
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Κσδηθφο Πξφζθιεζεο : ΔΠ3/6.1/6.3/1/02.2017 
 
Τίηινο Πξφζθιεζεο : Πξφζθιεζε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ γηα ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 
 
Καηψθιη ΦΑΔ (Threshold):  



A. Κπιηήπια Δπιλεξιμόηηηαρ 

Α/Α Πεξηγξαθή Κξηηεξίνπ Πεδίν ΤΓΔ 
Καηεπζχλζεηο γηα Τεθκεξίσζε/ Δμεηδίθεπζε 

Κξηηεξίνπ 
Γπαδηθή 

Βαζκνιφγεζε 
Βαξχηεηα (%) 

Γελ 
εθαξκφδεηαη 

1 
Τήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ ππνβνιήο 
ησλ πξνηάζεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ 
ΠξΥΠ 

 Δμεηάδεηαη αλ ηεξήζεθαλ ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη γηα ηελ 
ππνβνιή ηεο πξφηαζεο φπσο  πξνβιέπνληαη ζηελ 
Πξφζθιεζε (έληππε ππνβνιή, ππνγξαθέο). 

X 
  

2 

Ύπαξμε νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο έξγνπ, ε 
νπνία λα ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα 
έγγξαθα θαη παξαξηήκαηα, ζχκθσλα κε ηα 
ζρεηηθά πξφηππα 

Σπλεκκέλα έγγξαθα 

 

Δμεηάδεηαη αλ ε πξφηαζε είλαη πιήξεο θαη πεξηέρεη φια 
ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη παξαξηήκαηα, ζχκθσλα κε 
ηα ζρεηηθά πξφηππα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
Πξφζθιεζε (ΤΓΔ, απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά 
ζπκβαηφηεηαο, θιπ). 

X 

  

3 

Αμηνιφγεζε θαηά πφζν ην πξνηεηλφκελν έξγν 
εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο 
δξάζεσλ ηνπ ζρεηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο (ή 
Μέηξα ηεο ζρεηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο ηεο Έλσζεο 
γηα ην ΔΠ ΘΑΛΑΣΣΑ) θαη ζπκβάιιεη ζηελ 
επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δηδηθνχ Σηφρνπ ηνπ 
ΔΠ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΠξΥΠ 

Σπλεκκέλα έγγξαθα (Να αλαθεξζνχλ νη Δηδηθνί Σηφρνη θαη νη επηιέμηκεο 
θαηεγνξίεο δξάζεσλ / Μέηξα ηεο Πξφζθιεζεο) X 

  

4 Δπηιεμηκφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ Γηθαηνχρνπ ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ Α25 

Δμεηάδεηαη θαηά πφζνλ ν ππνςήθηνο Γηθαηνχρνο 
εκπίπηεη ζηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο φπσο απηνί 
νξίδνληαη ζηελ Πξφζθιεζε, θαζψο θαη θαηά πφζνλ ν 
ππνςήθηνο Γηθαηνχρνο έρεη αξκνδηφηεηα γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. 
 
(Να αλαθεξζνχλ νη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη φπσο 
πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Πξφζθιεζε) 

X 

  

5 
Σπκβαηφηεηα ησλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ κε ηηο επηιέμηκεο 
θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Θ1 

Δμεηάδεηαη αλ νη θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
έξγνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηηο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο 
δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο 
Καλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο Γαπαλψλ πνπ εθδίδεη ε ΓΑ, 
ζχκθσλα θαη κε ηνπο Καλνληζκνχο ησλ ΔΓΔΤ. 
 
(Να αλαθεξζνχλ νη θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ 
ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο)                             

X 

  

6 

Καζνξηζκφο κεηξήζηκσλ ζηφρσλ γηα ην 
πξνηεηλφκελν έξγν κε αλάινγνπο δείθηεο, νη 
νπνίνη είλαη ζπκβαηνί κε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο θαη 
ζηφρνπο ηεο ΠξΥΠ 

Β7-Β8 

Δμεηάδεηαη εάλ ζην πξνηεηλφκελν έξγν έρνπλ θαζνξηζηεί 
φινη νη δπλαηνί κεηξήζηκνη ζηφρνη κε αλάινγνπο δείθηεο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Πξφζθιεζε. 
 
(Να αλαθεξζνχλ νη ζρεηηθνί δείθηεο) 

X 

  

7 
Ο ζπλνιηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ μεπεξλά ηα 
επηηξεπφκελα φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

Θ1 

Δμεηάδεηαη εάλ ν ζπλνιηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο 
ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ είλαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο αλά Δηδηθφ Σηφρν θαη ΔΦ. 
 
(Να αλαθεξζνχλ ηα ζρεηηθά φξηα.) 

X 

  



8 

Τν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη 
ρξεκαηνδνηηθήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη 
ζπκβαηφ κε ηα ζρεηηθά ρξνληθά φξηα πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ ΠξΥΠ; 

Β7-Β8 

(Τα ρξνληθά φξηα πνπ ηίζεληαη ζηελ πξφζθιεζε είλαη:    
― Ζκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ: έρεη 
νξηζηεί θαηά θαλφλα ε 01/01/2014 (εθηφο ηεο 
πεξίπησζεο ηεο ΠΑΝ φπνπ έρεη νξηζηεί ε 1/9/2013) ή ε 
ηεζείζα ζηελ ΠξΥΠ εκεξνκελία. 
― Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία επηιεμηκφηεηαο ησλ 
δαπαλψλ έρεη νξηζηεί ε ....    )                          

X 

  

9 
Καηά πφζν ην πξνηεηλφκελν έξγν ζα πινπνηεζεί 
κέζα ζηα γεσγξαθηθά φξηα ή γηα ην άκεζν 
φθεινο ηεο επηιέμηκεο πεξηνρήο 

Α22-23 

(Σεκεηψλεηαη φηη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία είλαη επηιέμηκε 
γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε σο κηα πεξηθέξεηα1. Σε 
νξηζκέλνπο Δηδηθνχο Σηφρνπο / επηιέμηκεο θαηεγνξίεο 
δξάζεσλ, ζα θαζνξίδνληαη επηκέξνπο εδαθηθά θξηηήξηα 
ζηελ ΠξΥΠ.)                                                                          

X 

  

10 
Οη δξάζεηο ηνπ έξγνπ πνπ πξνηείλνληαη δελ 
έρνπλ εμαζθαιίζεη ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ 
άιιεο πεγέο 

Ε22-Ε24 

Δμεηάδεηαη εάλ δηαζθαιίδεηαη ε κε επηθάιπςε ησλ 
ρνξεγνπκέλσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ κε άιια 
Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαη άιια επξσπατθά 
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία 

X 
  

11 Δηδηθά Κξηηήξηα Δπηιεμηκφηεηαο 

 (Πξφζζεηα θξηηήξηα ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα 
θαζνξηζηνχλ ζηελ ΠξΥΠ απφ ηνλ ΔΦ αλάινγα κε ηε 
θχζε θαη ην αληηθείκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δηδηθνχ 
Σηφρνπ / επηιέμηκεο θαηεγνξίαο έξγσλ / Μέηξνπ.) 
 
Γηα ηα εξγα νινθιεξσκέλεο Βηψζηκεο Αζηηθήο 
Αλάπηπμεο ηνπ ΑΠ 6 ηνπ ΔΠ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Αεηθφξνο Αλάπηπμε, ειέγρεηαη θαηά πφζν ην έξγν 
πεξηιακβάλεηαη ζε εγθεθξηκέλε Σηξαηεγηθή 
Οινθιεξσκέλεο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο  
 
Γηα ηα έξγα ΤΑΠΤΟΚ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΔΠ 
ΘΑΛΑΣΣΑ, ειέγρεηαη θαηά πφζν ην έξγν πεξηιακβάλεηαη 
ζε εγθεθξηκέλε Σηξαηεγηθή ΤΑΠΤΟΚ 

X 

  

12 

Γηαζθαιίδεηαη φηη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ είρε πεξαησζεί κέρξη 
ηελ εκεξνκελία πνπ ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο 
ππέβαιε ηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο. 

Β8 

Δμεηάδεηαηε εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππνβνιήο 
πξφηαζεο, ζε ζρέζε κε ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 
Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1303/2013, άξζξν 65, 
παξάγξαθνο 6: «Οη πξάμεηο δελ επηιέγνληαη γηα 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα ΔΓΔΤ ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ 
πεξαησζεί θπζηθά ή εθηειεζηεί πιήξσο πξηλ λα 
ππνβάιεη ν δηθαηνχρνο ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηελ αίηεζε 
ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλεμάξηεηα 
αλ ν δηθαηνχρνο έρεη εθηειέζεη φιεο ηηο ζρεηηθέο 
πιεξσκέο». 
Αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππνβνιήο 
πξφηαζεο, θαζψο θαη ε πξνβιεπφκελε εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

X 

  

13 

Γηαζθαιίδεηαη φηη ην πξνηεηλφκελν έξγν δελ 
πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ 
ηκήκα έξγνπ, ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί ή ζα 
έπξεπε λα ππνβιεζεί ζε δηαδηθαζία αλάθηεζεο 
κεηά ηε κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο; 

 Δμεηάδεη αλ ηα έξγα πνπ εγθξίλνληαη γηα 
ζπγρξεκαηνδφηεζε πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
απνηεινχλ ηκήκα έξγνπ, ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί ή ζα 
έπξεπε λα ππνβιεζεί ζε δηαδηθαζία αλάθηεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 71 ηνπ Καλ. 1303/2013, κεηά ηε 
κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

X 

  



Β. ςμβαηόηηηα Έπγος με Δνωζιακέρ και Δθνικέρ Πολιηικέρ 

1 

Τήξεζε ή δεχζκεπζε γηα ηήξεζε απφ ηνλ 
Γηθαηνχρν ησλ ελσζηαθψλ θαη εζληθψλ θαλφλσλ 
φζνλ αθνξά ζηελ πνιηηηθή ησλ θξαηηθψλ 
εληζρχζεσλ 

Γ5 

Δμεηάδεηαη θαηά πφζν  Γηθαηνχρνο έρεη  εμαζθαιίζεη ή 
δεζκεχεηαη λα εμαζθαιίζεη ην απαξαίηεην Πηζηνπνηεηηθφ 
Σπκβαηφηεηαο απφ ην Γξαθείν Δθφξνπ Διέγρνπ ΚΔ, 
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Δγθχθιην ηεο ΓΑ. 

X 
  

2 
Τήξεζε ή δεχζκεπζε γηα ηήξεζε απφ ηνλ 
Γηθαηνχρν ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο 
γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

Γ1 

 Δμεηάδεηαη θαηά πφζν  Γηθαηνχρνο έρεη  εμαζθαιίζεη ή 
δεζκεχεηαη λα εμαζθαιίζεη ην απαξαίηεην Πηζηνπνηεηηθφ 
Σπκβαηφηεηαο γηα θάζε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ απφ ηε 
Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηνπ Γεληθνχ 
Λνγηζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Δγθχθιην ηεο ΓΑ.  

X 

  

3 

Τήξεζε ή δεχζκεπζε γηα ηήξεζε απφ ηνλ 
Γηθαηνχρν ηνπ ζρεηηθνχ ελσζηαθνχ θαη εζληθνχ 
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαθχιαμε, 
πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 
ηε βηψζηκε αλάπηπμε 

Γ2 

Δμεηάδεηαη θαηά πφζν ν Γηθαηνχρνο έρεη εμαζθαιίζεη ή 
δεζκεχεηαη λα εμαζθαιίζεη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, 
Πηζηνπνηεηηθφ Σπκβαηφηεηαο κε ηελ πεξηβαιινληηθή 
λνκνζεζία απφ ηελ Υπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηνπ 
Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή εγθχθιην ηεο ΓΑ.  

X 

  

4 
Σπλέπεηα θαη ζπλνρή ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ 
κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξχζκηζεο γηα ηε 
Σηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 

Ε6 

Δμεηάδεηαη θαηά πφζν ην έξγν παξνπζηάδεη ζπλέπεηα θαη 
ζπλεθηηθφηεηα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο 
ηνπ ΔΠΜ γηα ηε Σηξαηεγηθή Δπξψπε 2020. 
Αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 
ηελ θαηεγνξία δξάζεσλ ηεο ΠξΥΠ.  

X 

  

5 

Τήξεζε ή δεχζκεπζε γηα ηήξεζε απφ ηνλ 
Γηθαηνχρν ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο πνιηηηθήο 
θαη λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο 
κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηε κε δηάθξηζε 

Γ3 

Δμεηάδεηαη θαηά πφζν  ν Γηθαηνχρνο έρεη  εμαζθαιίζεη ή 
δεζκεχεηαη λα εμαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο 
(πηζηνπνηήζεηο) απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο (Υπνπξγείν 
Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Τάμεσο, Υπνπξγείν 
Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ), 
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή εγθχθιην ηεο ΓΑ. Όπνπ είλαη 
αλαγθαίν εμεηάδεηαη αλ ππάξρνπλ δηαβεβαηψζεηο γηα ηελ 
πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.                      

X 

  

6 

Σπλέπεηα θαη ζπλνρή ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ 
κε άιιεο ζπλαθείο Δζληθέο θαη Δλσζηαθέο 
πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα πνπ εκπίπηεη ε 
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δξάζεσλ / ην 
ζπγθεθξηκέλν Μέηξν 

Ε4-Ε5, Ε7 

Δμεηάδεηαη θαηά πφζν ην έξγν παξνπζηάδεη ζπλέπεηα θαη 
ζπλεθηηθφηεηα κε ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο ζηηο 
νπνίεο εκπίπηνπλ ν Δηδηθφο Σηφρνο θαη ε επηιέμηκε 
θαηεγνξία δξάζεσλ / ην Μέηξν ηεο ΠξΥΠ. 

X 

  

7 
Τήξεζε ή δεχζκεπζε γηα ηήξεζε απφ ηνλ 
Γηθαηνχρν ησλ ελσζηαθψλ θαλνληζκψλ πεξί 
πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο 

Γ6 

Δμεηάδεηαη θαηά πφζν ν Γηθαηνχρνο ηεξεί ή δεζκεχεηαη 
λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηε 
δεκνζηφηεηα θαη πιεξνθφξεζε ζχκθσλα κε ην Παξ. ΦΗΗ 
ηνπ Καλ. 1303/2013, ην Παξάξηεκα V ηνπ Καλ.508/2014 
θαη ηηο ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ έρεη εθδφζεη ε ΓΑ.                       

X 

  

Α/Α Πεξηγξαθή Κξηηεξίνπ Πεδίν ΤΓΔ 
Καηεπζχλζεηο γηα Τεθκεξίσζε/ Δμεηδίθεπζε 

Κξηηεξίνπ 
Γπαδηθή 

Βαζκνιφγεζε 
Βαξχηεηα (%) 

Γελ 
εθαξκφδεηαη 



Γ. Γιοικηηική, Δπισειπηζιακή και Χπημαηοοικονομική Ικανόηηηα ηος Γικαιούσος 

1 

Ζ Γηνηθεηηθή Ηθαλφηεηα ηνπ Γηθαηνχρνπ (πέξαλ 
ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ επάξθεηά 
ηνπ) λα δηνηθεί, λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη 
απξφζθνπηα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ απφ άπνςε θαηάιιειεο νξγάλσζεο, 
δηάζεζεο ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ κέζσλ, 
ηερλνγσλζίαο θαη ζηειέρσζεο, ζχκθσλα κε ηηο 
θαηεπζχλζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
Πξφζθιεζεο Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ είλαη 
επαξθήο.    

ΣΤ1 

Δμεηάδεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ θνξέα πξνθεηκέλνπ 
λα επηβεβαησζεί νηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη 
θαηάιιειεο νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε 
θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

X 

  

2 Δπηρεηξεζηαθή Ηθαλφηεηα ηνπ Γηθαηνχρνπ λα 
πινπνηεί ην έξγν.    ΣΤ2-ΣΤ3 

Δμεηάδεηαη ε εθπιήξσζε ησλ παξαθάησ 
πξνυπνζέζεσλ: 
― εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ, δηνίθεζε, παξαθνινχζεζε 
θαη πινπνίεζε παξφκνηαο θχζεο έξγσλ πνπ 
ρξεκαηνδνηήζεθαλ είηε απφ εζληθφ πξνυπνινγηζκφ είηε 
απφ ηα Τακεία ηεο Πνιηηηθήο Σπλνρήο πξνεγνχκελσλ 
Πξνγξακκαηηθψλ Πεξηφδσλ είηε απφ άιιν 
Φξεκαηνδνηηθφ Μέζν ηεο ΔΔ      
―επαξθήο ζηειέρσζε (εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη 
επαξθή αξηζκφ αηφκσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ)                                                                           
―επαξθείο εγθαηαζηάζεηο θαη θαηάιιεινο ηερλνινγηθφο 
εμνπιηζκφο αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ πνπ πινπνηεί                                                                                
―θαηάιιεια ζπζηήκαηα κεραλνγξάθεζεο θαη 
παξαθνινχζεζεο                                                          

X 

 

X 

3 Φξεκαηννηθνλνκηθή Ηθαλφηεηα ηνπ Γηθαηνχρνπ 
πνπ πινπνηεί ην έξγν. Ση14-Ση23 

Δμέηαδεηαη αλ ππάξρεη επαξθήο ηεθκεξίσζε απφ ην 
Γηθαηνχρν γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο απαηηνχκελεο 
δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 
Σπγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη ηα αθφινπζα:                                                                                            
1. Σηελ πεξίπησζε Γηθαηνχρσλ πνπ είλαη Κπβεξλεηηθά 
Τκήκαηα / Υπεξεζίεο, εάλ ε πξφηαζε ζπλνδεχεηαη κε 
αίηεκα γηα ηηο απαηηνχκελεο πηζηψζεηο.                                          
2. Σηελ πεξίπησζε Γηθαηνχρσλ πνπ δελ είλαη 
Κπβεξλεηηθά Τκήκαηα (Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 
Ζκηθξαηηθνί Οξγαληζκνί θιπ) επαξθή ηεθκήξηα γηα ηελ 
θάιπςε ηνπ πνζνζηνχ εζληθήο δεκφζηαο δαπάλεο.                                   
3. Σηελ πεξίπησζε ηδησηηθήο ζπγρεκαηνδφηεζεο, 
επαξθή ηεθκήξηα γηα ηελ θαηαβνιήο ηεο. 

X 

 

X 

4 

Δπάξθεηα ηεο δηνηθεηηθήο, επηρεηξεζηαθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο άιισλ θνξέσλ 
πνπ, ηπρφλ, εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα ζηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

ΣΤ6-ΣΤ7 

Δμεηάδεηαη ε εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ Γ.1 - Γ.3 θαη γηα 
ηνπο άιινπο θνξείο ή/θαη γηα ην ζπλνιηθφ ζρήκα 
ππνβνιήο πξφηαζεο (Γηθαηνχρνο & ινηπνί θνξείο)                                                                                                                    
Δπίζεο, εμεηάδεηαη αλ ν Γηθαηνχρνο έρεη ζπλνκνινγήζεη ή 
πξνηίζεηαη λα ζπλνκνινγήζεη ζχκβαζε κε ην θνξέα πνπ 
ζα εκπιαθεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

X 

  

Α/Α Πεξηγξαθή Κξηηεξίνπ Πεδίν ΤΓΔ 
Καηεπζχλζεηο γηα Τεθκεξίσζε/ Δμεηδίθεπζε 

Κξηηεξίνπ 
Γπαδηθή 

Βαζκνιφγεζε 
Βαξχηεηα (%) 

Γελ 
εθαξκφδεηαη 



5 

Άιια θξηηήξηα πνπ δχλαηαη λα θαζνξηζηνχλ 
αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία έξγσλ, 
κε ηα νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη ε δηνηθεηηθή, 
επηρεηξεζηαθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα 
ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 Σηελ πεξίπησζε ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο αλάινγα κε 
ηελ επηιέμηκε θαηεγνξία έξγσλ είλαη δπλαηφλ λα 
πξνζηεζνχλ άιια θξηηήξηα πνπ ηεθκεξηψλνπλ 
πεξαηηέξσ ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. 

X 

 

X 



Γ1. Ποιόηηηα ηηρ Ππόηαζηρ 

1 

Τν πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο είλαη 
πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη παξέρεη 
πιήξε θαη ζαθή εηθφλα ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ησλ 
πξνβιεπφκελσλ παξαδνηέσλ θαη ηνπ 
ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ (π.ρ. πιήξεο θαη 
ηεθκεξησκέλε αλάιπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, 
ηνπ πξνππνινγηζκνχ θαη ησλ 
ρξνλνδηαγξακκάησλ, ησλ δηαθξηηψλ 
θάζεσλ, ησλ ζπκβάζεσλ θαη φπνπ είλαη 
αλαγθαίν ησλ δειηίσλ πνζνηήησλ ηνπ 
έξγνπ). 

Β1-2, Ζ, Θ 

Δμεηάδεηαη θαηά πφζν ε πξφηαζε πεξηέρεη πιήξε θαη 
ηεθκεξησκέλε αλάιπζε: (α) ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ 
αλακελφκελσλ εθξνψλ θαη παξαδνηέσλ, (β) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, (γ) ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ησλ 
δηαθξηηψλ θάζεσλ, (δ) ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηα απαηηνχκελα ζην ΤΓΔ (Τν θξηηήξην 
κπνξεί λα εμεηδηθεπηεί πεξαηηέξσ απφ ηνλ ΔΦ αλάινγα 
κε ηε θχζε θαη ην αληηθείκελν ηεο Καηεγνξίαο Γξάζεσλ). 
Σηελ άκεζε αμηνιφγεζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν 
εθπιεξψλεηαη ην θξηηήξην (ειάρηζην απνδεθηφ επίπεδν, 
φπσο ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ ΔΦ). Σηε ζπγθξηηηθή 
αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ ΔΦ ηα 
επίπεδα πιεξφηεηαο θαη ζαθήλεηαο κε αληίζηνηρε 
ηεθκεξίσζε θαη βαζκφ. 

X 

   

2 

Ζ πνηφηεηα θαη ν βαζκφο θαηαιιήιφηεηαο 
ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ 
(ην χςνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ, ην 
κέγεζνο, ε ηνπνζεζία, θιπ) ζε ζρέζε κε 
ηηο αλάγθεο πνπ πξφθεηηαη λα θαιχςεη. 

Α21-Α24,Β2-Β9, 
Ζ, Θ1 

Δμεηάδεηαη ην χςνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ, ην 
κέγεζνο, ε ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ε 
ηνπνζεζία θ.α ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο πνπ θαιείηαη λα 
θαιχςεη. (Τν θξηηήξην κπνξεί λα εμεηδηθεπηεί πεξαηηέξσ 
αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην αληηθείκελν ηνπ εηδηθνχ 
ζηφρνπ / θαηεγνξίαο επηιέμηκσλ έξγσλ).                  
Σηελ άκεζε αμηνιφγεζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν ππάξρεη 
επάξθεηα (ειάρηζην απνδεθηφ, φπσο ζα θαζνξηζηεί απφ 
ηνλ ΔΦ).                                                                                                             
Σηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ 
απφ ηνλ ΔΦ ηα επίπεδα πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο 
κε αληίζηνηρε ηεθκεξίσζε θαη βαζκφ. 

X 

   

3 

Ζ απηνηειήο ζπκβνιή ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
έξγνπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ Μέηξνπ/Γξάζεο ηεο 
Πξνηεξαηφηεηαο Έλσζεο. 

Β1, Γ1-Γ6, 
Ε20-Ε21 

Δμεηάδνληαη ηα αθφινπζα:  
(α) Τν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ 
ζπκβάιεη απηνηειψο ζηελ επίηεπμε ησλ δεηθηψλ 
απνηειέζκαηνο θαη δεηθηψλ εθξνψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΠξΥΠ. 
(β) Τν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ 
ζπκβάιιεη  ζπκπιεξσκαηηθά ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιια 
έξγα, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζηα άιισλ 
Πξνηεξαηνηήησλ ηεο Έλσζεο ή απφ άιιν ρξεκαηνδνηηθφ 
κέζν, ζηελ επίηεπμε ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο θαη 
δεηθηψλ εθξνψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΠξΥΠ.   
Σηελ άκεζε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη ην πξνηεηλφκελν έξγν 
λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ δεηθηψλ ηνπ ΔΠ.                                                          
Σηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε είλαη αλαγθαίν λα 
θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ ΔΦ ηα δηάθνξα επίπεδα ζπκβνιήο 
κε αληίζηνηρε ηεθκεξίσζε θαη βαζκφ. 

X 

   

Α/Α Πεξηγξαθή Κξηηεξίνπ Πεδίν ΤΓΔ 
Καηεπζχλζεηο γηα Τεθκεξίσζε/ Δμεηδίθεπζε 

Κξηηεξίνπ 
Γπαδηθή 

Βαζκνιφγεζε 
Βαξχηεηα (%) 

Γελ 
εθαξκφδεηαη 

Threshold 



4 Τν πξνηεηλφκελν έξγν είλαη απηνηειψο 
ιεηηνπξγηθφ. Δ6-Δ7 

Δμεηάδνληαη ηα αθφινπζα: (α) Τν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ είλαη απηνηειψο ιεηηνπξγηθφ, ή (β) 
θαζίζηαηαη ιεηηνπξγηθφ κε ηελ νινθιήξσζε άιισλ 
ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ . 
Σηελ άκεζε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη ην πξνηεηλφκελν έξγν 
λα είλαη ιεηηνπξγηθφ είηε απηνηειψο είηε ζε ζπλδπαζκφ κε 
άιιν έξγν θαη ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί απφ ηνλ ΔΦ ην 
ειάρηζην απνδεθηφ. Σηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζα 
πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ ΔΦ ηα δηάθνξα επίπεδα 
ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ν βαζκφο. 

X 

   

Βαπύηηηα/ Threshold Ομάδαρ Κπιηηπίων: 20.00 0.00 



Γ2. Ωπιμόηηηα Έπγος 

1 
Ζ χπαξμε ηνπ αλαγθαίνπ ζεζκηθνχ θαη 
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ. 

Δ1, Δ4α, 
Καηάινγνο  
ζπλλεκέλσλ 
εγγξάθσλ 

Δμεηάδεηαη ε πξφνδνο ιήςεο ησλ απαξαίηεησλ 
απνθάζεσλ απφ ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ Γηθαηνχρνπ 
ή/θαη ε χπαξμε ηνπ αλαγθαίνπ δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 
απαηηείηαη λα πξνυπάξρεη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
Φξεζηκνπνηείηαη δπαδηθή βαζκνιφγεζε θαη γηα ηελ άκεζε 
θαη γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

X 

   

2 

Ζ χπαξμε πξνφδνπ ζπκπιήξσζεο ησλ 
αξρηθψλ θαη ηερληθψλ κειεηψλ θαη θαηά 
πφζνλ, φπνπ είλαη αλαγθαίν, δηεμάρζεθε 
πνηνηηθφο έιεγρνο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο. 

Δ1, Δ4β, 
Καηάινγνο  
ζπλλεκέλσλ 
εγγξάθσλ 

 

Αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην είδνο ηνπ Δηδηθνχ Σηφρνπ / 
Μέηξνπ / Γξάζεο ή/θαη φπσο δεηνχληαη απφ ηε ζρεηηθή 
λνκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ 
πξνλννχληαη ζηελ ΠξΥΠ. Όπνπ είλαη αλαγθαίν 
εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ δηεμάρζεθε πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ 
ελ ιφγσ κειεηψλ.                                                                                                   
Σηελ άκεζε αμηνιφγεζε θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην 
απαηηνχκελν επίπεδν πξνφδνπ κε βάζε ηελ Πξ.ΥΠ.                                                               
Σηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ 
απφ ηνλ ΔΦ ηα επίπεδα πξνφδνπ, αλάινγα κε ην είδνο 
ηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ / θαηεγνξίαο επηιέμηκσλ έξγσλ πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ ΠξΥΠ. 

X 

   

3 

Ζ εηνηκφηεηα ζηελ εμαζθάιηζε ησλ 
απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ θαη απνθάζεσλ 
ή/θαη αδεηνδνηήζεσλ ή ε πξφβιεςε γηα 
εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ 
εγθξίζεσλ θαη απνθάζεσλ ή/θαη 
αδεηνδνηήζεσλ πνπ απαηηνχληαη, 
αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ θάζε έξγνπ. 

Δ1, Δ4γ, 
Καηάινγνο  
ζπλλεκέλσλ 
εγγξάθσλ 

 

Καηαγξάθνληαη νη απαηηνχκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο 
αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ (Π.ρ. γηα έξγα ππνδνκήο 
είλαη απαξαίηεηα ηα εμήο: πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο, 
έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, άδεηα νηθνδνκήο, 
δηαδηθαζία απφθηεζεο γεο, θηι.)                                                                                   
Σηελ πεξίπησζε άκεζεο αμηνιφγεζεο, φπνπ είλαη 
αλαγθαίν, θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην απνδεθηφ επίπεδν 
αλάινγα κε ηνλ Δηδηθφ Σηφρν / Μέηξν/Γξάζε.                                                                                     
Σηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ 
απφ ηνλ ΔΦ ηα επίπεδα θαη ν αληίζηνηρνο βαζκφο 
αλάινγα κε ην είδνο ηνπ έξγνπ. 

X 

   

4 

Ζ χπαξμε πξνφδνπ/εηνηκφηεηαο ηεο 
δηαδηθαζίαο Γεκνζίσλ Πξνζθνξψλ/ 
Σπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 
λνκνζεζία. 

Ζ 

-Δηνηκαζία φξσλ εληνιήο ή/θαη εγγξάθσλ δηαγσληζκψλ                                                                           
-Δμαζθάιηζε απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηε 
Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηνπ Γεληθνχ 
Λνγηζηεξίνπ                                                                    
-Πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ                                                                                            
Σηελ άκεζε αμηνιφγεζε ρξεηάδεηαη λα θαζνξηζηεί απφ 
ηνλ ΔΦ ην ειάρηζην απνδεθηφ εηδηθφηεξα ζ'φ,ηη αθνξά ην 
ρξνλνδηάγξακκα.                                                                                    
Σηε ζπγθξηζηηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ 
απφ ηνλ ΔΦ ηα επίπεδα πξνφδνπ θαη ν αληίζηνηρνο 
βαζκφο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ έξγνπ.  

 

X 

   

Α/Α Πεξηγξαθή Κξηηεξίνπ Πεδίν ΤΓΔ 
Καηεπζχλζεηο γηα Τεθκεξίσζε/ Δμεηδίθεπζε 

Κξηηεξίνπ 
Γπαδηθή 

Βαζκνιφγεζε 
Βαξχηεηα (%) 

Γελ 
εθαξκφδεηαη 

Threshold 



5 

Άιια θξηηήξηα, αλάινγα κε ην 
ζπγθεθξηκέλν Μέηξν/Γξάζε, κε ηα νπνία 
ζα ηεθκεξηψλεηαη ν βαζκφο σξηκφηεηαο 
θαη ηαρείαο ρξεκαηνδνηηθήο 
εθηέιεζεο/νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 

 Σηελ πεξίπησζε ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο αλάινγα κε 
ηνλ Δηδηθφ Σηφρν / επηιέμηκε θαηεγνξία έξγσλ είλαη 
δπλαηφλ λα πξνζηεζνχλ άιια θξηηήξηα πνπ 
ηεθκεξηψλνπλ πεξαηηέξσ ηελ σξηκφηεηα. 

X 

 

X 

 

Βαπύηηηα/ Threshold Ομάδαρ Κπιηηπίων: 40.00 0.00 



Γ3. κοπιμόηηηα Έπγος 

1 

Ζ ζνβαξφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ θαη 
αλαγθψλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη 
αλακέλνληαη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ην 
πξνηεηλφκελν έξγν, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνηεξαηφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
Πξφγξακκα θαη πξνζδηνξίδνληαη ζηελ 
Πξφζθιεζε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ θαη 
ηπρψλ άιισλ εζληθψλ πξνηεξαηνηήησλ. 

Ε1 

Καηαγξάθεηαη ν Δηδηθφο Σηφρνο γηα ηελ Πξνηεξαηφηεηα 
Έλσζεο ζχκθσλα κε ηελ ΠξΥΠ θαη εμεηάδεηαη θαηά 
πφζν ην πξνηεηλφκελν έξγν αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη 
ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν 
εκπίπηεη ην έξγν. Όπνπ είλαη εθηθηφ ππνινγίδεηαη ν 
Γείθηεο Απφδνζεο: Γείθηεο εθξνψλ έξγνπ/δείθηεο 
εθξνψλ γηα ην ζχλνιν ηεο Πξφζθιεζεο πξνο 
πξνυπνινγηζκφ έξγνπ/πξνυπνινγηζκφ ηεο 
Πξφζθιεζεο.  Όπνπ δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί γίλεηαη 
πνηνηηθή αμηνιφγεζε.  
Σηελ άκεζε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην 
ειάρηζην απνδεθηφ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκβνιή 
ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Σηε ζπγθξηηηθή 
αμηνιφγεζε ν ΔΦ ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα επίπεδα 
πξνηεξαηφηεηαο θαη ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία αλάινγα 
κε ην είδνο ηνπ έξγνπ. 

X 

   

2 

Σπκβνιή ηνπ έξγνπ (πέξαλ ηεο ειάρηζηεο 
απαηηνχκελεο ζπκβνιήο) ζηελ επίηεπμε 
ησλ επηδησθφκελσλ, αλάινγα κε ην 
πεξηερφκελν θαη ηε θχζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ Μέηξνπ/Γξάζεο ηεο 
Πξνηεξαηφηεηαο ηεο Έλσζεο, 
απνηειεζκάησλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 
θνηλσληθψλ επηηπψζεσλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο. 

 

Σηα πιαίζηα απηά ζα αμηνινγνχληαη κεηαμχ άιισλ νη 
επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζην επξχηεξν 
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

X 

   

3 

Ζ βησζηκφηεηα θαη δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ 
έξγνπ. Δμεηάδεηαη ε βησζηκφηεηα ησλ 
αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ θαη 
επηδξάζεσλ ηνπ έξγνπ κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ. 

Δ6-Δ7 

― Δμεηάδεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ. 
― Δμεηάδεηαη, ε βησζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζε 
ζρέζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο δξάζεσλ. 
―  Δμεηάδνληαη ηπρφλ πξνυπνζέζεηο θαη θηλδχλνη φζνλ 
αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ 
έξγνπ. 
Σηελ άκεζε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη  λα νξηνζεηεζεί ην 
ειάρηζην απνδεθηφ ψζηε ην έξγν λα είλαη βηψζηκν θαη λα 
δηαηεξνχληαη ηα απνηειέζκαηα. Σηε ζπγθξηηηθή 
αμηνιφγεζε ζα πξέπεη ν ΔΦ λα θαζνξίζεη επηκέξνπο 
επίπεδα θαη ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία αλάινγα κε ην 
είδνο ηνπ έξγνπ.    

X 

   

Α/Α Πεξηγξαθή Κξηηεξίνπ Πεδίν ΤΓΔ 
Καηεπζχλζεηο γηα Τεθκεξίσζε/ Δμεηδίθεπζε 

Κξηηεξίνπ 
Γπαδηθή 

Βαζκνιφγεζε 
Βαξχηεηα (%) 

Γελ 
εθαξκφδεηαη 

Threshold 



 

4 

Θεηηθέο ή νπδέηεξεο επηπηψζεηο ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ζην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ θαη ζηε δεκηνπξγία/ελίζρπζε 
ζπλζεθψλ πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο. 

Ε9 

Δμεηδηθεχεηαη φπνπ απαηηείηαη θαη αλάινγα κε ηε θχζε 
ηνπ έξγνπ.  
 
Σηελ άκεζε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην 
ειάρηζην απνδεθηφ.  Γηα ην ζέκα ηεο νπδέηεξεο 
ζπκβνιήο, πέξαλ ηεο λνκηθήο ζπκβαηφηεηαο πνπ 
εμεηάδεηαη ζην θξηηήξην Β.3, εάλ δελ απαηηείηαη 
θαηαγξάθεηαη ε απνπζία ηεο.                                                                                                                                                                  
Σηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ν ΔΦ ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη 
ηα δηάθνξα επίπεδα θαη ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία 
αλάινγα κε ην είδνο ηνπ έξγνπ. 

X 

   

5 
Θεηηθή ή νπδέηεξε ζπκβνιή ηνπ έξγνπ 
ζηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ θαη ηεο κε 
δηάθξηζε. 

Ε10-Ε11 

Δμεηδηθεχεηαη φπνπ απαηηείηαη θαη αλάινγα κε ηε θχζε 
ηνπ έξγνπ. 
 
Σηελ άκεζε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην 
ειάρηζην απνδεθηφ πέξαλ ηεο λνκηθήο ζπκβαηφηεηαο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ 
αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Σηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ν ΔΦ 
ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα δηάθνξα επίπεδα θαη ηελ 
αληίζηνηρε βαζκνινγία αλάινγα κε ην είδνο ηνπ έξγνπ. 

X 

   

6 

Θεηηθή ή νπδέηεξε ζπκβνιή ηνπ έξγνπ 
ζην κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ πξνζαξκνγή 
ζε απηήλ. 

 Δμεηδηθεχεηαη φπνπ απαηηείηαη θαη αλάινγα κε ηε θχζε 
ηνπ έξγνπ. 
 
Σηελ άκεζε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην 
ειάρηζην απνδεθηφ.  Γηα ην ζέκα ηεο νπδέηεξεο 
ζπκβνιήο, εάλ δελ απαηηείηαη θαηαγξάθεηαη ε απνπζία 
ηεο. Σηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ν ΔΦ ζα πξέπεη λα 
θαζνξίζεη ηα δηάθνξα επίπεδα θαη ηελ αληίζηνηρε 
βαζκνινγία αλάινγα κε ην είδνο ηνπ έξγνπ.    

X 

   

7 

Σπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε 
άιια έξγα πνπ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί ή 
πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ζηα 
πιαίζηα εζληθψλ πνιηηηθψλ ή/θαη κέζα 
απφ άιιεο Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ίδηνπ ή 
άιισλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 
ή/θαη κέζσ άιισλ 
Πξσηνβνπιηψλ/Πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ. 

Ε20 - Ε21 

Σπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ζηα 
πιαίζηα ησλ Τακείσλ, θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη ηνπ ΔΠ ΘΑΛΑΣΣΑ. 
Σηελ άκεζε αμηνιφγεζε είλαη επηζπκεηφ λα ππάξρεη 
ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα θαη φπνπ απαηηείηαη 
θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην απνδεθηφ γηα ζεηηθή 
αμηνιφγεζε.Σηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη ν ΔΦ 
λα θαζνξίζεη ηα επίπεδα ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ηελ 
αληίζηνηρε βαζκνινγία αλάινγα κε ην είδνο ηνπ έξγνπ. 

X 

   

9 

Δηδηθά Κξηηήξηα Σθνπηκφηεηαο ηα νπνία 
είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηνχλ ζηελ ΠξΥΠ 
(αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε Καηεγνξία 
Γξάζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην Δπηρεηξεζηαθφ 
Πξφγξακκα. 

 
Σηελ άκεζε αμηνιφγεζε θαη ζηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 
κε δπαδηθή βαζκνιφγεζε, εάλ ην έξγν αλαθέξεηαη ξεηά 
ζην ΔΠ δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην θξηηήξην 
απηφ. 

X 

 

X 
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