. Ε.Ν.Ε. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη προκειμένου 
να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη Δράση, με 
την διαδικασίας της άμεσης αξιολόγησης. 

 
 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Εκπληρώθηκε 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 

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

Μάιος 2020 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής Πράξης Δεκέμβριος 2019 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Μάιος 2020 
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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) 

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.iii.2 800.000 Μετάβαση 104 800.000 

8.v 4.374.606 2Α2.1 4.374.606 
8.v.2 3.800.000 Μετάβαση 106 3.800.000 

8.v.3 725.000 Μετάβαση 106 725.000 

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 5.500.000 Μετάβαση 109 5.500.000 

9.i.3 12.147.088 Μετάβαση 109 12.147.088 

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 4.200.000 Μετάβαση 110 4.200.000 

2.A4.2 2.200.000 

9.ii.1α 1.290.000 Μετάβαση 110 1.290.000 

9.ii.1β 1.620.000 Μετάβαση 110 1.620.000 

9.ii.4 324.000 Μετάβαση 110 324.000 

9.iii 12.500.000 

2.A5.1 620.000 9.iii.1 994.400 Μετάβαση 111 994.400 

2.A5.2 
 

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.iii.6 5.000.000 Μετάβαση 111 5.000.000 

    
9.iv 26.148.084 2.A6.1 15.500.000 

9.iv.3 9.286.226 Μετάβαση 112 9.286.226 

    9.iv.4 4.800.000 Μετάβαση 112 4.800.000 
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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 

    9.iv.9 232.700 Μετάβαση 112 232.700 

    

2.A6.2 10.648.084 

9.iv.1 1.000.000 Μετάβαση 112 1.000.000 

    9.iv.10 350.000 Μετάβαση 112 350.000 

    9iv.ΒΑΑ.1 2.478.500 Μετάβαση 112 2.478.500 

    9v 3.500.000 2.Α7.1 3.500.000 9.v.1 150.000 Μετάβαση 113 150.000 

    

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 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α 
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ΔΡΑΣΗ  9.i.2 

 

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 και 
όπως 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, 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

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 μελέτες, εγκρίσεις,  

διοικητικές πράξεις, κλπ. σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Πρόσκληση. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

4 Χωροθέτηση της δράσης 

Εξετάζεται αν εξασφαλίζεται η ισόρροπη κάλυψη 
όλης της Περιφέρειας σε επίπεδο περιφερειακής 
ενότητας και σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια της 
Πρόσκλησης 

 

 

5 
Περίοδος υλοποίησης εντός 

περιόδου επιλεξιμότητας ΠΠ και 
Πρόσκλησης 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

6 
Μη περαίωση φυσικού 

αντικειμένου 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

7 

Η προτεινόμενη πράξη δεν 
περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης 

σε υποδομή ή παραγωγική 
επένδυση η οποία έπαυσε ή 
μετεγκαταστάθηκε εκτός της 

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. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν 
εφαρμόζεται 
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

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) 

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 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β 
5968/31-12-2018)]. 

 

8 

Πράξη η οποία εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 

Επενδυτικές Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράση 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

9 
Μη επικάλυψη των 

χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων 

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν 
υφίσταται επικάλυψη των χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων, με άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά εργαλεία (περιλαμβάνεται στην 
αίτηση χρηματοδότησης). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

10 

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

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν 
εφαρμόζεται 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να  λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 1-10, εκτός από τα κριτήρια 7 και 10, όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται". 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 
Βαθμολογία 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Η ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Πληρότητα και 
σαφήνεια του 

περιεχομένου της 
πρότασης 

Πληρότητα και 
σαφήνεια του 

φυσικού 
αντικειμένου της 

πρότασης 

Εξετάζεται η πληρότητα και η 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, στις απαιτούμενες 
ενέργειες για την υλοποίηση αυτών, στη χρονική αλληλουχία ενεργειών, 
γ) στην αποτύπωση παραδοτέων πράξης και δεικτών εκροής 
δ) στα μέτρα δημοσιότητας/επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη 
πράξη). 

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου 

ΝΑΙ 

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ 

2 
Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού 

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

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου 

ΝΑΙ 
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εκάστοτε ισχύουσες σχετικές κατευθυντήριες γραμμές 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. 

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ 

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 κ.λπ.) 
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης. 
δ) τις προαπαιτούμενες ενέργειες  για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. στελέχωση 
Δικαιούχου).                                                                                      

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου 

ΝΑΙ 

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ 

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

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 

 
 

  

 ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 
Τιμή/ 

Βαθμολογία 

1 

 

 

 

 

 

2
Η
 ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Τήρηση 
θεσμικού πλαισίου 

και ενσωμάτωση 

 

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. 

Εξετάζεται αν:  α) γίνεται σαφής αναφορά των σχετικών 

κανόνων που πρέπει να τηρούνται και β) αν ο δικαιούχος 

δεσμεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς 

κανόνες  κατά το στάδιο της προκήρυξης, της σύμβασης και 

πιθανών τροποποιήσεων αυτής. 

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο. 
ΝΑΙ 

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο. 
ΟΧΙ 

2 

Συμβατότητα της πράξης με τους 

κανόνες του ανταγωνισμού και 

των κρατικών ενισχύσεων 

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο 

των κρατικών ενισχύσεων.  

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και είναι συμβατή με το 

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων. 

ΝΑΙ 
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 ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 
Τιμή/ 

Βαθμολογία 

οριζόντιων 
πολιτικών 

 

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και δεν είναι συμβατή 

με το κανονιστικό πλαίσιο των 

κρατικών ενισχύσεων. 

ΟΧΙ 

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία 

κρατικών ενισχύσεων. 

Δεν 

εφαρμόζεται 

3 Αειφόρος ανάπτυξη. 

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται την 

αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και ειδικότερα σε σχέση με 

τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της 

εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του Προγράμματος. 

Η πράξη σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΝΑΙ 

Η πράξη δεν σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΟΧΙ 

Η πράξη δεν επηρεάζει την αειφόρο 

ανάπτυξη 

Δεν 

εφαρμόζεται 

4 

 

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ 

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. 

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 
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 ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 
Τιμή/ 

Βαθμολογία 

Η προτεινόμενη πράξη ΔΕΝ 

προασπίζει την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών  και 

αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω 

φύλου, φυλής, εθνοτικής 

καταγωγής, θρησκείας, 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 

γενετήσιου προσανατολισμού. 

ΟΧΙ 

5 

Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των ατόμων 

με αναπηρία. 

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα 

των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο. 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 

Η πράξη διασφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία. 

ΝΑΙ 
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 ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 
Τιμή/ 

Βαθμολογία 
 εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. 

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται 

σχετικό Παράρτημα ΙΙ. 

Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική 

απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, 

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να 

εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. Πιο 

συγκεκριμένα η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα 

των ατόμων με αναπηρία στον τόπο παροχής των 

υπηρεσιών.  

2. Η πράξη ενσωματώνει  λειτουργίες προσαρμοσμένες στις 

ανάγκες ΑΜΕΑ, οι οποίες διασφαλίζουν την ενημέρωση και 

πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Η πράξη ΔΕΝ διασφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία. 

ΟΧΙ 

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

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

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2ΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμολογία 

Στάθμισ

η 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
Η
 ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : 

Σκοπιμότητα 

πράξης 

Αναγκαιότητα 

υλοποίησης της 

πράξης 

Εξετάζεται η παρεχόμενη τεκμηρίωση στο ΤΔΠ και στα συνοδευτικά αυτού 

όπως ορίζονται στην Πρόσκληση, σχετικά με 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 εξετάζονται: 

α) Ο βαθμός τεκμηρίωσης της μεθοδολογίας επιλογής των αντικειμένων 

κατάρτισης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στις σχετικές 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΥΣΕΚΤ 

β) Ο βαθμός τεκμηρίωσης των ιδιαίτερων αναγκών των ωφελουμένων και του 

τρόπου ικανοποίησης των σχετικών αναγκών, 

γ) Ο βαθμός τεκμηρίωσης της μεθοδολογίας διασύνδεσης των ωφελουμένων, 

αναλόγως του προφίλ τους, με τα αντικείμενα κατάρτισης, 

δ) Ο βαθμός τεκμηρίωσης και προσαρμογής του «μίγματος» (θεωρητική 

κατάρτιση / πρακτική άσκηση) και της διάρκειας της κατάρτισης στο προφίλ 

των ωφελούμενων και στο αντικείμενο της κατάρτισης 

ε) Αν οι προτεινόμενες δράσεις είναι σαφείς, συνεκτικές, μεθοδολογικά 

ορθές και εφικτές ως προς την υλοποίησή τους. Ενδεικτικά εξετάζονται για 

κάθε δράση: βαθμός εξειδίκευσης, αναμενόμενα παραδοτέα, μεθοδολογία 

υλοποίησης, διαδικασία πιστοποίησης.                                                                                                                        

Μεγάλος βαθμός 

τεκμηρίωσης της 

αναγκαιότητας 

υλοποίησης της πράξης.  
ΝΑΙ 

8-10 

25,0% 

Ικανοποιητικός βαθμός 

τεκμηρίωσης της 

αναγκαιότητας 

υλοποίησης της πράξης. 

5-7 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται 

επαρκώς η 

αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης. 

ΌΧΙ 
 

2 
Αποτελεσματικ

ότητα πράξης 

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 της τιμής του δείκτη εκροής για 

την πράξη προς την τιμή του αντίστοιχου δείκτη εκροής της πρόσκλησης:    

Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής Πρόσκλησης).  

Πν≥1 
 

 

 

ΝΑΙ 

10 

20,0% 1>Πν≥0,7 7-9 

0,7>Πν≥0,5 5-6 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμολογία 

Στάθμισ

η 

0,5>Πν ΟΧΙ 
 

3 
Αποδοτικότητα 

Πράξης 

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με 

τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο 

κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η 

αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Πi= (δείκτης εκροών πράξης / 

δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης 

/ προϋπολογισμό Πρόσκλησης).  

Πi≥1,0 

ΝΑΙ 

10 

20,0% 

1,0>Πi≥0,7 7-9 

0,7>Πi≥0,5 5-6 

0,5>Πi ΟΧΙ 
 

4 
Αξιοποίηση 

αποτελεσμάτων 

Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που  προκύπτουν 

από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, τα οποία σχετίζονται με την 

ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων. 

Μεγάλος βαθμός 

αξιοποίησης της 

πράξης. 
ΝΑΙ 

8-10 

10,0% 

Ικανοποιητικός βαθμός 

αξιοποίησης της 

πράξης. 

5-7 

Ανεπαρκής βαθμός 

αξιοποίησης της 

πράξης. 

ΌΧΙ 
 

5 

Τεκμηρίωση της 

σύνδεσης της 

προτεινόμενης 

πράξης σε 

σχέση με τις 

προοπτικές και 

τις δυνατότητες 

απασχόλησης 

στην 

Περιφέρεια 

Πελοποννήσου 

Εξετάζεται ο βαθμός σύνδεσης του σχεδίου δράσης με τις προοπτικές και τις 

δυνατότητες απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, βάσει του 

δυναμισμού των επαγγελμάτων σε επίπεδο τουλάχιστον περιφερειακής 

ενότητας και σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΕΙΕΑΔ ή και 

άλλων έγκυρων πηγών πληροφόρησης. 

Μεγάλος βαθμός 

σύνδεσης. 

ΝΑΙ 

8-10 

10,0% 

Ικανοποιητικός βαθμός 

σύνδεσης. 
5-7 

ΔΕΝ υπάρχει σύνδεση. ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμολογία 

Στάθμισ

η 

6 

Τεκμηρίωση της 

σύνδεσης του 

περιεχομένου 

των 

προτεινομένων 

ενεργειών με 

τις ανάγκες των 

δυνητικά 

ωφελουμένων. 

Αξιολογούνται τα προτεινόμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ως 

προς την εφικτότητά τους να οδηγήσουν σε πιστοποίηση από  

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων.   

Μεγάλος βαθμός 

σύνδεσης. 

ΝΑΙ 

8-10 

10,0% 
Ικανοποιητικός βαθμός 

σύνδεσης. 
5-7 

ΔΕΝ υπάρχει σύνδεση. ΟΧΙ 
 

7 

Συνέργεια και 

συμπληρωματι

κότητα 

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης 

πράξης με άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, οι οποίες 

ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά (ονομασία ΕΠ ή άλλο 

πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται/εντάχθηκαν, Προγραμματική Περίοδος, 

περιεχόμενο αυτών, προϋπολογισμός, κλπ). 

Μεγάλος βαθμός 

τεκμηρίωσης της 

συνέργειας και 

συμπληρωματικότητας 

της προτεινόμενης 

πράξης με άλλες 

πράξεις που είναι 

ολοκληρωμένες ή σε 

εξέλιξη. 
ΝΑΙ 

8-10 

5,0% 
Ικανοποιητικός βαθμός 

τεκμηρίωσης της 

συνέργειας και 

συμπληρωματικότητας 

της προτεινόμενης 

πράξης με άλλες 

πράξεις που είναι 

ολοκληρωμένες ή σε 

εξέλιξη. 

5-7 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμολογία 

Στάθμισ

η 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται 

επαρκώς η συνέργεια 

και 

συμπληρωματικότητα 

της προτεινόμενης 

πράξης με άλλες 

πράξεις που είναι 

ολοκληρωμένες ή σε 

εξέλιξη. 

ΌΧΙ 
 

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

κριτήριο  7. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  100% 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμολογία Στάθμιση 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4
Η
 ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

 

 

Στάδιο εξέλιξης 

των 

απαιτούμενων 

ενεργειών 

ωρίμανσης της 

πράξης 

 

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των 

απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη υλοποίησής της με βάση την 

ωριμότητα των υποέργων και κυρίως εκείνων που την επηρεάζουν 

περισσότερο. Ειδικότερα, εξετάζονται: α) ο βαθμός ωριμότητας για την 

υλοποίηση των υποέργων και των επιμέρους ενεργειών της πράξης, β) η 

μεθοδολογία επιλογής ωφελουμένων (μηχανισμός, 

δημοσιοποίηση/προσέλκυση, κριτήρια επιλογής), καθώς και η ετοιμότητα 

άμεσης εφαρμογής της μεθοδολογίας αυτής μετά την ένταξη της πράξης, γ) 

η μεθοδολογία επιλογής των κατάλληλων θέσεων πρακτικής άσκησης σε 

Μεγάλος βαθμός 

ωριμότητας της πράξης. 

ΝΑΙ 

8-10 

70,0% 

Ικανοποιητικός βαθμός 

ωριμότητας της πράξης. 
5-7 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται 

επαρκώς η ωριμότητα 

της πράξης. 

ΌΧΙ 
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Ωριμότητα 

πράξης 

συνάφεια με τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης, δ) η μεθοδολογία 

παρακολούθησης των ωφελούμενων στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

2 

 

 

 

Βαθμός 

προόδου 

διοικητικών ή 

άλλων 

ενεργειών 

 

 

 

 

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο κριτήριο 1,  οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.         

Μεγάλος βαθμός 

προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της 

πράξης. 
ΝΑΙ 

8-10 

30,0% 

Ικανοποιητικός βαθμός 

προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της 

πράξης. 

5-7 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται 

επαρκώς ο βαθμός 

προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της 

πράξης. 

ΌΧΙ 
 

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

4ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  100% 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 
Βαθμολογία 

1 

 

 

 

 

 

Διοικητική ικανότητα 

του φορέα της 

πρότασης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική 

δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:        

1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα με το Οργανόγραμμα, όταν υπάρχει, ή 

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική 

δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για 

την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης. 

ΝΑΙ 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

40 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 
Βαθμολογία 

 

 

 

5
Η
 ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Διοικητική, 

Επιχειρησιακή 

και 

Χρηματοοικονομ

ική ικανότητα 

δυνητικού 

δικαιούχου 

 

(δυνητικός 

δικαιούχος) 

την περιγραφή του Δικαιούχου).                           

 2. Η  επάρκεια  διαδικασιών για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης.  

3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει την 

οργανωτική δομή και τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

ΟΧΙ 

2 

Επιχειρησιακή 

ικανότητα του 

δυνητικού 

δικαιούχου 

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Προηγούμενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια τους με την 

προτεινόμενη πράξη.             

2. Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά και ποιοτικά (επίπεδο εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στελεχών και επαγγελματική εμπειρία συναφής με τον ρόλο 

τους στην πράξη).  

3. Επάρκεια Ομάδας Έργου και κατανομής αρμοδιοτήτων και εργασιών 

των μελών αυτής.                                                   

4. Επάρκεια του Υπεύθυνου Έργου (γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης / 

κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την πράξη). 

Ο δικαιούχος διαθέτει επιχειρησιακή 

ικανότητα για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

ΝΑΙ 

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή 

ικανότητα για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

ΟΧΙ 

3 

Χρηματοοικονομική 

ικανότητα του 

δυνητικού 

δικαιούχου 

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους 

στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται 

μόνο εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων. 

Ο δικαιούχος δύναται να συμβάλλει με 

ίδιους πόρους στην υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

ΝΑΙ 

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται να συμβάλλει 

με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

ΟΧΙ 

Δεν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων. 
Δεν 

εφαρμόζεται 

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

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

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 5ΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Συντελεστής 
Στάθμισης 

Τιμή Βαθμολογία 
Συνολική 

Βαθμολογία 

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ   ΝΑΙ/ΌΧΙ   ΝΑΙ/ΌΧΙ   

Β 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ 
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  

ΝΑΙ/ΌΧΙ   ΝΑΙ/ΌΧΙ   

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 75%   0,0   0,0 

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 25%   0,0   0,0 

Ε 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

  ΝΑΙ/ΌΧΙ   ΝΑΙ/ΌΧΙ   

                                                                                                                                                                                                                              
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
  0,0 

 

 


