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1. Διαδικασία Εξειδίκευσης 

 
Το Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014-2020” εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2014)10166/18.12.2014. Τον Ιούλιο του 2020 εγκρίθηκε η 4η 
αναθεώρηση του ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020» με την εκτελεστική απόφαση της Ε.Ε. 
C(2020) 4742/9.7.2020. 
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). 
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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 μέσω της  
61ης Γραπτής Διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 
περιλαμβάνονται: 
 

1. Η τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 3α.ΤΑΠΤοΚ.1: «Ενίσχυση της ίδρυσης / 

εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών 

υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» όπως εγκρίθηκε 

στο πλαίσιο της 34ης Γραπτής Διαδικασίας. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά στην 

επικαιροποίηση/τροποποίηση του τίτλου και αντίστοιχα του περιεχομένου της δράσης, 

καθώς και των κριτηρίων επιλογής πράξεων. Ο προτεινόμενος νέος τίτλος της δράσης 

3α.ΤΑΠΤοΚ.1 είναι: «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και 

διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» 

 

2. Η τροποποίηση/επικαιροποίηση των κριτηρίων επιλογής πράξεων της Δράσης 

9δ.ΤΑΠΤοΚ.2 «Αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος», της οποίας η εξειδίκευση έχει 

αρχικά εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ με την 30η Γραπτή 

Διαδικασία. Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, οι προτεινόμενες προς 

συγχρηματοδότηση πράξεις στο πλαίσιο της Δράσης 9δ.ΤΑΠΤοΚ.2, δεν είναι απαραίτητο 

να περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ. Ως 

μεθοδολογία αξιολόγησης των προτεινόμενων πράξεων, διατηρείται η άμεση 

αξιολόγηση. 
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2. Εξειδίκευση Δράσεων 

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

 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 

1/ Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
της καινοτομίας 

2/ Ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και 
ποιότητάς τους 

3/  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.01.1, Τ.01.2, Τ.02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 22.428.844,00€ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80,0 (%) 

 

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

 

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 1 

Κατηγορία 
περιφέρει

ας 

 
Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 
υλοποίη

σης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 
Στόχος 

2023 

Άνδρες 
Γυνα
ίκες 

Σύνολο Σύνολο 

Μετάβαση CO02 Παραγωγικές 
επενδύσεις : Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις   0 85 

Μετάβαση F100 Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών 

€   2.360.000 22.428.844 

Μετάβαση Κ281 

Αριθμός επιχειρήσεων 
με απόφαση 
χορήγησης επιμέρους 
ενίσχυσης (Σύνδεση με 
CO02)  

Αριθμός   45 

 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Πλαισίου Επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει ήδη προβεί 
και συνεχίζει να προβαίνει σε συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ, οι οποίες ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες: 
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- 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 πλαισίου επίδοσης 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 3 – Επενδυτική προτεραιότητα 3.a 

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

Επενδυτική προτεραιότητα 3a / Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών 
και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 

άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικοί στόχοι 
1.5.1 Εκσυγχρονισμός της επιχειρηματικής βάσης με την 

εκμετάλλευση προϊόντων έρευνας, τεχνολογίας 
και καινοτομιών από υφιστάμενες ΜΜΕ, για 
βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας 
ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων 

 

Δείκτες αποτελέσματος T2409 / Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία  

 
 
 

Δράση 3α.ΤΑΠΤοΚ.1: Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και 
διάθεση μεταποιητικών προϊόντων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο _ ____________  

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 

- 
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και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ____  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

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

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 
Περιγραφή δράσης 
Η συγκεκριμένη δράση, η οποία περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ, 
αναφέρεται στην παροχή ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην περιοχή εφαρμογής της 
Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «Αρκαδία 2020» και έχουν ως αντικείμενο οικονομικές 
δραστηριότητες τουρισμού και μεταποίησης. 
 
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους σε οικονομικές δραστηριότητες της 
τοπικής οικονομίας με αναπτυξιακή δυναμική, μέσω της βελτίωσης της παραγωγικής 
διαδικασίας και της χρήσης νέων/καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς επίσης και 
η αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ. 
 
Επιλέξιμες για τη δράση δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο θα είναι: 

 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος 

 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

 Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής Χρήσης) 

 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού 

 Δικαιώματα τεχνογνωσίας  

 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, 

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

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

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 

Παραγωγικές 
επενδύσεις : Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις    Μετάβαση     35 OXI ΝΑΙ 

CO02 

Παραγωγικές 
επενδύσεις : Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις    Μετάβαση     35 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO05 

Παραγωγικές 
επενδύσεις : Αριθμός 
νέων επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις    Μετάβαση     10 OXI ΝΑΙ 

CO08 

Παραγωγικές 
επενδύσεις : Αύξηση 
της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση  

Επιχειρήσεις    Μετάβαση     25 OXI ΝΑΙ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΌ ΣΧΉΜΑ 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 3.846.153 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 2.500.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.000.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 500.000 

      εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα 0 

      εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα 0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 
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 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 2.500.000 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 1.346.153 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες ΜΜΕ, πουν έχουν ιδρυθεί μέχρι και μια 
μέρα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, με αντικείμενο την άσκηση 
οικονομικών δραστηριοτήτων στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και 
διάθεση μεταποιητικών προϊόντων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην περιοχή 
παρέμβασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «Αρκαδία 2020».  

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

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

Έχουν διευθετηθεί 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Φεβρουάριος 2021 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Φεβρουάριος 2021 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ 2Β: ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ  

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 9/ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας και κάθε διάκρισης  

10/ Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και 
τη δια βίου μάθηση  

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.1, Τ.09.2, Τ.09.3, Τ.10.1, Τ.10.2, Τ.10.4 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 25.000.000 

% 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 1:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 2Β 

Κατηγορία 
περιφέρει

ας 

 
Κωδικός Δείκτη ή 
βασικού σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 Στόχος 2023 

Άνδρ
ες 

Γυναί
κες 

Σύνολο Σύνολο 

Μετάβαση CO35 

Παιδική μέριμνα 
και εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων 
υποδομών 
παιδικής μέριμνας 
ή εκπαίδευσης  

 

Άτομα   430 1.360 

Μετάβαση CO36 

Υγεία: Πληθυσμός 
που καλύπτεται 
από βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας  

Άτομα   20.000 120.000 

Μετάβαση F100 
Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών 

EURO   5.770.000 29.544.125 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Πλαισίου Επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει ήδη 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. 



 

11 
 

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

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

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

 

 

Θεματικός Στόχος 09 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9d 

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

Επενδυτική προτεραιότητα Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων  

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικοί στόχοι 2Β4.1 - Βελτίωση των προοπτικών αναζωογόνησης και 
ανάπτυξης περιοχών της Περιφέρειας με προβλήματα στον 
επιχειρηματικό και κοινωνικό ιστό τους  

 

Δείκτες αποτελέσματος T2412 / Άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών 
που εφαρμόζονται προγράμματα τοπικής ανάπτυξης  

 

 
 

Δράση 9d.ΤΑΠΤοΚ.2:  Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Δράσεις ΤΑΠΤοΚ  

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

 

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

 Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 
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 Άλλο: ________________________ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

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

Κατηγορία Περιφέρειας Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω πεδία: 

 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων προβλέπει ενισχύσεις που στοχεύουν στην 
αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης με σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται αναπλάσεις οικισμών, διαμόρφωση χώρων 
πρασίνου, σημάνσεις, τουριστικές διαδρομές, αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων κ.α. Οι 
παρεμβάσεις υλοποιούνται σε Τοπικές /Δημοτικές Κοινότητες όπου υπάρχει αυξημένη 
τουριστική κίνηση ,σε τοπικές δημοτικές ενότητες που εντάσσονται σε μια θεματική 
τουριστική διαδρομή π.χ. «Δρόμοι του κρασιού της Περιφέρειας», σε Δημοτικές Ενότητες 
πλησίον των οποίων υλοποιούνται μέσω του Προγράμματος παρεμβάσεις για την 
αξιοποίηση φυσικών /πολιτιστικών πόρων ή υπάρχουν εντός των ορίων τους αξιόλογοι 
πολιτιστικοί πόροι, όπως κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι.  

Επιπλέον, η δράση συνδέεται με τον Ειδικό Στόχο 2 «Αναβάθμιση βασικών υποδομών και 
των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» της 
εγκεκριμένης Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων με 
τίτλο «Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤοΚ/CLLD «Αρκαδία 2020»» και συνδράμει στην 
επίτευξη του ειδικού στόχου 2Β4.1 «Βελτίωση των προοπτικών αναζωογόνησης και 
ανάπτυξης περιοχών της Περιφέρειας με προβλήματα στον επιχειρηματικό και κοινωνικό 
ιστό τους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020.   
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ2433 

Ωφελούμενος 
πληθυσμός των 
περιοχών της 
Περιφέρειας, 
που καλύπτεται 
από τις 
παρεμβάσεις 
τοπικής 
ανάπτυξης 
 

Αριθμός Μετάβαση   22.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.740.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.740.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.392.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 348.000,00 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0,00 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0,00 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

1.740.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δήμοι της περιοχής εφαρμογής Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020»:  Δήμος Γορτυνίας, 
Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Τρίπολης 

Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

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

Έχουν διευθετηθεί 
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Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) 29/12/2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Φεβρουάριος 2021 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Φεβρουάριος 2021 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ: 

 

Δράση 3α.ΤΑΠΤοΚ.1: Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και 

διάθεση μεταποιητικών προϊόντων 
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Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε τρία στάδια 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

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

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

 Το έντυπο της πρότασης είναι πλήρως συμπληρωμένο 
 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας πρότασης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. 
Τυπική πληρότητα της 
υποβαλλόμενης 
πρότασης 

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

 
 

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

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

γ. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης επιχείρησης  ναι/όχι  

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

ναι/όχι/Δεν 
απαιτείται 

 

ε. Οικονομικά στοιχεία δικαιούχου  

(Δεν απαιτείται για νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική 

χρήση). 

ναι/όχι/Δεν 
απαιτείται 

 

στ. Στοιχεία συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων   
ναι/όχι/Δεν 
απαιτείται 

 

ζ. Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, μισθωτήριο, κ.λ.π.)  ναι/όχι  
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας πρότασης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

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

θ. Υπεύθυνες δηλώσεις    

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

ναι/όχι  

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

ι. Δικαιολογητικά για προβληματική επιχείρηση  ναι/όχι  

ια. Φορολογική ενημερότητα  ναι/όχι  

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

ναι/όχι/δεν 
απαιτείται 

 

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

ναι/όχι/δεν 
απαιτείται 

 

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης 
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 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση  

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

 
 

α. Το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλει αφορά σε  
εγκατεστημένη επιχείρηση, εντός της περιοχής 
εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που εφαρμόζει η 
ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ». 

ναι/όχι 

β. Διαθέτει έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την 
υποβολή. 

ναι/όχι 

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

ναι/όχι 

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

ναι/όχι 

ε. Περιλαμβάνεται, είτε στις Πολύ Μικρές, είτε στις 
Μικρές, είτε στις Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως 
ορίζονται στον Κανονισμό 651/2014 Παράρτημα I. 

ναι/όχι 

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

ναι/όχι 

ζ. Δεν εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης ναι/όχι 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

η. Δεν έχουν υποβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα για 
παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας 

ναι/όχι 

θ. Λειτουργεί νόμιμα.  ναι/όχι 

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

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

ναι/όχι  

3 
Τήρηση των οριζομένων σχετικά με το χαρακτήρα 
κινήτρου 

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

ναι/όχι  

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

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

ναι/όχι  

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

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

ναι/όχι  
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

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

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

ναι/όχι  

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

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

 

 

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

ναι/όχι 

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

ναι/όχι 

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

ναι/όχι 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
 
 

ΣΤΑΔΙΟ Γ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣ

Η 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣ

Η 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας  

Πιστοποίηση επάρκειας σε σχέση με 
θεσμοθετημένο σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας.  

10 

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

0 

2 

Εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής.  

Το ποσοστό της εξασφάλισης από την επιχείρηση1 της Ιδιωτικής 
Συμμετοχής2  που απαιτείται για την υλοποίηση του 
Επενδυτικού Σχεδίου. Η απόδειξη της κάλυψης της ιδιωτικής 
συμμετοχής μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους: 

α) εξ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια (ΙΚ), 

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

ΙΚ=100%  10 

30%  

70% < ΙΚ < 100% 8 

50% < ΙΚ < 70% 6 

20% < ΙΚ < 50% 4 

0% < ΙΚ < 20% 0 

 
3 

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

-100% < ΜΚΕ < -70% 1 
20% 

 

-70% < ΜΚΕ < -30% 2 

                                                           
1
 Αποδεκτά γίνονται μόνο δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην επιχείρηση (Επαγγελματικοί λογαριασμοί), αποκλειόμενων στοιχείων που αφορούν εταίρους – μετόχους 

2
 Η Ιδιωτική συμμετοχή προκύπτει αν από τον Συνολικό Π/Υ αφαιρέσουμε την αναλογούσα Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.). 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣ

Η 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

χρηματοδότησης. 
 
          [ΚΕ2019 – (ΚΕ2017 + ΚΕ2018 + ΚΕ2019)/3] 
ΜΚΕ = -------------------------------------------------  x 100 
                (ΚΕ2017 + ΚΕ2018 + ΚΕ2019)/3 

-30% < ΜΚΕ < 0% 3 

0% < ΜΚΕ < 20% 7 

20% < ΜΚΕ 10 

4 

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

 
 
 
                         (ΚΠΤΦΑ 2017 + ΚΠΤΦΑ 2018 + ΚΠΤΦΑ 2019) / 3 
ΜΟ ΚΠΤΦΑ = --------------------------------------------- x 100 
                                 ΚΕ2017 + ΚΕ2018 + ΚΕ2019)/3 
 

ΚΠΤΦΑ < - 20% 0 

15% 

 

- 20% < ΚΠΤΦΑ <  - 7% 1 

- 7% < ΚΠΤΦΑ <  0 2 

0 < ΚΠΤΦΑ < 3% 3 

3% < ΚΠΤΦΑ < 7% 4 

7 < ΚΠΤΦΑ <  15% 6 

ΚΠΤΦΑ > 15% 10 

5 

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

Βαθμολογία 1 1 

30% 

 

Βαθμολογία 2 2 

Βαθμολογία 3 3 

Βαθμολογία 4 4 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣ

Η 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

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

Βαθμολογία 5 5 

Βαθμολογία 6 6 

Βαθμολογία 7 7 

Βαθμολογία 8 8 

Βαθμολογία 9 9 

Βαθμολογία 10 10 

Συνολικό Αποτέλεσμα: 100%  

Ελάχιστη συνολική βαθμολογία Επενδυτικού Σχεδίου : 3,00 ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣ

Η 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας  

Πιστοποίηση επάρκειας σε σχέση με 

θεσμοθετημένο σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας. 

10 

5%  

Μη διάθεση πιστοποίησης επάρκειας 

σε σχέση με θεσμοθετημένο σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας, αλλά με 

εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης 

ποιότητας εγκεκριμένο από τον 

αρμόδιο ή τα αρμόδια όργανα 

διοίκησης. 

6 

Μη διάθεση πιστοποίησης επάρκειας 

σε σχέση με θεσμοθετημένο σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας, ούτε διάθεση 

εγχειριδίου διαδικασιών διαχείρισης 

ποιότητας εγκεκριμένο από τον 

αρμόδιο ή τα αρμόδια όργανα 

διοίκησης. 

0 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣ

Η 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 
2 

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

 
Αξιολογείται η εμπειρία ενός εκ των δύο (2) μεγαλύτερων σε 
ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης.  

 
Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης η μονοπρόσωπης εταιρείας 
λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του επιχειρηματία ή του 
μοναδικού εταίρου αντίστοιχα.  

 
Στην περίπτωση που στους βασικούς μετόχους 
συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο και επιλεγεί για την 
τεκμηρίωση του παρόντος κριτηρίου, αξιολογείται η εμπειρία 
(συνάφεια και έτη δραστηριότητας) αυτού. 

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

 

10% 

 

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ή 
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 
ισότιμο τίτλο από αλλοδαπό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα), σχετικό με τη 
δραστηριότητα της επένδυσης 

10 

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

5 

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

3 

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

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣ

Η 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

3 

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

 
Αξιολογείται η εμπειρία ενός εκ των δύο (2) μεγαλύτερων σε 
ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης.  

 
Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης η μονοπρόσωπης εταιρείας 
λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του επιχειρηματία ή του 
μοναδικού εταίρου αντίστοιχα.  

 
Στην περίπτωση που στους βασικούς μετόχους 
συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο και επιλεγεί για την 
τεκμηρίωση του παρόντος κριτηρίου, αξιολογείται η εμπειρία 
(συνάφεια και έτη δραστηριότητας) αυτού. 

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

 

25% 

 

Άνω των τριών ετών  10 

Άνω του ενός έτους και μικρότερη των 
τριών ετών  

5 

Καθόλου εμπειρία ή η εμπειρία του 
μικρότερη του ενός έτους  

0 

4 

Εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής.  

Το ποσοστό της εξασφάλισης από την επιχείρηση3 της Ιδιωτικής 
Συμμετοχής4 που απαιτείται για την υλοποίηση του Επενδυτικού 
Σχεδίου. Η απόδειξη της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής 
μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους: 

ΙΚ=100%  10 

30%  70% < ΙΚ < 100% 8 

50% < ΙΚ < 70% 6 

                                                           
3
 Αποδεκτά γίνονται μονο δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην επιχείρηση (Επαγγελματικοί λογαριασμοί), αποκλειόμενων στοιχείων που αφορούν εταίρους – μετόχους 

4
 Η Ιδιωτική συμμετοχή προκύπτει αν από τον Συνολικό Π/Υ αφαιρέσουμε την αναλογούσα Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.). 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣ

Η 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

α) εξ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια, 

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

20% < ΙΚ < 50% 4 

0% < ΙΚ < 20% 0 

5 

Αρτιότητα και πληρότητα Επενδυτικού Σχεδίου 

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

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

Βαθμολογία 1 1 

30% 

 

Βαθμολογία 2 2 

Βαθμολογία 3 3 

Βαθμολογία 4 4 

Βαθμολογία 5 5 

Βαθμολογία 6 6 

Βαθμολογία 7 7 

Βαθμολογία 8 8 

Βαθμολογία 9 9 

Βαθμολογία 10 10 

Συνολικό Αποτέλεσμα: 100%  

Ελάχιστη συνολική βαθμολογία Επενδυτικού Σχεδίου : 3,00 ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ: 

Δράση 9d.ΤΑΠΤοΚ.2: «Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος»
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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 

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

ναι/όχι 

3 

Τυπική πληρότητα της 
υποβαλλόμενης πρότασης: 

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

 

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

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 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.  
 

ναι/όχι 

4 
 Περίοδος υλοποίησης εντός 
περιόδου επιλεξιμότητας ΠΠ και 
Πρόσκλησης 

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

ναι/όχι 

5 Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου 

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

ναι/όχι 

6 

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

 Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι η προτεινόμενη πράξη δεν 
περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή η οποία έπαυσε 
εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο, 
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.  (περιλαμβάνεται 
στην αίτηση χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ) 

 
 

ναι/όχι 

7 

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

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

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

παρέμβασης/ δράση 

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. 

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, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας του χώρου 
παρέμβασης  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.). 

 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(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 
περιλαμβανόμενων εργασιών στην προτεινόμενη πράξη, 
σύμφωνα με τον βαθμό ωριμότητας της πράξης (εγκεκριμένες 
αναλυτικές προμετρήσεις και εγκεκριμένος προϋπολογισμός). 
Στην 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 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 (αυτεπιστασία, ανάθεση 
κλπ), 

γ)τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση 
της πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις 
σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που 
απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης, όπως κήρυξη 
απαλλοτριώσεων κλπ., 

δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης. 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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

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

1 

2
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τήρηση 

θεσμικού πλαισίου και 
ενσωμάτωση οριζόντιων 
πολιτικών  

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

 Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο 
υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό 
δίκαιο. 

 Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές 
ενέργειες (έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης / υλοποίησης 
υποέργου του έργου), εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει 
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, ο ΕΦΔ δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας 
αναλογική ή κατ΄ αποκοπή μείωση της συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης. 

ναι/όχι ή δεν 
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  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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 ατόμων με αναπηρία 

 Εξετάζεται εάν η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

 Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη 
συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, 
εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την κείμενη 
νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με 
τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις 
δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για 
ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Η αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού 
βασίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού Αξιολόγησης των 
αιτήσεων Χρηματοδότησης. 

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

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

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

ναι/όχι 

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 

3
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης 

Αναγκαιότητα υλοποίησης της 
Πράξης  

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

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

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

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

Επιπλέον, εξετάζεται αν η φύση της πράξης συμβάλλει στην 
επίτευξη στόχου/ων της εγκεκριμένης Στρατηγικής της ΟΤΔ 
«ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ». 

 

ναι/οχι 

 

2 

Συμβατότητα της Πράξης με το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από το 
οποίο θα χρηματοδοτηθεί 

 

(Αποτελεσματικότητα) 

 

Εξετάζεται η συμβολή της πράξης στην επίτευξη των Ειδικών 
Στόχων του ΕΠ, όπως αυτοί αποτυπώνονται στους δείκτες εκροών 
και δείκτες αποτελέσματος στο πλαίσιο της παρούσας 
Πρόσκλησης. 

  Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο των τιμών ενός 
δείκτη εκροής για την πράξη και την Πρόσκληση: Πν= (δείκτης 
εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση). 

ναι/οχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

  Ειδικότερα εάν: 

 Π> 0,01 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται ότι 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης 

 Π< 0,01 η πράξη  λαμβάνει τιμή «ΟΧΙ» και θεωρείται ότι δεν 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης 

Η πράξη για να αξιολογηθεί θετικά θα πρέπει να λαμβάνει τιμή Π> 
0,01 για κάθε δείκτη εκροών της πρόσκλησης ξεχωριστά. 

Σημείωση:  
Η διαμόρφωση του παρόντος κριτηρίου συνδέεται με τη 
γενικότερη φιλοσοφία και τους στόχους των Στρατηγικών 
ΤΑΠΤοΚ, βάσει των οποίων επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η άρση 
των προβλημάτων / ζητημάτων επιλεξιμότητας πράξεων σε 
μειονεκτικές περιοχές με χαμηλό πληθυσμό και αυξημένες 
αναπτυξιακές ανάγκες. 

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: 

 Π> 0,1 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται ότι 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης 

 Π< 0,1 η πράξη  λαμβάνει τιμή «ΟΧΙ» και θεωρείται ότι δεν 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης 

Η πράξη για να αξιολογηθεί θετικά θα πρέπει να λαμβάνει τιμή Π> 
0,1 για κάθε δείκτη εκροών της πρόσκλησης ξεχωριστά 

Σημείωση:  

ναι/οχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Η διαμόρφωση του παρόντος κριτηρίου συνδέεται με τη 
γενικότερη φιλοσοφία και τους στόχους των Στρατηγικών 
ΤΑΠΤοΚ, βάσει των οποίων επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η  άρση 
των προβλημάτων / ζητημάτων επιλεξιμότητας πράξεων σε 
μειονεκτικές περιοχές με χαμηλό πληθυσμό και αυξημένες 
αναπτυξιακές ανάγκες. 

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). 

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

ναι/όχι 

5 Καινοτομία 

Εξετάζεται η καινοτομία της προτεινόμενης πράξης σε σχέση με 
την πρωτοτυπία, την λειτουργικότητα και, κατά περίπτωση, την 
χρήση  των παραδοτέων. 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 Πράξης με άλλες πράξεις της 
Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ 

Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της 
προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που προβλέπεται να 
υλοποιηθούν/ υλοποιούνται ή έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο 
της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο 
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της. 

ναι/όχι 

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

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, 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).  

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 Ειδικότερα: 

A. Για κύριο υποέργο που θα υλοποιηθεί / υλοποιείται με 
εργολαβία ή αφορά σε προμήθεια, προϋπόθεση θετικής 
αξιολόγησής του είναι να εμπίπτει σε μία εκ των παρακάτω 
περιπτώσεων: 

 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).  

 Για κύριο υποέργο κατασκευής υπάρχει εγκεκριμένη 
τεχνική μελέτη σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο της 
προτεινόμενης πράξης και βάσει του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων εγκεκριμένων 
αναλυτικών προμετρήσεων και εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού, καθώς και οι απαιτούμενες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης.  

 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.  

2  Βαθμός προόδου διοικητικών ή 
άλλων ενεργειών  

 Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή 
άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του 
ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (συνεννοήσεις με άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς, έγκριση από αρμόδια όργανα όπως 
αρχαιολογική υπηρεσία, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις από  
συμβούλια και αρμόδιες υπηρεσίες κ.λπ.)  

ναι/όχι 

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

1 5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Διοικητική ικανότητα   Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος ή / και οι 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Διοικητική, Επιχειρησιακή & 
Χρηματοοικονομική ικανότητα 
δυνητικού δικαιούχου 

της προτεινόμενης πράξης:  

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

 δύναται να εφαρμόσουν τις διαδικασίες διαχείρισης και 
υλοποίησης έργων. 

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

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

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 της. 

ναι/όχι 

3 Χρηματοοικονομική ικανότητα Εξετάζεται η Χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού ναι/όχι /δεν 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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

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». 

 
 
 


