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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Τεχνική Γραμματεία  

 

 

Κριτήρια  επιλογής έργων/παρεμβάσεων - Διαδικασία Επιλογής 

1) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

H Τεχνική Γραμματεία ελέγχει τα εξής: 

Α. Κριτήρια προεπιλογής (ΝΑΙ / ΟΧΙ κριτήρια) 

 Το ΤΔΕ αν είναι πλήρως συμπληρωμένο 

 Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση του έργου έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του 

με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά 

οργανισμών) 

 Διασφαλίζεται (ναι/όχι) η λειτουργία του έργου μετά την ολοκλήρωσή του 

 Το έργο εμπίπτει (ναι /όχι) στους περιορισμούς περί κρατικών ενισχύσεων (απαιτεί 

διερεύνηση και συνεργασία με την ΕΥΚΕ, καθώς προβλέπονται δράσεις βελτίωσης 

επιχειρηματικότητας, εξοικονόμησης ενέργειας, ανάπτυξης τουριστικού κεφαλαίου).  

 Tο έργο δεν έχει ενταχθεί ή/και χρηματοδοτηθεί από άλλο Πρόγραμμα ή Φορέα ούτε 

με την εξειδίκευση του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου δεν έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. 

 

Β. Βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής  (περιλαμβάνονται στο ΤΔΕ) 

Β1. Κριτήρια Σκοπιμότητας  (βαρύτητα 40%) 

 Κρισιμότητα της παρέμβασης  

Ενδεικτικά αναφέρονται :  

o Αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου (Άμεσο περιβαλλοντικό ή άλλο πρόβλημα που 

πρέπει επειγόντως να επιλυθεί) 

o Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση 

 Αποδοτικότητα/αποτελεσματικότητα παρέμβασης  

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

o Ο αριθμός των άμεσα και έμμεσα ωφελούμενων σε σχέση με πληθυσμό  της 

περιοχής παρέμβασης  

o Ορατά και μετρήσιμα αναμενόμενα αποτελέσματα και συμβολή στην οικονομική 

ανάπτυξη (τεκμηρίωση του προτεινόμενου κριτηρίου /και σε σχέση με την 

αναγκαιότητα της παρέμβασης) 

 Καταλληλότητα των προτεινομένων παρεμβάσεων  

o Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης,  χωροθέτηση κ.α.) σε 

σχέση με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
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Β2. Κριτήρια Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα (βαρύτητα 20%) 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα του έργου/παρέμβασης σε σχέση με άλλα έργα 

που εκτελούνται ή που σχεδιάζονται από λοιπά προγράμματα 

 Δημιουργία πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος   

  

Β3. Κριτήρια ωριμότητας (βαρύτητα 20%) 

Ενδεικτικά αναφέρονται :  

 Προετοιμασία υλοποίησης του προτεινόμενου έργου – παρέμβασης (μελέτες που 

έχουν ολοκληρωθεί, στάδιο της εκπόνησης μελετών, προβλεπόμενος χρόνος 

ολοκλήρωσης μελετών, απόκτηση γης κ.λπ.) 

 Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση του έργου) 

 

Β4. Πληρότητα, ρεαλιστικότητα και σαφήνεια περιεχομένου της πρότασης  

(βαρύτητα 20%) 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

 Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο ή 

και σε σχέση με τον  προϋπολογισμό τoυ Προγράμματος  

 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου  σε σχέση με το συνολικό 

χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος 

 Σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου όσον αφορά α) στα βασικά τεχνικά 

λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά Β) χρονική αλληλουχία ενεργειών γ) στην 

αποτύπωση των παραδοτέων  δ) μέτρα δημοσιότητας / επικοινωνίας 

 

2) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος με βάση τις προτάσεις των δυνητικών δικαιούχων 

αξιολογεί τις υποβληθείσες προτάσεις έργων και παρεμβάσεων και εισηγείται στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και πρόεδρο της Επιτροπής Συντονισμού τον κατάλογο των 

έργων με τη σειρά αξιολόγησης. 

Η επιλογή των έργων  έχει δύο στάδια: 

 

 Στο πρώτο στάδιο ελέγχεται η κάλυψη των βασικών κριτηρίων επιλογής. Σε όλα τα 

κριτήρια η αξιολογούμενη πρόταση πρέπει να λάβει απάντηση ΝΑΙ. Σε διαφορετική 

περίπτωση απορρίπτεται και ενημερώνεται ο δικαιούχος. 

 

 Στο δεύτερο στάδιο βαθμολογούνται οι προεπιλεγείσες προτάσεις του πρώτου σταδίου 

και ακολουθείται κλίμακα από 0 έως 10 βαθμολόγησης της πρότασης. Η συνολική 

βαθμολογία της κάθε πρότασης προκύπτει ως άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας 

κάθε κριτηρίου επί τον συντελεστή βαρύτητάς του: 

 

Β= Β1 Χ 0,4 + Β2 Χ 0,2+ Β3 Χ 0,2 + Β4 Χ 0,2 

 

Οι προτάσεις αξιολογούνται από την Τεχνική Γραμματεία σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, η 

οποία συντάσσει πίνακα βαθμονόμησης των έργων με Β από 0 έως 10 και τον υποβάλλει 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας. Ο Αν. Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος της 

Επιτροπής Συντονισμού του Προγράμματος για τα έργα για τα οποία υπάρχει θετική 

αξιολόγηση στο πρώτο στάδιο και βαθμολογία άνω του 6 στο δεύτερο στάδιο 

συνυπολογίζοντας τις αναπτυξιακές προτεραιότητες για την περιοχή και τον διαθέσιμο 

προϋπολογισμό του προγράμματος εκδίδει απόφασης ένταξης των έργων στο Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα. 

 


