
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

Α/Α Ανάλυση κριτηρίου
Εξειδίκευση κριτηρίου από ΟΤΔ/ΕΦ βάσει Τοπικής 

Στρατηγικής 
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ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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ΟΧΙ
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ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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ΟΧΙ
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ΟΧΙ

ΝΑΙ
Η αξιολόγηση της πράξης συνεχίζεται στο στάδιο 
Β1.

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται

       Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ                                                                                                                      Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΤΔ                                                                                                                                                                                 

 

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας προγραμματικής 
περιόδου και πρόσκλησης

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

Εξετάζεται (δήλωση δικαιούχου) εάν ο δικαιούχος τηρεί τη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου σύμφων μα τα οριζόμενα 
της Παραγράφου 3 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017.

8 Παραδεκτό της αίτησης
Εξετάζεται  (δήλωση δικαιούχου) εάν διασφαλίζεται ότι ο δικαιούχος δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του ΕΤΘΑ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του 
Κανονισμού 508/2014)

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Α                         
   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

9
Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση γίνεται με τον Καν ΕΕ 1407/2013, 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος πληρεί της προυποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis) 

10
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης παράνομης κρατικής 
ενίσχυσης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή 
του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 

Σε περίπτωση χρηματοδότησης με τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis), εξετάζεται (δήλωση δικαιούχου) ότι δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης παράνομης κρατικής 
ενίσχυσης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ)

11

Στον δικαιούχο δεν  έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής 
νομοθεσίας και ειδικότερα για:  Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
ή Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι) (σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο αρθ. 40 του Ν. 4488/2017) 

Εξετάζεται (δήλωση δικαιούχου) εάν διασφαλίζεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του δικαιούχου οι κυρώσεις της Παραγράφου 1 
του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017. 

12
Τηρείται η νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου (σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο αρθ. 40 του Ν. 4488/2017) 

6
Πράξη η οποία εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο, Ειδικό στόχο και Μέτρο 
της πρόσκλησης. 

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο/  ειδικό στόχο/ μέτρο της πρόσκλησης. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής και λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση (όπως διοικητικές πράξεις, άδειες, οικονομικά στοιχεία, αποδεικτικά κατοχής ή χρήσης του 
ακινήτου, ΚΑΔ κλπ.) και εμπρόθεσμη υποβολή αυτών. 

ΜΕΤΡΟ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Περιγραφή κριτηρίου Τιμή

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

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

3

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 απασχολησιμότητας 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 ιδιωτικού χαρακτήρα)

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, όπως αυτά τίθενται στην πρόσκληση

Η προτεινόμενη επένδυση υλοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης.

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

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης

5
Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή 
ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός 
της περιοχής του προγράμματος 

Εξετάζεται (δήλωση δικαιούχου) ότι η προτεινόμενη πράξη (ΜΜΕ) δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός 
της περιοχής του προγράμματος εντός τριών 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)

2

4 Μη περαίωση του φυσικού αντικειμένου 
Εξετάζεται (δήλωση δικαιούχου) ότι η προτεινόμενη πράξη δεν έχει περαιωθεί φυσικά ή υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6)                                                                               

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

Α/Α Ανάλυση κριτηρίου Βαθμολογία Στάθμιση
Εξειδίκευση κριτηρίου από ΟΤΔ/ΕΦ 

βάσει Τοπικής Στρατηγικής 

Η πρόταση είναι πλήρης και με σαφή 
περιγραφή του αντικειμένου                      

8-10

Η πρόταση παρουσιάζει ελλείψεις στην 
πληρότητα αλλά σαφήνεια στην  
περιγραφή του αντικειμένου και 

κρίνεται ότι είναι επαρκής   

5-7

Η πρόταση παρουσιάζει ελλείψεις στην 
πληρότητα και στην περιγραφή του 

αντικειμένου, αλλά κρίνεται ότι είναι 
επαρκής     

2-4

Η πρόταση παρουσιάζει σημαντικές 
ελλείψεις στην πληρότητα και στην 

περιγραφή του αντικειμένου  
1

Εγκεκριμένος ΠΫ (ΕΠΥ) ≥90% του 
Αιτούμενου ΠΫ (ΑΠΥ) 

10

 ΕΠΥ ≥85%  ΑΠΥ     8

ΕΠΥ  ≥80%  ΑΠΥ   6

ΕΠΥ  ≥70% ΑΠΥ    4

 ΕΠΥ ≥50% ΑΠΥ   2

 ΕΠΥ <50% ΑΠΥ                                                                 ΟΧΙ

Το χρονοδιάγραμμα κρίνεται ρεαλιστικό 10

Το χρονοδιάγραμμα στερείται 
ρεαλιστικότητας αλλά μπορεί να 

εφαρμοστεί
5

Μη ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα 1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τιμή

5%

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                                                                                                                                                     
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει βαθμολογία και θετική τιμή 'ΝΑΙ' σε όλα τα κριτήρια

Η αξιολόγηση της Πράξης συνεχίζεται στο Στάδιο Β2

Η πράξη απορρίπτεται 

10%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή κριτηρίου

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΜΕΤΡΟ:

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β1                      

14
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 
κόστους. 

15
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης πράξης

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 απασχολησιμότητας 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 ιδιωτικού χαρακτήρα)

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού, η ορθή κατανομή στις επιμέρους 
εργασίες και το εύλογο του κόστους.                                                                                    

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο (είδος και μέγεθος του έργου)
β) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης  (όπως 
πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που 
απαιτούνται κ.α.)
γ) το επίπεδο ετοιμότητας του δικαιούχου για άμεση έναρξη υλοποίησης της πράξης                                               

ΣΤΑΔΙΟ Β1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

13 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης. 

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της προτεινόμενης πράξης όσον αφορά:                                            
α) στην παρουσίαση του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου (βασικά 
τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της, ολοκληρωμένος χαρακτήρας της 
επένδυσης, παραγόμενα προιόντα /υπηρεσίες, αγορά - στόχος, κ.α.),         
β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία 
ενεργειών, κλπ.),                                                         
γ) στην πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει 
όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου/παραδοτέων)                                          

5%

Ενδεικτικά 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 (π.χ. 
τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο 
ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) 
που υποβάλλονται από τον δικαιούχο.                                                                                                                                                                                                     
• άλλα στοιχεία που προκύπτουν από 
έρευνα αγοράς, μελέτες κλπ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

4. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

Α/Α Ανάλυση κριτηρίου Βαθμολογία Στάθμιση
Εξειδίκευση κριτηρίου από ΟΤΔ/ΕΦ βάσει 

Τοπικής Στρατηγικής 

αν ικανοποιούνται 5             
ή παραπάνω από τους 

όρους
10

αν ικανοποιούνται 3-4 
από τους όρους  

8

αν ικανοποιούνται 1-2 
από τους όρους

5

αν δεν ικανοποιείται 
κανένας από τους όρους  

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εξετάζεται, εάν τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (εάν υπάρχει) για κάθε κατηγορία πράξης, όπως 
αυτές εξειδικεύονται στην πρόσκληση (πχ ΚΥΑ για πράξεις αλιευτικού τουρισμού, για καταλύματα 
κλπ) 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

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

Περιγραφή κριτηρίου

Συμβατότητα της πράξης με το ειδικό θεσμικό 
πλαίσιο

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.

16
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. 

18

17
Εξασφάλιση της  προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρία   

ΜΕΤΡΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Τιμή

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

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 απασχολησιμότητας 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

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

19 Αειφόρος ανάπτυξη

Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης και τη φύση του έργου, εξετάζονται οι παρακάτω όροι:                                           
α) αν η επένδυση συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος άνθρακα                                                                                                
β) αν συμβάλλει στη μείωση εκπομπών ρύπων με χρήση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 
αντιρρυπαντικών πρώτων υλών και καυσίμων                                                                                                                                                                                                                
γ) αν συμβάλλει στη γαλάζια ανάπτυξη (γαλάζια καινοτομία, μπλε βιοτεχνολογία κα), σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της ΕΕ ή τις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές
δ) αν συμβάλλει στους στόχους της Στρατηγικής της ΕΕ για την Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου 
(EUSAIR)
ε) η πρακτική διαχείρισης αποβλήτων που ακολουθείται                                                                                                                                            
στ) η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η χρήση πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, ύδατος 
κλπ.                                                                                                                                                                                             
ζ) εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (πχ ISO 14.000, EMAS....)

Η αξιολόγηση της Πράξης συνεχίζεται στο Στάδιο Β3

Η πράξη απορρίπτεται

10%

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

Α/Α Ανάλυση κριτηρίου Βαθμολογία Στάθμιση
Εξειδίκευση κριτηρίου από ΟΤΔ/ΕΦ 

βάσει Τοπικής Στρατηγικής 

Πράξη που συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση της 
Τοπικής Στρατηγικής και στην υλοποίηση τουλάχιστον 2 

από τους όρους 
8-10

Πράξη που συμβάλλει σε μέτριο βαθμό στην υλοποίηση 
της Τοπικής Στρατηγικής και στην υλοποίηση 2 από τους 

όρους 
4-7

Πράξη που συμβάλλει σε μικρό βαθμό στην υλοποίηση 
της Τοπικής Στρατηγικής και στην υλοποίηση 2 από τους 

όρους 
1-3

Η αξιολόγηση είναι αρνητική εάν δεν τεκμηριώνεται η 
αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης στην Τοπική 

Στρατηγική
ΟΧΙ

 Δημιουργία >3 θέσεων απασχόλησης 
(συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης)  

10

Δημιουργία 2-3 θέσεων απασχόλησης 
(συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης)  

8

Νέα επιχείρηση με αυταπασχόληση (1 θέση) 5

Διατήρηση υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης 3

Πράξη που δημιουργεί πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
στην υλοποίηση της Τοπικής Στρατηγικής 

10

Πράξη που αφορά σε συμπλήρωση υφιστάμενου ή 
έργου το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη  

6

Νέο έργο  3

Επαρκής τεκμηρίωση για εφαρμογή νέων τεχνολογιών 
στην επένδυση  

8

Ελλιπής τεκμηρίωση για εφαρμογή νέων τεχνολογιών 
στην Πράξη   

5

Δεν τεκμηριώνεται η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην 
Πράξη ή τεκμηρίωνεται πολύ λίγο    

1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Β3.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Περιγραφή κριτηρίου

ΜΕΤΡΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

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

Τιμή

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 απασχολησιμότητας 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

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β3                
   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                                                                                               

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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται 

24
Εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή 
πρωτότυπων διαδικασιών στην πράξη

Εξετάζεται η εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή πρωτότυπων διαδικασιών (φύση της επένδυσης, διαχείριση 
πρώτης ύλης, τεχνολογία κλπ.)

20

Η πράξη απορρίπτεται

5%

Η αξιολόγηση της Πράξης συνεχίζεται στο Στάδιο Β4

10%

5%

25%

Αναγκαιότητα Υλοποίησης της Πράξης 

Εξετάζεται η παρεχόμενη 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 στην επίτευξη των στόχων που έχουν προσδιοριστεί.
Ειδικότερα τεκμηριώνεται:                                                                                                                                                               
Ι) η συμβολή της πράξης στην υλοποίηση της Τοπικής Στρατηγικής και                                                                                          
ΙΙ) η συμβολή της πράξης υλοποίηση των παρακάτω όρων: 
α) η συμβολή στον ειδικό στόχο της Ενωσιακής Προτεραιότητας 
β) η συνάφεια της πράξης με ειδικές στρατηγικές (π.χ. Εθνικές Στρατηγικές,  Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης, Στρατηγική για την Αδριατική & Ιόνιο, Περιφερειακές Στρατηγικές κλπ.) 
γ) η μη ύπαρξη παρόμοιας υπηρεσίας/επένδυσης στην περιοχή (Δημοτική Ενότητα)
δ) η συμβολή επί υφιστάμενων ή προβλεπόμενων δραστηριοτήτων 
ε) η αντιμετώπιση ειδικών αναγκών  

23
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, της Τοπικής Στρατηγικής ή άλλων προγραμμάτων, 
ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της, ενώ 
εξετάζεται η προστιθέμενη αξία που προκύπτει εάν η πράξη είναι συμπληρωματική έργου που έχει 
χρηματοδοτηθεί σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

Βιωσιμότητα, Λειτουργικότητα της 
επένδυσης

Ι) Εξετάζεται η τεκμηρίωση που παρέχει ο Δικαιούχος μέσω ενός χρηματοοικονομικού σχεδίου σχετικά με 
την βιωσιμότητα της επένδυσης. Το χρηματοοικονομικό σχέδιο θα υποβάλλεται, είτε πρόκειται για νέα, 
είτε για υφιστάμενη επιχείρηση και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο προβλέψεις εσόδων, δαπανών, 
κερδών/ζημιών και πηγών χρηματοδότησης και θα εξετάζεται η ορθότητα, η ρεαλιστικότητα και η 
πληρότητα του σχεδίου.                                                                                                     Από την ανωτέρω 
υποχρέωση εξαιρούνται οι πράξεις αλιευτικού τουρισμού. 

ΙΙ) Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες αναπτύσσουν νέο προϊόν / 
υπηρεσία θα υποβάλλεται επιπλέον, συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο κατ’ ελάχιστο, θα 
περιγράφονται οι στόχοι και η φιλοσοφία της επιχείρησης, η παραγωγική διαδικασία, τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας, οι τρόποι διανομής, προώθησης και πωλήσεων - 
marketing, ο ανταγωνισμός, οι προμηθευτές και οι δυνητικοί πελάτες. 

21 Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στη στήριξη της απασχόλησης. 

22

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

Α/Α Ανάλυση κριτηρίου Βαθμολογία Στάθμιση
Εξειδίκευση κριτηρίου από ΟΤΔ/ΕΦ βάσει Τοπικής 

Στρατηγικής 

10

6-9

3-5

1-2

Εμπειρία ≥6 έτη 5

Εμπειρία 2-5 έτη 4

Εμπειρία <2 έτη 2

ΙΙ Σχετικοί με τη φύση της πρότασης τίτλοι σπουδών 1-5

ΠΕ:5  ΤΕ:4, 
ΙΕΚ:3, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ > 
'Η =200ωρών 
: 2, λιγοτερο 
από 200:1

10

8

7

6

5

4

3

1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                                                                          
Η Πράξη  λαμβάνει βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια της ομάδας. 

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

10%

1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξη της απασχολησιμότητας 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 ιδιωτικού χαρακτήρα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Β4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ    (στάθμιση 25 - 35%)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΜΕΤΡΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Περιγραφή κριτηρίου Τιμή

26
Επιχειρησιακή ικανότητα του 
δικαιούχου

Εξετάζεται σε επίπεδο δικαιούχου:                                                                                                                                  
Ι) η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοιας φύσης 
έργα/πράξεις, και                                                                                                 ΙΙ) οι 
σχετικοί με τη φύση της πρότασης τίτλοι σπουδών και κατάρτισης 

5%

Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες για την εξασφάλιση του 
συνόλου των απαιτούμενων εγκρίσεων/ αδειών / 

γνωμοδοτήσεων κλπ.

Υπολείπονται ενέργειες για την εξασφάλιση ορισμένων 
απαιτούμενων εγκρίσεων/ αδειών / γνωμοδοτήσεων κλπ., αλλά 

δεν αναμένεται να επηρεαστεί η υλοποίηση της πράξης

Υπολείπονται ενέργειες για την εξασφάλιση ορισμένων των 
απαιτούμενων εγκρίσεων/ αδειών / γνωμοδοτήσεων κλπ., αλλά 

ενδέχεται να επηρεαστεί η υλοποίηση της πράξης

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες για την εξασφάλιση των 
απαιτούμενων εγκρίσεων/ αδειών / γνωμοδοτήσεων κλπ. και 

αναμένεται να επηρεαστεί η υλοποίηση της πράξης

25
Βαθμός ωριμότητας ενεργειών 
υλοποίησης

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 
πράξης (πχ. επαρκής αδειοδότηση, εγκρίσεις και συμφωνητικά σε ισχύ, 
υλοποίηση απαιτούμενων ενεργειών για εξασφάλιση περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης όπου απαιτείται, κλπ)   

27
Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων 
κεφαλαίων. 

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδια κεφάλαια 
στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 

ΝΑΙΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β4                Τέλος αξιολόγησης

Ι

Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου για την κάλυψη της ιδίας 
συμμετοχής 

Αποδεικτικό διαθέσιμων ιδίων πόρων σε ποσοστό                                                     
1-9% και δήλωση δανείου 

Αποδεικτικό διαθέσιμων ιδίων πόρων σε ποσοστό                                                             
10-19% και δήλωση δανείου 

Αποδεικτικό διαθέσιμων ιδίων πόρων σε ποσοστό                                                       
20-29% και δήλωση δανείου 

10%

Αποδεικτικό διαθέσιμων ιδίων πόρων σε ποσοστό                                            
≥50% και δήλωση δανείου 

Αποδεικτικό διαθέσιμων ιδίων πόρων σε ποσοστό                                                           
40-49% και δήλωση δανείου 

Αποδεικτικό διαθέσιμων ιδίων πόρων σε ποσοστό                                       
30-39% και δήλωση δανείου 

Αποδεικτικό διαθέσιμων ιδίων πόρων σε ποσοστό 100%

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ



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

5%

10%

5%

ΝΑΙ/OΧΙ

10%

ΝΑΙ/OΧΙ
25%

10%

5%

5%

10%

5%

10%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

       Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΤΔ 

3 έως 10

Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα

2 έως 10 

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 )

Β3

Β4

1 έως 10 

3 έως 10

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της Πράξης 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (35%)

Κριτήριο 23

Κριτήριο 19 Αειφόρος ανάπτυξη

Κριτήριο 20

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

1 έως 8

Κριτήριο 27 1 έως 10 Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (35%)

Επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου 1 έως 10 

Κριτήριο 25 Βαθμός ωριμότητας ενεργειών υλοποίησης 1 έως 10 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: το άθροισμα των κυμαινομένων ποσοστών των ομάδων Β1 - Β4 θα πρέπει να είναι πάντα 100.

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ομάδα κριτηρίων
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (25%)

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (5%)

1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξη της 
απασχολησιμότητας 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 ιδιωτικού χαρακτήρα)

1 έως 10 

Β1

Β2
2 έως 10 

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Κριτήριο 15 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 1 έως 10 

Κριτήριο 13

Κριτήριο 14 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους

Κριτήριο 26

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή πρωτότυπων διαδικασιώνΚριτήριο 24

Αναγκαιότητα Υλοποίησης της Πράξης 

Κριτήριο 21

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ


