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Σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/1060, για την επιλογή 
των Πράξεων η Διαχειριστική Αρχή καταρτίζει και εφαρμόζει 
κριτήρια και διαδικασίες που 

Κατάρτιση και Επιλογή Κριτηρίων και Διαδικασιών  

Δεν εισάγουν διακρίσεις

Είναι διαφανή

Εξασφαλίζουν την πρόσβαση από άτομα με αναπηρίες

Διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων 

Λαμβάνουν υπόψη 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και 

την ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος  
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Τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξασφαλίζουν ότι οι πράξεις που πρόκειται να 

επιλεγούν,  ιεραρχούνται,

με στόχο να μεγιστοποιηθεί η συμβολή  της Ενωσιακής Χρηματοδότησης.

Κατάρτιση και Επιλογή Κριτηρίων και Διαδικασιών  
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Στάδια Αξιολόγησης
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Η Αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας θα είναι άμεση

και θα διενεργείται σε δύο στάδια:

ΣΤΑΔΙΟ Α ΣΤΑΔΙΟ B

Έλεγχος 
Πληρότητας και Επιλεξιμότητας

πρότασης 

Αξιολόγηση 
Προτάσεων ανά

Κριτήριο / Ομάδα Κριτηρίων

Διασφαλίζονται οι ελάχιστες 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 

κανονιστικό πλαίσιο και στην πρόσκληση 

Διενέργεια αξιολόγησης των προτάσεων 
σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής 
πράξεων τα οποία διακρίνονται σε 

τέσσερις βασικές ομάδες
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1η Ομάδα Κριτηρίων 
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Εμπλεκόμενοι Φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης 

 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της πράξης 

 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού 

 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 

Η βαθμολόγηση σε όλα τα Κριτήρια είναι δυαδική 
ΝΑΙ/ΟΧΙ
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Κριτήρια

2η Ομάδα Κριτηρίων 
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2η Ομάδα Κριτηρίων
Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών

 Τήρηση θεσμικού πλαισίου ως προς τις δημόσιες συμβάσεις 
μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.

 Τήρηση θεσμικού πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των 
κρατικών ενισχύσεων.

 Αειφόρος ανάπτυξη.

 Προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών.

 Αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού.

 Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Τα κριτήρια είναι δυαδικά ΝΑΙ/ΌΧΙ εκτός του 
κριτηρίου «Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες 
του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων» και 
του Κριτηρίου «Αειφόρος Ανάπτυξη» που δύναται να 
λάβουν τιμή «Δεν Εφαρμόζεται» 
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Κριτήρια

3η Ομάδα Κριτηρίων 
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3η Ομάδα Κριτηρίων
Σκοπιμότητα της πράξης

 Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

 Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Η βαθμολόγηση σε όλα τα Κριτήρια είναι δυαδική 
ΝΑΙ/ΟΧΙ
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Κριτήρια

4η Ομάδα Κριτηρίων 



14

4η Ομάδα Κριτηρίων

 Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης 

 Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

Η βαθμολόγηση σε όλα τα Κριτήρια είναι δυαδική 
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ωριμότητα
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Ευχαριστώ πολύ



ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ
Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα

+30 213 1501 151

infoalieia@mou.gr

www.alieia.gr


