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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ο Οδεγφο Αμηνιφγεζεο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Αηηήζεσλ-ρεδίσλ 

Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο πνπ ζα εθαξκφζεη ε ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΔ (ΔΚΑΔ) γηα 

ηελ επηινγή ησλ Γηθαηνχρσλ, κεηαμχ φισλ ησλ Κιαδηθψλ Φνξέσλ, πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ 

Ππόζκληζη Α, κε ηίηιν «ΤΝΣΑΞΗ ΚΛΑΓΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ ΓΙΑΡΘΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ 1-49 ΑΣΟΜΑ, ΔΝΣΟ ΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ». 

Πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο, ηα φξγαλα, ηηο κεζφδνπο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο ελέξγεηεο, θαη ηα εξγαιεία 

ηα νπνία ζα αμηνπνηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί ε Αμηνιφγεζε φισλ ησλ Αηηήζεσλ-

ρεδίσλ πνπ ππνβιήζεθαλ, κε ζηφρν λα θαηαξηηζηνχλ νη Πίλαθεο Καηάηαμεο ησλ Τπνςεθίσλ 

Κιαδηθψλ Φνξέσλ, κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα ηνπο αλαηεζνχλ νη επηιεγκέλεο δξάζεηο. 

2. ΑΡΥΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε βαζηθνχο γλψκνλεο: 

 ηην απσή ηηρ διαθάνειαρ 

Οη Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο, νη Οκάδεο Διέγρνπ ησλ Κξηηεξίσλ Απνθιεηζκνχ (ΟΔΚΑ) θαη νη 

Δπηηξνπέο Δλζηάζεσλ ησλ ηξηψλ Πξνζθιήζεσλ Α’, Β’ θαη Γ’ ζπγθξνηνχληαη κε θνηλή απφθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, φπνπ 

πεξηγξάθνληαη θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο, θαη αλαιχνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Οδεγνχο 

Δθαξκνγήο θαη Αμηνιφγεζεο. 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζα ππάξρεη φιε ε αλαγθαία ζρεηηθή πιεξνθφξεζε. 

 ηην απσή ηηρ ιζόηηηαρ 

Όιεο νη Αηηήζεηο-ρέδηα ζα αληηκεησπηζηνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζα ππνζηνχλ ηηο ίδηεο 

δηαδηθαζίεο θξίζεο αλεμάξηεηα απφ θνξείο, πξφζσπα θαη ηφπν. 

3. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Όξγαλα Αμηνιφγεζεο είλαη: 

 Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ ζα έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε ηεο δηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο 

 Οη Αμηνινγεηέο, νη νπνίνη ζα πξνέξρνληαη απφ ην Δληαίν Μεηξψν Αμηνινγεηψλ (ΔΜΑ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  

 Η Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ 

 Η Οκάδα Διέγρνπ ησλ Κξηηεξίσλ Απνθιεηζκνχ (ΟΔΚΑ), ε νπνία ζα ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα 

ησλ πξνηάζεσλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ. 

Απφ ηα αλσηέξσ φξγαλα: 
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 Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε Οκάδα Διέγρνπ ησλ Κξηηεξίσλ Απνθιεηζκνχ (ΟΔΚΑ) θαη ε 

Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ζπγθξνηνχληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη θαη νη 

αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

 Οη Αμηνινγεηέο, κέιε ηνπ ΔΜΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζα 

πξνέιζνπλ απφ ηνλ θαηάινγν πνπ ζα πξνηείλεη ην ΔΜΑ.  

Σν έξγν ηεο αμηνιφγεζεο ζα ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά απφ ηελ ΔΚΑΔ θαη ζηελ θαηεχζπλζε απηή 

ζα ζπγθξνηεζεί Ομάδα Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ ηηρ Αξιολόγηζηρ, απνηεινχκελε απφ άηνκα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο. Η αλσηέξσ νκάδα ζα νξηζζεί απφ ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο ΔΚΑΔ.  

3.1 Δπιηποπή Αξιολόγηζηρ 

Έργο της Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο είναι: 

 Η επνπηεία ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ Αηηήζεσλ-ρεδίσλ πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ απφ ηνπο Κιαδηθνχο Φνξείο, θαη εηδηθφηεξα απφ ηε γλσζηνπνίεζε πξνο ηελ 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα ηεο θνηλνπνηεζνχλ απφ ηελ ΟΔΚΑ, κέρξη ηε 

δεκνζίεπζε ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ επηιεγκέλσλ ζρεδίσλ, θαη ηελ έθδνζε 

ησλ πξάμεσλ έληαμεο απφ ην αξκφδην φξγαλν.  

 Η δηεπζέηεζε φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ 

 ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ Κιαδηθψλ Φνξέσλ, 

 ηε ζπγθξηηηθή ηνπο βαζκνινγία ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο Κιαδηθνχο Φνξείο, 

 ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν πνπ ζα πινπνηήζεη ν Κιαδηθφο Φνξέαο. 

Γηα θάζε ζέκα πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

εηζεγείηαη ζρεηηθά ζην αξκφδην φξγαλν (Γ. ηεο ΔΚΑΔ) γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.  

Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηεξνχληαη επίζεκα πξαθηηθά πνπ ππνβάιινληαη, 

κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο, ζην Γ ηεο ΔΚΑΔ.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο αμηνπνηεί θαη 

επηθπξψλεη ην έξγν ησλ αμηνινγεηψλ. 

3.1.1 χλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 

ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο σο κέιε νξίδνληαη 

 έλαο (1) εθπξφζσπνο  ηεο ΔΚΑΔ σο Πξφεδξνο,  

 έλαο (1) εθπξφζσπνο  ηνπ ΟΑΔΓ,  

 έλαο (1) εθπξφζσπνο  ηνπ ΔΒ,  
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 έλαο (1) εθπξφζσπνο  ηεο ΓΔΔ,  

 έλαο (1) εθπξφζσπνο  ηεο ΓΔΒΔΔ,  

 έλαο (1) εθπξφζσπνο  ηεο ΔΔΔ, 

 έλαο (1) εμσηεξηθφο εκπεηξνγλψκνλαο-αμηνινγεηήο απφ ην Δληαίν Μεηξψν Αμηνινγεηψλ 

(ΔΜΑ) 

     κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.  

Η Δπηηξνπή δχλαηαη λα νξίζεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δηζεγεηέο. 

3.1.2 Κσιχκαηα ησλ Μειψλ ηεο  Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο  

Σα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο δεν επηηξέπεηαη 

 λα έρνπλ νπνηαδήπνηε εκθαλή ή αθαλή νηθνλνκηθή ζρέζε θαη ελ γέλεη ζπλεξγαζία 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο κε ηνπο πξνηείλνληεο ηελ ελέξγεηα θνξείο,  

 λα έρνπλ ζπγγεληθφ δεζκφ κέρξη θαη 3νπ βαζκνχ ζπγγελείαο κε ηνπο κεηφρνπο ή θαη ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ πξνηεηλφλησλ θνξέσλ, 

 λα απνθαιχςνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαρεηξίδνληαη. 

Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο, κεηά ηνλ νξηζκφ ηνπο 

ππνβάιινπλ ζηελ ΔΚΑΔ ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86. 

ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα πξναλαθεξφκελα θσιχκαηα, ην κέινο ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο νθείιεη λα δεηά ηελ εμαίξεζή ηνπ. 

3.1.3 Αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 

Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο έρεη ηελ επνπηεία ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ 

Κιαδηθψλ ρεδίσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο Κιαδηθνχο Φνξείο θαη 

επηπιένλ, ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Δπηθπξψλεη ηνπο πίλαθεο ησλ Απνξξηπηέσλ Αηηήζεσλ-ρεδίσλ (φπσο πξνέθπςαλ απφ ηνλ 

έιεγρν επηιεμηκφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ απφ ηελ ΟΔΚΑ) θαη δηαηεξεί δηθαίσκα 

ειέγρνπ επ’ απηψλ. 

 Δλεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηνπο πίλαθεο ησλ Αηηήζεσλ-ρεδίσλ πνπ έρνπλ ειιείςεηο, (φπσο 

απηέο πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν επηιεμηκφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ απφ ηελ 

ΟΔΚΑ) θαη δεηά ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο αλαδφρνπο Κιαδηθνχο 

Φνξείο. 

 Δπηθπξψλεη ηνπο ηειηθνχο πίλαθεο ησλ Απνξξηπηέσλ Αηηήζεσλ–ρεδίσλ (φπσο πξνέθπςαλ 

απφ ηνλ έιεγρν επηιεμηκφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ) πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ 

ΟΔΚΑ θαη δηαηεξεί δηθαίσκα ειέγρνπ επ’ απηψλ.  

 Δπηθπξψλεη ηνπο ηειηθνχο πίλαθεο Δγθεθξηκέλσλ θαη Δπηιαρφλησλ Αηηήζεσλ-ρεδίσλ 
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θαηαλέκνληαο ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 

βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ Αηηήζεσλ-ρεδίσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πνηνηηθή 

αμηνιφγεζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Αμηνιφγεζεο ηεο Πξφζθιεζεο 

Β. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ελζηάζεσλ δηακνξθψλεη ηνπο ηειηθνχο πίλαθεο 

θαηάηαμεο ησλ Αηηήζεσλ-ρεδίσλ, θαζψο θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ αλά Κιαδηθφ 

ρέδην φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ Αμηνιφγεζε ηεο Πξφζθιεζεο Β. 

 Δηζεγείηαη ζην Αξκφδην Όξγαλν ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ έληαμεο. 

Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηεξνχληαη πξαθηηθά ηα νπνία θαη ππνβάιινληαη κεηά 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ζην Γ ηεο ΔΚΑΔ.  

3.2 Αξιολογηηέρ  

Οη αμηνινγεηέο, είλαη κέιε ηνπ ΔΜΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, έρνπλ 

σο έξγν ηελ αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε βαζκνιφγεζε ησλ πξνηεηλνκέλσλ ζρεδίσλ πνπ 

έρνπλ πξνσζεζεί γηα πνηνηηθή/ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί 

ζηελ Πξφζθιεζε θαη ζηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο.  

Οη αμηνινγεηέο ηνπ Μεηξψνπ νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηερλνγλσζία αληίζηνηρε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ, νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αμηνπηζηία θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ αμηνινγήζεσλ.  

Οη αμηνινγεηέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εμαίξεζε, εάλ ζεσξήζνπλ φηη θάπνηα Αίηεζε-ρέδην πνπ 

θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηερλνγλσζία ηνπο. 

3.2.1 χλζεζε ηεο Οκάδαο Αμηνινγεηψλ  

Η ΔΚΑΔ ζα δεηήζεη ηε δηάζεζε αμηνινγεηψλ απφ ην ΔΜΑ, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνο 

εθηέιεζε έξγνπ, ζέηνληαο ζπγρξφλσο ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ, 

πνπ ζα πξέπεη νη αμηνινγεηέο λα δηαζέηνπλ. 

Οη αμηνινγεηέο πνπ ζα πξνηείλεη ην ΔΜΑ, ζα θιεζνχλ απφ ηελ ΔΚΑΔ λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηερληθφ ζεκηλάξην αλαθνξηθά κε ηελ πξφζθιεζε.  

Οη αμηνινγεηέο δεζκεχνληαη ηφζν γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ, φζν θαη ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ ζα ζέζεη ε ΔΚΑΔ. 

3.2.2 Κσιχκαηα Αμηνινγεηψλ 

Αζςμβίβαζηο ηυν Αξιολογηηών 

Ο αμηνινγεηήο πνπ αλαιακβάλεη ηελ θξίζε Πξνηάζεσλ-ρεδίσλ δεν επηηξέπεηαη 
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 λα έρεη νπνηαδήπνηε εκθαλή ή αθαλή νηθνλνκηθή ζρέζε θαη ελ γέλεη ζπλεξγαζία 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο κε ηνπο πξνηείλνληεο ηελ ελέξγεηα θνξείο,  

 λα έρεη ζπγγεληθφ δεζκφ κέρξη θαη 3νπ βαζκνχ ζπγγελείαο κε ηνπο κεηφρνπο ή/θαη ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ πξνηεηλφλησλ θνξέσλ, 

 λα απνθαιχςεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ αμηνινγεί. 

Γηλώζειρ Δμπιζηεςηικόηηηαρ και Μη ύγκποςζηρ ςμθεπόνηυν 

Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ φινη νη αμηνινγεηέο θαινχληαη λα ππνγξάςνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ζηελ 

ΔΚΑΔ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο, αλεμαξηεζίαο θαη κε 

ζχγθξνπζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο αμηνινγεηψλ, κε ηπρφλ ζπκθέξνληα ησλ δπλεηηθψλ ηειηθψλ 

απνδεθηψλ-αλαδφρσλ-δηθαηνχρσλ, ησλ νπνίσλ ηηο Αηηήζεηο-ρέδηα ζα θιεζνχλ λα 

αμηνινγήζνπλ.  

3.2.3 Αξκνδηφηεηεο Αμηνινγεηψλ 

Οη αμηνινγεηέο ειέγρνπλ θαη βαζκνινγνχλ αληηθεηκεληθά θαη ακεξφιεπηα, θαηά ηελ απφιπηε 

εμεηδηθεπκέλε θαη αλεπεξέαζηε θξίζε ηνπο ην πξνηεηλφκελν ρέδην Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο 

ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ Κιαδηθψλ Φνξέσλ, εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν αμηνιφγεζεο, φπσο 

απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ, θαη ζπκπιεξψλνληαο ηε θφξκα 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Η/Τ, κε ζπλαθφινπζε ηεθκεξίσζε ηεο θξίζεο ηνπο.  

3.3 Δπιηποπή Δνζηάζευν 

Έξγν ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ είλαη ν έιεγρνο ησλ ππνβαιιφκελσλ ελζηάζεσλ.  

ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηεξνχληαη επίζεκα πξαθηηθά πνπ ππνβάιινληαη, κεηά ηε ιήμε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο, ζην Γ. ηεο ΔΚΑΔ. 

3.3.1 χλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ 

ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ σο κέιε νξίδνληαη: 

ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ σο κέιε νξίδνληαη: 

 δχν (2) εθπξφζσπνη  ηεο ΔΚΑΔ εθ ησλ νπνίσλ έλαο σο Πξφεδξνο,  

 έλαο (1) εθπξφζσπνο  ηνπ ΔΒ,  

 έλαο (1) εθπξφζσπνο  ηεο ΓΔΔ,  

 έλαο (1) εθπξφζσπνο  ηεο ΓΔΒΔΔ,  

 έλαο (1) εθπξφζσπνο  ηεο ΔΔΔ, 

 έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

     κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.  

ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ παξέρεηαη λνκηθή ππνζηήξημε απφ ηελ λνκηθή ζχκβνπιν ηεο ΔΚΑΔ Α. 
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ηπιηαλνχ. 

3.3.2 Κσιχκαηα ησλ Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ 

Σα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ δεν επηηξέπεηαη: 

 λα έρνπλ νπνηαδήπνηε εκθαλή ή αθαλή νηθνλνκηθή ζρέζε θαη ελ γέλεη ζπλεξγαζία 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο κε ηνπο πξνηείλνληεο ηελ ελέξγεηα θνξείο,  

 λα έρνπλ ζπγγεληθφ δεζκφ κέρξη θαη 3νπ βαζκνχ ζπγγελείαο κε ηνπο κεηφρνπο ή θαη ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ πξνηεηλφλησλ θνξέσλ, 

 λα απνθαιχςνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαρεηξίδνληαη. 

Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο, κεηά ηνλ νξηζκφ ηνπο 

ππνβάιινπλ ζην Γ. ηεο ΔΚΑΔ, ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86. 

ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα πξναλαθεξφκελα θσιχκαηα, ην κέινο ηεο 

Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ νθείιεη λα δεηά ηελ εμαίξεζή ηνπ. 

Γελ κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ πξφζσπα πνπ κεηέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ. 

3.3.3 Αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ 

Η Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ έρεη ηελ επζχλε θξίζεο ησλ ελζηάζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζην 

πιαίζην απηφ 

 εμεηάδεη θαη ειέγρεη ηηο ελζηάζεηο,  

 απνθαζίδεη νξηζηηθά γηα ηελ ηχρε θάζε ππνβαιιφκελεο έλζηαζεο.  

 θνηλνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε νπνία επαλαδηακνξθψλεη ηνπο 

ηειηθνχο πίλαθεο (βι. αλσηέξσ Αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο). 

3.4 Γιοικηηική Τποζηήπιξη Αξιολόγηζηρ  

πζηήλεηαη Οκάδα Διέγρνπ ησλ Κξηηεξίσλ Απνθιεηζκνχ (ΟΔΚΑ), ε νπνία ζα ειέγρεη ηελ 

πιεξφηεηα ησλ πξνηάζεσλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ.  

3.4.1 χλζεζε ηεο Οκάδαο Διέγρνπ ησλ Κξηηεξίσλ Απνθιεηζκνχ  

Η νκάδα απαξηίδεηαη απφ:  

α. Μέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο,  

β. Τπαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

O αξηζκφο αηφκσλ ηεο ΟΔΚΑ ζα πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.  

Η νκάδα δηελεξγεί ηνλ έιεγρν επηιεμηκφηεηαο ησλ Αηηήζεσλ-ρεδίσλ κε βάζε θιήξσζε πνπ 
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δηελεξγεί κε αιγφξηζκν ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. 

3.4.2 Κσιχκαηα ησλ Μειψλ ηεο ΟΔΚΑ 

Σα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη σο κέιε ηεο ΟΔΚΑ δεν επηηξέπεηαη: 

 λα έρνπλ νπνηαδήπνηε εκθαλή ή αθαλή νηθνλνκηθή ζρέζε θαη ελ γέλεη ζπλεξγαζία 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο κε ηνπο πξνηείλνληεο ηελ ελέξγεηα θνξείο,  

 λα έρνπλ ζπγγεληθφ δεζκφ κέρξη θαη 3νπ βαζκνχ ζπγγελείαο κε ηνπο κεηφρνπο ή θαη ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ πξνηεηλφλησλ θνξέσλ, 

 λα απνθαιχςνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαρεηξίδνληαη. 

Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ηα κέιε ηεο ΟΔΚΑ, κεηά ηνλ νξηζκφ ηνπο ππνβάιινπλ ζην Γ. ηεο ΔΚΑΔ, 

ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86. 

ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα πξναλαθεξφκελα θσιχκαηα, ην κέινο ηεο 

ΟΔΚΑ νθείιεη λα δεηά ηελ εμαίξεζή ηνπ. 

3.4.3 Αξκνδηφηεηεο ηεο ΟΔΚΑ 

Έξγν ηεο Οκάδαο Γηαρείξηζεο Γηαδηθαζηψλ Αμηνιφγεζεο είλαη ν έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ 

πξνηάζεσλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ, φπσο αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή Πξφζθιεζε θαη 

ηνπο Οδεγνχο.  

3.4.4 Σερληθή Τπνζηήξημε ηεο Γηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο 

Γηα ιφγνπο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο αμηνιφγεζεο, ζα νξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ νκάδα ηερληθήο ππνζηήξημεο ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ:  

α. ηνλ πληνληζηή, πνπ ζπληνλίδεη ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αμηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ 

β. Μέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ βνεζνχλ ηνλ πληνληζηή ζην έξγν ηνπ 

Η νκάδα ηερληθήο ππνζηήξημεο: 

 θαηαξηίδεη ηνπο πίλαθεο ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ, ΔΛΛΙΠΩΝ θαη ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΩΝ Αηηήζεσλ, κε βάζε ηνλ 

έιεγρν πιεξφηεηαο ησλ πξνηάζεσλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ απφ ηελ ΟΔΚΑ θαη 

ηνπο θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, 

 θαηαξηίδεη ηνλ πίλαθα βαζκνιφγεζεο ησλ ζρεδίσλ απφ ηνπο Αμηνινγεηέο ζχκθσλα κε ηνπο 

άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηνπο θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, 

 δηαρεηξίδεηαη ηελ αιιεινγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ΔΛΛΙΠΔΙ Αηηήζεηο,  

 ππνζηεξίδεη γξακκαηεηαθά ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ζην 

ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπο θαη εηδηθφηεξα, 

 θαηαξηίδεη ηνπο ηειηθνχο ΠΙΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΔΠΙΛΔΓΔΝΣΩΝ ΥΔΓΙΩΝ θαη ΠΙΝΑΚΔ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΔΠΙΛΑΥΟΝΣΩΝ ΥΔΓΙΩΝ, ηνπο δεκνζηεχεη θαη απνζηέιιεη ηηο ζρεηηθέο 
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επηζηνιέο κε ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ζηηο ππνςήθηεο επηρεηξήζεηο  

 δέρεηαη φιεο ηηο ελζηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ηηο πξνσζεί κε ηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ 

 θαηαξηίδεη ηνπο Πίλαθεο απνηειεζκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ θαη ηνπο 

Αλακνξθσκέλνπο Πίλαθεο Βαζκνινγηθήο Καηάηαμεο ρεδίσλ θαη θξνληίδεη γηα ηελ 

επαλαμηνιφγεζε ησλ αληίζηνηρσλ αηηήζεσλ πνπ γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ επηηξνπή 

ελζηάζεσλ 

 Γηαρεηξίδεηαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, 

κε εληνιή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο ΔΚΑΔ  

 

Δηδηθφηεξα, ζα νξηζζνχλ κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ άηνκα απφ ην πξνζσπηθφ 

ηεο εηαηξείαο ή θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

πληνληζηή λα δηαρεηξηζζνχλ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζα επηηεινχλ ηηο εμήο 

εξγαζίεο: 

 Δγγξαθέο ρεηξηζηψλ, αμηνινγεηψλ θαη ρξεζηψλ, ρνξήγεζε passwords, νξηζκφο ησλ 

επηπέδσλ αζθαιείαο, νδεγίεο θαη φπνπ απαηηείηαη ρεηξηζκφο φισλ ησλ ζεκάησλ Η/Τ 

 Παξνρή πξφζβαζεο ζηνπο ρεηξηζηέο ηεο ΟΔΚΑ ζηηο Αηηήζεηο-ρέδηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

καδί κε ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα-αξρεία 

 Παξνρή πξφζβαζεο ζηνπο αμηνινγεηέο ζηηο Αηηήζεηο-ρέδηα πνπ έρνπλ πξνσζεζεί γηα 

βαζκνιφγεζε, ζε ειεθηξνληθή κνξθή καδί κε ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα-αξρεία 

4. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

4.1 Κπιηήπια Δπιλεξιμόηηηαρ Τποτηθίος 

Α. ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΛΑΓΙΚΟΤ 

ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ (ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ) 

Ανάδοσοι ηυν Ππάξευν είλαη Κιαδηθνί πιινγηθνί Φνξείο, νη νπνίνη δελ αζθνχλ θακία 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, δειαδή δελ πξνζθέξνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηελ αγνξά. 

Δηδηθφηεξα εμεηάδεηαη αλ ν Κιαδηθφο Φνξέαο εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

α/ Κιαδηθέο-Σνπηθέο Γεπηεξνβάζκηεο Δλψζεηο Δξγνδνηψλ (Οκνζπνλδίεο) πνπ είλαη κέιε ησλ 

Σξηηνβάζκησλ Οξγαλψζεσλ (ΓΔΒΔΔ, ΔΔΔ).  

β/ Πξσηνβάζκηεο ελψζεηο εξγνδνηψλ (Μέιε ΔΒ) γηα ην πεδίν ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, 

Πξσηνβάζκηνη Δκπνξηθνί χιινγνη (Μέιε νκνζπνλδηψλ ηεο ΔΔΔ) γηα πφιεηο άλσ ησλ 

50.000 θαηνίθσλ θαη Πξσηνβάζκηα σκαηεία (Μέιε ηεο ΓΔΒΔΔ).  

γ/ Κιαδηθέο Δλψζεηο Δξγνδνηψλ Παλειιαδηθήο ή Πεξηθεξεηαθήο Δκβέιεηαο πνπ δελ είλαη 

κέιε ησλ παξαπάλσ Φνξέσλ. 
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Δπίζεο, εξεπλάηαη ν αξηζκφο ησλ θιαδηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρεη ππνβάιεη ν θνξέαο.   

 

Β. ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΜΔ ΒΑΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΙΣΗΗ (ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ) 

1. Πληπόηηηα ηηρ ςποβαλλόμενηρ αίηηζηρ 

Δμεηάδεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, 

θαζψο θαη ε πιεξφηεηα ησλ ζπλεκκέλσλ ειεθηξνληθά αξρείσλ. 

2. Η πεπίοδορ ςλοποίηζηρ ηος πποηεινόμενος ππορ ζςγσπημαηοδόηηζη έπγος, 

εμπίπηει ενηόρ ηηρ πεπιόδος επιλεξιμόηηηαρ ηος ππογπάμμαηορ 

Δμεηάδεηαη αλ ε πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε 

πξάμεο εκπίπηεη εληφο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

3. Σήπηζη ηυν εθνικών και κοινοηικών κανόνυν για ηη δημοζιόηηηα, ηην 

πληποθόπηζη και ηη διάσςζη ηυν αποηελεζμάηυν 

Δμεηάδεηαη εάλ ην πξνηεηλφκελν ζρέδην πεξηιακβάλεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

δεζκεχζεηο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ πεξί δεκνζηφηεηαο 

θαη πιεξνθφξεζεο. 

4.2 ‘Δλεγσορ Ποιόηηηαρ  

Α. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΗ (ςνηελεζηήρ: 30%) 

1. αθήλεηα πεξηγξαθήο ηεο πξφηαζεο (πληειεζηήο: 50%) 

2. πκβνιή ηνπ ζρεδίνπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ/δεηθηψλ ηνπ αληίζηνηρνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο (πληειεζηήο: 50%) 

Δμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ ζρεδίνπ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ αληίζηνηρνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο/Θεκαηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο/θαηεγνξίαο πξάμεσλ θαη ε πνζνηηθή 

εθηίκεζε απηήο ηεο ζπκβνιήο. 

 

Β. ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΣΑΗ (ςνηελεζηήρ: 70%) 

1. Πιεξφηεηα ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο (πληειεζηήο: 60%) 

1.1 Πεξηγξαθή ηνπ θιάδνπ 

1.2 Γηάγλσζε πξνβιεκάησλ-αλαγθψλ 

1.3 Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο 

1.4 Ρεαιηζηηθφηεηα πξνυπνινγηζκνχ  

 

2. Πιεξφηεηα Δθπαηδεπηηθνχ ρεδίνπ (πληειεζηήο: 40%) 

2.1 πλάθεηα εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ρεδίνπ 

2.2 Δπάξθεηα εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ – ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη εθπαηδεπηηθψλ 
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κεζφδσλ 

2.3 Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ζε θιαδηθφ ηνπηθφ επίπεδν 

4.3 Γιαδικαζία Βαθμολόγηζηρ - Σπίηορ Βαθμολογηηήρ 

Μεηά ηελ επηθχξσζε ησλ πηλάθσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο σο πξνο ηελ επηιεμηκφηεηα 

ησλ αηηήζεσλ (θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ) νη Αηηήζεηο-ρέδηα πξνσζνχληαη πξνο πνηνηηθή 

αμηνιφγεζε -βαζκνιφγεζε θαη αλαηίζεληαη πξνο εμέηαζε ζηνπο αμηνινγεηέο κε θιήξσζε πνπ 

δηελεξγεί κε αιγφξηζκν ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. 

Καλέλα εκπιεθφκελν κέξνο δελ γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα αλαιάβεη 

ηελ αμηνιφγεζε. 

Κάζε αμηνινγεηήο θαηαγξάθεη ηνλ βαζκφ γηα θάζε θξηηήξην θαη ηεθκεξηψλεη ηελ θξίζε ηνπ ζηε 

ζρεηηθή ειεθηξνληθή θφξκα αμηνιφγεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. 

Κάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη νπσζδήπνηε απφ δχν δηαθνξεηηθνχο αμηνινγεηέο θαη ε ηειηθή 

βαζκνινγία θάζε αίηεζεο-πξφηαζεο πξνθχπηεη σο κέζνο φξνο ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ ΓΤΟ (2) 

Αμηνινγεηψλ πνπ γίλεηαη ζε δηαδνρηθέο θάζεηο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν βαζκνινγηψλ ςπεπβαίνει ηιρ 40 μονάδερ ζηην 

εκαηονηαβάθμια κλίμακα, ηφηε ηελ αίηεζε βαζκνινγεί θαη ηξίηνο βαζκνινγεηήο, ρσξίο λα 

γλσξίδεη νχηε φηη είλαη ηξίηνο βαζκνινγεηήο, νχηε ηηο βαζκνινγίεο ησλ άιισλ δχν, θαη σο 

βαζκφο ινγίδεηαη ν δηάκεζνο βαζκφο εθ ησλ ηξηψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ηα φξγαλα αμηνιφγεζεο κπνξεί λα αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα, 

λα ππνβάιινπλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο θαη λα δεηνχλ ηε ζπλδξνκή ηεο ΔΚΑΔ, κε 

ηειεθψλεκα, email ή φπνηνλ άιιν ηξφπν θξίλνπλ δφθηκν. 

4.3.1 Κιίκαθα Βαζκνιφγεζεο αλά Κξηηήξην  

Κάζε θξηηήξην βαζκνινγείηαη απφ ηνλ αμηνινγεηή θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο.  

Η βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε αθέξαηνπο αξηζκνχο ζηελ εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα 0-100. 

Η βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ παξαθάησ αληηζηνηρία:  
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ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΒΑΘΜΟ 

ΑΡΙΣΟ 

Καιχπηνληαη πιήξσο φιεο νη επηκέξνπο πηπρέο ηνπ 

θξηηεξίνπ, ππάξρεη κεηαμχ ηνπο αξκνληθή ζπλέξγεηα θαη ην 

γεληθφ επίπεδν ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη είλαη πνιχ 

θαιφ 

80-100 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ 

Καιχπηεηαη κεγάιν πνζνζηφ ησλ επηκέξνπο πηπρψλ ηνπ 

θξηηεξίνπ θαη ην γεληθφ επίπεδν ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

αλαθέξνληαη είλαη θαιφ 

60 - 80 

ΚΑΛΟ 

Καιχπηνληαη επηηπρψο αξθεηέο απφ ηηο επηκέξνπο πηπρέο 

ηνπ θξηηεξίνπ, αιιά ππάξρεη θαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο πνπ 

δελ πξνζεγγίδνληαη επαξθψο  

40-60 

ΜΔΣΡΙΟ 
Καιχπηνληαη ιίγεο απφ ηηο επηκέξνπο πηπρέο ηνπ θξηηεξίνπ 

θαη απηέο φρη επαξθψο  
20 - 40 

ΔΛΛΙΠΔ/ΜΗ 

ΑΠΟΓΔΚΣΟ 

Η πξνζέγγηζε ηεο πξφηαζεο ζε ζρέζε κε ην θξηηήξην είλαη 

γεληθή-αφξηζηε θαη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή αηηηνιφγεζε – 

θάιπςε ή δελ θαιχπηεηαη θαζφινπ ην θξηηήξην 

0 -20 

 

4.4 Βαθμολογική Καηάηαξη Πποηάζευν 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο νη αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

1 Καηαξηίδεηαη Πίλαθαο Βαζκνινγηθήο Καηάηαμεο, θαηά θζίλνπζα βαζκνινγία ησλ Αηηήζεσλ-

ρεδίσλ αλά Γεσγξαθηθή Πεξηθέξεηα θαη Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. 

2 πκπιεξψλνληαη ζηνλ Πίλαθα απηφλ, απφ ηνλ Πίλαθα Αμηνιφγεζεο ηεο Πξφζθιεζεο Β, ηα 

πνζά πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα θάζε επηρείξεζε-ππνςήθηα ζηελ Πξφζθιεζε Β, απφ εθείλεο 

πνπ κεηέρνπλ ζην θάζε θιαδηθφ ζρέδην.   

3 Καηαξηίδεηαη Πίλαθαο Βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο θαη Καηαλνκήο Υξεκαηνδφηεζεο πξνηάζεσλ 
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θαηά θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά κε αλαθνξά ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο - Γεσγξαθηθή 

Πεξηνρή.  

4.5 Γημοζιοποίηζη - Δνημέπυζη Τποτηθίυν 

Οη Πίλαθεο ΔΠΙΛΔΓΔΝΣΩΝ ΥΔΓΙΩΝ, ΔΠΙΛΑΥΟΝΣΩΝ ΥΔΓΙΩΝ θαη ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΩΝ ΥΔΓΙΩΝ, 

θαηά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο αλαξηψληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο δεκνζηφηεηαο ηνπ ΔΠΑ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΔΚΑΔ. 

Σεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζα έρεη πξνεγεζεί απνζηνιή αηηηνινγεκέλσλ απαληεηηθψλ 

επηζηνιψλ απφ ηελ ΔΚΑΔ, νη νπνίεο ζα ζεσξνχληαη φηη παξειήθζεζαλ εληφο πέληε (5) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπο. 

4.6 Δνζηάζειρ 

Καηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί έλζηαζε κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ, απφ ηελ αλάξηεζε ησλ πηλάθσλ 

(απνξξηθζέλησλ θαη επηιεγέλησλ/επηιαρφλησλ) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΚΑΔ (www.ep-

katartisi.gr).  

Η έλζηαζε θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ 

θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη.  
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