
 

1 
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 

2014-2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάιος 2020 



 

2 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» 
 
 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9ii 

ΔΡΑΣΗ 9.ii.3:  «Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με 
διευρυμένες υπηρεσίες» 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9iii 

ΔΡΑΣΗ 9.iii.7:  «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής 
ένταξης για άτομα με αναπηρίες» 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9iv 

ΔΡΑΣΗ 9.iv.8:  «Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και προώθησης της Κοινωνικής Καινοτομίας 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 

ΔΡΑΣΗ 9.iv.13:  «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας κατά 
την Υγειονομική Κρίση του COVID-19» 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5 - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5a 

ΔΡΑΣΗ 5.α.4: «Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμυράς 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6e 

ΔΡΑΣΗ 6.ε.1: «Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος 
σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται 

Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ “Πελοπόννησος” » 
 

 
 
 



 

3 
 

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 

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 47η Γραπτή 

Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, προτείνονται οι παρακάτω 

εξειδικεύσεις τριών (3) νέων δράσεων και η τροποποίηση μιας (1) δράσης στον Άξονα 
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Προτεραιότητας 2Α καθώς και η τροποποίηση δύο (2) δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 3  

όπως παρουσιάζονται αμέσως πιο κάτω1. 

 

α) Τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 9.ii.3 με τίτλο: «Λειτουργία one stop shop / 

κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες» 

Η δράση είχε εγκριθεί αρχικά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, κατά την 5η Γραπτή 

Διαδικασία, στις 3/8/2016 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε, κατά την 37η Γραπτή Διαδικασία 

στις 3/12/2019, προκειμένου να ενισχυθούν τα υφιστάμενα πέντε (5) Κέντρα Κοινότητας με 

πρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα καλύπτει τις δραστηριότητες που 

απευθύνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες πληθυσμού: Το παιδί με την οικογένειά του και τα 

άτομα τρίτης ηλικίας. Με την παρούσα εξειδίκευση: 

1. Παρέχεται η δυνατότητα για περαιτέρω ενίσχυση του προσωπικού των υφιστάμενων πέντε 

(5) Κέντρων Κοινότητας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ορθολογικότερη και 

αποτελεσματικότερη κατανομή εργασίας και να αποσοβηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης 

φαινομένων εξόντωσης (burn-out) των εργαζομένων. Σημειώνεται σχετικά, ότι μέρος του 

νέου πρόσθετου προσωπικού θα καλύψει τις ήδη λειτουργούσες υπηρεσίες των 

υφιστάμενων Κέντρων Κοινότητας και το υπόλοιπο θα καλύψει νέες υπηρεσίες που 

μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της δημιουργίας Παραρτημάτων των Κέντρων Κοινότητας 

που αφορούν σε: α) Κέντρα Ένταξης Μεταναστών και β) Ρομά. 

2. Προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας τουλάχιστον οκτώ (8) νέων Κέντρων Κοινότητας, 

κατά προτεραιότητα σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 ατόμων, χωρίς όμως να 

αποκλείεται η δυνατότητα αυτή και σε μικρότερους πληθυσμιακά Δήμους. Στα νέα Κέντρα 

Κοινότητας που θα αναπτυχθούν σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 40.000 ατόμων, οι 

προβλεπόμενες υπηρεσίες θα είναι αυτές που ήδη παρέχονται, καθώς και αυτές που 

προβλέπεται να αναπτυχθούν με την παρούσα εξειδίκευση στα υφιστάμενα Κέντρα 

Κοινότητας. Στα νέα Κέντρα Κοινότητας που θα αναπτυχθούν σε Δήμους με πληθυσμό κάτω 

των 40.000 ατόμων, οι προβλεπόμενες υπηρεσίες περιορίζονται σε αυτές που ήδη 

παρέχονται στα υφιστάμενα Κέντρα Κοινότητας, εκτός και αν τεκμηριώνεται η ανάγκη 

δημιουργίας Παραρτημάτων είτε για την υποστήριξη των μεταναστών, είτε για την 

υποστήριξη των Ρομά που διαβιούν στα διοικητικά τους όρια. 

Με την παρούσα τροποποίηση, ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται πλέον σε 9.700.000 €. 

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 5η Γραπτή Διαδικασία, στις 3/8/2016. 

 

β) Εξειδίκευση καθώς και κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων της νέας Δράσης 9.iii.7: 

«Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για 

άτομα με αναπηρίες» 

Προτείνεται η εξειδίκευση της νέας δράσης 9.iii.7, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων 

αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, με προϋπολογισμό 1.200.000 €, η οποία στοχεύει στην 

προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης προκειμένου για την καταπολέμηση 

των διακρίσεων και του αποκλεισμού που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες 

                                                           
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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παθήσεις και οι οικογένειές τους, καθώς και για την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης.  Η 

δράση στοχεύει συγχρόνως στα εξής τρία επίπεδα: α) κοινωνία - δικαιώματα,  β) περιφερειακή και 

τοπική αυτοδιοίκηση - χάραξη πολιτικών, γ) εργασία - κοινωνική ένταξη. Πιο συγκεκριμένα, η 

δράση περιλαμβάνει: 

1. Ενέργειες προώθησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις 
και ένταξη της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις περιφερειακές και τοπικές 
πολιτικές.  
2. Ενέργειες προώθησης της ένταξης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην 
εργασία. 

  

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, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 
(Ε.Σ.Α.μεΑ.) που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με 
αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 
156Α/10.7.96) και Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας. Ως εκ 
τούτου, η μόνη κατάλληλη μεθοδολογία αξιολόγησης της προτεινόμενης προς χρηματοδότηση 
πράξης, είναι η άμεση αξιολόγηση. 
 

 

γ) Εξειδίκευση καθώς και κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων της νέας Δράσης 9.iv.8: 

«Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και προώθησης της Κοινωνικής Καινοτομίας στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου». 

Προτείνεται η εξειδίκευση της νέας δράσης 9.iv.8, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων 

αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, με προϋπολογισμό 1.000.000 €, η οποία στοχεύει, αφ’ ενός 

στη σύσταση και λειτουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Ν. 4445/19-12-2016 (ΦΕΚ 236/Α/19-12-2016), αφ’ ετέρου, στην 

ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων που αφορούν στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας στο 

πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών με έμφαση στις υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης.  

Επίσης, σημειώνεται ότι, με την παρούσα εξειδίκευση, η υφιστάμενη Δράση με κωδικό 9.iv.8 και 

τίτλο «Ανάπτυξη και Διάδοση της Κοινωνικής Καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», 

καταργείται, καθώς τα σημαντικότερα σημεία της ενσωματώνονται πλέον στην προτεινόμενη 

παρούσα νέα δράση 9.iv.8. 

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, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ως εκ τούτου, η 

μόνη κατάλληλη μεθοδολογία αξιολόγησης της προτεινόμενης προς χρηματοδότηση πράξης, είναι 

η άμεση αξιολόγηση. 

 

δ) Εξειδίκευση καθώς και κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων της νέας Δράσης 9.iv.13: 

«Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας κατά την 

Υγειονομική Κρίση του COVID-19» 

Προτείνεται η εξειδίκευση της νέας δράσης 9.iv.13, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων 

αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, με προϋπολογισμό 13.000.000 €, η οποία στοχεύει, αφ’ 

ενός στην διασφάλιση της ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών   Υγείας 

σε Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο επίπεδο ιδιαιτέρως κατά την υγειονομική κρίση του Covid 

19, αφετέρου στη θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω της πρόληψης, της 
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έγκαιρης ανίχνευσης και της αντιμετώπισης της επιδημίας (Covid 19) σε χώρους 

μεταναστών/προσφύγων, μετακινούμενων πληθυσμών. 

Ειδικότερα, μέσω της δράσης προβλέπονται κυρίως τα εξής: 

1. Η ενίσχυση του Ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα Δημόσια Νοσοκομεία 

της Περιφέρειας, στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,  στο ΕΚΑΒ και τις λοιπές 

δομές υγείας της Περιφέρειας. 

2. Η δημιουργία ή και η ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας που 

παρέχονται στην ομάδα στόχου στις περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση μεταναστών και 

προσφύγων για την προστασία από τον COVID19 και την παροχή των πρώτων υγειονομικών 

υπηρεσιών σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων εντός των καταυλισμών. 

3. Προμήθειες αναλώσιμων ειδών, όπως προστατευτικές μάσκες, ειδικός ρουχισμός 

προστασίας και λοιπά μέσα προφύλαξης, ΚΙΤ για διαγνωστικά τεστ, φαρμακευτικά είδη, 

ιατρικά αέρια κ.ά. Υπηρεσίες εργαστηρίων για την παραγωγή των σχετικών ειδών, για 

κρίσιμη ενημέρωση του κοινού τοπικά, υπηρεσίες απολύμανσης χώρων, διατροφή κ.ά. 

Μίσθωση χώρων εφόσον απαιτηθεί για την εγκατάσταση οικίσκων, μίσθωση καταλυμάτων 

για λόγους απομόνωσης. 

 
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, το Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους από 
αυτόν φορείς και ως εκ τούτου, η μόνη κατάλληλη μεθοδολογία αξιολόγησης της προτεινόμενης 
προς χρηματοδότηση πράξης, είναι η άμεση αξιολόγηση. 
 
 

ε) Τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 5.α.4 με τίτλο: «Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για 

την αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμύρας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». 

Προτείνεται η τροποποίηση της εξειδίκευσης της δράσης 5.α.4, η οποία είχε αρχικά εγκριθεί 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, κατά την 4η Συνεδρίασή της και τροποποιήθηκε 

στη συνέχεια με την 31η Γραπτή Διαδικασία. Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά στην αύξηση 

του προϋπολογισμού της δράσης κατά 1,5 εκατ. €.  

Η εν λόγω προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης προέκυψε ως ανάγκη, 

κατόπιν της διαπίστωσης διευρυμένων αναγκών στην Περιφέρεια για τέτοιου είδους δράσεις 

αντιμετώπισης έντονων πλημμυρικών φαινομένων. 

Με δεδομένο ότι, η προτεινόμενη τροποποίηση της εξειδίκευσης της συγκεκριμένης δράσης, 

αφορά μόνο στην προαναφερόμενη αύξηση του προϋπολογισμού της, με αντίστοιχη και 

σχετικά ανάλογη αύξηση της τιμής στόχο του δείκτη εκροών, που συνδέεται με αυτή τη δράση, 

δεν τροποποιούνται τα ήδη εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατά την 4η 

Συνεδρίασή της κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων. 

Τέλος, αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση της εξειδίκευσης, καταρτίσθηκε και 

υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος για έγκριση, σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις των αντίστοιχων εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των 

λεκανών απορροής των υδατικών διαμερισμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 

στ) Τροποποίηση της Εξειδίκευσης της Δράσης 6.ε.1: «Αναβάθμιση της ποιότητας και της 

λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας 
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Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Ανάπτυξης» στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος»   

Προτείνεται η τροποποίηση της συγκεκριμένης δράσης, η οποία έχει εξειδικευθεί αρχικά με την 

29η Γραπτή Διαδικασία και τροποποιήθηκε με την 33η Γραπτή Διαδικασία, 

συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων κριτηρίων επιλογής πράξεων.  

Η προτεινόμενη τροποποίηση αναφέρεται στα παρακάτω στοιχεία της εξειδίκευσης:  

- Περιορισμός ορισμένων Ειδικών όρων που θα εφαρμοστούν κατά την αντίστοιχη πρόσκληση 

προκειμένου να διευρυνθεί η βάση των δυνητικών δικαιούχων κατά την υποβολή 

προτάσεων χρηματοδότησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποφυγή επικαλύψεων με 

Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ, ΟΧΕ)  που περιλαμβάνουν 

αντίστοιχες δράσεις.  

Με δεδομένη την διεύρυνση της βάσης των δυνητικών δικαιούχων αυξάνεται ο 

προϋπολογισμός της δράσης.   

Οι εν λόγω τροποποιήσεις προέκυψαν ως ανάγκη, κατόπιν του μικρού αριθμού εντάξεων που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης σχετικής πρόσκλησης (ΠΕΛ 57) λόγω των 

δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι δυνητικοί δικαιούχοι να ανταποκριθούν στους Ειδικούς 

Όρους της πρόσκλησης.  
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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% 

Πλαίσιο 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. 

 Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή 
των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του ΕΠ. 
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 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 9ii 
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 

Τ.09.1, T.09.2 

Ειδικός στόχος 2Α4.1: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών 
ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες 

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

 

 

Δράση 9.ii.3  Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με 
διευρυμένες υπηρεσίες  

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 
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 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1, Τ.09.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 
 
 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση, όπως είχε εξειδικευθεί αρχικά περιελάμβανε τη δημιουργία και λειτουργία μίας (1) 
επιτελικής / συντονιστικής δομής στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
και πέντε (5) Κέντρων Κοινότητας (δομές), ένα σε Δήμο - έδρα κάθε μίας από τις πέντε (5) 
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αντίστοιχες πέντε (5) κινητές μονάδες 
(μία ανά Κέντρο Κοινότητας, κατά κύριο λόγο για την εξυπηρέτηση των υπολοίπων Δήμων της 
κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή / και εφ’ όσον υφίσταται ανάγκη για την εξυπηρέτηση 
απομακρυσμένων περιοχών των Δήμων με Κέντρα Κοινότητας).  

Με την παρούσα προτεινόμενη τροποποίηση της εξειδίκευσης της δράσης, δίνεται η δυνατότητα 
δημιουργίας και λειτουργίας επιπλέον Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
περιλαμβάνοντας πλέον και Δήμους, οι οποίοι δεν αποτελούν έδρα Περιφερειακής Ενότητας. Η εν 
λόγω τροποποίηση πραγματοποιείται με βασικό στόχο τη βελτίωση του επίπεδου των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και την αμεσότερη εξυπηρέτηση σημαντικού αριθμού ωφελουμένων 
που συγκεντρώνονται στους Δήμους, οι οποίοι δεν αποτελούν έδρα Περιφερειακής Ενότητας και η 
εξυπηρέτησή τους πραγματοποιείται έως τώρα, κατά βάση, μέσω Κινητής Μονάδας του οικείου 
Κέντρου Κοινότητας του Δήμου – έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας. 

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκεται να αναπτυχθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
μηχανισμός που θα συνδυάζει υποστήριξη από ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και τεχνικές 
δικτύωσης και θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη 
ωφελούμενων που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:  

 Πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των δομών της δράσης και κατά 

προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού.  

 Παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού.  

 Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».  

 Άτομα ευπαθών Κοινωνικών ομάδων (άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής 

προστασίας, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, Ρομά κλπ.).  

 Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες τρίτων χωρών κλπ.  

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, βάσει του θεσμικού πλαισίου (ΚΥΑ Δ14/15834/237/19 

«Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» είναι:  

 Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των ωφελουμένων, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού 

τους επιπέδου και σκοπό την προώθηση στην απασχόληση (εξατομικευμένη και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση με την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής 

στήριξης και κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων)  

 Δικτύωση και συνεργασία με Υπηρεσίες και δομές  

 Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο ευρύ κοινό.  
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Οι Δομές που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της Δράσης θα έχουν ως έργο:  
 
Α. Η ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΔΟΜΗ θα υλοποιεί ενέργειες έμμεσης υποστήριξης των ωφελουμένων 
και άμεσης υποστήριξης και συντονισμού των Κέντρων Κοινότητας και των αντίστοιχων κινητών 
μονάδων, ήτοι:  

 Καταγραφής κοινωνικών αναγκών σε επίπεδο Περιφέρειας  

 Προσδιορισμού της “προσφοράς” παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών (μέσω απογραφής) 

και παράλληλου προσδιορισμού των σχετικών ποσοστών κάλυψης  

 Σχεδιασμού και προγραμματισμού της περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής  

 Σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής Κοινωνικής διαβούλευσης (Περιφέρεια – 

Περιφερειακή Ενότητα- Δήμος)  

 Συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των πολιτικών και 

προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας (εισαγωγή συστήματος 

ποσοτικών κοινωνικών δεικτών)  

 Συνεργασίας και διασύνδεσης των Κέντρων Κοινότητας μεταξύ τους και με τις υπηρεσίες 

απασχόλησης του ΟΑΕΔ, με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες όλων των φορέων (ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού, ΕΟΠΥΥ, ΜΚΟ κλπ) για τα Κοινωνικά Προγράμματα τα οποία είναι ενεργά ή 

σχεδιάζονται για το μέλλον, τις διαδικασίες ένταξής τους σε αυτά, κλπ.  

 Κοινωνικής δικτύωσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου θα υπάρχει δυνατότητα 

ανάπτυξης forum επικοινωνίας και συζήτησης:  

o μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων  

o μεταξύ των επαγγελματιών των φορέων και των χρηστών  

o μεταξύ των χρηστών όπου θα επιτρέπεται στους χρήστες να συμμετέχουν σε ομάδες 

συζητήσεων που τους ενδιαφέρουν.  

Η Επιτελική Δομή θα σχεδιάζει και ανασχεδιάζει δράσεις, ανάλογα με το feedback των Κέντρων 
Κοινότητας από την παρακολούθηση των ωφελούμενων και σε σχέση με τα Προγράμματα της 
τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, και θα φροντίζει για την επίλυση των ζητημάτων που 
θέτουν τα Κέντρα Κοινότητας και οι κινητές μονάδες.  
 
Β. Τα Πέντε (5) Κέντρα Κοινότητας στους Δήμους έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ισάριθμες αντίστοιχες Κινητές Μονάδες (μία κινητή μονάδα σε 
κάθε Κέντρο Κοινότητας):  

 Θα παρέχουν δια ζώσης ενημέρωση και εξατομικευμένη προσέγγιση (συμβουλευτική, 

ψυχοκοινωνική στήριξη, διαμεσολάβηση κλπ) στις ομάδες στόχου για όλα τα Προγράμματα 

απασχόλησης και κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις με τους 

ωφελούμενους, όσο και μέσα από τακτικές ενημερώσεις, δράσεις πληροφόρησης στο γενικό 

πληθυσμό σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, δημοτικής ενότητας, δήμου, θύλακες φτώχειας, 

κλπ.  

 Θα διασυνδέονται και θα συνεργούν με τις τοπικές Κοινωνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας 

/Περιφερειακής Ενότητας, των Δήμων, Νοσοκομείων, ΕΟΠΥΥ, κλπ., όπου υπάρχουν, καθώς 

και με τις τοπικές ανά Περιφερειακή Ενότητα Υπηρεσίες, και Προγράμματα απασχόλησης (πχ 

ΟΑΕΔ), σε όλο το φάσμα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και προώθησης της 

απασχόλησης.  
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 Θα διασυνδέονται με την επιτελική / συντονιστική δομή. Μέσω της διασύνδεσης, θα 

υποβάλουν ερωτήματα και θα λαμβάνουν απαντήσεις από την Ομάδα λειτουργίας της 

Επιτελικής Δομής.  

Οι Κινητές Μονάδες θα είναι συνδεδεμένες επιχειρησιακά τόσο με την Επιτελική Δομή της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσο και με τα αντίστοιχα πέντε (5) Κέντρα Κοινότητας στους Δήμους 
έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων. Κύριος στόχος τους θα είναι η εξυπηρέτηση ως προς τις 
προαναφερθείσες υπηρεσίες των ατόμων κοινωνικά ευπαθών ομάδων των υπολοίπων ΟΤΑ κάθε 
Περιφερειακής Ενότητας, στους οποίους δεν λειτουργεί αυτοτελές Κέντρο Κοινότητας. Για τις 
κινητές μονάδες προβλέπεται από ένα αυτοκίνητο μέσω χρονομίσθωσης (leasing), ήτοι συνολικά 
πέντε (5) αυτοκίνητα.  
 
Γ. Τα Κέντρα Κοινότητας, τα οποία προβλέπεται να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν στους 
πολυπληθέστερους Δήμους της Περιφέρειας, οι οποίοι δεν αποτελούν έδρες των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, θα παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες με τα προαναφερθέντα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων 
εδρών των Περιφερειακών Ενοτήτων, με εξαίρεση τη λειτουργία Κινητής Μονάδας. 

Επιπρόσθετα, για τα συγκεκριμένα Κέντρα Κοινότητας, εφόσον υφίσταται ανάγκη κτιριακών 
μικροδιαμορφώσεων και προμήθειας εξοπλισμού, που κρίνονται απαραίτητες για τη λειτουργία 
των Κέντρων Κοινότητας και συνδέονται άμεσα με τις προτεινόμενες πράξεις, προβλέπεται η 
χρήση συμπληρωματικής (διασταυρούμενης) χρηματοδότησης ΕΤΠΑ/ΕΚΤ, για δαπάνες τύπου 
ΕΤΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3 της υπ' αριθ.: 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (Β 5968/31-
12-2018), μέσω χρηματοδότησης διακριτού υποέργου και εντός ορίου έως 10% του Άξονα 
Προτεραιότητας. 
 
Επιπλέον, με την παρούσα τροποποίηση, παρέχεται η δυνατότητα στελέχωσης τόσο των 
υφιστάμενων Κέντρων Κοινότητας, όσο και των νέων, με πρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό, το 
οποίο θα καλύπτει αφ’ ενός τις δραστηριότητες που απευθύνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες 
πληθυσμού, το παιδί με την οικογένειά του και τα άτομα τρίτης ηλικίας, αφ’ ετέρου τις 
συγκεκριμένες δράσεις που στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες ωφελουμένων όπως Ρομά και 
μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Με την επιπλέον στελέχωση, η κατανομή εργασίας 
θα γίνει ορθότερη και αποτελεσματικότερη, θα αποσοβηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης φαινομένων 
εξόντωσης (burn-out) των εργαζομένων, ενώ θα μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερο οι 
δυνητικές αρμοδιότητες που η νομοθεσία προβλέπει για τα Κέντρα Κοινότητας. 
 
Τέλος, αναφέρεται ότι η χρηματοδότηση της λειτουργίας όλων των ανωτέρω δομών (υφιστάμενων 
ή νέων) θα διαρκέσει έως τις 30/9/2023. 
 
Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Ευπαθή άτομα και ομάδες του πληθυσμού, όπως: άτομα 
και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, δικαιούχοι του 
κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι ωφελούμενοι 
προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, ΑΜΕΑ, Ρομά κλπ.), μετανάστες/πρόσφυγες. 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/Ο
ΧΙ) 

Άνδρ
ες 

Γυναίκ
ες 

Σύνολο 

05502 
Αριθμός υποστηριζόμενων 
δομών  

Αριθμός Μετάβαση   14 ΝΑΙ OXI 

05503 
Αριθμός επωφελουμένων των 
υποστηριζόμενων δομών  

Αριθμός Μετάβαση   25.500 OXI OXI 
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CO22 

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

Αριθμός Μετάβαση   14 OXI OXI 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες 
Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 9.700.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 9.700.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 7.760.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.940.000,00 

      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) 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Για την Επιτελική Εποπτική Δομή, η Περιφέρεια Πελοποννήσου  

 Για τα Κέντρα Κοινότητας (υφιστάμενα ή νέα): οι Δήμοι ή και οι φορείς που συστήνονται και 

εποπτεύονται από αυτούς (όπως Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις), με 

Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια για τον συντονισμό της δράσης τους. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη για την 

υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης: 

Όσον αφορά στις ήδη ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ «Πελοπόννησος» στο πλαίσιο της δράσης 9.ii.3,  

οι αλλαγές που πραγματοποιούνται με την παρούσα τροποποίηση της εξειδίκευσης, θα 

ενσωματωθούν μέσω τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης, σύμφωνα με τη Διαδικασία ΔΙΙ_9 

«Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (πράξεις πλην ΚΕ) ως ακολούθως: 

 Η ΕΥΔ θα αποστείλει επιστολή προς τους Δικαιούχους με συγκεκριμένες οδηγίες για την 

υποβολή αιτήματος τροποποίησης. Οι οδηγίες θα αφορούν τα βασικά στοιχεία που 

τροποποιούν την πράξη όπως το χρονοδιάγραμμα, την επιπλέον στελέχωση και τον 

προϋπολογισμό. 

 Το αίτημα θα υποβληθεί στη ΔΑ από το δικαιούχο με την επανυποβολή του Τεχνικού Δελτίου 

Πράξης, τη συμπλήρωση των Πεδίων 21-29 «Αντικείμενο Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου 

Πράξης» και την ενσωμάτωση των προτεινόμενων αλλαγών επί των στοιχείων της Πράξης σε 

αυτό. 

 Ο Δικαιούχος με την υποβολή του τροποποιημένου ΤΔΠ υποβάλλει σχέδιο τροποποίησης της 

ΑΥΙΜ, με ενσωματωμένες τις αλλαγές που αφορούν στην πράξη του 
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 Η Δ.Α. επιλέγει το πεδίο «απαραίτητα για την ορθή υλοποίηση της πράξης» (πεδίο 31) στον 

Πίνακα «Χαρακτηρισμός (Αιτίες / Εκτίμηση) Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης» του 

Τ.Δ.Π. 

Επίσης, με βάση την παρούσα τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης, καθίσταται δυνατή η 

έκδοση νέας πρόσκλησης προς δυνητικούς δικαιούχους για την ένταξη πράξεων συγκρότησης και 

λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας σε Δήμους, οι οποίοι δεν αποτελούν έδρα Περιφερειακής 

Ενότητας και συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό εν δυνάμει ωφελουμένων στην περιοχή 

αρμοδιότητάς τους. Η αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων θα είναι άμεση. 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Εκπληρώθηκε 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Εκπληρώθηκε 

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

- 

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

Έγκριση αναπροσαρμοσμένων κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής 
πράξης 

Εκπληρώθηκε (Αύγουστος 
2016)  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης Ιούνιος 2020 

 
 
 

Θεματικός Στόχος 09 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας και κάθε διάκρισης 

Επενδυτική προτεραιότητα Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση 
των ίσων ευκαιριών  

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.1 

Ειδικός στόχος 2Α5.1: Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων που 
πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην 
αγορά εργασίας  

2Α5.2: Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες).  

Δείκτης αποτελέσματος 11102: Συμμετέχοντες με αναπηρία 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 
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Δράση 9iii.7: Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης για άτομα με αναπηρίες 

 
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 
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 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 
  

Περιγραφή της δράσης 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης προκειμένου για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και του αποκλεισμού που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες 
παθήσεις και οι οικογένειές τους, καθώς και για την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης, κατ’ 
εφαρμογή του ν.4074/2012 με τον οποίο η ελληνική Πολιτεία κύρωσε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 
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δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, προβλέπεται η ανάπτυξη μιας σύνθετης δράσης στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα στοχεύσει συγχρόνως στα παρακάτω τρία επίπεδα:  

α) κοινωνία - δικαιώματα,   
β) περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση - χάραξη πολιτικών,  
γ) εργασία - κοινωνική ένταξη.  
 
Πιο συγκεκριμένα, η ολοκληρωμένη παρέμβαση διαρθρώνεται στους παρακάτω άξονες:   
 

Άξονας 1: Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και 
ένταξη της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις περιφερειακές και τοπικές πολιτικές  

Στόχοι 

 Η ενδυνάμωση: α) των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που υφίστανται απλή ή 

πολλαπλή διάκριση (π.χ. γυναίκες με αναπηρία, μετανάστες με αναπηρία κ.λπ.)  και β) των γονέων 

και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, μέσω δράσεων ενημέρωσης, 

ενεργοποίησης και δικτύωσης, προκειμένου να μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.   

 Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και στοχευμένων 

ομάδων (εργοδοτικοί φορείς, οργανώσεις καταναλωτών, επαγγελματικές ενώσεις, γυναικείες 

οργανώσεις, συλλόγους μεταναστών κ.λπ.), καθώς και στελεχών φορέων παροχής υπηρεσιών, 

όπως ενδεικτικά ΚΕΠ, Κέντρων Κοινότητας, ΚΠΑ ΟΑΕΔ, αναφορικά με τα δικαιώματα και την άρση 

των εμποδίων προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.   

 Η ενίσχυση της ικανότητας των αιρετών και μη στελεχών της περιφερειακής και τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς και στελεχών άλλων συλλογικών φορέων, όπως ενδεικτικά κοινωνικών 

εταίρων, επιστημονικών οργανώσεων, να ενσωματώνουν τη διάσταση της δικαιωματικής 

προσέγγισης στη χάραξη των πολιτικών, μέτρων και προγραμμάτων.  

Ενδεικτικές ενέργειες 
- Έρευνα κοινής γνώμης για τις στάσεις και τις αντιλήψεις έναντι των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες 

παθήσεις και τις οικογένειές τους, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». Τα αποτελέσματα της 

έρευνας θα αποτελέσουν εισροή για όλες τις λοιπές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 

που αναπτυχθούν σχετικά. 

- Ενέργειες ενημέρωσης των αιρετών στελεχών της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης με 

στόχο την καθολική συμπερίληψη της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας σε όλες τις 

τοπικές πολιτικές και πρακτικές που οδηγούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με 

αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένης της ίσης 

μεταχείρισης, της ισότιμης συμμετοχής σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και της κοινωνικής 

ένταξης/συμπερίληψής τους. 

- Ενέργειες υποστήριξης των στελεχών της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τον  

τρόπο συμπερίληψης  και εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες. 

- Ενέργειες προώθησης της φυσικής και της ψηφιακής προσβασιμότητας  με στόχο τη διασφάλιση 

της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους 

στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς 

και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων. 

- Ενέργειες προώθησης της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. 

- Ενέργειες προώθησης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στους 

αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία. 
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- Ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης του μαθητικού πληθυσμού της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις 

οικογένειές τους. 

- Ενέργειες δικτύωσης του αναπηρικού κινήματος με τα κινήματα προστασίας του περιβάλλοντος, 

του καταναλωτή, καθώς και τα κινήματα της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης, 

προκειμένου τα κινήματα αυτά να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και μοχλοί προώθησης των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, στις περιοχές 

που δραστηριοποιούνται. 

 
 
Άξονας 2: Προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία  
Στόχοι 

 Η ανάπτυξη των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων για την 

ενδυνάμωση των ωφελούμενων και συνακόλουθα η διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης 

αποτελεσματικών επαγγελματικών αποφάσεων. 

 Ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων απαιτήσεων για τις δεξιότητες, ικανότητες και 

γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι μέσω της κατάρτισης. 

 Η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων με στόχο την ένταξή τους 

στην αγορά εργασίας. 

 Η εξοικείωση των ωφελούμενων με το εργασιακό περιβάλλον. 

 Η πολύπλευρη και ποιοτική ενίσχυση των ωφελούμενων, καθώς και η βελτίωση της 

κοινωνικής θέσης και του βιοτικού τους επιπέδου. 

 
Ενδεικτικές ενέργειες 
Προβλέπεται η υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης με 
συμμετοχή τουλάχιστον 120 ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Τα προγράμματα 
κατάρτισης περιλαμβάνουν: 

 θεωρητική κατάρτιση, στο πλαίσιο της οποίας θα υπάρχει πρόβλεψη για παροχή 

διερμηνείας ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Τα αντικείμενα κατάρτισης θα αφορούν στον τομέα  

των νέων τεχνολογιών, του εμπορίου, του τουρισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 

 συμβουλευτική υποστήριξη (ομαδική και ατομική), 

 πιστοποίηση, 

 συνοδευτικές ενέργειες για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση. 

Στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα και επίδομα 

πρακτικής άσκησης για τους συμμετέχοντες. 

  

 Ωφελούμενοι της δράσης 

Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), τα άτομα με χρόνιες 

παθήσεις και οι οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Επίσης, οι 

οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 

Δείκτες Εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρε
ς 

Γυναίκε
ς 

Σύνολο 

CO16 
Συμμετέχοντες με 

Αναπηρία 
Αριθμός  Μετάβαση   120 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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CO20 

Αριθμός έργων πλήρως ή 
μερικώς εκτελεσθέντων 

από κοινωνικούς εταίρους 
ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Αριθμός  Μετάβαση   1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα - Προϋπολογισμός 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες 
Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.200.000,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.200.000,00 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 960.000,00 

 Εθνική Συμμετοχή (δ) 240.000,00 

 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) 0,00 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι  

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ). 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και 

συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα 

αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας 

σε ζητήματα αναπηρίας, μέλος με δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές Παρακολούθησης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με 

Αναπηρία (European Disability Forum), του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με 

αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και διαθέτει διαχειριστική επάρκεια Β 

και Γ Τύπου και διαπίστευση ως φορέας παροχής προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης». 

 

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 είναι άμεση και θα διεξαχθεί 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. Δεν 
απαιτείται προηγούμενη διαβούλευση με το Υπουργείο Υγείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Επιπρόσθετα, έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου η 
Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Ως εκ 
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τούτου έχουν εκπληρωθεί όλες οι  θεσμικές, διοικητικές προϋποθέσεις για την έναρξη εφαρμογής 
της Δράσης. 

 

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) Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2020 

Εκτιμώμενη Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Ιούλιος 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.8:  Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και προώθησης της Κοινωνικής 
Καινοτομίας στην Περιφέρεια 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 

 

 ΟΧΕ  
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 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________ (συμπληρώστε) 

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 (Έχει εκπληρωθεί) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 
 

Περιγραφή δράσης 

Ο στόχος της Δράσης είναι διττός και αφορά, αφενός στη σύσταση και λειτουργία Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Ν. 
4445/19-12-2016 (ΦΕΚ 236/Α/19-12-2016), και αφετέρου, στην ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων 
που αφορούν στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας στο πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών 
με έμφαση στις υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. Οι δύο αυτοί στόχοι τελούν σε συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα μεταξύ τους για τρεις κυρίως λόγους:  
α) αφορούν και οι δύο στο πεδίο των παροχής κοινωνικών  υπηρεσιών,  
β) περιλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό κοινές επιμέρους ενέργειες και μέσα υλοποίησης,  
γ) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον ίδιο δικαιούχο φορέα, ήτοι τη Διεύθυνση 
Κοινωνικής Μέριμνας που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η επιλογή του συγκεκριμένου δικαιούχου 
αιτιολογείται πρώτον, διότι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ορίζεται ρητά στο άρθρο 4 του Ν. 
4445 ως αναπόσπαστο τμήμα του Εθνικού Μηχανισμού Κοινωνικής Ένταξης σε περιφερειακό 
επίπεδο και δεύτερον, διότι σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 4345/30-12-2016), η Διεύθυνση 
Κοινωνικής Μέριμνας είναι η καταλληλότερη για να αναλάβει τον σχεδιασμό και την οργάνωση 
της προώθησης της καινοτομίας στην παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών σε περιφερειακό 
επίπεδο. Αναλυτικότερα: 

1. Ως προς το σκέλος της δράσης που αφορά στη σύσταση και λειτουργία 
Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης: 

Σύμφωνα με τον Ν. 4445, το βασικό όργανο σε επίπεδο Περιφέρειας που θα συμμετέχει στον 
Εθνικό Μηχανισμό Κοινωνικής Ένταξης είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας που υπάγεται στη 
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Βάσει του άρθρου 13 του ίδιου νόμου, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας (κάθε) Περιφέρειας 
είναι αρμόδια για: 

 την κατηγοριοποίηση, ιεράρχηση και επεξεργασία παρεμβάσεων, προτάσεων και 

επιμέρους αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και 

τις σχετικές εισηγήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των αρμόδιων για θέματα κοινωνικής 

προστασίας υπηρεσιών τους, 

 τη διατύπωση εισηγητικών προτάσεων για τη λήψη μέτρων και τη διαμόρφωση σχετικών 

πολιτικών και την υποβολή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση, 
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 τη σύνταξη της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.), σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 

Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, 

 τον συντονισμό των Δήμων εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας σε θέματα 

κοινωνικής αλληλεγγύης και τη μέριμνα για την εφαρμογή των οριζόντιων μέτρων πολιτικής και 

την ανάπτυξη παρεμβάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης ειδικών τοπικών αναγκών, 

 την κατάλληλη υποστήριξη και διάθεση τεχνογνωσίας στους Δήμους για την εφαρμογή και 

παρακολούθηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, 

 τη δικτύωση όμορων Δήμων με επιδιωκόμενο σκοπό την αντιμετώπιση κοινών αναγκών, 

 την παρακολούθηση σε περιφερειακό επίπεδο των ΠΕ.Σ.Κ.Ε., με έμφαση στην πρόοδο, 

που έχει επιτευχθεί κατά την εφαρμογή των επιμέρους δράσεων και την επίτευξη των στόχων που 

έχουν τεθεί, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο Δήμων, 

 την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από τα πληροφοριακά συστήματα και τις 

εισηγήσεις των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων, καθώς και την εξέταση της μεταβολής των 

δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 

 τη διενέργεια τακτικών συναντήσεων με εκπροσώπους της οικείας Περιφέρειας, των 

Δήμων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων υλοποίησης 

παρεμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο πλαίσιο 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Υ.Δ.-Π.Ε.Π.), του Τμήματος Κοινωνικών 

Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά με την υλοποίηση των επιμέρους 

παρεμβάσεων και γενικότερα τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου – διαβούλευσης σε 

περιφερειακό επίπεδο, 

 τη δικτύωση των φορέων υλοποίησης προνοιακών παρεμβάσεων και κοινωνικών 

υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο, 

 την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών και τον εντοπισμό αποκλίσεων στην υλοποίηση, 

 τη διαβίβαση στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών προς το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό 

Σύστημα (Ε.ΓΠ.Σ.) του Εθνικού Μηχανισμού, και τη σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης, κατόπιν 

έγκρισης από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας της 

Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

 
Με αναφορά το παραπάνω πλαίσιο των στόχων και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Μέριμνας, το Παρατηρητήριο Κοινωνικής ένταξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί τόσο 
τον βασικό μηχανισμό για την διακυβέρνησης της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., όσο και το θεσμικό λειτουργικό 
υποσύστημα συμμετοχής της περιφέρειας στον Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Συγκεκριμένα, η 
σύσταση και λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 
4445,  αποσκοπεί: 

 στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, που εξειδικεύονται 

στο πλαίσιο της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., 

 στην ανάδειξη των τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, 

πρόνοιας και αλληλεγγύης, 

 στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού, 

 στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού. 
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Για την εκπλήρωση των ως άνω στόχων, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο προωθεί τις 
ακόλουθες δράσεις: 
α) την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 

για τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της οικείας Περιφέρειας, 

β) την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών 
κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται 
της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας, 

γ) την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα 
των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, 

δ) Τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων 
στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής. 

2. Ως προς το σκέλος της δράσης που αφορά στην προώθηση της κοινωνικής 
καινοτομίας: 
Όπως προαναφέρθηκε, οι δράσεις προώθησης της κοινωνικής καινοτομίας στην περιφέρεια 
Πελοποννήσου προβλέπεται να αναπτυχθούν στο πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών με 
έμφαση στις υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. Η κοινωνική καινοτομία μπορεί να οριστεί ως η 
ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών (προϊόντων, υπηρεσιών και μοντέλων) για την κάλυψη 
των κοινωνικών αναγκών και τη δημιουργία νέων κοινωνικών σχέσεων ή συνεργασιών. 
Αντιπροσωπεύει νέες απαντήσεις στις πιεστικές κοινωνικές απαιτήσεις, οι οποίες 
επηρεάζουν τη διαδικασία των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.   
 
Σύμφωνα με τον Οδηγό για την Κοινωνική Καινοτομία της Ε.Ε.2 οι περιφερειακές αρχές 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό οργανωτικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής 
καινοτομίας, αναπτύσσοντας, μεταξύ των άλλων, στρατηγική και επιχειρησιακό σχέδιο 
προώθησης της κοινωνικής καινοτομίας, σε σύνδεση με την αντίστοιχη στρατηγική έξυπνης 
εξειδίκευσης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής μπορούν να προβλέπονται συγκεκριμένες 
δράσεις προώθησης της κοινωνικής καινοτομίας, με έμφαση στις ανάγκες της περιφέρειας 
και αξιοποιώντας τα εκάστοτε προσφορότερα μέσα. 
 
Στο πλαίσιο συνεπώς αυτό, για την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας στην περιφέρεια 
Πελοποννήσου προβλέπεται η ανάπτυξη των παρακάτω τεσσάρων (4) κύριων ομάδων 
ενεργειών: 

i) Σχεδιασμός περιφερειακής στρατηγικής και επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την 

προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας, στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνονται κυρίως οι 

εξής επιμέρους ενέργειες: 

o ο ορισμός των στελεχών του φορέα υλοποίησης που θα αναλάβουν το ρόλο του 

συντονιστή για την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας, 

o η διασύνδεση του φορέα υλοποίησης με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα 

ερευνητικά κέντρα της περιφέρειας, που θα έχουν ως αντικείμενό τους την κοινωνική 

καινοτομία, για τη συμβολή τους, αφ’ ενός στο σχεδιασμό της περιφερειακής στρατηγικής 

και του αντίστοιχου επιχειρησιακού σχεδίου, αφ’ ετέρου για τον καθορισμό του ρόλου τους 

στις ενέργειες ενδυνάμωσης (βλ. κατωτέρω), 

                                                           
2
 Guide to Social Innovation, European Commission, 2013. 
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o η ενίσχυση των γνώσεων και των ικανοτήτων (μέσω οργανωμένων ενεργειών 

μάθησης από τα συνεργαζόμενα πανεπιστημιακά τμήματα) των στελεχών του φορέα 

υλοποίησης στο πεδίο της κοινωνικής καινοτομίας, 

o ο προσδιορισμός ενός συνόλου κριτηρίων για την αξιολόγηση της κοινωνικής 

καινοτομίας στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης, 

o η καταγραφή των περιφερειακών δομών και των φορέων παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών στην περιφέρεια (δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων), 

o η καταγραφή και αξιολόγηση της κοινωνικής καινοτομίας των εφαρμοζόμενων σε 

περιφερειακό επίπεδο προσεγγίσεων και μεθοδολογιών κοινωνικής ένταξης που υιοθετούν 

οι φορείς (δημόσιοι, ιδιωτικές και κοινωνικές  επιχειρήσεις). 

o ο προσδιορισμός των αναγκών σε δεξιότητες των στελεχών των φορέων παροχής 

υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης, καθώς και σε άλλα μέσα και εργαλεία που απαιτούνται για 

την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας 

 

ii) Οργανωτική ενδυνάμωση των περιφερειακών δομών και των φορέων παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας, στο πλαίσιο της 

οποίας περιλαμβάνονται, κυρίως, ενέργειες ενδυνάμωσης των στελεχών που 

δραστηριοποιούνται, είτε σε περιφερειακές δομές, είτε σε φορείς παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης που μπορούν να αφορούν:  

o σε εισαγωγική –σεμιναριακή / βραχύρρυθμη - κατάρτιση,  

o σε ενισχυτική κατάρτιση, στο πλαίσιο της οποίας θα αξιολογούνται και ήδη 

υφιστάμενες ιδέες / προτάσεις στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,  

o εξειδικευμένη κατάρτιση (θεωρητική, πρακτική, work placed ή work based) 

στελεχών φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών,  

o κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων στο πεδίο παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών, 

o κατάρτιση στελεχών ιδιωτικών επιχειρήσεων στο πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών. 

 

iii) Ανάπτυξη εργαλείων και μέσων προώθησης της κοινωνικής καινοτομίας, στο 

πλαίσιο της οποίας  περιλαμβάνονται κυρίως τα εξής:  

o Ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών και εργαλείων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 

ένταξης. 

o Ανάπτυξη πλατφόρμας μετάβασης της καινοτομίας (πλατφόρμα –ηλεκτρονική- στο 

περιβάλλον της οποίας πολλαπλά ενδιαφερόμενα μέρη από τον δημόσιο, τον ακαδημαϊκό, 

τον ιδιωτικό ή τον τρίτο τομέα, αλληλεπιδρούν και ανταλλάσουν ιδέες και προτάσεις για 

την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων / προκλήσεων). 

o Σύναψη συνεργασιών με επιμελητήρια προκειμένου για την προώθηση υπηρεσιών 

και εργαλείων σε όσους ενδιαφέρονται ή δραστηριοποιούνται στο πεδίο των κοινωνικών 

υπηρεσιών 

 

iv) Προώθηση και προβολή καλών πρακτικών, όπου περιλαμβάνονται κυρίως: 

o Σχεδιασμός και λειτουργία ιστοσελίδας για την Κοινωνική Καινοτομία, 

o Ηλεκτρονικό news letter, 

o Ανάπτυξη «Social Innovation Forum» με συμμετοχή στελεχών της περιφερειακής 

διοίκησης, του δικαιούχου φορέα, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των 
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κοινωνικών επιχειρήσεων, των στελεχών των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 

ένταξης, καθώς και των ωφελουμένων. 

 
Βάσει των ανωτέρω ενεργειών που προβλέπεται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο των δύο 
σκελών της Δράσης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Προώθηση της 
Κοινωνικής Καινοτομίας), εκτιμάται ότι, πέραν των μονίμων στελεχών της αρμόδιας 
υπηρεσιακής μονάδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που θα επιφορτιστούν τις σχετικές 
λειτουργίες, θα απαιτηθούν επίσης: 
α) Υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες με κατάλληλα προσόντα, εξειδίκευση και 

σχετική επαγγελματική εμπειρία. 
β) Προμήθεια υπηρεσιών όπως ειδικές έρευνες πεδίου και μελέτες που θα είναι 

απαραίτητες: α) για τη συγκέντρωση στοιχείων και την τροφοδότηση του Ε.ΓΠ.Σ. του 
Εθνικού Μηχανισμού, β) τον σχεδιασμό και την υποστήριξη της υλοποίησης της 
στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδίου για την προώθηση της κοινωνικής 
καινοτομίας. 

γ) Λοιπές δαπάνες, όπως ενδεικτικά, προμήθεια εξοπλισμού (hardware και software) και 
διάφορες άλλες ενέργειες για την υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και προώθησης της Κοινωνικής Καινοτομίας, όπως 
ενέργειες προβολής και δημοσιότητας, δράσεις δικτύωσης κ.λπ. 

 
 
Η δράση θα έχει διάρκεια έως 30-09-2023 . 

 
Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου:  

- Άμεσα ωφελούμενοι της δράσης είναι οι φορείς και τα στελέχη των φορέων 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικά 

των κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. 

- Ωφελούμενοι της Δράσης είναι επίσης το σύνολο του πληθυσμού της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς θα ωφεληθούν έμμεσα από τα 

αποτελέσματα της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου 

Κοινωνικής Ένταξης και προώθησης  της Κοινωνικής Καινοτομίας. 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 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 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 

 
 
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 τη μεθοδολογία της άμεσης αξιολόγησης, 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.  
Επίσης, έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου η 
Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. 
Ως εκ τούτου έχουν εκπληρωθεί όλες οι θεσμικές, διοικητικές προϋποθέσεις για την έναρξη 
εφαρμογής της πράξης. 
 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  εκπληρώθηκε 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  εκπληρώθηκε 

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

- 

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

Έγκριση αναπροσαρμοσμένων κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής 
πράξης 

Ιούνιος 2020 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης Ιούνιος 2020 
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Δράση 9.iv.13:  Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυσης των Υπηρεσιών 
Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του COVID-19 

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 

 

Περιγραφή δράσης 
Στο πλαίσιο της παρούσης υγειονομικής κρίσης το Υπουργείο Υγείας θέτει ως προτεραιότητα την 
πρόληψη των άμεσων κινδύνων, τη συνεχή ανάπτυξη για βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες, 
την ενίσχυση των ικανοτήτων των υπηρεσιών, την  ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη, την 
επιτήρηση και την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση συμβάντων επικίνδυνων για τη 
δημόσια υγεία με τον περιορισμό ενδεχόμενων συνεπειών τους. Για το λόγο αυτό προτείνεται 
δέσμη ενεργειών που αποσκοπούν: 

- στην διασφάλιση της ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών   Υγείας σε 

Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο επίπεδο ιδιαιτέρως κατά την υγειονομική κρίση του Covid 19 

- στη θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω της πρόληψης, της έγκαιρης ανίχνευσης 

και της αντιμετώπισης της επιδημίας (Covid 19) σε χώρους μεταναστών/προσφύγων, 

μετακινούμενων πληθυσμών. 

Αναλυτικότερα, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις διαρθρώνονται ως εξής: 
1η Παρέμβαση: Διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας 
σε Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο επίπεδο ιδιαίτερα κατά την παρούσα Υγειονομική Κρίση 
του COVID – 19, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Η Παρέμβαση αποσκοπεί: 
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1. Στην έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων νέου κορωνοϊού  (Covid-

19 ΚΥ), καταρχήν στα νοσοκομεία αναφοράς ή/και στα Κέντρα Υγείας αναφοράς (ανάλογα με την 

βαρύτητα των συμπτωμάτων της νόσου) 

2. Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο, που δεν 

αφορά σε λοίμωξη του αναπνευστικού, από τις υπόλοιπες δομές υγείας, πλέον των δομών 

αναφοράς. 

3. Στην παραπομπή και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν 

νοσηλείας, στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη.  

 
Στο πλαίσιο της 1ης παρέμβασης περιλαμβάνεται η ενίσχυση του Ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού 
προσωπικού στα Δημόσια Νοσοκομεία της Περιφέρειας, στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας,  στο ΕΚΑΒ και τις λοιπές δομές υγείας της Περιφέρειας. 

Η  ως άνω ενίσχυση υλοποιείται με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την 
αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του COVID – 19, και την μείωση της επίπτωσης των 
συνεπειών στην γενικότερη υγεία του πληθυσμού. Οι επαγγελματίες υγείας που προσλαμβάνονται 
είναι ιατροί όλων των ειδικοτήτων, καθώς και λοιπό νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό με 
συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ διετούς διάρκειας με εξαίρεση το ιατρικό προσωπικό που θα καλύψει 
θέσεις σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, για το οποίο οι συμβάσεις είναι τριετούς διάρκειας, 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι παραπάνω θα υπηρετήσουν στην αλυσίδα υπηρεσιών 
υποδοχής-triage, διάγνωσης και διαχείρισης της νόσου στα Νοσοκομεία Αναφοράς, αλλά και στο 
σύνολο των δομών υγείας της Περιφέρειας. 

 
Για την επιλογή του Προσωπικού που θα καλύψει τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας  της 
Περιφέρειας, λήφθηκε υπόψη ένα σημαντικό τμήμα των αναγκών ενίσχυσης προσωπικού για την 
αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19, όπως ζητήθηκαν αρμοδίως και εγκρίθηκαν από το 
Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εθνικής Νομοθεσίας και ειδικότερα σε 
συνέχεια  των  Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύουν. Με βάση την ανάλυση των 
αναγκών αυτών, στο πλαίσιο της 1ης παρέμβασης προβλέπεται η ενίσχυση των δομών υγείας της 
περιφέρειας Πελοποννήσου με τουλάχιστον διακόσια τριάντα (230) άτομα, εκ των οποίων 
τουλάχιστον τα έξι (6) θα αφορούν σε ιατρούς. 

Λόγω των επιτακτικών αναγκών και αναγκών έγκαιρης διαφύλαξης και προστασίας της δημόσια 
υγείας του πληθυσμού δύναται να εφαρμοστούν όλες οι ισχύουσες διατάξεις της   «ΠΡΑΞΗΣ  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/11-
03-2020, τεύχος πρώτο), όπως επικαιροποιείται και ισχύει, καθώς και των διατάξεων του 
4412/2016 όπως ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 32. 

 
2η Παρέμβαση:  Θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω  πρόληψης, έγκαιρης 
ανίχνευσης και αντιμετώπιση επιδημιών (Covid 19) σε χώρους  φιλοξενίας μετακινούμενων 
πληθυσμών, μεταναστών/προσφύγων  

Στο πλαίσιο της 2ης Παρέμβασης προβλέπεται η ολοκλήρωση ενός Δικτύου Διασφάλισης 
Δημόσιας Υγείας με έμφαση σε περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση  μεταναστών και 
προσφύγων.  
Η αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών και η ανάγκη 
τόσο της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, των περιοχών 
που αποτελούν πύλες εισόδου αλλά και αυτών που ο συγκεκριμένος πληθυσμός  μεταφέρεται, 
καθώς επίσης και  η εστιασμένη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των ωφελουμένων 
(προσφύγων – μεταναστών) στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων Μεταναστών (ΚΦΠΜ) 
αποτελούν ένα μεγάλης και σύνθετης κλίμακας εγχείρημα που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τις 
απαιτήσεις σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης των 
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προσφύγων, η Ελλάδα αντιμετωπίζει έναν πολύ επικίνδυνο συνδυασμό δύο σημαντικών 
παραγόντων κινδύνου: ταχέως αυξανόμενα ρεύματα (και ορατή συνέχιση της αύξησης, ειδικά 
μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνικά / τουρκικά σύνορα) υπερπληθυσμός στους χώρους 
συγκέντρωσης σε συνδυασμό με το ξέσπασμα του κορωνοϊού COVID-19. 

Στην παρούσα χρονική συγκυρία και υπό το πρίσμα της πανδημίας του COVID-19, ο πληθυσμός των 
μεταναστών/προσφύγων που φιλοξενούνται στις προαναφερόμενες δομές, αποτελούν μεν μέρος 
του γενικού πληθυσμού της χώρας, πλην όμως, οι χωροταξικές συνθήκες διαβίωσής τους δηλαδή 
η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων στην ίδια περιοχή απαιτεί τη λήψη ειδικότερων μέτρων 
στον τομέα της εκκένωσης και της απομόνωσης, για υγειονομικούς λόγους μέγιστης προστασίας, 
τόσο της υγείας του συγκεκριμένου πληθυσμού, όσο και για την προστασία του ευρύτερου 
πληθυσμού. 

Η προσφυγική κρίση και η μαζική ροή πολιτών τρίτων χωρών έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα 
στη συνύπαρξη διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων εντός της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και 
στον τρόπο λειτουργίας βασικών τομέων της δημόσιας διοίκησης, η οποία καλείται πλέον να 
διαχειριστεί τις αυξημένες ροές πληθυσμών από τρίτες χώρες, με τρόπο που σέβεται και μεριμνά 
για τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών.  

Επισημαίνεται δε, ότι 43,3% των Π-Μ που εισέρχονται στην χώρα μας προέρχονται από χώρες 
πληττόμενες από τον Covid19, όπως Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν κλπ. ενώ είναι κρίσιμης 
σημασίας η διασφάλιση της βιωσιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο έχει ήδη 
επηρεαστεί σοβαρά από την έναρξη της πανδημίας.  

Ειδικότερα και ως προς την περιφέρεια Πελοποννήσου, σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση 
φιλοξενούνται περίπου 784 Μετανάστες- Πρόσφυγες στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων 
Μεταναστών (ΚΦΠΜ) στην Κόρινθο. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στο πλαίσιο της 2ης Παρέμβασης προβλέπεται η δημιουργία ή 
και η ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας που παρέχονται στην 
ομάδα στόχου στις περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων για την 
προστασία από τον COVID19 και την παροχή των πρώτων υγειονομικών υπηρεσιών σε περίπτωση 
εμφάνισης κρουσμάτων εντός των καταυλισμών. Για το λόγο αυτό συγκροτείται μια ομάδα 
επαγγελματιών υγείας που θα παρέχει υπηρεσίες όπως περιγράφονται παρακάτω: 

1. Ο ιατρικός έλεγχος (κλινικός και κατά περίπτωση εργαστηριακός έλεγχος) και η καταγραφή 

σημαντικών υγειονομικών παραμέτρων του πληθυσμού ελέγχου (entry screening)  

2. Παροχή όπου χρειάζεται άμεσης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα παιδιών, 

εγκύων γυναικών και ευπαθών ομάδων πληθυσμού της παρέμβασης. 

3. Λοιπές δράσεις δημόσιας υγείας που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εμφάνισης 

λοιμωδών και μη νοσημάτων. 

4. Διαλογή ύποπτων κρουσμάτων μεταδιδόμενων λοιμογόνων νοσημάτων που ενδέχεται να 

έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (COVID-19, ελονοσία ιλαρά κ.λπ.) και λήψη 

κατάλληλων μέτρων για την απομόνωση και την ιατρική διαχείρισή τους.  
 

Κατά την διαλογή αυτή τα διαγνωσμένα, και ύποπτα περιστατικά για τα οποία υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο, θα απομονώνονται σε κατάλληλα 
διαμορφωμένους χώρους (λυόμενοι οικίσκοι  με συνθήκες κλιματισμού αρνητικής πίεσης). 

Όλα τα παραπάνω ιατρικά περιστατικά θα καταγράφονται κατηγοριοποιημένα και θα 
ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές (Υπουργείο Υγείας/ΕΟΔΥ/ΥΠΕ), ενώ θα 
αποφασίζεται η περαιτέρω αντιμετώπιση3 του πλέον κρίσιμου περιστατικού από τις υφιστάμενες 
δομές Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας. 

                                                           
3
 Η περαιτέρω αντιμετώπιση του περιστατικού έγκειται ή στην παραπομπή του περιστατικού στην αντίστοιχή δομή αναφοράς της 

Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είτε στην ενίσχυση ιατρικού προσωπικού επί τόπου του χώρου παραμονής του περιστατικού από το 
νοσοκομείο αναφοράς ή από την ιατρική ομάδα ενίσχυσης που ορίζεται στο έργο.  
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Μέσω της παρέμβασης θα ενισχυθούν οι  υφιστάμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας  εντός 
της οργανωμένης δομής, καθότι στο ΚΦΠΜ έχει παρατηρηθεί δραματική αύξηση της 
συγκέντρωσης πληθυσμού, που λόγω της συνθηκών διαβίωσής τους αποτελεί πιθανό πυρήνα 
εξάπλωσης λοιμωδών  νοσημάτων και ιδιαίτερα του COVID 19. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, η 
ομάδα επαγγελματιών υγείας του έργου [σε συνεργασία με το υφιστάμενο υγειονομικό 
προσωπικό (αν υπάρχει) που δραστηριοποιείται στους εν λόγω χώρους] θα υποστηρίξουν τις 
ανάγκες παροχής υγειονομικών υπηρεσιών ειδικά σε ό,τι αφορά στην ανάσχεση της εξάπλωσης 
λοιμωδών νοσημάτων εντός των χώρων φύλαξης.  

Επίσης, μέσω της παρέμβασης προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών υγειονομικού 
χαρακτήρα μέσα στο ΚΦΠΜ, αλλά σε διακριτό απομονωμένο χώρο που θα καθοριστεί 
αποκλειστικά για λόγους απομόνωσης των πιθανών ή των κρουσμάτων COVID19. Πιο 
συγκεκριμένα προβλέπεται η δημιουργία ζωνών απομόνωσης του πληθυσμού στη δομή, που 
παρουσιάζει συμπτώματα ή ύποπτα συμπτώματα για την εκδήλωση της λοιμώδους νόσου. Η 
ομάδα επαγγελματιών θα εργάζεται για την  περίθαλψη και κάλυψη των υγειονομικών αναγκών 
των απομονωμένων (σε καραντίνα) σε ειδικούς χώρους εντός της δομής.  

 
Η περαιτέρω αντιμετώπιση του περιστατικού έγκειται ή στην παραπομπή του περιστατικού στην 
αντίστοιχή δομή αναφοράς της Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είτε στην ενίσχυση ιατρικού 
προσωπικού επί τόπου του χώρου παραμονής του περιστατικού από το νοσοκομείο αναφοράς ή 
από την ιατρική ομάδα ενίσχυσης που ορίζεται στο έργο. 

Η πρώτη ομάδα των επαγγελματικών υγείας που θα υποστηρίξει με παροχή υπηρεσιών 
υγειονομικού χαρακτήρα εντός του  Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων ΚΦΠ αποτελείται από 
τουλάχιστον δέκα (10) μέλη και περιλαμβάνει ιατρούς γενικής ιατρικής ή παθολογίας παιδίατρους, 
νοσηλευτικό και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό και πολιτισμικούς διαμεσολαβητές (διερμηνείς). 

Η δεύτερη ομάδα των επαγγελματιών υγείας για την παροχής υγειονομικών υπηρεσιών εντός 
ενδεδειγμένου χώρου απομόνωσης στο ΚΦΠΜ ή όπου υποδειχθεί αρμοδίως αποτελείται από 
τουλάχιστον έξι (6) άτομα και περιλαμβάνει ιατρούς γενικής ιατρικής ή παθολογίας, καθώς και 
νοσηλευτικό και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό. 

 
Τέλος και ως προς τις ειδικότητες των επαγγελματιών για τις ανωτέρω ομάδες, θα επιδιωχθούν να 
είναι: 

- Για τους ιατρούς: Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Παιδιατρικής, Γυναικολογίας, Πνευμονολογίας, 

Αναισθησιολογίας 

- Για το νοσηλευτικό προσωπικό δύναται να είναι ΤΕ/ΠΕ Νοσηλευτικής ή Μαία 

Σημειώνεται ότι σε κάθε  περίπτωση οι ως άνω ομάδες δύναται να ενισχύονται ανάλογα με το 
υγειονομικό πρόβλημα και τις ανάγκες που προκύπτουν στον πληθυσμό αναφοράς.  

 
Υποστήριξη συντονισμού της δράσης 
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται ενέργειες  επιστημονικής επίβλεψης, συντονισμού και 
αξιολόγησης. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται ενέργειες για την υποστήριξη των δικαιούχων στις 
αυξημένες ανάγκες επιστημονικής εποπτείας  των υποέργων εκτός  των δομών του Ε.Σ.Υ. και  για 
τον αυξημένο διοικητικό φόρτο τοποθέτησης και ανατοποθέτησης του προσωπικού, τον 
συντονισμό μεταξύ των υποέργων προμηθειών και προσωπικού, για την  διασφάλιση της 
προστιθέμενης αξίας της Πράξης, την διανομή των υλικών αναλωσίμων, των ΜΑΠ  κ.ά. και τέλος 
την αξιολόγηση της Δράσης.  

 
Τέλος σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται δαπάνες απλοποιημένου κόστους 
έως 20% των αμοιβών του προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο του Καν. 1303 68β.1, που 
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τροποποιήθηκε με τον Καν.1406/18.07.2018,  για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και 
αναλώσιμων. Στο πλαίσιο των σχετικών δαπανών προβλέπονται ενδεικτικά τα εξής: 

- Αναλώσιμα είδη όπως προστατευτικές μάσκες, ειδικός ρουχισμός προστασίας και λοιπά μέσα 

προφύλαξης, ΚΙΤ για διαγνωστικά τεστ, φαρμακευτικά είδη, ιατρικά αέρια κ.ά. 

- Υπηρεσίες εργαστηρίων για την παραγωγή ειδών ως ανωτέρω, για κρίσιμη ενημέρωση του κοινού 

τοπικά, υπηρεσίες απολύμανσης χώρων, διατροφή κ.ά. 

- Μίσθωση χώρων εφόσον απαιτηθεί για την εγκατάσταση οικίσκων, μίσθωση καταλυμάτων για 

λόγους απομόνωσης. 

 
Το έργο έχει διάρκεια έως 24 μήνες. 
 
 

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 

CV30 

Κόστος των 
δράσεων ΕΚΤ 

για την 
καταπολέμηση 

ή την 
αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων 
της πανδημίας 

COVID-19  

€   13.000.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CV33 

Αριθμός δομών / 
φορέων που 

υποστηρίζονται 
για την 

καταπολέμηση 
ή την 

αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων 
της πανδημίας 

COVID-19 

Φορείς   8 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 13.000.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 13.000.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 10.400.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 2.600.000,00 

      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) 0,00 
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Δυνητικός δικαιούχος 

Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου 
Υγείας. 

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  - 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής και 
αποτελέματος (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας & 
εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

Ιούνιος 2020 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής Πράξης Ιούνιος 2020 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Ιούνιος 2020 
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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.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 9.700.000 Μετάβαση 110 9.700.000 

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.iii.7 1.200.000 Μετάβαση 111 1.200.000 

    9.iv 26.148.084 2.A6.1 15.500.000 9.iv.3 9.286.226 Μετάβαση 112 9.286.226 
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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.4 4.800.000 Μετάβαση 112 4.800.000 

    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.8 1.000.000 Μετάβαση 112 1.000.000 

    9.iv.10 350.000 Μετάβαση 112 350.000 

    9.iv.12 3.300.000 Μετάβαση 112 3.300.000 

    9.iv.13 13.000.000 Μετάβαση 112 13.000.000 

    9iv.ΒΑΑ.1 2.550.000 Μετάβαση 112 2.550.000 

    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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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) 63.189.995€ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Πλαίσιο Επίδοσης 

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

 

Πίνακας:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 3 

Κατηγορία 
περιφέρεια

ς 

 
Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησ
ης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Στόχος 2023 

Σύνολο 

Μετάβαση CO09 

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

Επισκέψεις 
/έτος 

37.000 

Μετάβαση CO18 
Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες ύδρευσης 

Άτομα 45.000 

Μετάβαση F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών EURO 63.189.995 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του πλαισίου επίδοσης, 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 05 – Επενδυτική Προτεραιότητα 5a 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 

πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων 

Επενδυτική προτεραιότητα Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο 
οικοσύστημα 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

- 

Ειδικοί στόχοι 3.2.1: Βελτίωση και διεύρυνση της προστασίας του 
πληθυσμού της Περιφέρειας και της περιουσίας του από 
φυσικές καταστροφές 

Δείκτες αποτελέσματος Τ2478 / Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα 
αντιπλημμυρικής προστασίας    

 

Δράση 5.α.4 : Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την αντιμετώπιση του κινδύνου 
πλημμυράς στην Περιφέρεια 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 
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 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ  

 

Περιγραφή δράσης 

Η Δράση 5.α.4 περιλαμβάνει παρεμβάσεις μικρής κλίμακας αντιπλημμυρικής προστασίας  
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, κατ’ εφαρμογή της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Περιλαμβάνονται αντιπλημμυρικά έργα σε αστικές και ημιαστικές 
περιοχές, παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση και διευθέτηση κοιτών υδατορεμάτων και 
χειμάρρων, την ενίσχυση αναχωμάτων προστασίας υδατορεμάτων, χειμάρρων κλπ   
 
Ειδικότερα, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών 
ροής των υδάτων, τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και 
των αποθεμάτων φερτών υλικών. Στόχος είναι τα υλοποιούμενα έργα να είναι περιβαλλοντικά 
αποδεκτά, τα οποία η φύση μπορεί να αφομοιώσει στις διεργασίες της. Ενδεικτικά, τέτοια έργα 
είναι οι επενδύσεις της κοίτης, του πυθμένα ή/και των πρανών, όπως είναι οι φυτεύσεις, οι 
λιθορριπές, οι λιθοπλήρωτοι συρματοκλωβοί (συρματοστρώματα, συρματοκιβώτια) κλπ.  
Επίσης στόχος είναι η επίτευξη αντιπλημμυρικής προστασίας στο χώρο της εκβολής, η 
απορροή των πλημμυρικών παροχών χωρίς προβλήματα κατάκλυσης εκατέρωθεν εκτάσεων 
και η αποτροπή δημιουργίας διαβρωτικών φαινομένων. 
Το νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία οριοθέτησης για τα υδατορέματα περιλαμβάνεται στον Ν. 
4258/ΦΕΚ 94Α/14-04-2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα- ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και την Απόφαση με 
αριθμ. οικ. 140055 «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου 
οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 – Διευκρινίσεις 
για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης» - ΦΕΚ 428Β/15-02-2017. 
 
Σύμφωνα με το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των 
πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι η εκπόνηση των σχεδίων για την πρόληψη 
και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε τοπικό επίπεδο. Η συγκεκριμένη αυτοδέσμευση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 έχει εκπληρωθεί, με δεδομένο 
ότι έχουν εγκριθεί τα τρία (3) Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας που αφορούν στα 
υδατικά διαμερίσματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα υφίστανται:  

 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41346/322, ΦΕΚ 
2640/Β/05.07.2018) 

 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41356/323, ΦΕΚ 
2691/Β/06.07.2018) 

 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ /41364/324, ΦΕΚ 
2692/Β/06.07.2018) 

 
Στα παραπάνω εγκεκριμένα Σχέδια προσδιορίζονται οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας στα υδατικά διαμερίσματα στην γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, θα 
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πρέπει να εντάσσονται κατά προτεραιότητα στις περιοχές των συγκεκριμένων Ζωνών 
(Ζ.Δ.Υ.Κ.Π). Για την υλοποίηση παρεμβάσεων εκτός των περιοχών των Ζ.Δ.Υ.Κ.Π, απαιτείται 
τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και αιτιολόγηση σχετικά με την ανάσχεση πλημμυρικών 
φαινομένων στις περιοχές αυτές.  
 
Επιπλέον, οι πράξεις που θα επιλεγούν θα πρέπει να συνάδουν με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα. 
Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, που αφορούν στην Πελοπόννησο.  

 
Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Κάτοικοι περιοχών που πλήττονται από πλημμυρικά 
φαινόμενα 

 

Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα  που ακολουθεί αποτυπώνεται ο δείκτης εκροών που αφορά τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης πλαισίου 
επίδοσης 

 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 

CO20 

Πρόληψη και 
διαχείριση 
κινδύνων: 
Πληθυσμός 
που ωφελείται 
από 
αντιπλημμυρικ
ά μέτρα  

 

Άτομα   Μετάβαση 50.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον Πίνακα  που ακολουθεί  αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 6.500.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 6.500.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 5.200.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.300.000 

      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, Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης εκδόθηκε μία πρόσκληση με κωδικό ΠΕΛ 73 
προϋπολογισμού 4,0 εκατ.€, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η ένταξη μιας πράξης 
ύψους 1,6 εκατ.€. Η συγκεκριμένη τροποποίηση της εξειδίκευσης γίνεται προκειμένου να 
εκδοθεί νέα πρόσκληση προϋπολογισμού 5,0 εκατ.€ η οποία προγραμματίζεται να 
δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2020. 

Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου 
να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη δράση. 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  - 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Εκπληρώθηκε 

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

Εκπληρώθηκε 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 11/2018 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της νέας πρόσκλησης 6ος/2020 

 
 

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

προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των 
προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για 
τον περιορισμό του θορύβου 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

- 

Ειδικοί στόχοι 3.6.1: Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων 

3.6.2: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 

Δείκτες αποτελέσματος T2422/ Περιοχές που αναβαθμίζονται σε αστικά οικιστικά 
κέντρα 

 

Δράση 6.ε.1: Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού 
περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ 
«Πελοπόννησος» 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  
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 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 
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  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή Δράσης 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται αναπλάσεις αστικών περιοχών, ποδηλατόδρομοι σε πόλεις, 
προσβάσεις ήπιας κυκλοφορίας στον αστικό ιστό, διαμόρφωση χώρων πράσινου σε περιοχές 
του αστικού ιστού, έργα βελτίωσης της κινητικότητας σε αστικά κέντρα με κατάλληλες 
κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, αποκαταστάσεις δημοσίων κτιρίων για αναζωογόνηση 
υποπεριοχών στα αστικά κέντρα.  
Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, αναφέρονται σε αστικά κέντρα ή/και 
οικισμούς με αστικές λειτουργίες  της Περιφέρειας Πελοποννήσου που ανήκουν σε Δημοτικές / 
Τοπικές Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό§ που υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους και στις οποίες 
δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ, ΟΧΕ). 
 

                                                           
§
 Για τον προσδιορισμό του μόνιμου πληθυσμού χρησιμοποιούνται τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την 

απογραφή του 2011  
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Η δράση ταυτίζεται με τους δύο Ειδικούς Στόχους της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6e ήτοι 
στους Ειδικούς Στόχους 3.6.1 «Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων» και 3.6.2 
«Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος» και συμβάλλουν στην επίτευξη τους. 
 
 

Δείκτες Εκροής 

Πίνακας 1: 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 

CO38 

Αστική ανάπτυξη : 
Δημιουργία ή ανάπλαση 
υπαίθριων χώρων σε 
αστικές περιοχές 

Τετραγωνι
κά Μέτρα 

 Μετάβαση   40.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 17.000.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 17.000.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 13.600.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 3.400.000,00 

      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) 0,00 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α’ Βαθμού των επιλέξιμων Αστικών Κέντρων / οικισμών με αστικές λειτουργίες, σύμφωνα 
με τους όρους εφαρμογής της δράσης 

 

Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών 

 Μέχρι στιγμής έχει εκδοθεί μία (1) πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 8.500.000 €, στο 
πλαίσιο της οποίας εντάχθηκαν πράξεις προϋπολογισμού 2,12 εκατ.€. Προγραμματίζεται 
έκδοση νέας πρόσκλησης ύψους 15,0 εκατ.€ εντός του Ιουνίου του 2020.  
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Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη 
προκειμένου να είναι δυνατή η τροποποίηση της παραπάνω 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) 

- 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2020 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης νέας Πρόσκλησης Ιούνιος 2020 

 
Ειδικοί όροι εφαρμογής της δράσης, κατά την πρόσκληση: 

Ο αθροιστικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων προς συγχρηματοδότηση πράξεων (κατ’ 
ανώτατο όριο) ανά επιλέξιμο αστικό κέντρο / οικισμό με αστικές λειτουργίες, δεν δύναται να 
υπερβαίνει:  

 Είτε τα 150€ ανά μόνιμο κάτοικο της Τοπικής / Δημοτικής Κοινότητας στην οποία ανήκει 
το αστικό κέντρο / οικισμός (σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2011)  

 Είτε τα 45.000 € ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο έκτασης της Τοπικής / Δημοτικής Κοινότητας 
στην οποία ανήκει το αστικό κέντρο / οικισμός.  

Κάθε δυνητικός δικαιούχος στην πρόταση / αίτηση χρηματοδότησής του, δύναται να 
χρησιμοποιήσει έναν από τους δύο παραπάνω όρους.  
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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 10.071.156 4.γ 10.071.156 3.1.1 10.071.156 

4.γ.2 12.165.000 Μετάβαση 14 12.165.000 

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 5.α 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 6.500.000 Μετάβαση 87 6.500.000 

5.α.5 5.000.000 Μετάβαση 87 5.000.000 

6 48.618.839 

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

6.α.1.OXE 2.010.000 Μετάβαση 17 2.010.000 

6.β 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 

6.γ 16.675.000 3.5.1 16.675.000 

6.γ.1 18.000.000 Μετάβαση 94 18.000.000 

6.γ.2 7.600.000 Μετάβαση 94 7.600.000 

6.γ.3 4.500.000 Μετάβαση 92 4.500.000 
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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.4 5.000.000 Μετάβαση 92 5.000.000 

6.γ.ΒΑΑ.1 300.000 Μετάβαση 94 300.000 

6γ.ΤΑΠΤοΚ.1 1.550.000 Μετάβαση 94 1.550.000 

6.γ.1.ΟΧΕ 1.075.000 Μετάβαση 94 1.075.000 

6.γ.2.ΟΧΕ 700.000 Μετάβαση 95 700.000 

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

6.ε 10.568.839 
3.6.1 
3.6.2 

10.568.839 

6.ε.1 17.000.000 Μετάβαση 

83 3.000.000 

90 9.600.000 

94 2.400.000 

95 2.000.000 

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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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α 
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ΔΡΑΣΗ 9.III.7 

 

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 / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ 

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 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

οργάνων των συμβαλλόμενων μερών. 

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: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 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,  

διοικητικές πράξεις, κ.λπ., 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, 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

παράγραφος 6 του Καν. 1303/2013 (περιλαμβάνεται 

στην αίτηση χρηματοδότησης). 

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 

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

2018)]. 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή 

Δεν 

εφαρμόζεται 

 

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 
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

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, 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 1-9, εκτός από τα κριτήρια 6 και 9, όπου είναι επαρκές και 

το "δεν εφαρμόζεται". 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 

Βαθμολογί

α 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληρότητα και 

σαφήνεια του 

φυσικού 

αντικειμένου της 

πρότασης 

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) στις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των 

ωφελούμενων, 

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 
ΝΑΙ 

Σε αντίθετη 

περίπτωση 
ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 

Βαθμολογί

α 

 

 

1Η ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Πληρότητα και 

σαφήνεια του 

περιεχομένου 

της πρότασης 

στ) στα μέσα ενεργοποίησης στελεχών των κοινωνικών 

υπηρεσιών για την υποστήριξη της πράξης, 

ζ) στη μέριμνα για παρακολούθηση των ωφελουμένων 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ή των 

υπηρεσιών προς αυτούς. 

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. Πιο 

συγκεκριμένα: 

1) Εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση 

της πράξης να γίνει βάσει παραστατικών: 

Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στοιχεία πραγματικού κόστους από 

παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας 

υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο 

αξιολόγησης της πρότασης 

2) Εφόσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η 

χρηματοδότηση της προτεινόμενης πράξης να ακολουθήσει μία 

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 
ΝΑΙ 

Σε αντίθετη 

περίπτωση 
ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 

Βαθμολογί

α 

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 

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) 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 
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 ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/

Α 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 

Βαθμολο

γία 

1 

 

 

 

 

 

 

2Η 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. 

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 

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 

εφαρμόζετα

ι 

3 Αειφόρος ανάπτυξη 
Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη 

σέβεται την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και 

Η πράξη σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΝΑΙ 
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 ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/

Α 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 

Βαθμολο

γία 

ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 

και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του Προγράμματος. 

Η πράξη δεν σέβεται την αρχή 

της αειφόρου ανάπτυξης 
ΟΧΙ 

Η πράξη δεν επηρεάζει την 

αειφόρο ανάπτυξη 

Δεν 

εφαρμόζετα

ι 

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 

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 
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 ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/

Α 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 

Βαθμολο

γία 

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 

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 διασφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων 

με αναπηρία. 

ΝΑΙ 

Η πράξη ΔΕΝ διασφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων 

με αναπηρία. 

ΟΧΙ 
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 ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/

Α 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 

Βαθμολο

γία 

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 

Βαθμολογ

ία 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Η ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : 

Σκοπιμότητα 

πράξης 

Αναγκαιότητ

α 

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 εξετάζεται 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 παραλαβής κ.α.                                                                                                      

Μεγάλος βαθμός 

τεκμηρίωσης της 

αναγκαιότητας 

υλοποίησης της πράξης. 
ΝΑΙ 

8-10 

Ικανοποιητικός βαθμός 

τεκμηρίωσης της 

αναγκαιότητας 

υλοποίησης της πράξης. 

5-7 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται 

επαρκώς η 

αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης. 

ΌΧΙ 0-4 

2 

Αποτελεσμα

τικότητα 

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 CO16 (Συμμετέχοντες με αναπηρία) για την πράξη 

προς την τιμή του αντίστοιχου δείκτη εκροής της 

πρόσκλησης: Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης 

εκροής Πρόσκλησης). 

Πν≥1 

ΝΑΙ 

10 

1,0≥Πν≥0,8 8-9 

0,8>Πν≥0,5 5-7 

0,5>Πν ΟΧΙ 0-4 

3 
Αποδοτικότη

τα Πράξης 

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών ως προς 

τον δείκτη εκροής CO16 (Συμμετέχοντες με αναπηρία) της 

Πi≥1,0 
ΝΑΙ 

10 

1,0>Πi≥0,7 7-9 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή 

Βαθμολογ

ία 

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). 

0,7>Πi≥0,5 5-6 

0,5>Πi ΟΧΙ 0-4 

4 

Αξιοποίηση 

αποτελεσμά

των 

Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη 

που  προκύπτουν από την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης.  

Μεγάλος βαθμός 

αξιοποίησης της πράξης. 

ΝΑΙ 

8-10 

Ικανοποιητικός βαθμός 

αξιοποίησης της πράξης. 
5-7 

Ανεπαρκής βαθμός 

αξιοποίησης της πράξης. 
ΌΧΙ 0-4 

5 

Συνέργεια 

και 

συμπληρωμ

ατικότητα  

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 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή 

Βαθμολογ

ία 

Ικανοποιητικός βαθμός 

τεκμηρίωσης της 

συνέργειας και 

συμπληρωματικότητας 

της προτεινόμενης 

πράξης με άλλες 

πράξεις που είναι 

ολοκληρωμένες ή σε 

εξέλιξη. 

5-7 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται 

επαρκώς η συνέργεια 

και 

συμπληρωματικότητα 

της προτεινόμενης 

πράξης με άλλες 

πράξεις που είναι 

ολοκληρωμένες ή σε 

εξέλιξη. 

ΌΧΙ 0-4 

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

όλα τα κριτήρια. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/

Α 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή 

Βαθμολογ

ία 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4Η ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Ωριμότητα 

πράξης 

 

Στάδιο 

εξέλιξης 

των 

απαιτούμεν

ων 

ενεργειών 

ωρίμανσης 

της πράξης 

 

 

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη 

της εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών 

ενεργειών για την έναρξη υλοποίησής της με βάση την 

ωριμότητα των υποέργων και κυρίως εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο. 

Μεγάλος βαθμός 

ωριμότητας της 

πράξης. 
ΝΑΙ 

8-10 

Ικανοποιητικός 

βαθμός ωριμότητας 

της πράξης. 

5-7 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται 

επαρκώς η 

ωριμότητα της 

πράξης. 

ΌΧΙ 0-4 

2 

Βαθμός 

προόδου 

διοικητικών 

ή άλλων 

ενεργειών 

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο Δ.1,  

οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης.   

Μεγάλος βαθμός 

προόδου 

διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
ΝΑΙ 

8-10 

Ικανοποιητικός 

βαθμός προόδου 

διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών 

της πράξης. 

5-7 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται 

επαρκώς ο βαθμός 

προόδου 

διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών 

της πράξης. 

ΌΧΙ 0-4 
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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  
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 

Βαθμολο

γία 

1 

 

 

 

 

 

5Η ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Διοικητική, 

Επιχειρησια

κή και 

Χρηματοοικ

ονομική 

ικανότητα 

δυνητικού 

δικαιούχου 

 

Διοικητική 

ικανότητα του 

φορέα της 

πρότασης 

(δυνητικός 

δικαιούχος) 

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 την περιγραφή του 

Δικαιούχου).                           

 2. Η  επάρκεια  διαδικασιών για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης.  

3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

Ο δικαιούχος διαθέτει την 

οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης. 

ΝΑΙ 

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 

Χρηματοοικονο

μική ικανότητα 

του δυνητικού 

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με 

ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 

Ο δικαιούχος δύναται να 

συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης 

ΝΑΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 

Βαθμολο

γία 

δικαιούχου καταβολή ίδιων πόρων. πράξης. 

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 Τιμή 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ  

Β 
ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΝΑΙ/ΌΧΙ  

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ  

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ  

Ε 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΝΑΙ/ΌΧΙ  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει 

θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλες τις Ομάδες Κριτηρίων. 
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ΔΡΑΣΗ 9.iv.8 
 

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, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική 
Πρόσκληση και ειδικότερα: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

 
 

 65 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

 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,  

διοικητικές πράξεις, 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 

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 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β 

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

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

άρθρο 71 του Καν. 1303/2013) 5968/31-12-2018)]. 
 

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, 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 1-9, εκτός από τα κριτήρια 6 και 9, 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. Πιο συγκεκριμένα: 

1) Εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση της πράξης να γίνει 
βάσει παραστατικών: 

Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία 
πραγματικού κόστους από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο 
αξιολόγησης της πρότασης 

2) Εφόσον 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 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 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ 

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 
Βαθμολογία 

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).                                                                                      

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 
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 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 
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. 

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 

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 
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 ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 
Τιμή/ 

Βαθμολογία 

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 

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 
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 ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 
Τιμή/ 

Βαθμολογία 

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 

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 διασφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία. 

ΝΑΙ 

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 

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 εξετάζεται 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 παραλαβής κ.α.                                                                                                      

Μεγάλος βαθμός 

τεκμηρίωσης της 

αναγκαιότητας υλοποίησης 

της πράξης.  
ΝΑΙ 

8-10 

Ικανοποιητικός βαθμός 

τεκμηρίωσης της 

αναγκαιότητας υλοποίησης 

της πράξης. 

5-7 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η 

αναγκαιότητα υλοποίησης 

της πράξης. 

ΌΧΙ 0-4 

2 
Αποτελεσματικό

τητα 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). 

1,0≥Πν≥0,7 

ΝΑΙ 

8-10 

0,7>Πν≥0,5 5-7 

0,5>Πν ΟΧΙ 0-4 

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 

1,0>Πi≥0,7 7-9 

0,7>Πi≥0,5 5-6 

0,5>Πi ΟΧΙ 0-4 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμολογία 

4 
Αξιοποίηση 

αποτελεσμάτων 

Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που  προκύπτουν 

από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.  

Μεγάλος βαθμός αξιοποίησης 

της πράξης.  

ΝΑΙ 

8-10 

Ικανοποιητικός βαθμός 

αξιοποίησης της πράξης. 
5-7 

Ανεπαρκής βαθμός 

αξιοποίησης της πράξης. 
ΌΧΙ 0-4 

5 

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 

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 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η 

συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα της 

προτεινόμενης πράξης με 

άλλες πράξεις που είναι 

ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη.  

ΌΧΙ 0-4 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια. 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμολογία 

1 

4
Η
 ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Ωριμότητα 

πράξης 

Στάδιο εξέλιξης 

των 

απαιτούμενων 

ενεργειών 

ωρίμανσης της 

πράξης 

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

απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη υλοποίησής 

της με βάση την ωριμότητα των υποέργων και κυρίως εκείνων που την 

επηρεάζουν περισσότερο. 

Μεγάλος βαθμός 

ωριμάτητας της πράξης.  

ΝΑΙ 

8-10 

Ικανοποιητικός βαθμός 

ωριμότητας της πράξης. 
5-7 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται 

επαρκώς η ωριμότητα 

της πράξης. 

ΌΧΙ 0-4 

2 

Βαθμός 

προόδου 

διοικητικών ή 

άλλων 

ενεργειών 

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο Δ.1,  οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.   

Μεγάλος βαθμός 

προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της 

πράξης.  
ΝΑΙ 

8-10 

Ικανοποιητικός βαθμός 

προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της 

πράξης.  

5-7 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται 

επαρκώς ο βαθμός 

προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της 

πράξης. 

ΌΧΙ 0-4 

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  

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

 
 

 76 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 
Βαθμολογία 

1 

5
Η
 ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:  

Διοικητική, 

Επιχειρησιακή 

και 

Χρηματοοικονομ

ική ικανότητα 

δυνητικού 

δικαιούχου 

 

Διοικητική ικανότητα 

του φορέα της 

πρότασης 

(δυνητικός 

δικαιούχος) 

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 
την περιγραφή του Δικαιούχου).                           

 2. Η  επάρκεια  διαδικασιών για την υλοποίηση της προτεινόμενης 
πράξης.  

3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική 

δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για 

την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης. 

ΝΑΙ 

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 Εργου 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 Τιμή 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ  

Β 
ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΝΑΙ/ΌΧΙ  

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ  

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ  

Ε 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΝΑΙ/ΌΧΙ  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλες 
τις Ομάδες Κριτηρίων. 
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ΔΡΑΣΗ  9.iv.13 

 

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 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

συμβαλλόμενων μερών. 

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: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 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, 

διοικητικές πράξεις, 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 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

χρηματοδότησης). 

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 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν 

εφαρμόζεται 

 

7 

Πράξη η οποία εμπίπτει στους 

Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές 

Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους 

ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ 

δράσης 

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 

Εξετάζεται αν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των 

αρμόδιων συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή 

άλλων αρμόδιων οργάνων, περί της αίτησης 

χρηματοδότησης, όπου αυτό προβλέπεται από τη 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν 

εφαρμόζεται 
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

οργάνων σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Πρόσκληση. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να  λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 1-9, εκτός από τα κριτήρια 6 και 9, όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται". 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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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.  

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. 

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 
ΝΑΙ 

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.                                                                                     

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 

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 

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο. 
ΝΑΙ 

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό ΟΧΙ 
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 ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 

Βαθμολογία 

οριζόντιων 

πολιτικών  

 

απασχόληση προσωπικού. δεσμεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς 

κανόνες  κατά το στάδιο της προκήρυξης, της σύμβασης και 

πιθανών τροποποιήσεων αυτής. 

δίκαιο. 

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 

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 

Η προτεινόμενη πράξη προασπίζει 

την ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών  και αποτρέπει κάθε 

διάκριση λόγω φύλου, φυλής, 

εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, 

ΝΑΙ 
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 ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 

Βαθμολογία 

ισότιμης επιλογής των ωφελουμένων για την παροχή των 

υπηρεσιών της πράξης, ανεξαρτήτως  φυλής, εθνοτικής 

καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 

γενετήσιου προσανατολισμού. 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 

γενετήσιου προσανατολισμού. 

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 

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. 

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 υλοποίησης της πράξης.  

ΝΑΙ 

Ικανοποιητικός βαθμός τεκμηρίωσης της 

αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης. 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η 

αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης. 
ΌΧΙ 

2 
Αποτελεσματικό

τητα πράξης 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί 

σε επίπεδο δεικτών  όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. Ο βαθμός συμβολής 
Π≥0,5 ΝΑΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή 

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 <0,5 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≥0,5 ΝΑΙ 

Πi <0,5 ΟΧΙ 

4 

Βιωσιμότητα, 

λειτουργικότητ

α, αξιοποίηση 

Δήλωση του δικαιούχου ότι ο Κύριος του έργου θα εξασφαλίσει την συντήρηση, λειτουργία 

και αξιοποίηση των παραδοτέων της πράξης. 

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. 

Ύπαρξη δήλωσης του δυνητικού 

δικαιούχου  
ΝΑΙ 

Μη ύπαρξη δήλωσης του δυνητικού 

δικαιούχου 
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.  

Σε περίπτωση που η πράξη δεν απαιτείται να είναι καινοτόμος, το κριτήριο δεν 

εφαρμόζεται. 

Η πράξη απαιτείται να είναι καινοτόμα και 

χαρακτηρίζεται καινοτόμος. 
ΝΑΙ 

Η πράξη απαιτείται να είναι καινοτόμα και 

δεν δύναται να χαρακτηρισθεί καινοτόμος. 
ΌΧΙ 

Η πράξη δεν απαιτείται να είναι 

καινοτόμος.  

Δεν 

εφαρμόζεται 

6 

Συνέργεια και 

συμπληρωματι

κότητα Πράξης 

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης πράξης με 

άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, οι οποίες ονοματίζονται ως προς τα 

βασικά τους χαρακτηριστικά (ονομασία ΕΠ ή άλλο πρόγραμμα στο οποίο 

εντάσσονται/εντάχθηκαν, Προγραμματική Περίοδος, περιεχόμενο αυτών, 

Ικανοποιητικός βαθμός τεκμηρίωσης της 

συνέργειας και συμπληρωματικότητας της 

προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις 

που είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη. 

ΝΑΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή 

προϋπολογισμός, κλπ). 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 5. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή 

1 

4
Η
 ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Ωριμότητα 

πράξης 

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, 

καθώς και η ετοιμότητα άμεσης εφαρμογής της μεθοδολογίας αυτής μετά την 

ένταξη της πράξης. 

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της 

πράξης. 
ΝΑΙ 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα 

της πράξης. 
ΌΧΙ 

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.         

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου 

διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 

πράξης.  
ΝΑΙ 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός 

προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
ΌΧΙ 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 

Βαθμολογία 

1 

5
Η
 ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:  

Διοικητική, 

Επιχειρησιακή 

και 

Χρηματοοικονομ

Διοικητική 

ικανότητα του 

φορέα της 

πρότασης 

(δυνητικός 

δικαιούχος) 

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 την 

περιγραφή του Δικαιούχου).                           

 2. Η  επάρκεια  διαδικασιών για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.  

3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική 

δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για 

την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης. 

ΝΑΙ 

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει την 

οργανωτική δομή και τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση 

Τιμή/ 

Βαθμολογία 

2 

ική ικανότητα 

δυνητικού 

δικαιούχου 

 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 

Χρηματοοικονομ

ική 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 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

 
 

 91 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 
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Δράση  6.ε.1  
 

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. 
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: 

ναι/όχι  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

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

ναι/όχι  

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

 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. 
Επιπλέον η προτεινόμενη παρέμβαση θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

 Να αναφέρεται σε αστικό κέντρο/οικισμό με αστικές λειτουργίες, που 
βρίσκεται εκτός των περιοχών εφαρμογής Στρατηγικών Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 

 Να αναφέρεται σε αστικό κέντρο/οικισμό με αστικές λειτουργίες,  που 
ανήκει σε Τοπική / Δημοτική Κοινότητα ο πληθυσμός της οποίας 
υπερβαίνει  τους 5.000 κατοίκους. 

 Να μη συμβάλλει στην υπέρβαση του οριζόμενου κατά την πρόσκληση 
ανώτατου αθροιστικού προϋπολογισμού των προτεινόμενων πράξεων, 
ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα : 

-Είτε τα 150 € ανά μόνιμο κάτοικο της Τοπικής / Δημοτικής Κοινότητας 
στην οποία ανήκει το αστικό κέντρο / οικισμός (σύμφωνα με την 
απογραφή του έτους 2011) 
-Είτε τα 45.000 € ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο έκτασης της Τοπικής / 
Δημοτικής Κοινότητας στην οποία ανήκει το αστικό κέντρο / οικισμός. 

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 Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι η προτεινόμενη πράξη δεν ναι/όχι  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

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) 

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). 
 

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 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/όχι  

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

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, όπως ενδεχόμενων υποστηρικτικών μελετών, δαπανών 
αρχαιολογίας, ΟΚΩ, απόκτησης γης κ.α.). 
 
(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη.  

  Για τα υποέργα που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν με εργολαβία 
εξετάζεται αν ο προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση, αναπροσαρμογή και 
τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων ανάλογα με την τεχνική φύση των  
απαιτούμενων εργασιών της προτεινόμενης πράξης και σύμφωνα με το 
βαθμό ωριμότητας  της (εγκεκριμένη τεχνική μελέτη – αναλυτικές 
προμετρήσεις – προϋπολογισμός). Στη περίπτωση αυτή τόσο οι τιμές 
μονάδας όσο και ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου / υποέργων 
της πράξης που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν με εργολαβία, θεωρείται 
ρεαλιστικός.  
 
Σε περίπτωση, πράξης / υποέργου προμήθειας  εξοπλισμού, η εκτίμηση / 
κοστολόγηση του προϋπολογισμού θα εξετάζεται με την χρησιμοποίηση 

ναι/όχι  
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στοιχείων  πραγματικού κόστους από παρεμφερείς πράξεις που έχουν 
υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς 
κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης. 
 
 

3 
Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης 
της πράξης  σε σχέση με: 

α)  το φυσικό αντικείμενο,  

β)  την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (, ανάθεση εργολαβίας, 
αυτεπιστασία 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 κύριου υποέργου (ή των κύριων 
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/όχι  

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

 

1   2
Η
 ΟΜΑΔΑ Τήρηση εθνικών και 

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των 
υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. ναι/όχι ή δεν  
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ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τήρηση 
θεσμικού πλαισίου 
και ενσωμάτωση 
οριζόντιων 
πολιτικών  

 

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

Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες 
(έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης / υλοποίησης υποέργου του έργου), 
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, 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. 

εφαρμόζεται 

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  

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/όχι  

5 Εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας των 

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 

ναι/όχι  
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ατόμων με αναπηρία 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. 

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». 
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1 

   
  3

Η
 ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
 
 Σκοπιμότητα 
πράξης 

Αναγκαιότητα υλοποίησης 
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 των Ειδικών Στόχων που έχουν 
προσδιοριστεί. 
 
Μη τεκμηρίωση του προβλήματος ή / και των αναγκών που καλύπτονται, 
θεωρείται ως παραδοχή ότι δεν καλύπτεται το κριτήριο αυτό οπότε και 
λαμβάνει τιμή ΟΧΙ. 

NAI / OXI 

 
 

2  Αποτελεσματικότητα 

 

Εξετάζεται η συμβολή της πράξης στην επίτευξη των Ειδικών Στόχων του ΕΠ, 
όπως αυτοί αποτυπώνονται στους δείκτες εκροών στο πλαίσιο της 
παρούσας Πρόσκλησης. 
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: 
α) Για αστικά κέντρα/ οικισμούς με αστικές λειτουργίες, που ανήκουν σε 
Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες  με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των  10.000 

0-10 
3

ης
 Ομάδας 
50% 
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κατοίκων:   

 Π ≥ 4 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10  

 2 ≤ Π < 4 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7  

 1 ≤ Π < 2 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5 

 0,3 ≤ Π < 1 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 3  
 
Π < 0,3 η πράξη λαμβάνει την τιμή 1.  
 
β) Για αστικά κέντρα/ οικισμούς με αστικές λειτουργίες,  που ανήκουν σε 
Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες  με μόνιμο πληθυσμό  μεγαλύτερο των 
10.000 κατοίκων:   

 Π ≥ 5 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10  

 3 ≤ Π < 5 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7  

 1 ≤ Π < 3 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5 

 0,6 ≤ Π < 1 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 3 
 
Π < 0,6 η πράξη λαμβάνει την τιμή 1 
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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:  
 

 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 3 

 

 Π < 0,3 πράξη λαμβάνει την τιμή 0. 

 

 

0-10  

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 ΕΥΔ 

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 δύναται να χαρακτηρισθεί ως 
καινοτόμα το κριτήριο δεν εφαρμόζεται. 

ναι/όχι ή δεν 
εφαρμόζεται 

 

6   Συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της 

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 

ναι/όχι  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

Πράξης  πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ: = (Γ2+Γ3)/2 
Επίσης, η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 1,4 & 6, ενώ για το κριτήριο 5 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται».  

 

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: 
Για κύριο υποέργο που θα υλοποιηθεί / υλοποιείται με εργολαβία ή αφορά 
σε 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 κατασκευής υπάρχει εγκεκριμένη τεχνική μελέτη 
σύμφωνα με ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων 
αναλυτικών προμετρήσεων και προϋπολογισμού, καθώς και οι 
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης, 
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 

0-10 
4

ης
 Ομάδας 
50% 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

συμβάσεων προμηθειών, χωρίς ελλείψεις, η πράξη βαθμολογείται με 
9.  

 Εάν για κύριο υποέργο κατασκευής υπάρχει εγκεκριμένη τεχνική μελέτη 
σύμφωνα με ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και τεύχη δημοπράτησης, 
συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών προμετρήσεων και 
προϋπολογισμού, καθώς και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και 
εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης με ελλείψεις, πλην των 
αναφερομένων στο στάδιο Α΄ της αξιολόγησης και σύμφωνα με την 
Πρόσκληση, η πράξη βαθμολογείται με 5.  

 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 
βαθμολογείται με 5.  

Προτεινόμενη πράξη που δε συγκεντρώνει βαθμολογία 5, ήτοι όταν για 
κύριο υποέργο κατασκευής δεν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη με αναλυτικές 
προμετρήσεις και προϋπολογισμό  ή όταν για κύριο υποέργο προμήθειας 
εξοπλισμού δεν υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και 
εγκεκριμένος προϋπολογισμός, απορρίπτεται.  

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 (συνεννοήσεις με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, 
έγκριση από αρμόδια όργανα όπως αρχαιολογική υπηρεσία, αδειοδοτήσεις, 
εγκρίσεις από  συμβούλια και αρμόδιες υπηρεσίες κ.λπ.)  

ναι/όχι  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ: = Δ1  
Επίσης, η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στο κριτήριο 2.  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

 

1 

  5η ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

  Διοικητική, 
Επιχειρησιακή & 
Χρηματοοικονομικ
ή 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 εφαρμόζει / 
εφαρμόζουν 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/όχι  

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 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 

ναι/όχι  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

της. 

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». 

 

 
 
 
 


