
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση

ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση

ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση

ΟΧΙ

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση

ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση

ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση

ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση

ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση

ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση

ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΤΑΔΙΟ Α2.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση 
πράξης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Ελέγχεται εάν το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α1.  ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τιμή

ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

5

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης 
εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος

Ελέγχεται άν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δικαιούχων που 
ορίζονται στην πρόσκληση

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου 
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου 

Τιμή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την 
εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων 
μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και 
ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και
μαθητείας

Εξετάζεται άν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο 
έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. νόμοι, κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά 
φορέων κλπ) που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος.

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

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

Εξετάζεται εάν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

6

Εξετάζεται εάν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την 
ημερομηνία που ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης

3

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης 
πρότασης. Εξετάζεται εάν, για την 
υποβολή της πρότασης, 
χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα 
έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα 
συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στη σχετική Εξειδίκευση και 
στη σχετική Πρόσκληση.

Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα

7

Περιγραφή κριτηρίου

2

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Α                         
(Α1 ΚΑΙ Α2)

1
Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης είναι εντός της 
προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας 
που τίθεται στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον τίθενται 
στην πρόσκληση  

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην Εξειδίκευση και στην Πρόσκληση (πχ. μελέτες, 
διοικητικές Πράξεις, κλπ.)

Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)

8

2.3 - Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων των ΣΤΑΔΙΩΝ Α1 και Α2, εκτός από το 8 του 

ΣΤΑΔΙΟΥ Α2 το οποίο ενδέχεται να μην απαιτείται
Η πράξη απορρίπτεται

3

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

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή κριτηρίου

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της 
πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον 
τίθενται στην Πρόσκληση

MIS:

Η πράξη προχωρεί στο 
Στάδιο Β της αξιολόγησης

4

2

Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως 
συμπληρωμένο

Ο Δικαιούχος εμπίπτει στην πρόσκληση1

02 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου

Bαθμολογούμενο 
Κριτήριο με 
συντελεστή 
βαρύτητας 10%: 

Τιμή Βαθμός / Αιτιολόγηση

Υψηλή 10- 8

Μέση 8- 5

Χαμηλή 5- 2

Απουσία Τεκμηρίωσης 0

Bαθμολογούμενο 
Κριτήριο με 
συντελεστή 
βαρύτητας 10%: 

Τιμή Βαθμός / Αιτιολόγηση

Υψηλή 10- 8

Μέση 8- 5

Χαμηλή 5- 2

Απουσία 
Τεκμηρίωσης

0

Κατάσταση Τιμή ΔΥΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση ΟΧΙ

Συνολικός βαθμός κριτηρίων Β1: 

Η πράξη προχωρεί στο Στάδιο Β2 
της αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των 
προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας

02 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.3 - Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

ΣΤΑΔΙΟ Β1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Βαρύτητα 20%) 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β1

1

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της πράξης ως προς: 
α) τη σαφήνεια της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου με αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά της πράξης (π.χ. 
στόχος της πράξης, ομάδα-στόχος/ωφελούμενοι, δράσεις / υποδράσεις), 
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης, η οποία θα αναφέρει όλες τις αναγκαίες εργασίες/προμήθειες/υπηρεσίες για την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των 
επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) την αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης,
δ) τα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης (καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, 
ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη πράξη).

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια εκτός από τα κριτήρια 1 και 2 που θα 
πρέπει να λάβει βαθμολογία.  Πιο ειδικά στα κριτήρια 1 και 2 ορίζεται ελάχιστος αποδεκτός βαθμός ≥ 5 

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία του Σταδίου Β1 ορίζεται ο βαθμός 1.  

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου 
προϋπολογισμού της πράξης σε 
σχέση με το προτεινόμενο για 
συγχρηματοδότηση φυσικό της 
αντικείμενο

 (Β1.1 *10%)+(Β1.2 *10%)=

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος  ολοκλήρωσης 
της πράξης

3

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 π.χ. πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την 
πρότερη εμπειρία της ΔΑ  ή του ΕΦ.
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).

Βαθμολόγηση Κριτηρίων 

Εξετάζονται:
i) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της πράξης και στα τυχόν επιμέρους προτεινόμενα 
υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου/παραδοτέων του έργου.
ii) το εύλογο της κοστολόγησης της προτεινόμενης πράξης ως εξής:
1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού για την έγκριση, και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει, εξετάζεται εάν τόσο οι τιμές μονάδας 
όσο και ο συνολικός προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
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
• μη δεσμευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που 
υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
iii) 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, ώστε να αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.
Κατά την αξιολόγηση της προτεινόμενης αίτησης χρηματοδότησης δύνανται να πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογή 
στον Π/Υ της Πράξης. 

MIS:

2

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης 
πράξης 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται Δ/Ε

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιμή

ΣΤΑΔΙΟ Β2. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

02 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

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. 
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την 
τήρηση των κανόνων, η ΔΑ ή ο ΕΦ δύναται να εντάξει την πράξη 
εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή μείωση της 
συγχρηματοδοτούμενης 

2.3 - Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

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

κριτήριο 2 που ενδέχεται να λαμβάνει τεκμηριωμένα τιμή 
“ΟΧΙ” και του 3 που μπορεί να λάβει την τιμή "Δεν 

εφαρμόζεται".

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 ΕΠΑΝΕΚ.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β2                                                                                                    

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της 
μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων 
κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της 
προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την 
εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας

1

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

MIS:

Προαγωγή της ισότητας ανδρών 
και γυναικών και της μη διάκρισης 

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, 
η συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μία 
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από την 
Συνθήκη και ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο Δικαιούχος καλείται να συμβουλευθεί το Παράρτημα ΙΙΙ 
του Οδηγού Αξιολόγησης του ΣΔΕ όπου δίνονται κατευθύνσεις / 
οδηγίες  εάν η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

Η πράξη προχωρεί στο Στάδιο Β3 
της αξιολόγησης

3

Η πράξη απορρίπτεται

4

2

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το Παράρτημα. 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, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα 
στα ΑμεΑ.
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της 
πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται  ή δεν απαιτείται η 
προσβασιμότητα στα ΑμεΑ

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. 

5
Εξασφάλιση της  
προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρία   

Αειφόρος ανάπτυξη
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός / 
Αιτιολόγηση

Bαθμολογούμενο Κριτήριο 
με συντελεστή βαρύτητας 
7%: 
Υψηλή 10- 8

Μέση 8- 5

Χαμηλή 5- 2

Απουσία Τεκμηρίωσης 0

Bαθμολογούμενο Κριτήριο 
με συντελεστή βαρύτητας 
10%: 

Πν ≥ 1 10

Πν < 1 10 * Πν

Bαθμολογούμενο Κριτήριο 
με συντελεστή βαρύτητας 
12%: 
Πν ≥ 1 10

Πν < 1 10 * Πν

Bαθμολογούμενο Κριτήριο 
με συντελεστή βαρύτητας 
8%: 
Υψηλή 10- 8

Μέση 8- 5

Χαμηλή 5- 2

Απουσία Τεκμηρίωσης 0

Bαθμολογούμενο Κριτήριο 
με συντελεστή βαρύτητας 
9%: 
Υψηλή 10- 8

Μέση 8- 5

Χαμηλή 5- 2

Απουσία Τεκμηρίωσης 0

Bαθμολογούμενο Κριτήριο 
με συντελεστή βαρύτητας 
4%: 
Υψηλή 10- 8

Μέση 8- 5

Χαμηλή 5- 2

Απουσία Τεκμηρίωσης 0

Συνολικός βαθμός κριτηρίων Β3:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της 
μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων 
κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της 
προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την 
εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας

02 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.3 - Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

MIS:

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β3

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Στα κριτήρια 1, 2, 3, 4, 5 και 6 ορίζεται ελάχιστος αποδεκτός 
βαθμός ≥ 5 για το κάθε ένα χωριστά. Ελάχιστη αποδεκτή συνολική 

βαθμολογία του Σταδίου Β3 ορίζεται ο βαθμός 2,5  

Η πράξη προχωρεί στο Στάδιο Β4 
της αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

 
(Β3.1 *7%)+(Β3.2 *10%)+ (Β3.3 *12%)+(Β3.4 *8%)+(Β3.5 *9%)+(Β3.6 
*4%)=

2. Αποτελεσματικότητα 

Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροών 
πράξης) / (δείκτης εκροών 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. 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Β3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (Βαρύτητα 50%) 

1 Αναγκαιότητα υλοποίησης της 
πράξης

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του 
ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί καθώς και τα ευρύτερα 
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη από την υλοποίηση.

5 Καινοτομία 

Εξετάζεται ο βαθμός καινοτομικότητας της προτεινόμενης Πράξης, ο 
οποίος, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, μπορεί να τεκμηριώνεται με βάση 
ότι δράσεις της προτεινόμενης Πράξης είναι καινοτομικές για τα 
Ελληνικά δεδομένα (σύλληψη, στόχευση, εφαρμογή).
Για ορισμένες κατηγορίες πράξεων, η ΕΥΔ ή ο ΕΦ μπορεί κατά 
περίπτωση να εισάγει τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καινοτομίας 
μίας προτεινόμενης πράξης

6  Συνέργεια και συμπληρωματικότητα

Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης 
πράξης με άλλες πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη 
στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων ώστε να εξασφαλίζεται το 
μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης.

4 Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση 

Εξετάζεται / αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοτέα της 
προτεινόμενης πράξης θα αξιοποιηθούν πχ  σε περίπτωση 
παραδοτέων  όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία αξιολογείται η  
τεκμηρίωση του δικαιούχου για την ύπαρξη / διασφάλιση σχετικών 
δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή η έγγραφη δέσμευσή του για τη 
σύσταση αυτών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση 
θα εξετάζεται / αξιολογείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. 
Κατά περίπτωση και ανάλογα με τον τύπο των δράσεων η ΕΥΔ ή ο ΕΦ 
μπορεί να προσδιορίζει τα απαραίτητα στοιχεία / τεκμήρια που 
απαιτούνται για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού.

3 Αποδοτικότητα          

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης 
πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας 
υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από 
την υλοποίησή της. Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= 
(δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της 
Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό 
Πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή 
περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές στάθμισης που προσδιορίζει η ΕΥΔ ή ο ΕΦ 
στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή Βαθμός / 
Αιτιολόγηση

Bαθμολογούμενο 
Κριτήριο: 

Υψηλή 10- 8

Μέση 8- 5

Χαμηλή 5- 2

Απουσία Τεκμηρίωσης 0

ΝΑΙ

Η πράξη 
προχωρεί στο 
Στάδιο Β5 της 
αξιολόγησης

ΌΧΙ Η πράξη 
απορρίπτεται

              ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                       
Στο κριτήριο 1 ορίζεται ελάχιστος αποδεκτός βαθμός ≥ 5.

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία του Σταδίου Β4 ορίζεται ο 
βαθμός 0,5  

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων 
ενεργειών ωρίμανσης της πράξης

Κατάσταση

Εξετάζονται: 
α) ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των 
απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες, εγκρίσεις, 
τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της υλοποίησής της και
β)  ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης 
(ύπαρξη επαρκούς νομικού πλαισίου, υπουργικών ή/και κοινών υπουργικών 
αποφάσεων όπου να καθορίζονται π.χ. τα κριτήρια και οι διαδικασίες 
επιλογής ωφελουμένων, το ύψος μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, 
ύπαρξη εγγράφων για συνεργασία-σύμπραξη μεταξύ φορέων).  
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να 
διενεργείται ανά υποέργο. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β4

MIS:

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, 
διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών 
πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης 
και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων 
μάθησης και μαθητείας

Εξειδίκευση κριτηρίου

Συνολικός βαθμός Β4: (Β4.1*10%)=

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

02 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.3 - Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

1

ΣΤΑΔΙΟ Β4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ (Συντελεστής Βαρύτητας 10%) 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ Δ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή ΔΥΑΔΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ

Θετική Γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική Γνωμοδότηση ΌΧΙ

α) Εμπειρία του Δυνητικού 
Δικαιούχου 
(συντελεστής βαρύτητας 5%) 
Υψηλή 10- 8

Μέση 8- 5

Χαμηλή 5- 2

Απουσία Τεκμηρίωσης 0

β)  διαθεσιμότητα/ επάρκεια 
προσωπικού (ομάδα έργου) 
(συντελεστής βαρύτητας 15%) 

Υψηλή 10- 8

Μέση 8- 5

Χαμηλή 5- 2

Απουσία Τεκμηρίωσης 0

ΝΑΙ

ΌΧΙ

2.3 - Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από 
την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, 
μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της 
καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και 
μαθητείας

2 Επιχειρησιακή 
Ικανότητα

Διοικητική Ικανότητα

MIS:

Β5: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)

1

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος:
α)  Διαθέτει επαρκή οργανωτική δομή για την υλοποίηση της προτεινόμενης 
πράξης. Αξιολογείται / εξετάζεται βάσει εγγράφων που υποβάλλονται μαζί με 
την πρόταση (πχ. Οργανωτικές μονάδες του δικαιούχου που είναι υπεύθυνες 
για τα διάφορα στάδια υλοποίησης της πράξης)
β)  Έχει προετοιμάσει και εφαρμόζει τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
διαχείριση και υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Αξιολογείται / εξετάζεται 
είτε βάσει υποβληθέντος εγχειριδίου διαδικασιών είτε βάσει περιγραφής της 
διαδικασίας με κατάλληλες παραπομπές στην εφαρμοζόμενη νομοθεσία.  

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚατάστασηΕξειδίκευση κριτηρίου

02 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Επιχειρησιακή ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου η οποία εξετάζεται με τα 
ακόλουθα κριτήρια:

α. Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση 
παρόμοιων πράξεων (5%)

(Β5.2α*5%) + (Β5.2β*15%)=

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΑΔΙΟΥ Β5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                                                                                       
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  στο κριτήριο 1 . Στο 
κριτήριο 2 ορίζεται ελάχιστος αποδεκτός βαθμός ≥ 5 για το κάθε ένα 

χωριστά.
Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία του Σταδίου Β5 ορίζεται ο 

βαθμός 1

Τέλος Αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Συνολικός βαθμός Β5:

β. Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το 
πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική εμπειρία) των 
στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης καθώς και το 
οργανωτικό σχήμα της ομάδας έργου, ρόλους και αρμοδιότητες μελών κατά 
την υλοποίηση, τρόπος διαχείριση και συντονισμό ομάδας (15%).

Bαθμολογούμενο Κριτήριο με συντελεστή 
βαρύτητας 20%: 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Τιμή/Βαθμολογία Συνολική βαθμολογία

Α ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Μεταφέρεται η συνολική βαθμολογία της Ομάδας 
Κριτηρίων Β1 Ελάχιστη βαθμολογία ο βαθμός 1 

Β2 ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Μεταφέρεται η συνολική βαθμολογία της Ομάδας 
Κριτηρίων Β3 Ελάχιστη βαθμολογία ο βαθμός 2,5 

Β4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Μεταφέρεται η συνολική βαθμολογία της Ομάδας 
Κριτηρίων Β4 Ελάχιστη βαθμολογία ο βαθμός 0,5

Β5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Μεταφέρεται η συνολική βαθμολογία της Ομάδας 
Κριτηρίων Β5 Ελάχιστη βαθμολογία ο βαθμός 1 

Ως ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση 
της Πράξης ορίζεται ο βαθμός ≥ 5 και τα δυαδικά 

κριτήρια πρέπει να λαμβάνουν την τιμή ΝΑΙ

Ημερομηνία ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

MIS:

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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)

02 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ 
ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.3 - Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, 
διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών 
πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της 
καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των 
διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας
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