
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

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

7 Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην Εξειδίκευση (πχ. μελέτες, διοικητικές Πράξεις, 
υπολογισμός των καθαρών εσόδων κλπ.)

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 και τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην Εξειδίκευση.

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.

Η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς 
Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 

και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία 
παρέμβασης/ δράσεις.

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

Ο Δικαιούχος εμπίπτει στην πρόσκληση

6

4

Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει 
τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή 

παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή 
μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του 
προγράμματος εντός πέντε ετών από την 
τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός 

της προθεσμίας που οριζόταν στους 
κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του 
Καν. 1303/2013)

Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)

Περιγραφή κριτηρίου

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

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 δυνητικών 
δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου 
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης

Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου 

Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως 
συμπληρωμένο

Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και 
συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή 

άλλων αρμοδίων οργάνων

3

Η πράξη προχωρεί στο 
Στάδιο Β της αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

3

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση 
πράξης 2

Ελέγχεται εάν το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α2.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τιμή

ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020

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

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

          ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων των ΣΤΑΔΙΩΝ Α1 και Α2, εκτός από το 9 

του ΣΤΑΔΙΟΥ Α2 το οποίο ενδέχεται να μην απαιτείται

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Α                         
(Α1 ΚΑΙ Α2)

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.8

9

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

1

1

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Α1.  ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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

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

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

03 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (03, 03Σ)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3.2 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

2a - ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή κριτηρίου

SUPERFAST BROADBAND

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Τιμή



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΔΥΑΔΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική 
γνωμοδότηση ΟΧΙ

Η πράξη 
προχωρεί στο 
Στάδιο Β2 της 
αξιολόγησης

Η πράξη 
απορρίπτεται

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

2

Ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου 
προϋπολογισμού της πράξης σε 

σχέση με το προτεινόμενο για 
συγχρηματοδότηση φυσικό της 

αντικείμενο

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 και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη 
τευχών δημοπράτησης) 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 
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.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Β1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

1

Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

3
Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος  ολοκλήρωσης 
της πράξης

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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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, στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση αυτών, 
στη χρονική αλληλουχία ενεργειών, γ) στην αποτύπωση παραδοτέων 
πράξης δ) στα μέτρα δημοσιότητας/επικοινωνίας της προτεινόμενης 
πράξης (καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη)

03 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (03, 03Σ)

2a - ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3.2 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

SUPERFAST BROADBAND



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

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

2a - ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3.2 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

SUPERFAST BROADBAND

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιμή

ΣΤΑΔΙΟ Β2. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Η πράξη απορρίπτεται

5 Εξασφάλιση της  προσβασιμότητας 
των ατόμων με αναπηρία   

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β2                                                                                                    

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 

Η πράξη προχωρεί στο Στάδιο Β3 
της αξιολόγησης

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.

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. 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                           
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"  ή "Δεν 

εφαρμόζεται" σε όλα τα κριτήρια.

4 Προαγωγή της ισότητας ανδρών 
και γυναικών και της μη διάκρισης 

3 Αειφόρος ανάπτυξη

2 Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικής 
ενίσχυσης

03 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (03, 03Σ)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης

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 δύναται να εντάξει την πράξη 
εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή μείωση της 
συγχρηματοδοτούμενης 

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 και το 
έγγραφο της ΕΥΚΕ με Α.Π. 115150/ΕΥΚΕ4023/02.11.2016 με 
θέμα "Οδηγίες αναφορικά με την αξιολόγηση πλήρωσης του 
κριτηρίου συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες Κρατικών 
Ενισχύσεων".

1

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



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

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

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Αναγνωρίσιμη συνέργεια / συμπληρωματικότητα ΝΑΙ

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια / συμπληρωματικότητα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Τιμή

1 Αναγκαιότητα 
Υλοποίησης της Πράξης 

Γενικότερα εξετάζεται η συμβατότητα της πράξης με την Εθνική Ψηφιακή 
Στρατηγική (ΕΨΣ 2016-2021) και με το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
Επόμενης Γενιάς (NGA plan 2014-2020) και η συμβολή της πράξης :
-στην τόνωση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων νέας γενιάς 
(Δράση 1.1.3 της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021 και πυλώνας Α του 
NGA Plan "Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις 
NGA")
-στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και η ενθάρρυνση σχετικών 
επενδύσεων από όλους του ενδιαφερόμενους παρόχους στα δίκτυα πρόσβασης 
νέας γενιάς (Δράση 1.1.1 της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021 και 
πυλώνας Α του NGA Plan)
-στην ανάπτυξη υποδομών NGA σε αστικές περιοχές για παροχή ταχύτητας 
τουλάχιστον 100Mbps στους τελικούς καταναλωτές στηρίζοντας τις ιδιωτικές 
επενδύσεις και εξασφαλίζοντας «ουσιαστική αλλαγή» (step change) σε όρους 
ευρυζωνικής διαθεσιμότητας. (Δράση 1.2.2 της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 
2016-2021 και πυλώνας Β "Έμπρακτη δημόσια υποστήριξη της επέκτασης των 
ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς" του NGA Plan).

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. Συγκεκριμένα, αξιολογείται:
Η ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών υπερ-υψηλής ταχύτητας (SFBB) για 
οικιακούς καταναλωτές μέσω κουπονιού, ώστε να να επιτευχθεί ο στόχος της 
δράσης με ορίζοντα το έτος 2023:
• το 50% του πληθυσμού να διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες 
τουλάχιστον 100 Mbps.
• το 70% του πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε υποδομές / δίκτυα επικοινωνιών 
ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps (με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1Gbps), 
στόχος ο οποίος θα επιτευχθεί μέσω των δικτύων που αναπτύσσονται με 
ιδιωτικά κεφάλαια των παρόχων.

SUPERFAST BROADBAND

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

03 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (03, 03Σ)

3.2 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

2a - ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

ΣΤΑΔΙΟ Β3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β3                                                                                                 
 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                          

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια εκτός 
από το κριτήριο 5 όπου μπορεί να είναι και "ΌΧΙ".

Η πράξη προχωρεί στο 
Στάδιο Β4 της αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

2 Αποτελεσματικότητα  Εξετάζεται και προσδιορίζεται η συμβολή της πράξης στους στόχους της 
επενδυτικής προτεραιότητας και στην επίτευξη των αντίστοιχων δεικτών εκροής.

3 Αποδοτικότητα

Εξετάζεται εάν 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, είναι στο πλαίσιο 
των τιμών που έχουν οριστεί στην Εξειδίκευση. 

4
Βιωσιμότητα, 

Λειτουργικότητα, 
Αξιοποίηση

Εξετάζεται κατα περίπτωση η βιωσιμότητα, η λειτουργικότητα της πράξης κατά 
την ολοκλήρωσή της και αξιοποίηση αυτής. π.χ. Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος 
αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και λειτουργία της πράξης και 
εξετάζεται εάν επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. 

5
Συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα 
της Πράξης 

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις για 
την ευρυζωνικότητα, καθώς και με το Εθνικό Σχέδιο NGA, που είτε έχουν 
ολοκληρωθεί είτε υλοποιούνται είτε σχεδιάζονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
του ΕΠΑΝΕΚ, των ΠΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΌΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β4

Η πράξη απορρίπτεται

1

              ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                       
Θετική αξιολόγηση των δυο κριτηρίων του Σταδίου Β4

Η πράξη προχωρεί στο 
Στάδιο Β5 της αξιολόγησης

Κατάσταση

2 Βαθμός προόδου διοικητικών ή 
άλλων ενεργειών

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

3.2 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΤιμήΕξειδίκευση κριτηρίου

2a - ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

SUPERFAST BROADBAND

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων 
ενεργειών ωρίμανσης της πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των 
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη της 
υλοποίησής της. Η συνολική ωριμότητα της πράξης αξιολογείται με βάση την 
ωριμότητα των υποέργων και κυρίως εκείνων που την επηρεάζουν 
περισσότερο.                                                                                                                                                                       
Ειδικά εξετάζεται:
- εάν έχει γίνει η χαρτογράφηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων
- εάν υποβλήθηκε Σχέδιο Οδηγού της Δράσης, 
- έαν έχει ληφθεί μέριμνα για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων SFBB 
προϊόντων, 
- εάν έχει ληφθεί μέριμνα για τη δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος 
που θα υποστηρίξει τη Δράση.

Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Τηλεπικοινωνιών και ΕνημέρωσηςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ Β4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020

03 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (03, 03Σ)
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή ΔΥΑΔΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ

Θετική Γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική Γνωμοδότηση ΌΧΙ

Θετική Γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική Γνωμοδότηση ΌΧΙ

Θετική Γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική Γνωμοδότηση ΌΧΙ

Δεν εφαρμόζεται Δ/Ε

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τέλος Αξιολόγησης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β5

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

του κριτηρίου 3 όπου δεκτή απάντηση είναι και το "ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ".

2 Επιχειρησιακή Ικανότητα

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Την προηγούμενη εμπειρία του δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων πράξεων
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.

Η πράξη απορρίπτεται

3 Χρηματοοικονομική Ικανότητα

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β5: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

03 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (03, 03Σ)

2a - ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3.2 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

SUPERFAST BROADBAND

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

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.

1 Διοικητική Ικανότητα  Εξετάζεται κατά πόσο ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 
απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Τιμή/Βαθμολογία Συνολική βαθμολογία

Α ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Β1 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Β2 ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Β3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ NAI

Β4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Β5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Ημερομηνία 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 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 )

                                 

03 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (03, 03Σ)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

SUPERFAST BROADBAND

Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

2a - ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3.2 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
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