
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Παρατηρήσεις
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Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ Η πράξη προχωρεί στο Στάδιο Β1 της 
αξιολόγησης

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                            Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΤΔ

2 Αιτούμενος προϋπολογισμός Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

8

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα 
επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η 
οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής 
του προγράμματος 

Εξετάζεται (βεβαίωση 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)

3 Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

7 Μη περαίωση του φυσικού αντικειμένου Εξετάζεται (βεβαίωση δικαιούχου) ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 
που ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την πρόταση (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6)                                                                               

6 Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας 
προγραμματικής περιόδου και πρόσκλησης

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του 
προγράμματος, εκτός εάν στην πρόσκληση ορίζεται διαφορετική προθεσμία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Περιγραφή κριτηρίου Τιμή

ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξη της απασχολισιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
στις παράκτιες και εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε 
άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας

Όπως εξιδεικεύονται στην πρόσκληση, ανάλογα με 
τα υποβαλλόμενα έργα. 

8.3.3. Άρθρο 63. Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα)

9
Πράξη η οποία εμπίπτει στους θεματικούς στόχους, τις 
προτεραιότητες και ειδικούς στόχους ή/και στις 
δράσεις της πρόσκλησης

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

4 Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση της πράξης

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση 
στοιχεία τεκμηρίωσης (πχ. Κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων, κτλ) που υποβάλλονται συννημένα κατά την υποβολή 
της πρότασης και προσδιορίζονται στην πρόσκληση. Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για τυχόν μεταβίβαση της αρμοδιότητας 
υλοποίησης σε άλλο φορέα πρέπει να υποβάλλεται με την πρόταση, μαζί με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων φορέων

5

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) είναι πλήρως συμπληρωμένο 

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση (όπως μελέτες, διοικητικές πράξεις, υπολογισμός των καθαρών εσόδων, 
κλπ)

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης

1 Ημερομηνία υποβολής της πρότασης Η ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση

ΜΕΤΡΟ:

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Α                         ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή 'ΝΑΙ' (ή 'Δεν εφαρμόζεται') σε όλα τα κριτήρια

10 Μη επικάλυψη των χορηγούμενων χρηματοδοτήσεων Εξετάζεται (βεβαίωση δικαιούχου) εάν διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία ή /και εθνικούς πόρους

11
Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και 
συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων 
αρμόδιων οργάνων

Εξετάζεται εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, 
όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

Α/Α Τιμή Βαθμολογία Στάθμιση Παρατηρήσεις

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, η μεθοδολογία και 
τα παραδοτέα της πρότασης παρουσιάζουν 

σημαντικές ελλείψεις σε ότι αφορά την σαφήνεια και 
την πληρότητά τους

0-4

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, η μεθοδολογία και 
τα παραδοτέα της πρότασης παρουσιάζουν κάποιες 

ελλείψεις σε ότι αφορά την σαφήνεια και την 
πληρότητά τους, αλλά κρίνεται ότι είναι επαρκή 

5-7

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, η μεθοδολογία και 
τα παραδοτέα της πρότασης δεν παρουσιάζουν 

ελλείψεις σε ότι αφορά την σαφήνεια και την 
πληρότητά τους

8-10
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ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξη της απασχολισιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού στις παράκτιες και εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας
8.3.3. Άρθρο 63. Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα)

Εξετάζονται:
1) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
του φυσικού αντικειμένου/παραδοτέων, όπως απαλλοτριώσεις, δαπάνες αρχαιολογίας, έργα ΟΚΩ, αναγκαίος εξοπλισμός 
κλπ) 
2) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη.                                                                                    
Ειδικότερα:
i) Στις περιπτώσεις που ο Π/Υ προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, τότε ο συνολικός προϋπολογισμός των 
υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
ii) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του Π/Υ 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
• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που 
υποβάλλονται από τον δικαιούχο.
3) 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

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικέιμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)    
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης  (όπως πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται κ.α.)
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης                                                  
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη 
εμπειρία της ΟΤΔ.
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).
Επισημαίνεται οτι θα εκτιμηθεί η πραγματική εκκίνηση και διάρκεια της υλοποίησης συνεκτιμώντας χρονικά και τις διοικητικές 
ενέργειες που προαπαιτούνται πριν την διαδικασία δημοπράτησης, την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεση και 
ολοκλήρωση της πράξης. 

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΣΤΑΔΙΟ Β1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (στάθμιση 25%)

1 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης 

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης όσον αφορά:                                            
α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της,         
β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση 
της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),                                                         
γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης                                            
δ) στα μέτρα δημοσιότητας/επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη)

25%

ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων του ΣΤΑΔΙΟΥ Β1

Η πράξη προχωρεί στο Στάδιο Β2 της 
αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

4. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β1                      

2 Ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου 
προϋπολογισμού της πράξης 

3 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  
ολοκλήρωσης της πράξης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή κριτηρίου

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΜΕΤΡΟ:



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Παρατηρήσεις

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ Η πράξη προχωρεί στο Στάδιο Β3 της 
αξιολόγησης

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β2               ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή 'ΝΑΙ' (ή 'Δεν εφαρμόζεται') σε όλα τα κριτήρια

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

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

2 Προαγωγή της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης 
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. 

5 Αειφόρος ανάπτυξη

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε 
σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠΑΛΘ.  
Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης, εξετάζεται:       
α) αν έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή απαλλαγή από την αρμόδια Υπηρεσία              
β) αν διασφαλίζεται ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση ή απαλλαγή αφορά το σύνολο του προτεινόμενου 
φυσικού αντικειμένου                                                                               
γ) αν στην οριστική τεχνική μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν παρατηρήσεις, πρόσθετες παρεμβάσεις ή 
τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου, που προέκυψαν κατά τη φάση της περιβαλλοντικής 
αδειοδότητησης.

3 Εξασφάλιση της  προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρία   

Εξετάζεται, εφόσον απαιτείται, με ποιο τρόπο η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με 
αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος συνυποβάλει έκθεση 
τεκμηρίωσης στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκπλήρωση του κριτηρίου.

1
Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις 
δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και 

υπηρεσιών  

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό 
και ενωσιακό δίκαιο. Εφόσον έχουν προηγηθεί της υποβολής του έργου σχετικές ενέργειες, εξετάζεται εάν ο 
δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και 
κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης 
σταδίων δημοσίων συμβάσεων του εγχειριδίου διαδικασιών του ΣΔΕ.                                                                                                                             

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

8.3.3. Άρθρο 63. Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Β2. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Περιγραφή κριτηρίου Τιμή

1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξη της απασχολισιμότητας και της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας

ΜΕΤΡΟ:



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Στάθμιση Παρατηρήσεις

Η πράξη βαθμολογείται με: 
1 εάν τεκμηριώνεται ένα στοιχείο,
2 εάν τεκμηριώνονται δύο στοιχεία και 
3 εάν τεκμηριώνονται περισσότερα από δύο 
στοιχεία

Η αξιολόγηση είναι αρνητική (ΟΧΙ) εάν δεν 
τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της 
πράξης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Στην περίπτωση νέου έργου η Πράξη 
βαθμολογείται με 1, ενώ εάν αφορά σε 

συμπλήρωση υφιστάμενου ή έργου το οποίο 
βρίσκεται σε εξέλιξη, βαθμολογείται με 2. 

Εάν η πράξη αφορά κατασκευή έργου του οποίου 
οι προπαρασκευαστικές ενέργειες έχουν 

συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο Κοινοτικών 
Προγραμμάτων, βαθμολογείται με 3.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η πράξη προχωρεί στο Στάδιο Β4 της 
αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

Αναγκαιότητα Υλοποίησης της 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.
Ειδικότερα τεκμηριώνεται: 
α) η συμβολή στον ειδικό στόχο της Ενωσιακής Προτεραιότητας 
β) η συνάφεια της πράξης με ειδικές στρατηγικές (π.χ. Εθνικές Στρατηγικές, τοπική στρατηγική, στρατηγική 
έξυπνης εξειδίκευσης, Στρατηγική για την Αδριατική & Ιόνιο, κλπ.) 
γ) η ζήτηση (ωφελούμενοι) για την πράξη και πως αυτή έχει εντοπιστεί 
δ) η συμβολή επί υφιστάμενων ή προβλεπόμενων δραστηριοτήτων 
ε) η αντιμετώπιση ειδικών αναγκών  
στ) η συμπληρωματική στήριξη έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί κατά τις προηγούμενες προγραμματικές 
περιόδους

30%

20%

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β3                ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή 'ΝΑΙ' (ή 'Δεν εφαρμόζεται') σε όλα τα κριτήρια

1

5 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της Πράξης 
Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της πράξης με άλλα έργα που είτε είναι 

ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το 
μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.

4 Βιωσιμότητα, Λειτουργικότητα, Αξιοποίηση

Ο δικαιούχος θα πρέπει να περιγράψει και να τεκμηριώσει επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο τα παραδοτέα 
της προτεινόμενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς η 
δυνατότητα του φορέα λειτουργίας να εξασφαλίζει τις ετήσιες ανάγκες συντήρησης & λειτουργίας. 
Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση μιας πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της
Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων. Κατά περίπτωση και ανάλογα με τον τύπο των δράσεων στην πρόσκληση προσδιορίζονται 
τα απαραίτητα στοιχεία/τεκμήρια που απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου. 

2 Αποτελεσματικότητα
Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στην 
πρόσκληση.                             

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον προϋπολογισμό για την 
υλοποίησή της. 
Οι δείκτες εκροών αφορούν τον αριθμό των έργων.  Η αξιολόγηση της πράξης είναι θετική εφόσον το πηλίκο 
(δείκτης εκροής πράξης / δείκτης εκροών πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμός πράξης / προϋπολογισμός 
πρόσκλησης) είναι μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο που καθορίζεται σε 0,33774. 

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

4. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 
1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξη της απασχολισιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες 
και εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας 
οικονομίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Β3.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ    (στάθμιση 50%)

Περιγραφή κριτηρίου

ΜΕΤΡΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

8.3.3. Άρθρο 63. Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα)

Τιμή/βαθμολογία



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Στάθμιση Παρατηρήσεις

1
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. 

H βαθμολογία είναι:
8-10  : για εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης / προκήρυξης - 
πλήρης αδειοδότηση
5-7 : για οριστικοποιημένα αλλά όχι εγκεκριμένα τεύχη 
δημοπράτησης / προκήρυξης ή/και μελέτες- ελλειπής 
αδειοδότηση
2-4 : υπάρχει χρονική δυνατότητα έγκαιρης έκδοσης των 
απαραίτητων αδειών/εγκρίσεων
0-2: Ανώριμη πράξη - Μη δυνατότητα έγκαιρης έκδοσης 
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων στον προκαθορισμένο χρόνο 
όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

15% Βαθμολογείται το βασικό υποέργο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Η πράξη προχωρεί στο Στάδιο Β5 της αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

Περιγραφή κριτηρίου Τιμή/Βαθμολογία

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων 
ενεργειών ωρίμανσης της πράξης

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β4                
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή 'ΝΑΙ' (ή 'Δεν εφαρμόζεται') σε όλα τα 
κριτήρια

2 Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, 
πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (πχ. διαδικασία 
απόκτησης γης, έγκρισης από συμβούλια, κλπ.)       

Εξειδικεύονται στην πρόσκληση ανάλογα με το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της 
πράξης.

1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξη της απασχολισιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες 
και εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας 
οικονομίας
8.3.3. Άρθρο 63. Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Β4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ      (στάθμιση 15%)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΜΕΤΡΟ:



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Στάθμιση Παρατηρήσεις

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός τουλάχιστον 
συγχρηματοδοτούμενου έργου βαθμολογείται με 2

Η ύπαρξη επαρκούς ομάδας έργου, χωρίς την 
προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων 

δράσεων βαθμολογείται με 1

Η πράξη αξιολογείται αρνητικά (ΟΧΙ) εάν δεν έχουν 
κλείσει συστάσεις προηγούμενων ελέγχων κατά την 

ημερομηνία υποβολής ή αν δεν υπάρχει επαρκής 
ομάδα έργου. 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τέλος αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

1 Διοικητική ικανότητα Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για 
την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης

10%

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β5               ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή 'ΝΑΙ' (ή 'Δεν εφαρμόζεται') σε όλα τα κριτήρια

2 Επιχειρησιακή ικανότητα

Εξετάζεται: (α) η προηγούμενη εμπειρία  του δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων πράξεων, 
και (β) η διαθεσιμότητα/επάρκεια της ομάδας έργου, δηλαδή το πλήθος και τα προσόντα 
(εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία) των στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση 
της πράξης.
Στην περίπτωση ύπαρξης συστάσεων στο πλαίσιο ελέγχων που έχουν διενεργηθεί σε 
πράξη/πράξεις που έχει υλοποιήσει ο δικαιούχος, αυτές θα πρέπει να έχουν κλείσει κατά την 
ημερομηνία υποβολής της πρότασης του δικαιούχου υποβάλλοντας σχετική επιστολή/βεβαίωση 
της αρμόδιας αρχής ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση η αξιολόγηση για το συγκεκριμένο κριτήριο 
είναι αρνητική.

3 Χρηματοοικονομική ικανότητα
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.

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξη της απασχολισιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
στις παράκτιες και εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε 
άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας
8.3.3. Άρθρο 63. Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Β5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ      (στάθμιση 10%)

Περιγραφή κριτηρίου Τιμή /Βαθμολογία

ΜΕΤΡΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΜΕΤΡΟ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Τιμή/Βαθμολογία Συνολική βαθμολογία
ΝΑΙ/OΧΙ

Βαθμολογία με στάθμιση 25%

Β2 ΝΑΙ/OΧΙ
ΝΑΙ/OΧΙ

Βαθμολογία με στάθμιση 30 %

Βαθμολογία με στάθμιση 20 %

ΝΑΙ/OΧΙ
Βαθμολογία με στάθμιση 15%

ΝΑΙ/OΧΙ
Βαθμολογία με στάθμιση 10%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                                                              Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΤΔ

Κριτήριο 2

Κριτήριο 1

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ

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 )

Επιχειρησιακή ικανότητα 1 έως 2

Κριτήριο 1 0 έως 10 Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης

1 έως 3

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ομάδα κριτηρίων
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Κριτήριο 1 0 έως 10 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή 
στήριξη της απασχολισιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και εσωτερικές 
κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

8.3.3. Άρθρο 63. Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα)

1 έως 3 

Β1

Β3

Β4

Β5

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης

Αναγκαιότητα Υλοποίησης της Πράξης 

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της Πράξης Κριτήριο 5
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