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1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΛΘ 2014-2020 βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων 
Χρηματοδότησης Πράξεων» και συμπεριλαμβάνεται στο υποβληθέν Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του 
Προγράμματος αυτού. 

 
Βασικό στάδιο των επιμέρους διαδικασιών επιλογής και έγκρισης πράξεων, είναι η αξιολόγηση των 
αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι, κατόπιν πρόσκλησης που εκδίδει η 
Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ). Η μεθοδολογία αξιολόγησης καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής 
των αιτήσεων χρηματοδότησης συντάσσονται από την ΔΑ και εγκρίνονται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 
Η επιλογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης, η προσαρμογή περαιτέρω (εξειδίκευση) των προτεινόμενων 
κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και η βαρύτητα και η βαθμολόγηση αυτών, διαφοροποιείται, ανάλογα με 
τις δράσεις και τους ειδικότερους στόχους της πρόσκλησης. 
 
Ειδικά για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα: 
 

1) Με την αριθμ. 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 1839/Β/2016) "Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την 
επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του 
μέτρου 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020,   Δημόσιας Δαπάνης ΕΓΤΑΑ: 
322.222.222 € & της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 
ΤΟΥ ΕΠΑλΘ 2014-2020, Δημόσιας Δαπάνης ΕΤΘΑ: 54.117.648 €", υπεβλήθησαν προς αξιολόγηση 
οι: 1) Υποψήφιοι Φορείς, 2) οι Περιοχές Παρέμβασης και 3) οι Τοπικές Στρατηγικές.  

2) Η πρόσκληση αφορούσε στην επιλογή φορέων Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) οι οποίες Ομάδες 
θα είναι αρμόδιες για τον  σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Η 
επιλογή των ΟΤΔ πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια α) το Στάδιο Α με την υποβολή του Φακέλου Α 
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής Φακέλου Α ήταν η 20η Ιουλίου του 2016) στον οποίο μεταξύ 
των υπολοίπων ενοτήτων η ενότητα 1 αφορούσε την περιγραφή του υποψήφιου φορέα και την 
επιλογή της περιοχής παρέμβασης και β) το Στάδιο Β με την υποβολή του Φακέλου Β από τους 
Φορείς εκείνους που είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς το Στάδιο Α. Το περιεχόμενο του Φακέλου Β 
αφορούσε κυρίως την προτεινόμενη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης. Η αξιολόγηση του Φακέλου Α 
βασίστηκε σε κριτήρια on-off ενώ η αξιολόγηση του Φακέλου Β έγινε βάσει βαθμολογούμενων 
κριτηρίων. Για κάθε στάδιο επιλογής ορίστηκαν οι αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης σύμφωνα με 
τις 1637/08.07.2016 ΚΥΑ και 1726/15.07.2016 ΥΑ αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα του Σταδίου Α 
οριστικοποιήθηκαν με την υπ. αριθμ. 1992/03.08.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ενώ τα 
αποτελέσματα του Φακέλου Β οριστικοποιήθηκαν με την υπ. αριθμ. 25400/27.10.2016 Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα. Η τελική κατανομή των προϋπολογισμών ανά φορέα υλοποίησης και ανά 
στρατηγική αποτυπώνονται στην με αριθμ. 3206/12.12.2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
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4111/Β/2016) "Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 
2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης". 

 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο υποβάλλονται προς έγκριση τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που 
αφορούν έργα συνεργασίας στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.4 του ΕΠΑλΘ 2014 – 2020. Η  μεθοδολογία 
αξιολόγησης που επιλέγεται για τις πράξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 64 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 
και αφορούν Δραστηριότητες συνεργασίας, είναι η Άμεση Αξιολόγηση καθώς οι δικαιούχοι των πράξεων 
(ΟΤΔ) έχουν ήδη επιλεγεί με τη διαδικασία επιλογής στρατηγικής που αναφέρθηκε παραπάνω. 

 
Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων διενεργείται σε δύο στάδια: 

 ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας των πράξεων 

 ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των πράξεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων 

 

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης, η ΔΑ δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης την 
υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων από τις ΟΤΔ. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που 
ζητούνται από τον/τους αξιολογητή/τες με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την 
καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της πρότασης.  

 

2.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
Οι Πράξεις αφορούν σε Δραστηριότητες συνεργασίας (ΚΑΝ. (ΕΕ) 508/2014): 
 

 8.3.4. Άρθρο 64 Δραστηριότητες συνεργασίας  
 

Γενική Περιγραφή: 
 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον Ειδικό στόχο 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 της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 
2014 – 2020. 
 
Τα αποτελέσματα των δράσεων που λαμβάνουν στήριξη υπόκεινται σε κατάλληλη δημοσιότητα από το 
κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 119. 
 
 
Ειδικότερα για τα κριτήρια που επιλέχθηκαν για το Στάδιο Α και Στάδιο Β διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 

A) Στάδιο Α 
Τόσο οι δικαιούχοι (κριτήριο 1) όσο και η αρμοδιότητα (κριτήριο 2) απορρέουν αυτόματα από τις 
αποφάσεις αποτελεσμάτων για τα Στάδια Α και Β της ανωτέρω πρόσκλησης του 2016. 
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  Β) Στάδιο Β 
 

 Τα κριτήρια «Αποτελεσματικότητα» και «Αποδοτικότητα» του σταδίου Β3 δεν έχουν εφαρμογή 
καθώς για τις συγκεκριμένες πράξεις δεν προβλέπονται δείκτες αποτελέσματος στο εγκεκριμένο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και τέλος η αποδοτικότητα διασφαλίζεται με την 
επιλογή 33 προγραμμάτων τοπικής στρατηγικής  

 Τα κριτήρια «Διοικητική Ικανότητα», «Επιχειρησιακή Ικανότητα», και «Χρηματοοικονομική 
Ικανότητα» του Σταδίου Β5 δεν έχουν εφαρμογή καθώς τα σχετικά κριτήρια έχουν ήδη εκλεχθεί 
από τις αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης στα υποβληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των Φακέλων 
Α και Β της πρόσκλησης του 2016.  

 

 
Όσον αφορά το ΣΤΑΔΙΟ Α΄ περί επιλεξιμότητας της πράξης, τα κριτήρια εξειδικεύονται σύμφωνα με τον 
πίνακα που ακολουθεί:  


