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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α)  του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων 
θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος.  

Τα προτεινόμενα κριτήρια επιλογής ομαδοποιούνται σε δύο ενότητες: Τα Κριτήρια 
πληρότητας στοιχείων πρότασης και τα Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων δεδομένου ότι 
η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
Νόμου 3614/2007, διενεργείται σε δύο στάδια αξιολόγησης. 

Ειδικότερα: 

 Η εξέταση των Κριτηρίων πληρότητας στοιχείων πρότασης έχει στόχο να 
διασφαλίσει τόσο τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό 
πλαίσιο προκειμένου η πρόταση να συμμετέχει στην αξιολόγηση όσο και τη δυνατότητα 
υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων εκ μέρους του δικαιούχου πριν την έναρξη της 
αξιολόγησης. 

Αναλυτικότερα τα Κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης διασφαλίζουν ότι: 

 Ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου για το οποίο υποβάλλει την 
πρόταση  

 Για την υποβολή της πρότασης, χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα και 
έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 
σχετική πρόσκληση όπως: 

1. Αίτηση Υποβολής Πρότασης Πράξης 

2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) 

3. Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου (Πιστοποιητικό με βάση το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ή βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας για τη μεταβατική περίοδο)  

4. Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης 
της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου 

5. Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού 
(για έργα που παράγουν έσοδα) ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων 

6. Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην σχετική πρόσκληση (μελέτες, 
αδειοδοτήσεις κλπ) 

 Τα τυποποιημένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα είναι 
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα κατάλληλα 

 Η περίοδος υλοποίησης του προτεινόμενου προς συγχρηματοδότηση έργου εμπίπτει 
εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του Προγράμματος 

 Υπάρχουν οι προαπαιτούμενες αποφάσεις αρμόδιων συλλογικών οργάνων, εφόσον 
απαιτείται 
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 Υπάρχουν οι προαπαιτούμενες αποφάσεις οργάνων αρμόδιων για το συντονισμό των 
πολιτικών 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης πράξεων διακρίνονται σε τέσσερις ομάδες κριτηρίων, οι 
οποίες αφορούν στην:  

α) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,   

β) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,  

γ) σκοπιμότητα πράξης, και  

δ) ωριμότητα πράξης.  

Αναλυτικότερα η εξειδίκευση ανά ομάδα κριτηρίων έχει ως εξής: 

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η συγκεκριμένη ομάδα κριτηρίων εξετάζει: 

 αν η πράξη εμπίπτει στις προσδιοριζόμενες από την πρόσκληση θεματικές 
προτεραιότητες  και κατηγορίες πράξεων  

 την σαφήνεια  του περιεχομένου της πρότασης όπως εξειδικεύεται από την 
διαχειριστική αρχή ανάλογα με το είδος των πράξεων στο πλαίσιο της σχετικής 
πρόσκλησης 

 την πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της πράξης, ως προς 
τα βασικά τεχνικά / λειτουργικά  κ.α. χαρακτηριστικά της, όπως εξειδικεύονται από την 
διαχειριστική αρχή ανάλογα με το είδος των πράξεων στο πλαίσιο της σχετικής 
πρόσκλησης 

 την ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό 
αντικείμενο η οποία εξειδικεύεται από την διαχειριστική αρχή ανάλογα με το είδος των 
πράξεων στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης. Ενδεικτικά,  στοιχεία που δύνανται 
να αξιολογηθούν αφορούν: 

α) την πληρότητα του προτεινόμενου π/υ (περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για 
την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου) 

β) το κατά πόσο τα προβλεπόμενα μοναδιαία κόστη είναι ρεαλιστικά (στις 
περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις) 

γ) την ορθή κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το 
προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο, τους κανόνες επιλεξιμότητας ή και τους 
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης. 

 Την ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης η οποία 
δύναται να εξεταστεί σε σχέση με: 

α) το φυσικό αντικείμενο,  

β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ), 

γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση του έργου 

 Αν η  πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισμού. Εξετάζεται, όπου απαιτείται,  η 
επιλεξιμότητα της πράξης με βάση τα κριτήρια διαχωρισμού των παρεμβάσεων των 
Ταμείων, κατά τα προβλεπόμενα στο Ε.Π. στο κεφάλαιο "Συμπληρωματικότητα 
παρεμβάσεων με αυτές που χρηματοδοτούνται από ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ" 

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
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Σε αυτή την ομάδα κριτηρίων εξετάζεται: 

 Η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών 

Εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει τηρήσει 
μέχρι τη στιγμή της υποβολής  της αίτησης χρηματοδότησης, τους εθνικούς και 
κοινοτικούς κανόνες κατά το στάδιο της δημοπράτησης, της σύμβασης και πιθανών  
τροποποιήσεων αυτής. Η εξέταση γίνεται με βάση τις προβλεπόμενες στο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου λίστες ελέγχου για την προέγκριση των σταδίων εξέλιξης 
όλων των δημοσίων συμβάσεων της πράξης. Εφαρμόζεται για τα έργα που κατά την 
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησής τους υποβάλλονται συνημμένα τουλάχιστον` 
και τα τεύχη δημοπράτησης. 

 Η τήρηση της εθνικής νομοθεσίας και των κοινοτικών κανόνων για το 
περιβάλλον 

Εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει τηρήσει 
μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τους εθνικούς και 
κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον. Εξειδικεύεται ανάλογα με την 
προκηρυσσόμενη κατηγορία πράξης από την διαχειριστική αρχή, λαμβανομένων  
υπόψη και των προβλεπόμενων στην ΚΥΑ "Έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" του Προγράμματος. 

 Η  προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση 

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της 
πράξης εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των 
δύο φύλων και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας 
ή του γενετήσιου προσανατολισμού. Ενδεικτικά τα κριτήρια αυτά μπορούν να 
αφορούν την εφαρμοζόμενη πολιτική του δικαιούχου ή των αναδόχων του στην 
επιλογή των εργαζομένων, των ωφελουμένων κλπ.  

 Η τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρία   

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ ως προς 
την πρόσβαση στο φυσικό ή και δομημένο περιβάλλον, στις υπηρεσίες και στην 
πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως 
εξειδικεύεται από την διαχειριστική αρχή ανάλογα με το είδος των πράξεων στο 
πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης.  

Γ.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Σε αυτή την ομάδα κριτηρίων εξετάζεται: 

 Η συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων /δεικτών του  αντίστοιχου 
άξονα προτεραιότητας - Αποτελεσματικότητα πράξης 

Εξετάζεται η συμβολή της πράξης στους στόχους της αντίστοιχης θεματικής 
προτεραιότητας σύμφωνα με την εξειδίκευση από την διαχειριστική αρχή στη σχετική 
πρόσκληση του προϋπολογισμού των θεματικών προτεραιοτήτων και των 
αντίστοιχων δεικτών τους. 

 Η αποδοτικότητα της πράξης 

Εξετάζονται οι εκροές σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Τα στοιχεία 
εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση από την διαχειριστική αρχή.   
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 Η κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και ο βαθμός κάλυψης των αναγκών 

Εξετάζεται ο βαθμός κάλυψης των αναγκών του δικαιούχου από την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης σε σχέση με την κρισιμότητα του αντίστοιχου προβλήματος.. 

 Η συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες πράξεις 

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες πράξεις που 
είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη , ώστε να εξασφαλίζεται πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα στην επίτευξη των στόχων του άξονα προτεραιότητας. 

Δ.  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ  ΠΡΑΞΗΣ 

Σε αυτή την ομάδα κριτηρίων εξετάζεται:  

 Το στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης  

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης ως προς την εξέλιξη των απαιτούμενων 
προπαρασκευστικών ενεργειών (μελέτες κλπ) για την έναρξη υλοποίησής της, όπως 
εξειδικεύεται από την διαχειριστική αρχή ανάλογα με το είδος των πράξεων στο 
πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης. 

 Ο βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν 
αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του προηγούμενου κριτηρίου και, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, όπως αυτές 
εξειδικεύονται από την διαχειριστική αρχή ανάλογα με το είδος των πράξεων και το 
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησής τους. 

 


