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ΜΕΤΡΟ : 3.4.3, δράση 2 :  Άρθρο 68  Μέτρα Εμπορίας, παρ. 3 του Καν (ΕΕ) 508/2014 

 
“Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που 
προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο 
της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα κριτήρια επιλογής βασίζονται στις γενικές αρχές κριτηρίων επιλογής οι οποίες εγκρίθηκαν από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης κατά την 1η συνεδρίασή της, στις 24 Ιουνίου 2016. 
 
Παρατίθεται κείμενο με το θεματικό και ειδικό στόχο στον οποίο υπάγεται το μέτρο και η συγκεκριμένη 
δράση (σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.2 του ΕΠΑΛΘ), το μέτρο χρηματοδότησης (σύμφωνα με τον πίνακα 8.2 
του ΕΠΑΛΘ) και συνοπτική περιγραφή. Επίσης, δίνεται αιτιολόγηση για την επιλογή της μεθοδολογίας αλλά 
και των επιμέρους κριτηρίων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  
 
Οι πίνακες με την εξειδίκευση των κριτηρίων, την στάθμιση κάθε ομάδας κριτηρίων καθώς και τον τρόπο 
βαθμολόγησής τους στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο 
Παράρτημα. 
 
Η προτεινόμενη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής, αφορούν τη δράση 2 του Μέτρου 3.4.3 και 
συμπληρώνουν την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια του Μέτρου 3.4.3, σε εφαρμογή 
του Καν(ΕΕ)1278/2022, τροποποίηση του Καν(ΕΕ)508/2014, με τον οποίο προστέθηκε παρ. 3, στο άρθρο 68 
“Μέτρα εμπορίας” για τη χρηματική αποζημίωση των αλιέων και υδατοκαλλιεργητών με σκοπό το 
μετριασμό των επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.    
 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5:   Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης 
 
 
ΜΕΤΡΟ 3.4.3, δράση 2 :  Άρθρο 68 Μέτρα Εμπορίας, παρ. 3 του Καν (ΕΕ) 508/2014 “Χρηματική 
αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το 
διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της 
αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις 
επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας” 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του 
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ). 
 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1. Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  
 
ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 5.2 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: 
Με τη δράση 2, του Μέτρου 3.4.3 στηρίζονται ενέργειες που στοχεύουν στο μετριασμό της απώλειας του 
εισοδήματος των αλιέων, (υποδράση α), που έχει προκληθεί από την αύξηση των τιμών των καυσίμων και 
στο μετριασμό του παραγωγικού κόστους των υδατοκαλλιεργητών, (υποδράση β), λόγω αύξησης κυρίως 
των τιμών των ιχθυοτροφών, εξ αιτίας του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. 
 
 
 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  
Για τις προτάσεις που θα υποβληθούν επιλέγεται η άμεση αξιολόγηση λόγω του ότι :  
 
α) το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) είναι 
προκαθορισμένο και επαρκές για την ικανοποίηση του συνόλου των εν δυνάμει εκτιμώμενων επιλέξιμων 
προς ένταξη προτάσεων,  
 
β) η πρόσκληση απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων, αλιείς και 
υδατοκαλλιεργητές, όπως προκύπτουν από την ετήσια έκθεση του στόλου για τους αλιείς και των εν ισχύ 
αδειών λειτουργίας  των παραγωγικών μονάδων για τους υδατοκαλλιεργητές.  
 
γ) λόγω της φύσης των πράξεων, που αφορά στη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης για το μετριασμό της 
απώλειας του εισοδήματος, η οποία θα πρέπει να αποδοθεί άμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς.  
 
Ακολουθούν τα κριτήρια του Α΄ και του Β΄ σταδίου αξιολόγησης  

 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης   (Μέτρο 3.4.3, δράση 2) 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΜΗ 

1 
Έλεγχος 
συμβατότητας  

Η πρόταση έχει υποβληθεί εντός της τεθείσας προθεσμίας στην 
πρόσκληση 

ναι/όχι 

2 

Έλεγχος 
πληρότητας και 
επιλεξιμότητας  

Ο Δικαιούχος εμπίπτει στην πρόσκληση  ναι/όχι  

3 Ο Δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης της πράξης  ναι/όχι  

4 

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης:   

 Αίτηση ναι/όχι  

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Δεν εφαρμόζεται 

 Απαιτούμενα στοιχεία υποβολής που προσδιορίζονται 
στην  πρόσκληση 

ναι/όχι  

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων 
που τίθενται στην πρόσκληση 

Δεν εφαρμόζεται  

5 
Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας βάσει 
πρόσκλησης 

ναι/όχι 

6 
Η προτεινόμενη πράξη δεν έχει περαιωθεί φυσικά ή υλοποιηθεί 
πλήρως πριν την υποβολή της αίτησης (σύμφωνα με το άρθρο 65, 
παράγραφος 6 του Καν.1303/2013) 

Δεν εφαρμόζεται 

7 
Η Πράξη εμπίπτει στον Θεματικό Στόχο, Ειδικό στόχο και Μέτρο 
της Προτεραιότητας  

ναι/όχι  

8 Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων ναι/όχι  

9 
Υποβολή Αποφάσεων των αρμοδίων ή και συλλογικών οργάνων 
του δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων οργάνων   

ναι/όχι 

10 
Παραδεκτό της 
αίτησης 

Ο Δικαιούχος ικανοποιεί τους όρους και προϋποθέσεις του 
άρθρου 10 του Καν. 508/2014 (περί απάτης και σοβαρών 
παραβάσεων). 

ναι/όχι 

 
 



ΣΤΑΔΙΟ Β΄:  Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων (Μέτρο 3.4.3) 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΜΗ 

1 1Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Πληρότητα και σαφήνεια 

του περιεχομένου της 
πρότασης 

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης 

Δεν εφαρμόζεται 

2 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού  Δεν εφαρμόζεται 

3 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  Δεν εφαρμόζεται 

4 
2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Τήρηση θεσμικού 
πλαισίου και 

ενσωμάτωση οριζοντίων 
πολιτικών 

 

 

 

 
 

 

 

Τήρηση Εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς την 
άσκηση της αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής 
δραστηριότητας.   

ναι/όχι 

5 
Προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών και της μη 
διάκρισης  

Δεν εφαρμόζεται  

6 
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρία  Δεν εφαρμόζεται 

7 
Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες ανταγωνισμού 
και των κρατικών ενισχύσεων 

Δεν εφαρμόζεται 

9 Αειφόρος ανάπτυξη Δεν εφαρμόζεται 

10 

3Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σκοπιμότητα πράξης  

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης ναι/όχι 

11 Αποτελεσματικότητα ναι/όχι 

12 Αποδοτικότητα Δεν εφαρμόζεται 

13 Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση  Δεν εφαρμόζεται 

14 Καινοτομία Δεν εφαρμόζεται 

15 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της πράξης Δεν εφαρμόζεται 

18 
4Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

Ωριμότητα πράξης 

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών 
ενεργειών Δεν εφαρμόζεται 

Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών Δεν εφαρμόζεται 

19 5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

Διαχειριστική ικανότητα 
δυνητικού δικαιούχου 

Διοικητική ικανότητα  Δεν εφαρμόζεται 

 Επιχειρησιακή ικανότητα Δεν εφαρμόζεται 

20 Χρηματοοικονομική ικανότητα Δεν εφαρμόζεται 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Εξειδίκευση κριτηρίων της δράσης 2, Μέτρου 3.4.3 
 

Επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή: 

 

Παράρτημα Μέτρου 3.4.3, δράση 2 

 
 



ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
       

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 5:   Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1. Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

ΜΕΤΡΟ  3.4.3. δράση 2, Άρθρο 68 Μέτρα Εμπορίας, παρ. 3   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:   ΑΡ.68.2 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝOΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: 

Χρηματική αποζημίωση σε αλιείς και υδατοκαλλιεργητές λόγω  του πολέμου της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας 

  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Τιμή Παρατηρήσεις 

1 
Έλεγχος 
συμβατότητας πράξης 

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

ΝΑΙ   
  

ΟΧΙ   

2 
Δικαιούχος που 
εμπίπτει στην 
πρόσκληση  

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες 
δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση 

ΝΑΙ   
  

ΟΧΙ   

3 

Δικαιούχος που έχει 
την αρμοδιότητα 
υλοποίησης της 
πράξης 

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 
αρμοδιότητα υλοποίησης της πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία 
τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, ΕΑΜ, κλπ) και τα οποία 
προσδιορίζονται στην πρόσκληση. 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  



4 
Τυπική πληρότητα της 
υποβαλλόμενης 
πρότασης 

Εξετάζεται η υποβολή του συνόλου των στοιχείων που προσδιορίζεται 
στην Πρόσκληση για αλιείς και υδατοκαλλιεργητές                             

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ   

5 

Περίοδος υλοποίησης 
εντός περιόδου 
επιλεξιμότητας 
προγραμματικής 
περιόδου, ΥΑ και 
Πρόσκλησης 

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας 
του προγράμματος και της πρόσκλησης. 

ΝΑΙ   

  

ΟΧΙ   

6 

Πράξη η οποία 
εμπίπτει στον θεματικό 
Στόχο, Ειδικό Στόχο 
και Μέτρο της 
Προτεραιότητας 

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

ΝΑΙ   
  

ΟΧΙ   

7 
Μη επικάλυψη των 
χορηγούμενων 
χρηματοδοτήσεων 

Εξετάζεται (βεβαίωση δικαιούχου) εάν διασφαλίζεται η μη διπλή 
χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία ή /και εθνικούς πόρους 

ΝΑΙ  
  

ΟΧΙ  

8 

Υποβολή Αποφάσεων 
των αρμοδίων ή και 
συλλογικών οργάνων 
του δικαιούχου ή 
άλλων αρμοδίων 
οργάνων 

Εξετάζεται αν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα 
νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις για τη νόμιμη άσκηση της αλιευτικής και 
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας του εν  δυνάμει Δικαιούχου 

ΝΑΙ  

 
ΟΧΙ  

Δεν 
εφαρμόζετ

αι 
 

9 Παραδεκτό της αίτησης 
Ο δικαιούχος ικανοποιεί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις του άρθρου 10 
του Καν(ΕΕ)/508/2014, (περί απάτης και σοβαρών παραβάσεων), κ.λ.π)  

ΝΑΙ   
 

ΟΧΙ  



       

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΑΔΙΟΥ Α                         

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                                              
Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων του ΣΤΑΔΙΟΥ Α 

ΝΑΙ 

Η πράξη 
προχωρεί στο 
στάδιο Β της 
αξιολόγησης  

ΟΧΙ 
Η πράξη 
απορρίπτεται 

 
ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

        
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ     

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :  5:   Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1. Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

ΜΕΤΡΟ :  3.4.3, δράση 2, Άρθρο 68 Μέτρα Εμπορίας, παρ. 3   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΑΡ.68.2     

 

ΣΤΑΔΙΟ Β1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

α/α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Παρατηρήσεις 

       

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β1 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

H Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” σε όλα τα 
κριτήρια. 

ΝΑΙ  
Η αξιολόγηση 
της πράξης 
συνεχίζεται 

ΟΧΙ  
Η πράξη 
απορρίπτεται 



ΣΤΑΔΙΟ Β2. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

10. 

Τήρηση Εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων ως 
προς την άσκηση της 
αλιευτικής και 
υδατοκαλλιεργητικής 
δραστηριότητας    

Εξετάζεται αν η υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης συνάδει με το 
ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο    

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β2  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

H Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” 

ΝΑΙ  
Η αξιολόγηση 
της πράξης 
συνεχίζεται 

ΟΧΙ  
Η πράξη 
απορρίπτεται 

ΣΤΑΔΙΟ Β3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

11. 
Αναγκαιότητα υλοποίησης 
της πράξης  

Εξετάζεται αν η πράξη κρίνεται αναγκαία 
προκειμένου να εξυπηρετήσει τους 
στόχους του Προγράμματος   

Εκπλήρωση του κριτηρίου 
ΝΑΙ  

 
ΟΧΙ  

12. Αποτελεσματικότητα 
Αξιολογείται η συμβολή της πράξης 
στους δείκτες του Μέτρου   

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 
ΟΧΙ  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β3 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

H Πράξη πρέπει να λαμβάνει, όπου εφαρμόζονται, βαθμολογία 
ΘΕΤΙΚΗ σε όλα τα κριτήρια. 

ΝΑΙ  
Η αξιολόγηση 

της πράξης 
συνεχίζεται 

ΟΧΙ 
 
 

Η πράξη 
απορρίπτεται 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΣΤΑΔΙΟΥ Β4 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

H Πράξη πρέπει να λαμβάνει βαθμολογία στο ένα και μοναδικό 
κριτήριο της ομάδας 

ΝΑΙ  
Η αξιολόγηση 

της πράξης 
συνεχίζεται 

ΟΧΙ  
Η πράξη 

απορρίπτεται 



ΣΤΑΔΙΟ Β5: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 
 
 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β5 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
H Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” σε όλα τα 

κριτήρια. 

ΝΑΙ 
 

 
Η αξιολόγηση 

της πράξης 
συνεχίζεται 

ΟΧΙ  
Η πράξη 

απορρίπτεται 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :  5: Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης 
ΜΕΤΡΟ :  3.4.3. δράση 2 Άρθρο 68  Μέτρα Εμπορίας παρ. 2   
ΦΟΡΕΑΣ :  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΑΡ.68.2 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :  Χρηματική αποζημίωση σε αλιείς και υδατοκαλλιεργητές λόγω  του πολέμου της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας 
 

A/A ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΤΙΜΗ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

1η Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της Πρότασης ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  

2η Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 
3η Σκοπιμότητα πράξης ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 

4η Ωριμότητα πράξης ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  

5η Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχου ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΗΣΕΙΣ : (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από την αξιολόγηση σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
όποια αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας)       

  


