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1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

Το Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014-2020” εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής C(2014)10166/18.12.2014. Τον Μάρτιο του 2021 εγκρίθηκε η 5η αναθεώρηση του ΕΠ 
«Πελοπόννησος 2014-2020» με την εκτελεστική απόφαση της Ε.Ε. C(2021) 2084/25.3.2021, ενώ 
στις 7/12/2021, με την εκτελεστική απόφαση της Ε.Ε. C(2021) 9144/7.12.2021 εγκρίθηκε η 6η 
Αναθεώρηση του ΕΠ. 

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 
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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 76η 

Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, προτείνεται η 

εξειδίκευση μίας νέας Δράσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Καλαμάτας. 

 Εξειδίκευση νέας Δράσης 9iv.ΒΑΑ.2: Δράσεις προληπτικής ιατρικής στα Καρδιαγγειακά 

προβλήματα 

Η νέα Δράση με τίτλο «Δράσεις προληπτικής ιατρικής στα Καρδιαγγειακά προβλήματα» 

αφορά στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε χίλια (1.000) 

άτομα ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων του Δήμου Καλαμάτας. Ο προϋπολογισμός της 

δράσης ανέρχεται σε 1.240.000,00 €, ενώ η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης 

πράξεων, με δεδομένο ότι η δράση απευθύνεται σε μοναδικό δικαιούχο, είναι άμεση.  

 
Η διαδικασία εμπλοκής της Αστικής Αρχής του Δήμου Καλαμάτας στην αξιολόγηση και επιλογή 
των πράξεων ανά στάδιο της αξιολόγησης περιγράφεται αναλυτικά αμέσως πιο κάτω, 
σύμφωνα και με τα οριζόμενα για την εν λόγω διαδικασία του ΣΔΕ:  
i) Α’ Στάδιο Αξιολόγησης:  Διενεργείται από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και 

αφορά στις ομάδες κριτηρίων και τα κριτήρια για τον έλεγχο 
πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης,  

ii) Στάδιο Β1’ Αξιολόγησης: Διενεργείται από την Αστική Αρχή του Δήμου Καλαμάτας και 
περιλαμβάνει τα κριτήρια1 για την αξιολόγηση της ποιότητας των 
προτάσεων και τη συνάφειά τους με τη στρατηγική της Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης και το ΕΠ.  

iii) Στάδιο Β2’ Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των προτάσεων, που έχουν αξιολογηθεί θετικά από 
την Αστική Αρχή, ως προς το μέρος των κριτηρίων του Β1 Σταδίου, 
διενεργείται από τη ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η 
αξιολόγηση από την ΕΥΔ σε αυτό το Στάδιο αναφέρεται στις 
ομάδες κριτηρίων και τα κριτήρια που αφορούν στην πληρότητα 
και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης, στην τήρηση του 
θεσμικού πλαισίου και στην ενσωμάτωση των οριζόντιων 
πολιτικών, στη σκοπιμότητα και ωριμότητα των προτάσεων, καθώς 
και στη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική 
ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου.  

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης για την κάθε πρόταση προκύπτει και από τα τρία στάδια 

αξιολόγησής της. 

 

 

                                                           
1 Τα κριτήρια αυτά εμπίπτουν στην 3η Ομάδα Κριτηρίων του Β Σταδίου της Αξιολόγησης. Για τον σαφέστερο διαχωρισμό των εν 
λόγω Σταδίων μεταξύ ΕΥΔ και Αστικής Αρχής, έχει προστεθεί ειδική ένδειξη σε κάθε κριτήριο, με τον αρμόδιο φορέα για την 
αξιολόγησή του. 
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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 βιώσιμης απασχόλησης υψηλής 
ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων. 

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

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.08.5, 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 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 

Στόχος 2023 
 

Σύνολο 

Μετάβαση F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών EURO 79.572.690 

Μετάβαση 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός 14 

Μετάβαση 10501 
Άτομα που αποδεσμεύονται από τη 
φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων 

Αριθμός 14.400 

Μετάβαση 11203 
Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας 
(TOMY) που λειτουργούν 

Αριθμός 9 

Μετάβαση 11501 
Αριθμός Σχολικών μονάδων που 
επωφελούνται από εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις 

Αριθμός 270 

Μετάβαση CV33 
Οντότητες που έλαβαν στήριξη για 
την αντιμετώπιση της COVID-19 

Οντότητες 13 

 

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

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

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

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

 

Δράση 9iv.ΒΑΑ.2: Δράσεις προληπτικής ιατρικής στα Καρδιαγγειακά προβλήματα 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο - Δράση Στρατηγικής ΒΑΑ 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση  

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.3 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή Δράσης 

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την κύρια αιτία θανάτου και νοσηρότητας στη 
χώρα μας. Σήμερα οι μισοί περίπου από τους θανάτους, οφείλονται σε καρδιαγγειακά αίτια. 
Σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, 1 στους 10 ανθρώπους ηλικίας από 30 έως 
70 ετών πεθαίνει πρόωρα από καρδιαγγειακά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων των 
καρδιακών παθήσεων και των εγκεφαλικών επεισοδίων. 

Ο προληπτικός έλεγχος είναι η διαδικασία που επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση καρδιακών 
συμπτωμάτων, καθώς και την άμεση αντιμετώπιση των πιθανών νοσημάτων, με θετικά 
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αποτελέσματα, τόσο για την ποιότητα ζωής του ασθενούς και των οικείων του, όσο και στη 
λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα προτεινόμενη δράση θα συμβάλλει στην πρόληψη των 
καρδιαγγειακών νοσημάτων και στην προαγωγή της υγείας των πολιτών σε όλη την επικράτεια 
του Δήμου Καλαμάτας. Η προτεινόμενη δράση, θα υλοποιηθεί με την αξιοποίηση εφαρμογών 
Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ιατρική και την πρόληψη, οι οποίες θα ενσωματώνουν τα 
επιτεύγματα της τεχνολογικής προόδου στους τομείς της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και 
των Βιοϊατρικών Οργάνων. Εφαρμογές στις οποίες θα μπορεί να προστεθούν στο μέλλον μια 
σειρά από υπηρεσίες, ώστε μεσομακροπρόθεσμα να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.  

Η δράση θα αναπτυχθεί με τη χρήση μικρών και ανθεκτικών φορητών συσκευών, κάθε μία από 
τις οποίες θα αποτελείται από ένα επεξεργαστή και θα τροφοδοτείται από μπαταρία μεγάλης 
διάρκειας. Η συσκευή που θα τοποθετηθεί στον ωφελούμενο με τρόπο ώστε να μην 
επηρεάζεται η καθημερινότητα του, θα πραγματοποιεί ένα διαρκές καρδιογράφημα μέχρι και 
2 εβδομάδες και ή θα αποθηκεύει τα δεδομένα σε ενσωματωμένη μνήμη ή θα αποστέλλει 
αυτά μέσω τεχνολογιών ασύρματης μετάδοσης σε ένα κέντρο παρακολούθησης. Ταυτόχρονα 
θα μπορεί να αποστέλλει προς το κέντρο ελέγχου ένα προειδοποιητικό σήμα κινδύνου. 

Οι συσκευές θα μπορούν να είναι χρησιμοποιηθούν κατόπιν επανεξέτασης του ωφελούμενου, 
μετά από συμβουλή του ιατρού παρακολούθησης και βάσει εγκεκριμένου πρωτοκόλλου, ενώ 
θα έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης με το ειδικό ιατροτεχνολογικό λογισμικό μέσω κινητών 
λειτουργικού συστήματος Android ή/και iOS.  

Η λειτουργία της δράσης θα εποπτεύεται από ένα πληροφοριακό σύστημα, Κέντρο Ελέγχου, 
στο οποίο θα μεταφέρονται τα δεδομένα των φορητών συσκευών, είτε ενσύρματα με τη λήξη 
του προγράμματος για τον ωφελούμενο, είτε ασύρματα σε πραγματικό χρόνο και ανάλογα με 
την κατάσταση του ωφελούμενου. Η πρόσβαση στα δεδομένα των ωφελούμενων, θα υπακούει 
σε όλες τις αρχές προστασίας δεδομένων και θα μπορεί να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα 
άτομα. Το πληροφοριακό αυτό σύστημα, θα υποστηρίζει και την επικοινωνία με άλλες 
συσκευές, που κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν από κάποιους ωφελούμενους 
παράλληλα με τη βασική συσκευή καταγραφής του καρδιογραφήματος. 

Το σύστημα θα χρησιμοποιεί Εξειδικευμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ως λογισμικά λήψης 
και μετάδοσης του ιατρικού σήματος για την περαιτέρω αυτοματοποιημένη επεξεργασία, τη 
στατιστική ανάλυση, καθώς και την υποστήριξη στη λήψη της ιατρικής απόφασης.  

Στα προσδοκώμενα οφέλη, εκτός από τις εξετάσεις πρόληψης και τα άμεσα αποτελέσματα 
αυτών, θα είναι και η ευαισθητοποίηση όλων των συμπολιτών μας, μέσα από την προβολή του 
προγράμματος και την διάχυση των αποτελεσμάτων αυτού, γύρω από την αξία της 
προληπτικής ιατρικής και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. 

Η δράση θα απευθύνεται κατά προτεραιότητα: α) σε πολίτες ευπαθών κοινωνικά ομάδων που 
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να επισκεφθούν ιατρό, β) σε πολίτες υψηλού ποσοστού 
εμφάνισης καρδιολογικών προβλημάτων, που δεν παρακολουθούνται από καρδιολόγο ή ιατρό 
άλλης ειδικότητας, γ) σε πολίτες, που λόγω της δραστηριότητάς τους, κινδυνεύουν να 
παρουσιάσουν καρδιολογικό νόσημα και δεν παρακολουθούνται συστηματικά από καρδιολόγο 
ή ιατρό άλλης ειδικότητας. 

Ενδεικτικές κατηγορίες του Γενικού Πληθυσμού, που μπορούν να συμπεριληφθούν στο 
πρόγραμμα, είναι: 

- Πολίτες ευπαθών κοινωνικά ομάδων 

- Υπερήλικες κάτοικοι του Δήμου Καλαμάτας 
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- Πολίτες με συμπτώματα τύπου ζάλης, αδυναμίας, αισθήματος παλμών, προ-λιποθυμικό 
ή λιποθυμικό επεισόδιο χωρίς προηγούμενο καρδιολογικό ιστορικό, 

- Άτομα που υπέστησαν καρδιακό επεισόδιο, επέμβαση ή χειρουργείο καρδιάς, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν είναι εφικτή η τακτική παρακολούθηση τους από ειδικό καρδιολόγο 
της πόλης ή της περιφερειακής ενότητας. 

- Εργαζόμενοι σε επαγγέλματα έντασης εργασίας, ηλικίας άνω των 40  ετών 

- Αθλητές και αθλούμενοι όλων των ηλικιών. 

Για την ένταξη κάθε ωφελούμενου στη συγκεκριμένη δράση, θα ακολουθείται ένα πρωτόκολλο 
που θα διαμορφωθεί με βάση την επιστήμη και τις ειδικές επισημάνσεις των αρμόδιων 
Υπηρεσιών του Δήμου και ο κάθε ωφελούμενος θα τύχει των παρακάτω υπηρεσιών 

α) Αρχική ενημέρωση και προκαταρκτική εξέταση από την ομάδα έργου 

β) Τοποθέτηση καταγραφέα καρδιακής λειτουργίας, εφ’ όσον αποφασισθεί η συμμετοχή του 
στη δράση. 

γ) Καταχώρηση και διατήρηση ιστορικού στον σύστημα παρακολούθησης και επικοινωνίας και 
μετά την λήξη της δράσης  

δ) Παρακολούθηση 2 εβδομάδων με τον καταγραφέα καρδιακής λειτουργίας  

ε) Πιθανή επανάληψη της τοποθέτησης και καταγραφής αν κριθεί σκόπιμο και χορήγηση 
επιπλέον φορητών ιατρικών συσκευών αν συνδυαστικά πρέπει να υπάρχει καταγραφή 
επιπλέον μετρήσεων άλλων δεικτών.   

 

Το έργο θα παρασχεθεί αποκλειστικά ως Υπηρεσία μέσω Διαγωνιστικής διαδικασίας του Ν. 
4412/2016 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, χωρίς εκ τούτου να υπάρχει προμήθεια 
εξοπλισμού για λογαριασμό του Δήμου, αλλά αποκλειστικά παροχή των προβλεπόμενων 
υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.  

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι εννέα μήνες και θα εφαρμοστεί σε 1.000 
ωφελούμενους. 

Οι αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου, υπηρεσίες, είναι : 

i. Επικοινωνία και δημοσιότητα προγράμματος, για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

ii. Εντοπισμός και επικοινωνία με τις ομάδες ωφελουμένων. 

iii. Αρχική διαδικασία ένταξης εάν οι υποψήφιοι ωφελούμενοι τηρούν τις προϋποθέσεις 
σχετικού πρωτοκόλλου επιλογής. 

iv. Καταχώριση στοιχείων ωφελουμένων  και σύντομου ιστορικού σε πλατφόρμα 
παρακολούθησης και λοιπών στοιχείων βάσει πρωτοκόλλου. Συμπλήρωση και 
καταχώρηση σχετικής δήλωσης αποδοχής. 

v. Αρχικές εξετάσεις βάσει πρωτοκόλλου από ιατρικό νοσηλευτικό team και τοποθέτηση 
συσκευής καταγραφής στον ωφελούμενο. 

vi. Ανάκτηση συσκευής από ωφελούμενο, ανάκτηση καταγεγραμμένων δεδομένων και 
αποστολή στοιχείων σε ιατρική ομάδα αξιολόγησης. 

vii. Έκδοση γνωμάτευσης και παράδοση σε ωφελούμενο , αλλά και σε άλλον ιατρό της 
επιλογής του ωφελούμενου αν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των ευρημάτων. Εάν 
απαιτηθεί η διαδικασία τοποθέτησης συσκευής για επανάληψη της συλλογής νέων 
δεδομένων θα είναι εφικτή. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δοθεί και φορητή συσκευή 
παρακολούθησης άλλων λειτουργιών, πχ πιεσόμετρο, σπιρόμετρο, γλυκόζης κλπ . 
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viii. Λειτουργία κέντρου παρακολούθησης και επικοινωνίας (call center) και ιατρικής ομάδας 
υποστήριξης του προγράμματος. 

ix. Λειτουργία πλατφόρμας για το Call-center και για την επεξεργασία στοιχείων 
ωφελουμένων (ιατρικός φάκελος) με δυνατότητες διασύνδεσης με εξωτερικές υπηρεσίες 
(όπου κριθεί απαραίτητο, πχ Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση κλπ). 

x. Παροχή πληροφοριών στο Δήμο σε τακτά διαστήματα και στατιστικών για το πρόγραμμα 
και την υγεία των ωφελούμενων δημοτών. 

 

Δείκτες Εκροής 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής 

Κωδικό
ς 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες 
Γυναί

κες 
Σύνολο 

11210 

Αριθμός ατόμων που 
ωφελούνται από υπηρεσίες 
τηλεϊατρικής  
τηλεφροντίδας 

Αριθμός  Μετάβαση   1.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO22 

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

Αριθμός  Μετάβαση   1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 
 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.240.000,00  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.240.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 992.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 248.000,00 

     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 1.240.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Ο Δήμος Καλαμάτας και πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Πρόνοιας στην οποία ανήκει το Τμήμα 

Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας και Ελέγχων. 
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Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών 

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

Για τη συγκεκριμένη δράση η επιλογή των Πράξεων θα 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.  

Επιπρόσθετα, 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 Δράσης. 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   εκπληρώθηκε 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  εκπληρώθηκε 

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

- 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Μάιος 2022 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Μάιος 2022 
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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 1.000.000 
8.iii 900.000 2Α1.1 900.000 

8.iii.1 5.000.000 Μετάβαση 104 5.000.000 

8.iii.2 800.000 Μετάβαση 104 800.000 

8.v 100.000 2Α2.1 100.000 8.v.2 3.800.000 Μετάβαση 106 3.800.000 

9 78.572.690 

9.i 18.600.000 2.A3.1 18.600.000 

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 25.040.000 Μετάβαση 109 25.040.000 

9.i.4 1.000.000 Μετάβαση 109 1.000.000 

9i.ΒΑΑ.1 600.000 Μετάβαση 109 600.000 

9i.ΟΧΕ.1 500.000 Μετάβαση 109 500.000 

9.ii 3.500.000 

2.A4.1 2.800.000 9.ii.3 9.700.000 Μετάβαση 110 9.700.000 

2.A4.2 700.000 

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 

9ii.ΒΑΑ.1 300.000 Μετάβαση 110 300.000 

9.iii 6.000.000 

2.A5.1 500.000 9.iii.1 1.120.000 Μετάβαση 111 1.120.000 

2.A5.2 5.500.000 

9.iii.3 3.150.000 Μετάβαση 111 3.150.000 

9.iii.4 3.650.000 Μετάβαση 111 3.650.000 

9.iii.5 1.728.000 Μετάβαση 111 1.728.000 
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Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ (2) 
Κωδ. 

ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ  
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ  
(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας             

(11) 

Κωδ. 
πεδίου 

παρέμβασης                              
(12) 

ΔΔ 
(13) 

9.iii.6 5.000.000 Μετάβαση 111 5.000.000 

9.iii.7 1.200.000 Μετάβαση 111 1.200.000 

9.iv 45.472.690 

2.A6.1 42.272.690 

9.iv.3 9.286.226 Μετάβαση 112 9.286.226 

 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 

  9.iv.10 350.000 Μετάβαση 112 350.000 

  9.iv.12 3.300.000 Μετάβαση 112 3.300.000 

  9.iv.13 37.000.000 Μετάβαση 112 37.000.000 

  

2.A6.2 3.200.000 

9.iv.1 1.250.000 Μετάβαση 112 1.250.000 

  9.iv.8 1.000.000 Μετάβαση 112 1.000.000 

  9iv.ΒΑΑ.1 2.550.000 Μετάβαση 112 2.550.000 

  9iv.ΒΑΑ.2 1.240.000 Μετάβαση 112 1.240.000 

  9iv.OXE.1 400.000 Μετάβαση 112 400.000 

  9v 500.000 2Α7.1 500.000 9.v.1 150.000 Μετάβαση 113 150.000 

  

9.vi 4.500.000 2.A8.1 4.500.000 

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 1.200.000 Μετάβαση 114 1.200.000 

  9vi.ΤΑΠΤοΚ.4 1.400.000 Μετάβαση 114 1.400.000 

 

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
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Δράση 9iv.ΒΑΑ.2 (Άμεση Αξιολόγηση) 
 

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 

ΑΡΜΟΔΛΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

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 ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

3 

Τυπική πληρότητα της 
υποβαλλόμενης 

πρότασης: 

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

  

- Αίτηση Αίτηση χρηματοδότησης πράξης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. ΝΑΙ/ΟΧΙ ΕΥΔ 

- Τεχνικό Δελτίο  Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως συμπληρωμένο.  ΝΑΙ/ΟΧΙ ΕΥΔ 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 
 

13 

 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ 

ΑΡΜΟΔΛΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

- Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση 

Λοιπά στοιχεία, όπως αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, διοικητικές πράξεις, κ.λπ., σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Πρόσκληση. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

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/ΟΧΙ ΕΥΔ 

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 

ΕΥΔ 
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ 

ΑΡΜΟΔΛΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

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 ΕΥΔ 

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/ΟΧΙ ΕΥΔ 

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 

ΕΥΔ 

 
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 

ΑΡΜΟΔΛΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

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) 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, 
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. 

Εκπλήρωση 
του κριτηρίου 

ΝΑΙ 

ΕΥΔ 

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/υπηρεσιών/ παραδοτέων). 
(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης και η κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών 
είναι εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: 
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 
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/υπηρεσίες / 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 

ΕΥΔ 

Σε αντίθετη 
περίπτωση 

ΟΧΙ 

3 

Ρεαλιστικότητα 
του 

χρονοδιαγράμμα
τος 

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                                                            

Εκπλήρωση 
του κριτηρίου 

ΝΑΙ 

ΕΥΔ 

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 

ΑΡΜΟΔΛΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

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 

ΕΥΔ 

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο. 
ΟΧΙ 

2 

Συμβατότητα της πράξης με τους 

κανόνες του ανταγωνισμού και των 

κρατικών ενισχύσεων 

Εξετάζεται εφ’ όσον 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 

ΕΥΔ 
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 

εφαρμ

όζεται 

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 

ΕΥΔ 

Η πράξη δεν σέβεται την αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης 
ΟΧΙ 

Η πράξη δεν επηρεάζει την αειφόρο 

ανάπτυξη 

Δεν 

εφαρμ

όζεται 
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 ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή 

ΑΡΜΟΔΛΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

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 

ΕΥΔ 
Η προτεινόμενη πράξη ΔΕΝ 

προασπίζει την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και ΔΕΝ 

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 

Η πράξη διασφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία. 

ΝΑΙ ΕΥΔ 
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 ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή 

ΑΡΜΟΔΛΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

 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 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 
ΕΥΔ 

ΟΧΙ 
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 ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή 

ΑΡΜΟΔΛΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Η ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : 

Σκοπιμότητα 

πράξης 

Συνάφεια πράξης με τη 

Στρατηγική ΒΑΑ 

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 στη Στρατηγική ΒΑΑ «Καλαμάτα 

2020:8ιώσιμη και Έξυπνη Πόλη». 

Μη τεκμηρίωση του προβλήματος ή / και των αναγκών που καλύπτονται, 

θεωρείται ως παραδοχή ότι δεν καλύπτεται το κριτήριο αυτό οπότε και 

λαμβάνει τιμή «όχι».  

Μεγάλος βαθμός τεκμηρίωσης 

της αναγκαιότητας υλοποίησης 

της πράξης.  

ΝΑΙ 

ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Ικανοποιητικός βαθμός 

τεκμηρίωσης της 

αναγκαιότητας υλοποίησης της 

πράξης. 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η 

αναγκαιότητα υλοποίησης της 

πράξης. 

ΌΧΙ 

Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη στόχου/ων της 

Στρατηγικής ΒΑΑ «Καλαμάτα 2020: Βιώσιμη και Έξυπνη Πόλη». 

 Η πράξη συμβάλλει σε στόχο 

της Στρατηγικής ΒΑΑ 
ΝΑΙ 

ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
Η πράξη ΔΕΝ συμβάλλει σε 

στόχο της Στρατηγικής ΒΑΑ 
ΟΧΙ 

2 

Συμβατότητα πράξης με το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

από το οποίο θα 

χρηματοδοτηθεί 

(Αποτελεσματικότητα 

πράξης) 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των Ειδικών 

Στόχων του ΕΠ, όπως αυτοί αποτυπώνονται στους δείκτες εκροών και 

αποτελέσματος, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Ο βαθμός 

συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο της τιμής του δείκτη εκροής για την 

πράξη προς την τιμή του αντίστοιχου δείκτη εκροής της πρόσκλησης:  

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

Πν ≥ 0,5 ΝΑΙ 

ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

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).  

Πν ≥ 0,5 ΝΑΙ 

ΕΥΔ 

Πν < 0,5 ΟΧΙ 
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 ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή 

ΑΡΜΟΔΛΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

4 
Αξιοποίηση 

αποτελεσμάτων 

Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και εμμέσως οικονομικά οφέλη που  

προκύπτουν από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, τα οποία 

σχετίζονται με: 

α) την άμβλυνση της ανάγκης επισκέψεων στις νοσηλευτικές μονάδες 

β) τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελουμένων 

Μεγάλος/ικανοποιητικός 

βαθμός αξιοποίησης της 

πράξης. 

ΝΑΙ 

ΕΥΔ 

Ανεπαρκής βαθμός αξιοποίησης 

της πράξης. 
ΌΧΙ 

5 Καινοτομία 

Αξιολογείται η καινοτομία της προτεινόμενης πράξης, κυρίως ως προς: 

- Τις μεθόδους προσέγγισης των ωφελουμένων 

- Τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών 

- Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών 

- Τη συνέργεια των εμπλεκομένων φορέων για την υλοποίηση της πράξης 

Σε περίπτωση που η πράξη δεν απαιτείται να είναι καινοτόμα το κριτήριο 

δεν εφαρμόζεται. 

Μεγάλος/ικανοποιητικός 

βαθμός καινοτομίας 
ΝΑΙ 

ΕΥΔ 

Η πράξη δεν απαιτείται να είναι 

καινοτόμα 

Δεν 

εφαρμό

ζεται 

Η πράξη απαιτείται να είναι 

καινοτόμα και ΔΕΝ υπάρχει 

καινοτομία 

ΟΧΙ 

6 

Συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα της 

πράξης με άλλες πράξης 

της Στρατηγικής ΒΑΑ 

Εξετάζεται η συνεργεία και συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης πράξης 

με άλλα έργα που προβλέπεται να υλοποιηθούν/υλοποιούνται ή έχουν 

ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΒΑΑ, ώστε να εξασφαλίζεται το 

μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίηση της. 

Υφίσταται τεκμηρίωση της 

συνέργειας και 

συμπληρωματικότητας της 

προτεινόμενης πράξης με άλλες 

πράξεις της Στρατηγικής ΒΑΑ 

ΝΑΙ 

ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η 

συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα της 

προτεινόμενης πράξης με άλλες 

πράξεις της Στρατηγικής ΒΑΑ. 

ΌΧΙ 

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

5, όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται». 

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 

ΑΡΜΟΔΛΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4Η 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 της 

υλοποίησής της και ειδικότερα η ύπαρξη του νομικού και θεσμικού 

πλαισίου για την υλοποίηση της, το στάδιο εξέλιξης προπαρασκευαστικών 

ενεργειών για διαχείριση, παρακολούθηση, προγραμματικές συμφωνίες / 

συμβάσεις με φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της πράξης κλπ. 

Στην περίπτωση μη επαρκούς τεκμηρίωσης της ωριμότητας της πράξης, η 

πράξη λαμβάνει την τιμή «Όχι». 

Μεγάλος/ικανοποιητικός 

βαθμός ωριμότητας της 

πράξης. 

ΝΑΙ 

ΕΥΔ 

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.         

Μεγάλος/ Ικανοποιητικός 

βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. 

ΝΑΙ 

ΕΥΔ 
ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο 

βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης. 

ΌΧΙ 

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

ΟΜΑΔΑΣ 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή 

ΑΡΜΟΔΛΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

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 ή/και οι εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες που θα συμμετέχουν στην υλοποίησης της πράξης διαθέτουν 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 

ΕΥΔ 

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. Η προηγούμενη εμπειρία του δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων             

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 

ΕΥΔ 

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή 

ικανότητα για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

ΟΧΙ 

3 

Χρηματοοικονομικ

ή 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 

 

ΕΥΔ 

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται να συμβάλλει 

με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

ΟΧΙ 

Δεν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων. 

Δεν 

εφαρμ

όζεται 

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 
 

23 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τιμή 

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 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 ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΝΑΙ/ΌΧΙ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ 

 


