
Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων της Δράσης 04.1.1.01 Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

4.1 (4c) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης

04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

04.1.1.01 Δράσεις Ανάπτυξης - Αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 
αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση 
στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, 

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

Αρμοδιότητα δικαιούχου 

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, 
καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται συνημμένα κατά 
την υποβολή του αιτήματος όπως αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση2.3

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης1.2

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

2.1

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 04.1.1.01 ΕπΠα 2016-10 (01) 1. Πληρότητα Στοιχείων 
[71272/120-01-2012]  Σελ. 1/19



Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων της Δράσης 04.1.1.01 Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μη Περαίωση φυσικού 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση2.4

2.3 η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.7
  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου Να περιλαμβάνεται στην αίτησηο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 

χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 

Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

2.6
Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

2.9
Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό/Περιφερειακό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1

Επιτροπήςστοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
4.1 (4c) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

04.1.1.01 Δράσεις Ανάπτυξης - Αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση ΟΧΙ

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξηςΑ1

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 04.1.1.01 ΕπΠα 2016-10 (01) 2Α. Πληρότητα Πρότασης 
[71275/4/20-01-2012] Σελ. 4/19



Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 04.1.1.01 Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 

Σε αντίθετη 
περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του ΝΑΙ

και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο 
προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που 
υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανών και 
το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπανών σε σχέση με το 
προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους 
εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους 
της πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα 
κόστη.

Α2 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 
πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ) Εκπλήρωση του 

κριτηρίου ΝΑΙβ) 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.
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 04.1.1.01 Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Σε αντίθετη 
περίπωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 

υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
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), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.

Α3 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης της πράξης 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
4.1 (4c) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης

04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

04.1.1.01 Δράσεις Ανάπτυξης - Αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες ΝΑΙ

Δεν έχουν 
τηρηθεί/προβλεφθεί οι  
αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση) Δ.Α.

Β.1

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

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Είναι συμβατή ΝΑΙ
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 04.1.1.01 Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης με βάση τις σχετικές Ευρωπαικές οδηγίες και την 
σχετική εθνική νομοθεσία, ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, 
περιορισμούς και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που 
εγκρίθηκε με την αριθμ πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Β.2 Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του 
ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων

Αειφόρος ανάπτυξη   

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

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.

Β.4

Β.5

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων 
με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση 
κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει 
πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης 
και την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα 
αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση 
προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Β.5 αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης 
βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής 
τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα 
ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
4.1 (4c) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης

04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

04.1.1.01 Δράσεις Ανάπτυξης - Αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης . ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης . ΟΧΙ

    Γ. Σκοπιμότητα Πράξης

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

Κατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Γ.1 Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

πράξης . ΟΧΙ

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

 Αποτελεσματικότητα πράξης

στάθμισης: 
Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.

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

Γ.2

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

Γ.3

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). 

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων ΝΑΙ

Λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση Γ.4
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 04.1.1.01 Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων ΟΧΙ

Μεγάλος βαθμός 8-10

ΝΑΙ
Εξετάζεται το κριτήριο ως προς:

Λειτουργικότητα, αξιοποίηση προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

Γ.4

Ικανοποιητικός βαθμός 4-7

Ανεπαρκής απόδειξη της βιωσιμότητας 0-3 ΟΧΙ

Ύπαρξη καινοτόμων εφαρμογών ΝΑΙ

Μη ύπαρξη καινοτόμων εφαρμογών ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα 10 ΝΑΙ

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις Γ.6

ΝΑΙ

Γ.5 Βιωσιμότητα

Εξετάζεται το κριτήριο ως προς:
α) τη βιωσιμότητα της παρέμβασης, β) το 
αποδεδειγμένο ενεργειακό απόθεμα και γ) 
την οικονομική κατάσταση του πληθυσμού 

Γ.4  Καινοτομία Εξετάζεται η χρήση νέων τεχνολογιών και 
καινοτόμων εφαρμογών. 

Εξετάζεται η συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης 
πράξης με άλλα έργα που είναι είτε 
ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο 
του ΕΠ  ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 
εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα 0 Δ.Α.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια εκτός του κριτηρίου Γ.6 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την 
υλοποίησή της 
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 04.1.1.01 Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 04.1.1.01 Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

4.1 (4c) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης

04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

04.1.1.01 Δράσεις Ανάπτυξης - Αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

7

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της 
πράξης από την άποψη της εξέλιξης των 
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών 
ενεργειών (μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, 
εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για 
την έναρξη της υλοποίησής της.
 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 

Περιγραφή κριτηρίου

ΝΑΙ

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 04.1.1.01 Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί τουλάχιστον ΚΥΑ ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υπ
οέ

ργ
ο 

2

Δ1

σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Υπ
οέ

ργ
ο 

2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 
στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,

10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ως ανωτέρω

Δ2 Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΝΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου 
συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται 
στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 04.1.1.01 Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 04.1.1.01 ΕπΠα 2016-10 (01) 2Δ. Ωριμότητα 
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 16/19



Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 04.1.1.01 Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
4.1 (4c) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης

04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

04.1.1.01 Δράσεις Ανάπτυξης - Αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Ε.2

ΝΑΙ

Εξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

ΟΧΙ
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Ε.3

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.

Χρηματοοικονομική ικανότητα
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 04.1.1.01 Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 04.1.1.01 Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
4.1 (4c) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της 
ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της 
04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις 
υποδομές του δημόσιου τομέα 

04.1.1.01 Δράσεις Ανάπτυξης - Αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων Συντελεστής 
Στάθμισης Τιμή/Βαθμολογία Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 04.1.1.01 ΕπΠα 2016-10 (01) 2. ΦΑΠ
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Συμβουλευτικά Κέντρα Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2 (9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

10.2.1.02  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Συμβουλευτικά Κέντρα 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

10.2.1.02  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Συμβουλευτικά Κέντρα 

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

Κριτήριο

1 Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

1.1 Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 
αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

1.2 Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

2.1
Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 10.2.1.02 ΣυμβΚέντρα ΕπΠα 2016-10 (01) 1. Πληρότητα Στοιχείων 
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Συμβουλευτικά Κέντρα Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
Κριτήριο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.3

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 
στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.4
Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2 Επιλεξιμότητα Πράξης

2.5 Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 
επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 
ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 
η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 
1η επιλεξιμότητα  

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.6
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.7
  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ανάλυση 

2.8  Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

2.9

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

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

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Συμβουλευτικά Κέντρα Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
Κριτήριο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

2.10 Περίοδος Υλοποίησης
Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση. ΟΧΙ

2.11
Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια 
με τις πολιτικές του τομέα

 Εξετάζεται η συνάφεια της Πράξης με τις πολιτικές του 
αντίστοιχου τομέα 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ, 
όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
απαιτείται λόγω της φύσης της πράξης.

3 Πληρότητα Πράξης 3.1
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια, ΠΛΗΝ ΤΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2.1 και 2.11, η απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο 
Δικαιούχος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Συμβουλευτικά Κέντρα Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2 (9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής 
ασθένειας

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης και πιο συγεκκριμένα  εξετάζονται τα εξής:  
1. Η μεθοδολογία υλοποίησης. 

ΔΡΑΣΗ

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ασθένειας

10.2.1.02  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Συμβουλευτικά Κέντρα 

κριτηρίου

Σε αντίθετη 
περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Α1

1. Η μεθοδολογία υλοποίησης. 
2. Η περιγραφή των υπηρεσιών σε σχέση με το πρόβλημα / ανάγκη 
που αντιμετωπίζεται 
3. Οι μετρήσιμοι στόχοι.   
4. Η ύπαρξη πλάνου εκτίμησης κινδύνων για την υλοποίηση της 
πράξης. 
5. Τα μέτρα δημοσιότητας/επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης (με την 
μορφή πλάνου δημοσιότητας και επικοινωνίας) και δικτύωσης (με τη 
μορφή πλάνου δικτύωσης) προς τα ωφελούμενα άτομα, Αρχές/  
Υπηρεσίες/φορείς και προς το κοινωνικό σύνολο. 
6. Η μέριμνα για παρακολούθηση των ωφελουμένων μετά την 
ολοκλήρωση του έργου ή των υπηρεσιών προς αυτούς. 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση 
με το φυσικό της αντικείμενο.                                             
Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:
(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν 
περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου/παραδοτέων).

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης και η 
κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι εύλογη . Πιο συγκεκριμένα:
1) Εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση της 
πράξης να γίνει βάσει παραστατικών:
Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στοιχεία το πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν 
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Συμβουλευτικά Κέντρα Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Σε αντίθετη 
περίπωση ΟΧΙ

στοιχεία το πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν 
υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της 
αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης
2) Εφόσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της 
προτεινόμενης πράξης να ακολουθήσει μία από τις απλοποιημένες 
μεθόδους κόστους (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα, κατ’ 
αποκοπή ποσών που δεν υπερβαίνουν τις 100 000 EUR δημόσιας 
συμμετοχής, κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση που καθορίζεται με την 
εφαρμογή ενός ποσοστού σε μια ή περισσότερες προκαθορισμένες 
κατηγορίες δαπανών) εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής 
μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην Πρόσκληση. 
γ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανώνκαι 
το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπανών σε σχέση με το 

Α2 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 
πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση ΟΧΙ

Α3 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης της πράξης 

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

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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 10.2.1.02 ΣυμβΚέντρα ΕπΠα 2016-10 (01) 2Α. Πληρότητα Πρότασης 
[71275/4/20-01-2012] Σελ. 5/16



Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Συμβουλευτικά Κέντρα Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

10.2 (9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

10.2.1.02  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Συμβουλευτικά Κέντρα 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Τηρείται το εθνικό και 
ενωσιακό δίκαιο. ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης 
των υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται: 
1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ορισμένου χρόνου και συμβάσεων 
έργου. 
2. Η τήρηση του πλαισίου αναθέσεων/υπεργολαβιών.

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και 
ενωσιακό δίκαιο.

Η πράξη ενέχει στοιχεία 
κρατικών ενισχύσεων και είναι 
συμβατή με το κανονιστικό 
πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων

ΝΑΙ
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Συμβουλευτικά Κέντρα Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

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 Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές 
της αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις 
αρχές της αειφορίας ΟΧΙΒ.3

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

Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του 
ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Β.2

Δεν εφαρμόζεται Δ.Α.

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και 
μη διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

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.

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων 
με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση 
κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει 
πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης 
και την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα 
αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση 

Β.4

και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. 

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση 
προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Για την αξιολόγηση 
του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα ΙΙ.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση 
(«ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

Β.5 Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  
αντίστοιχοι κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "Δεν Απαιτείται" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Συμβουλευτικά Κέντρα Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

10.2 (9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2.1.02  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Συμβουλευτικά Κέντρα 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμο 

λογία Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός τεκμηρίωσης της 
αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης. 8-10

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον 
οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει 
εντοπιστεί και του ειδκού στόχου που έχει 
προσδιοριστεί.Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:  1.  

ΝΑΙ

Κατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

    Γ. Σκοπιμότητα Πράξης

Ικανοποιητικός βαθμός τεκμηρίωσης της 
αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης. 4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης. ΌΧΙ 0-3

προσδιοριστεί.Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:  1.  
Ο προσδιορισμός και ανάλυση αναγκών και ειδικών 
χαρακτηριστικών των ωφελουμένων γυναικών.  2. Η 
ανταπόκριση της προτεινόμενης πράξης ως προς την 
αντιμετώπιση των αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών 
των ωφελουμένων  3. Η συμβολή της πράξης στη μείωση 
του κοινωνικού αποκλεισμού των ωφελουμένων γυναικών 
και στην προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής 
ένταξης αυτών, 4.  Αλλα αναμενόμενα οφέλη για τις 
ωφελούμενες γυναίκες και τον ευρύτερο πληθυσμό και 5. 
Η συνάφεια της πράξης με την Επενδυτική Προτεραιότητα 
που εντάσσεται και συμβολή της στην επίτευξη του 
Ειδικού Στόχου, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση.                                                                                                                                                                                                                                   

Γ.1 Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Συμβουλευτικά Κέντρα Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμο 

λογία Αιτιολόγηση

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 
αποτελεσματική ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 
αποτελεσματική ΟΧΙ Πν=0

Γ.2  Αποτελεσματικότητα πράξης

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην 
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών  
όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. Ο βαθμός 
συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο των τιμών ενός δείκτη 
εκροής για την πράξη και την πρόσκληση:Πν= (δείκτης 
εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την 
Πρόσκληση).Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει 
σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών τα πηλίκα Πνi 
συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: 
Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, β… οι συντελεστές 
στάθμισης. 

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 
αποδοτική ΟΧΙ Πi=0

Μεγάλος βαθμός αξιοποίησης των 
παραδοτέων της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός αξιοποίησης των 
παραδοτέων της πράξης. 4-7

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). Εφόσον η προτεινόμενη 
πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες 
εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται με κατάλληλους 
συντελεστές στάθμισης

Γ.4

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοτέα της 
πράξης θα αξιοποιηθούν και πιο συγκεκριμένα αν 
προκύπτει βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση 
των παραδοτέων της πράξης.

ΝΑΙ

Πi=(0,4*(1/7) + 0,6 * 
(25/160))/(97.517,82/715.

000)=1,106
Η πράξη κρίνεται 

ικανοποιητικά αποδοτική 
γιατί Πi>0. 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

 Αποδοτικότητα Πράξης Γ3

παραδοτέων της πράξης.

ΔΕΝ αξιοποιούνται επαρκώς τα παραδοτέα 
της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός καινοτομίας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός καινοτομίας της 
πράξης. 4-7

ΔΕΝ υπάρχει καινοτομία στην πράξη. ΌΧΙ 0-3

των παραδοτέων της πράξης.

 Καινοτομία Γ.5

Εξετάζεται η καινοτομία της πράξης ως προς: 
1. Τις θεματικές ή άλλες δικτυώσεις (ύπαρξη πλάνου 
δικτύωσης) 
2. Τις μεθόδους προσέγγισης ωφελουμένων 
3. Τις μεθόδους παροχής των υπηρεσιών καθώς και των 
μέσων, εργαλείων και τεχνικών  που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν και η διαφοροποίηση και προσαρμογή 
αυτών σε σχέση με διαφορετικές ομάδες στόχου

ΝΑΙ

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 10.2.1.02 ΣυμβΚέντρα ΕπΠα 2016-10 (01) 2Γ. Σκοπιμότητα
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 10/16



Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Συμβουλευτικά Κέντρα Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμο 

λογία Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός τεκμηρίωσης της συνέργειας 
και συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης 
πράξης με άλλες πράξεις που είναι 
ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη. 

8-10

Ικανοποιητικός βαθμός τεκμηρίωσης της 
συνέργειας και συμπληρωματικότητας της 
προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις που 
είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη. 

4-7Γ.6

ΝΑΙΕξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και 
συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης πράξης με 
άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, οι 
οποίες ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους 
χαρακτηριστικά (ονομασία ΕΠ ή άλλο πρόγραμμα ατο 
οποίο εντάσονται/εντάχθηκαν, Προγραμματική 
Περίοδος,περιεχόμενο αυτό, προϋπολογισμός, κλπ).

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης 
πράξης με άλλες πράξεις που είναι 
ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη. 

ΌΧΙ 0-3

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια.                                                                                                           ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Συμβουλευτικά Κέντρα Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

10.2 (9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

10.2.1.02  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Συμβουλευτικά Κέντρα 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Μεγάλος βαθμός ωριμότητας της 
πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της 
πράξης. 4-7Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 

ωρίμανσης της πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την 
άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών 
(π.χ. ενέργειες για τη στελέχωση των Κέντρων , 
εξεύρεση κτιριακής υποδομής, προετοιμασία 
διαδικασίας υλοποίησης  της Πράξης κλπ.).

ΝΑΙ

Δ1

Περιγραφή κριτηρίου

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η 
ωριμότητα της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών 
ή άλλων ενεργειών της πράξης. 8-10

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων 
διοικητικών ή άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι ΝΑΙ
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου 
διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 
πράξης. 

4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός 
προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών της πράξης

ΌΧΙ 0-3

ΝΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Δ = 20

διοικητικών ή άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 
πράξης (π.χ. Αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων για την 
ανάληψη της πράξης και ένταξή της στο πρόγραμμα 
δράσεων του φορέα,ενημέρωση εμπλεκόπμενων 
ατόμων και φορέων κ.λ.π.) 

ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια.

Βαθμός ολοκλήρωσης διοικητικών ή άλλων 
ενεργειώνγια το σύνολο της πράξηςΔ2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Δ = 20

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Συμβουλευτικά Κέντρα Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2 (9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

10.2.1.02  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Συμβουλευτικά Κέντρα 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει 
την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες 
για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Πιο 
συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:
1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή για 
την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα 
με το Οργανόγραμμα, όταν υπάρχει, ή την περιγραφή 
του Δικαιούχου). 
2. Η  επάρκεια  διαδικασιών για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης.

Διοικητική ικανότητα 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙπροτεινόμενης πράξης.
3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Ε.2

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Προηγούμενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια 
τους με την προτεινόμενη πράξη.            2. Επάρκεια 
στελέχωσης, ποσοτικά και ποιοτικά (επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών και 
επαγγελματική εμπειρία συναφής με τον ρόλο τους 
στην πράξη). 3. Επάρκεια Ομάδας Εργου και 
κατανομής αρμοδιοτήτων και εργασιών των μελών 
αυτής.                                                  4. Επάρκεια 
του Υπεύθυνου Εργου (γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης / 
κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την πράξη)

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την 
καταβολή ιδίων πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή "ΝΑΙ" ή "Δεν Απαιτείται" σε όλα τα κριτήρια. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 
Ε

Ε.3

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.

Χρηματοοικονομική ικανότητα
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Συμβουλευτικά Κέντρα Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2 (9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και 
εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

10.2.1.02  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Συμβουλευτικά Κέντρα 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων Συντελεστής Στάθμισης Τιμή/ Βαθμολογία Συνολική Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ

Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ NAI
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Σε όλες τις Ομάδες Κριτηρίων η τιμή θα πρέπει να είναι 
"ΝΑΙ". 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α2

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα οποία 
αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Ξεν. Φιλοξενίας Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2 (9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

10.2.1.02  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Ξενώνες Φιλοξενίας 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ1 Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

1.1 Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 
αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση 

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

Κριτήριο

10.2.1.02  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Ξενώνες Φιλοξενίας 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

2.1
Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

2.2

Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

1.2 Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Ξεν. Φιλοξενίας Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
Κριτήριο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
2.4

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 

2.3

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 
στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.6
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.7
  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

2.5 Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 
επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 
ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 
η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 
1η επιλεξιμότητα  

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2 Επιλεξιμότητα Πράξης

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 

2.8  Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

2.9

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

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

ανάλυση 
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Ξεν. Φιλοξενίας Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
Κριτήριο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

2.11
Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια 
με τις πολιτικές του τομέα

 Εξετάζεται η συνάφεια της Πράξης με τις πολιτικές του 
αντίστοιχου τομέα 

2.10 Περίοδος Υλοποίησης
Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση. ΟΧΙ

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια, ΠΛΗΝ ΤΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2.1 και 2.11, η απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο 
Δικαιούχος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 

3 Πληρότητα Πράξης 3.1
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ, 
όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
απαιτείται λόγω της φύσης της πράξης.

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

ΥπογραφέςΗμερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής 
ασθένειας

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2 (9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ασθένειας

10.2.1.02  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Ξενώνες Φιλοξενίας ΔΡΑΣΗ

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης και πιο συγεκκριμένα  εξετάζονται τα εξής:  
1. Η μεθοδολογία υλοποίησης. κριτηρίου

Σε αντίθετη 
περίπωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση 
με το φυσικό της αντικείμενο.                                             
Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:
(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν 
περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου/παραδοτέων).

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξηςΑ1

1. Η μεθοδολογία υλοποίησης. 
2. Η περιγραφή των υπηρεσιών σε σχέση με το πρόβλημα / ανάγκη 
που αντιμετωπίζεται 
3. Οι μετρήσιμοι στόχοι.   
4. Η ύπαρξη πλάνου εκτίμησης κινδύνων για την υλοποίηση της 
πράξης. 
5. Τα μέτρα δημοσιότητας/επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης (με την 
μορφή πλάνου δημοσιότητας και επικοινωνίας) και δικτύωσης (με τη 
μορφή πλάνου δικτύωσης) προς τα ωφελούμενα άτομα, Αρχές/  
Υπηρεσίες/φορείς και προς το κοινωνικό σύνολο. 
6. Η μέριμνα για παρακολούθηση των ωφελουμένων μετά την 
ολοκλήρωση του έργου ή των υπηρεσιών προς αυτούς. 

(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης και η 
κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι εύλογη . Πιο συγκεκριμένα:
1) Εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση της 
πράξης να γίνει βάσει παραστατικών:
Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στοιχεία το πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν 
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Ξεν. Φιλοξενίας Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Σε αντίθετη 
περίπωση ΟΧΙ

στοιχεία το πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν 
υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της 
αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης
2) Εφόσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της 
προτεινόμενης πράξης να ακολουθήσει μία από τις απλοποιημένες 
μεθόδους κόστους (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα, κατ’ 
αποκοπή ποσών που δεν υπερβαίνουν τις 100 000 EUR δημόσιας 
συμμετοχής, κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση που καθορίζεται με την 
εφαρμογή ενός ποσοστού σε μια ή περισσότερες προκαθορισμένες 
κατηγορίες δαπανών) εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής 
μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην Πρόσκληση. 
γ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανώνκαι 
το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπανών σε σχέση με το 

Α2 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 
πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση ΟΧΙ

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

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

Α3 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης της πράξης 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Ξεν. Φιλοξενίας Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2 (9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

10.2.1.02  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Ξενώνες Φιλοξενίας 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Τηρείται το εθνικό και 
ενωσιακό δίκαιο. ΝΑΙ

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης 
των υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται: 
1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ορισμένου χρόνου και συμβάσεων 
έργου. 
2. Η τήρηση του πλαισίου αναθέσεων/υπεργολαβιών.

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και 
ενωσιακό δίκαιο. ΟΧΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

Η πράξη ενέχει στοιχεία 
κρατικών ενισχύσεων και είναι 
συμβατή με το κανονιστικό 
πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων

ΝΑΙ
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

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 Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές 
της αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις 
αρχές της αειφορίας ΟΧΙ

Β.2 Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του 
ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων

Αειφόρος ανάπτυξη   Β.3

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

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Δεν εφαρμόζεται Δ.Α.

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και 
μη διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.4

και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. 

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.

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων 
με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση 
κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει 
πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης 
και την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα 
αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση 

Β.5 Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία

αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση 
προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Για την αξιολόγηση 
του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα ΙΙ.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση 
(«ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  
αντίστοιχοι κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "Δεν Απαιτείται" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

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.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2.1.02  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Ξενώνες Φιλοξενίας 

10.2 (9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμο 

λογία Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός τεκμηρίωσης της 
αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης. 8-10

    Γ. Σκοπιμότητα ΠράξηςΚατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

ΝΑΙ

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον 
οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει 
εντοπιστεί και του ειδκού στόχου που έχει 
προσδιοριστεί.Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:  1.  

Ικανοποιητικός βαθμός τεκμηρίωσης της 
αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης. 4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Γ.1 Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

προσδιοριστεί.Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:  1.  
Ο προσδιορισμός και ανάλυση αναγκών και ειδικών 
χαρακτηριστικών των ωφελουμένων γυναικών.  2. Η 
ανταπόκριση της προτεινόμενης πράξης ως προς την 
αντιμετώπιση των αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών 
των ωφελουμένων  3. Η συμβολή της πράξης στη μείωση 
του κοινωνικού αποκλεισμού των ωφελουμένων γυναικών 
και στην προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής 
ένταξης αυτών, 4.  Αλλα αναμενόμενα οφέλη για τις 
ωφελούμενες γυναίκες και τον ευρύτερο πληθυσμό και 5. 
Η συνάφεια της πράξης με την Επενδυτική Προτεραιότητα 
που εντάσσεται και συμβολή της στην επίτευξη του 
Ειδικού Στόχου, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση.                                                                                                                                                                                                                                   
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Ξεν. Φιλοξενίας Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμο 

λογία Αιτιολόγηση

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 
αποτελεσματική ΝΑΙ Πν>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 
αποτελεσματική ΟΧΙ Πν=0

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην 
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών  
όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. Ο βαθμός 
συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο των τιμών ενός δείκτη 
εκροής για την πράξη και την πρόσκληση:Πν= (δείκτης 
εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την 
Πρόσκληση).Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει 
σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών τα πηλίκα Πνi 
συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης: 
Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, β… οι συντελεστές 
στάθμισης. 

Γ.2  Αποτελεσματικότητα πράξης

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ Πi>0

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 
αποδοτική ΟΧΙ Πi=0

Μεγάλος βαθμός αξιοποίησης των 
παραδοτέων της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός αξιοποίησης των 
παραδοτέων της πράξης. 4-7

 Αποδοτικότητα Πράξης Γ3

ΝΑΙ

Πi=(0,4*(1/7) + 0,6 * 
(25/160))/(97.517,82/715.

000)=1,106
Η πράξη κρίνεται 

ικανοποιητικά αποδοτική 
γιατί Πi>0. 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοτέα της 
πράξης θα αξιοποιηθούν και πιο συγκεκριμένα αν 
προκύπτει βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση 
των παραδοτέων της 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 Π= (δείκτης 
εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της 
Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / 
προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινόμενη 
πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες 
εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται με κατάλληλους 
συντελεστές στάθμισης

Γ.4
παραδοτέων της πράξης.

ΔΕΝ αξιοποιούνται επαρκώς τα παραδοτέα 
της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός καινοτομίας της πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός καινοτομίας της 
πράξης. 4-7

ΔΕΝ υπάρχει καινοτομία στην πράξη. ΌΧΙ 0-3

Γ.5

Εξετάζεται η καινοτομία της πράξης ως προς: 
1. Τις θεματικές ή άλλες δικτυώσεις (ύπαρξη πλάνου 
δικτύωσης) 
2. Τις μεθόδους προσέγγισης ωφελουμένων 
3. Τις μεθόδους παροχής των υπηρεσιών καθώς και των 
μέσων, εργαλείων και τεχνικών  που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν και η διαφοροποίηση και προσαρμογή 
αυτών σε σχέση με διαφορετικές ομάδες στόχου

ΝΑΙ

 Καινοτομία 

των παραδοτέων της πράξης.
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Ξεν. Φιλοξενίας Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμο 

λογία Αιτιολόγηση

Μεγάλος βαθμός τεκμηρίωσης της συνέργειας 
και συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης 
πράξης με άλλες πράξεις που είναι 
ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη. 

8-10

Ικανοποιητικός βαθμός τεκμηρίωσης της 
συνέργειας και συμπληρωματικότητας της 
προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις που 
είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη. 

4-7

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και 
συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης πράξης με 
άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, οι 
οποίες ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους 
χαρακτηριστικά (ονομασία ΕΠ ή άλλο πρόγραμμα ατο 
οποίο εντάσονται/εντάχθηκαν, Προγραμματική 
Περίοδος,περιεχόμενο αυτό, προϋπολογισμός, κλπ).

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

ΝΑΙ

Γ.6

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης 
πράξης με άλλες πράξεις που είναι 
ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη. 

ΌΧΙ 0-3

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΝΑΙ/ΌΧΙΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια.                                                                                                           
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Ξεν. Φιλοξενίας Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

10.2.1.02  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Ξενώνες Φιλοξενίας 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2 (9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Μεγάλος βαθμός ωριμότητας της 
πράξης. 8-10

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της 
πράξης. 4-7

Περιγραφή κριτηρίου

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Δ1 Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την 
άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών 
(π.χ. ενέργειες για τη στελέχωση των Κέντρων , 
εξεύρεση κτιριακής υποδομής, προετοιμασία 
διαδικασίας υλοποίησης  της Πράξης κλπ.).

ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η 
ωριμότητα της πράξης. ΌΧΙ 0-3

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών 
ή άλλων ενεργειών της πράξης. 8-10

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων 
διοικητικών ή άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι ΝΑΙ
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Ξεν. Φιλοξενίας Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου 
διοικητικών ή άλλων ενεργειών της 
πράξης. 

4-7

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός 
προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών της πράξης

ΌΧΙ 0-3

ΝΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Δ = 20

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια.

Βαθμός ολοκλήρωσης διοικητικών ή άλλων 
ενεργειώνγια το σύνολο της πράξηςΔ2

διοικητικών ή άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 
πράξης (π.χ. Αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων για την 
ανάληψη της πράξης και ένταξή της στο πρόγραμμα 
δράσεων του φορέα,ενημέρωση εμπλεκόπμενων 
ατόμων και φορέων κ.λ.π.) 

ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Δ = 20

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Ξεν. Φιλοξενίας Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2 (9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

10.2.1.02  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Ξενώνες Φιλοξενίας 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει 
την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες 
για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Πιο 
συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:
1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή για 
την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα 
με το Οργανόγραμμα, όταν υπάρχει, ή την περιγραφή 
του Δικαιούχου). 
2. Η  επάρκεια  διαδικασιών για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης.

Διοικητική ικανότητα 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙπροτεινόμενης πράξης.
3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Ξεν. Φιλοξενίας Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Ε.2

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Προηγούμενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια 
τους με την προτεινόμενη πράξη.            2. Επάρκεια 
στελέχωσης, ποσοτικά και ποιοτικά (επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών και 
επαγγελματική εμπειρία συναφής με τον ρόλο τους 
στην πράξη). 3. Επάρκεια Ομάδας Εργου και 
κατανομής αρμοδιοτήτων και εργασιών των μελών 
αυτής.                                                  4. Επάρκεια 
του Υπεύθυνου Εργου (γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης / 
κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την πράξη)

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την 
καταβολή ιδίων πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή "ΝΑΙ" ή "Δεν Απαιτείται" σε όλα τα κριτήρια. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 
Ε

Ε.3

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.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΝΑΙ
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Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Δράσης 10.2.1.02 / Ξεν. Φιλοξενίας Έγκριση 2η ΕπΠα 24/10/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2 (9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και 
εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

10.2.1.02  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Ξενώνες Φιλοξενίας 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων Συντελεστής Στάθμισης Τιμή/ Βαθμολογία Συνολική Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ

Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ NAI
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Σε όλες τις Ομάδες Κριτηρίων η τιμή θα πρέπει να είναι 
"ΝΑΙ". 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α2

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα οποία 
αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )
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