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1. ΔΙΑΓΩΓΗ
Ν Νδεγφο Αμηνιφγεζεο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ηεο Αμηνιφγεζεο ησλ Αηηήζεσλ-Πρεδίσλ
Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο πνπ ζα εθαξκφζεη ε ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΑΔ (ΔΘΑΔ) γηα
ηελ επηινγή ησλ Γηθαηνχρσλ, κεηαμχ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ
Ξξφζθιεζε Γ, κε ηίηιν «ΓΗΑΟΘΟΩΡΗΘΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΚΗΘΟΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ,
ΞΝ ΑΞΑΠΣΝΙΝΛ 20-49 ΑΡΝΚΑ, ΔΛΡΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΟΗΠΖΠ».
Ξεξηιακβάλεη ηηο αξρέο, ηα φξγαλα, ηηο κεζφδνπο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο ελέξγεηεο, θαη ηα εξγαιεία
ηα νπνία ζα αμηνπνηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί ε Αμηνιφγεζε φισλ ησλ ΑηηήζεσλΠρεδίσλ πνπ ππνβιήζεθαλ, κε ζηφρν λα θαηαξηηζηνχλ νη Ξίλαθεο Θαηάηαμεο ησλ πνςεθίσλ
επηρεηξήζεσλ, κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα ηνπο αλαηεζνχλ νη επηιεγκέλεο δξάζεηο.

2. ΑΡΥΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε βαζηθνχο γλψκνλεο:

 ηην απσή ηηρ διαθάνειαρ
Νη Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο, νη Νκάδεο Διέγρνπ ησλ Θξηηεξίσλ Απνθιεηζκνχ (ΝΔΘΑ) θαη νη
Δπηηξνπέο Δλζηάζεσλ ησλ ηξηψλ Ξξνζθιήζεσλ Α’, Β’ θαη Γ’ ζπγθξνηνχληαη κε θνηλή απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, φπνπ
πεξηγξάθνληαη θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο, θαη αλαιχνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Νδεγνχο
Δθαξκνγήο θαη Αμηνιφγεζεο.
Πηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζα ππάξρεη φιε ε αλαγθαία ζρεηηθή πιεξνθφξεζε.

 ηην απσή ηηρ ιζόηηηαρ
Όιεο νη Αηηήζεηο-Πρέδηα 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:
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ ζα έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε ηεο δηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο
Νη Αμηνινγεηέο, νη νπνίνη ζα πξνέξρνληαη απφ ην Δληαίν Κεηξψν Αμηνινγεηψλ (ΔΚΑ) ηνπ
πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο
Ζ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ
Ζ Νκάδα Διέγρνπ ησλ Θξηηεξίσλ Απνθιεηζκνχ (ΝΔΘΑ), ε νπνία ζα ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα
ησλ πξνηάζεσλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ
Απφ ηα αλσηέξσ φξγαλα:
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε Νκάδα Διέγρνπ ησλ Θξηηεξίσλ Απνθιεηζκνχ (ΝΔΘΑ) θαη ε
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Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ζπγθξνηνχληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ
πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη θαη νη
αξκνδηφηεηέο ηνπο.
Νη Αμηνινγεηέο, κέιε ηνπ ΔΚΑ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζα
πξνέιζνπλ απφ ηνλ θαηάινγν πνπ ζα πξνηείλεη ην ΔΚΑ.
Ρν έξγν ηεο αμηνιφγεζεο ζα ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά απφ ηελ ΔΘΑΔ θαη ζηελ θαηεχζπλζε απηή
ζα ζπγθξνηεζεί Ομάδα Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ ηηρ Αξιολόγηζηρ, απνηεινχκελε απφ άηνκα
πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο. Ζ αλσηέξσ νκάδα ζα νξηζζεί απφ ηνλ
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ηεο ΔΘΑΔ.

3.1 Δπιηποπή Αξιολόγηζηρ
Έργο ηης Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο (ΕΑ) είναι:
Ζ επνπηεία ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ Αηηήζεσλ-Πρεδίσλ πνπ ζα
ππνβιεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, θαη εηδηθφηεξα απφ ηε γλσζηνπνίεζε πξνο ηελ ΔΑ ησλ
αηηήζεσλ πνπ ζα ηεο θνηλνπνηεζνχλ απφ ηελ ΝΔΘΑ, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ησλ νξηζηηθψλ
πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ επηιεγκέλσλ ζρεδίσλ, θαη ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ έληαμεο απφ ην
αξκφδην φξγαλν.
Ζ δηεπζέηεζε φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
αμηνιφγεζεο θαη ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ
ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ,
ηε ζπγθξηηηθή ηνπο βαζκνινγία ζε ζρέζε κε ηνπο άιιεο επηρεηξήζεηο,
ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν πνπ ζα πινπνηήζεη ε επηρείξεζε.
Γηα θάζε ζέκα πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο
εηζεγείηαη ζρεηηθά ζην αξκφδην φξγαλν (Γ.Π ηεο ΔΘΑΔ) γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.
Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηεξνχληαη επίζεκα πξαθηηθά πνπ ππνβάιινληαη,
κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο, ζην ΓΠ ηεο ΔΘΑΔ.
Πε φ,ηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο αμηνπνηεί θαη
επηθπξψλεη ην έξγν ησλ αμηνινγεηψλ.

3.1.1 Πχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο
Πηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ
πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, σο κέιε νξίδνληαη


έλαο (1) εθπξφζσπνο

ηεο ΔΘΑΔ σο Ξξφεδξνο,



έλαο (1) εθπξφζσπνο

ηνπ ΝΑΔΓ,



έλαο (1) εθπξφζσπνο

ηνπ ΠΔΒ,
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έλαο (1) εθπξφζσπνο

ηεο ΓΠΔΔ,



έλαο (1) εθπξφζσπνο

ηεο ΓΠΔΒΔΔ,



έλαο (1) εθπξφζσπνο

ηεο ΔΠΔΔ,



έλαο (1) εμσηεξηθφο εκπεηξνγλψκνλαο-αμηνινγεηήο απφ ην Δληαίν Κεηξψν Αμηνινγεηψλ
(ΔΚΑ)
κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.

Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα νξίζεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δηζεγεηέο.

3.1.2 Θσιχκαηα ησλ Κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο
Ρα 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.
Ξξνο ηνλ ζθνπφ απηφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο, κεηά ηνλ νξηζκφ ηνπο
ππνβάιινπλ ζηελ ΔΘΑΔ ζρεηηθή πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86.
Πε 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
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο έρεη ηελ επνπηεία ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ
Αηηήζεσλ-Πρεδίσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηηο ππνςήθηεο αλαδφρνπο επηρεηξήζεηο θαη
επηπιένλ, ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
Δπηθπξψλεη ηνπο πίλαθεο ησλ Απνξξηπηέσλ Αηηήζεσλ-Πρεδίσλ (φπσο πξνέθπςαλ απφ ηνλ
έιεγρν επηιεμηκφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ απφ ηελ ΝΔΘΑ) θαη δηαηεξεί δηθαίσκα
ειέγρνπ επ’ απηψλ.
Δλεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηνπο πίλαθεο ησλ Αηηήζεσλ-Πρεδίσλ πνπ έρνπλ ειιείςεηο, (φπσο
απηέο πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν επηιεμηκφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ απφ ηελ
ΝΔΘΑ) θαη δεηά ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ππνςήθηεο αλαδφρνπο
επηρεηξήζεηο.
Δπηθπξψλεη ηνπο ηειηθνχο πίλαθεο ησλ Απνξξηπηέσλ Αηηήζεσλ–Πρεδίσλ (φπσο πξνέθπςαλ
απφ ηνλ έιεγρν επηιεμηκφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ) πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ
ΝΔΘΑ θαη δηαηεξεί δηθαίσκα ειέγρνπ επ’ απηψλ.
Δπηθπξψλεη ηνπο ηειηθνχο πίλαθεο Δγθεθξηκέλσλ θαη Δπηιαρφλησλ Αηηήζεσλ-Πρεδίσλ
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θαηαλέκνληαο ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο
βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ Αηηήζεσλ-Πρεδίσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πνηνηηθή
αμηνιφγεζε.
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ελζηάζεσλ δηακνξθψλεη ηνπο ηειηθνχο πίλαθεο
θαηάηαμεο ησλ Αηηήζεσλ-Πρεδίσλ.
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 ΓΠ ηεο ΔΘΑΔ.

3.2 Αξιολογηηέρ
Νη αμηνινγεηέο, είλαη κέιε ηνπ ΔΚΑ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο 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 Ξξφζθιεζε θαη ζηνλ Νδεγφ Δθαξκνγήο.
Νη αμηνινγεηέο ηνπ Κεηξψνπ 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.
Νη αμηνινγεηέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εμαίξεζε, εάλ ζεσξήζνπλ φηη θάπνηα Αίηεζε-Πρέδην πνπ
θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηερλνγλσζία ηνπο.

3.2.1 Πχλζεζε ηεο Νκάδαο Αμηνινγεηψλ
Ζ ΔΘΑΔ ζα δεηήζεη ηε δηάζεζε αμηνινγεηψλ απφ ην ΔΚΑ, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνο
εθηέιεζε έξγνπ, ζέηνληαο ζπγρξφλσο ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ,
πνπ ζα πξέπεη νη αμηνινγεηέο λα δηαζέηνπλ.
Νη αμηνινγεηέο πνπ ζα πξνηείλεη ην ΔΚΑ, ζα θιεζνχλ απφ ηελ ΔΘΑΔ λα παξαθνινπζήζνπλ
ηερληθφ ζεκηλάξην αλαθνξηθά κε ηελ πξφζθιεζε.
Νη αμηνινγεηέο δεζκεχνληαη ηφζν γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ, φζν θαη ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ ζα ζέζεη ε ΔΘΑΔ.

3.2.2 Θσιχκαηα Αμηνινγεηψλ
Αζςμβίβαζηο ηυν Αξιολογηηών
Ν αμηνινγεηήο πνπ αλαιακβάλεη ηελ θξίζε Ξξνηάζεσλ-Πρεδίσλ δεν επηηξέπεηαη:
λα έρεη νπνηαδήπνηε εκθαλή ή αθαλή νηθνλνκηθή ζρέζε θαη ελ γέλεη ζπλεξγαζία
νπνηαζδήπνηε κνξθήο κε ηνπο πξνηείλνληεο ηελ ελέξγεηα θνξείο,
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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
Ξξνο ηνλ ζθνπφ απηφ φινη νη αμηνινγεηέο θαινχληαη λα ππνγξάςνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ζηελ
ΔΘΑΔ πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 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-Πρέδηα ζα θιεζνχλ λα
αμηνινγήζνπλ.

3.2.3 Αξκνδηφηεηεο Αμηνινγεηψλ
Νη αμηνινγεηέο ειέγρνπλ θαη βαζκνινγνχλ αληηθεηκεληθά θαη ακεξφιεπηα, θαηά ηελ απφιπηε
εμεηδηθεπκέλε θαη αλεπεξέαζηε θξίζε ηνπο ην πξνηεηλφκελν Σχέδιο Διαρθρωηικής Προζαρμογής ηης
Επιχείρηζης, εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν αμηνιφγεζεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ, θαη ζπκπιεξψλνληαο ηε θφξκα αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Ζ/, κε
ζπλαθφινπζε ηεθκεξίσζε ηεο θξίζεο ηνπο.

3.3 Δπιηποπή Δνζηάζευν
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ είλαη ν έιεγρνο ησλ ππνβαιιφκελσλ ελζηάζεσλ.
Πηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηεξνχληαη επίζεκα πξαθηηθά πνπ ππνβάιινληαη, κεηά ηε ιήμε ησλ
εξγαζηψλ ηεο, ζην Γ.Π ηεο ΔΘΑΔ.

3.3.1 Πχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ
Πηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ σο κέιε νξίδνληαη:


δχν (2) εθπξφζσπνη

ηεο ΔΘΑΔ εθ ησλ νπνίσλ έλαο σο Ξξφεδξνο,



έλαο (1) εθπξφζσπνο

ηνπ ΠΔΒ,



έλαο (1) εθπξφζσπνο

ηεο ΓΠΔΔ,



έλαο (1) εθπξφζσπνο

ηεο ΓΠΔΒΔΔ,



έλαο (1) εθπξφζσπνο

ηεο ΔΠΔΔ,



έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο
κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.

Πηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ παξέρεηαη λνκηθή ππνζηήξημε απφ ηελ λνκηθή ζχκβνπιν ηεο ΔΘΑΔ Α.
Πηπιηαλνχ.

3.3.2 Θσιχκαηα ησλ Κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ
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Ρα 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.
Ξξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο, κεηά ηνλ νξηζκφ ηνπο
ππνβάιινπλ ζην Γ.Π ηεο ΔΘΑΔ, ζρεηηθή πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86.
Πε 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
Ζ 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
Ππζηήλεηαη Νκάδα Διέγρνπ ησλ Θξηηεξίσλ Απνθιεηζκνχ (ΝΔΘΑ), ε νπνία ζα ειέγρεη ηελ
πιεξφηεηα ησλ πξνηάζεσλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ.

3.4.1 Πχλζεζε ηεο Νκάδαο Διέγρνπ ησλ Θξηηεξίσλ Απνθιεηζκνχ
Ζ νκάδα απαξηίδεηαη απφ:
α. Κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο
β. παιιήινπο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο
O αξηζκφο αηφκσλ ηεο ΝΔΘΑ ζα πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.
Ζ νκάδα δηελεξγεί ηνλ έιεγρν επηιεμηκφηεηαο ησλ Αηηήζεσλ-Πρεδίσλ κε βάζε θιήξσζε πνπ
δηελεξγεί κε αιγφξηζκν ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο.

3.3.2 Θσιχκαηα ησλ Κειψλ ηεο ΝΔΘΑ
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Ρα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη σο κέιε ηεο ΝΔΘΑ 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.
Ξξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ηα κέιε ηεο ΝΔΘΑ, κεηά ηνλ νξηζκφ ηνπο ππνβάιινπλ ζην Γ.Π ηεο ΔΘΑΔ,
ζρεηηθή πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86.
Πε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα πξναλαθεξφκελα θσιχκαηα, ην κέινο ηεο
ΝΔΘΑ νθείιεη λα δεηά ηελ εμαίξεζή ηνπ.

3.3.3 Αξκνδηφηεηεο ηεο ΝΔΘΑ
Έξγν ηεο Νκάδα Διέγρνπ ησλ Θξηηεξίσλ Απνθιεηζκνχ είλαη ν έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ
πξνηάζεσλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ, φπσο αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο Θ..Α.

3.4.2 Ρερληθή πνζηήξημε ηεο Γηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο
Γηα ιφγνπο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο αμηνιφγεζεο, ζα νξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο
Ππκβνχινπ νκάδα ηερληθήο ππνζηήξημεο ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ:
α. ηνλ Ππληνληζηή, πνπ ζπληνλίδεη ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αμηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ
β. Κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ βνεζνχλ ηνλ Ππληνληζηή ζην έξγν ηνπ
Ζ νκάδα ηερληθήο ππνζηήξημεο
θαηαξηίδεη ηνπο πίλαθεο ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ, ΔΙΙΗΞΩΛ θαη ΑΞΝΟΟΗΞΡΔΩΛ Αηηήζεσλ, κε βάζε ηνλ
έιεγρν πιεξφηεηαο ησλ πξνηάζεσλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ απφ ηελ ΝΔΘΑ 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 ΔΙΙΗΞΔΗΠ Αηηήζεηο
ππνζηεξίδεη γξακκαηεηαθά ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ζην
ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπο θαη εηδηθφηεξα
θαηαξηίδεη ηνπο ηειηθνχο ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ ΔΞΗΙΔΓΔΛΡΩΛ ΠΣΔΓΗΩΛ θαη ΞΗΛΑΘΔΠ
ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ ΔΞΗΙΑΣΝΛΡΩΛ ΠΣΔΓΗΩΛ, ηνπο δεκνζηεχεη θαη απνζηέιιεη ηηο ζρεηηθέο
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 Ξίλαθεο απνηειεζκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ θαη ηνπο
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Αλακνξθσκέλνπο Ξίλαθεο Βαζκνινγηθήο Θαηάηαμεο Πρεδίσλ 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 Ππκβνχινπ ηεο ΔΘΑΔ
Δηδηθφηεξα, ζα νξηζζνχλ κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ άηνκα απφ ην πξνζσπηθφ
ηεο εηαηξείαο ή θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ
Ππληνληζηή λα δηαρεηξηζζνχλ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζα επηηεινχλ ηηο εμήο
εξγαζίεο:
Δγγξαθέο ρξεζηψλ, ρνξήγεζε passwords, νξηζκφο ησλ επηπέδσλ αζθαιείαο, νδεγίεο θαη
φπνπ απαηηείηαη ρεηξηζκφο φισλ ησλ ζεκάησλ Ζ/
Ξαξνρή πξφζβαζεο ζηα κέιε ηεο ΝΔΘΑ ζηηο Αηηήζεηο-Πρέδηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή καδί κε
ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα-αξρεία
Ξαξνρή πξφζβαζεο ζηνπο αμηνινγεηέο ζηηο Αηηήζεηο-Πρέδηα πνπ έρνπλ πξνσζεζεί γηα
βαζκνιφγεζε, ζε ειεθηξνληθή κνξθή καδί κε ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα-αξρεία

4. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
4.1 Κπιηήπια Δπιλεξιμόηηηαρ Τποτηθίος
Α. ΔΙΔΓΣΝΠ ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΡΝ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΡΖΠ
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ)
Ανάδοσοι ηυν Ππάξευν είλαη νη επηρεηξήζεηο, πνπ απαζρνινχλ 20-49 εξγαδφκελνπο θαη
ζρεδηάδνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθαξκνγή αιιαγψλ θαη κέηξσλ αλαδηάξζξσζεο θαη
πξνζαξκνγήο, ηα νπνία ζα επηθέξνπλ ζνβαξέο αλαθαηαηάμεηο θαη επηπηψζεηο ζην
επηρεηξεζηαθφ θαη εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έσοςν επηρεηξήζεηο, νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, ζε φινπο ηνπο
ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (εθηφο εθείλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο Β1-Β4
πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ) θαη δεν έσοςν εληαρζεί ζην Πρέδην Γηαξζξσηηθήο
Ξξνζαξκνγήο ηνπ Θιαδηθνχ ηνπο Φνξέα (Ξξφζθιεζε Β):
Δηδηθφηεξα εμεηάδεηαη αλ ε επηρείξεζε, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηεο,
εκπίπηεη ζε θάζε κία απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο:
Α1.

Απαζρνιεί 20-49 άηνκα.

Α2.

Βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.

Α3.

Έρεη θάλεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008.

Α4.

Γελ έρεη εμαληιήζεη ην αλψηαην φξην επηρνξήγεζεο ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα de
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minimis (200.000) ζε άιιεο Ξξνθεξχμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θαζεζηψο εληζρχζεσλ
ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα de minimis. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ έιεγρν ηεο ζψξεπζεο
αζξνίδνληαη θαη νη εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ ιάβεη θαη νη ζπλδεδεκέλεο
κε ηελ αηηνχζα επηρεηξήζεηο.
Α5.

Ζ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πρεδίνπ λα κελ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο ηεο
απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο.

Γεν έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
Β1.

Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο
πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ.104/2000 ηνπ
Ππκβνπιίνπ.

Β2.

Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ
πξντφλησλ.

B3.

Νη πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζπληεξίσλ
γξακκψλ γηα ηε δηάζσζε θαη ηελ αλαδηάξζξσζε πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ C
244 ηεο 01.10.2004).

Β4.

Δπηρεηξήζεηο εηο βάξνο ησλ νπνίσλ εθθξεκεί δηαδηθαζία αλάθηεζεο παιαηάο θξαηηθήο
ελίζρπζεο.

Β. ΔΙΔΓΣΝΠ ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΞΙΖΟΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΑΗΡΖΠΖΠ (ΘΟΗΡΖΟΗΑ
ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ)
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 βαζικών πποϋποθέζευν de minimis
Δμεηάδεηαη εάλ ε επηρείξεζε ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζην θαζεζηψο θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis), έηζη φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ
πξνθήξπμε.
4. Σήπηζη ηυν εθνικών και κοινοηικών κανόνυν για ηη δημοζιόηηηα, ηην
πληποθόπηζη και ηη διάσςζη ηυν αποηελεζμάηυν
Δμεηάδεηαη εάλ ην πξνηεηλφκελν Πρέδην πεξηιακβάλεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο
δεζκεχζεηο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ πεξί δεκνζηφηεηαο
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θαη πιεξνθφξεζεο.
5. Σήπηζη ηυν εθνικών και κοινοηικών κανόνυν πος αθοπούν κπαηικέρ ενιζσύζειρ
Δμεηάδεηαη εάλ ν δηθαηνχρνο δεζκεχεηαη λα ηεξήζεη ηνπο εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο
θαλφλεο πνπ αθνξνχλ θξαηηθέο εληζρχζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξνθήξπμεο, ηεο
ζχκβαζεο θαη πηζαλψλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο.
6. Σήπηζη ηυν κανόνυν για ηην εξαζθάλιζη πποζβαζιμόηηηαρ ηυν αηόμυν με
αναπηπία
Δμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην Πρέδην δηαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ΑκεΑ, ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηελ πιεξνθφξεζε κε ηε ρξήζε
ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΡΞΔ).

4.2 ‘Δλεγσορ Ποιόηηηαρ
Α. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΗ (ςνηελεζηήρ: 20%)
1. Παθήλεηα πεξηγξαθήο ηεο πξφηαζεο (Ππληειεζηήο: 50%)
Δμεηάδεηαη ε ζαθήλεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο
2. Ππκβνιή ηνπ ζρεδίνπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ/δεηθηψλ ηνπ αληίζηνηρνπ άμνλα
πξνηεξαηφηεηαο (Ππληειεζηήο: 50%)
Δμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ ζρεδίνπ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ αληίζηνηρνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο/Θεκαηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο /θαηεγνξίαο πξάμεσλ θαη ε πνζνηηθή
εθηίκεζε απηήο ηεο ζπκβνιήο.
Β. ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΣΑΗ (ςνηελεζηήρ: 80%)
1. Ξιεξφηεηα Πρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο (Ππληειεζηήο: 50%)
1.1

Θαηαιιειφηεηα ηνπ Πρεδίνπ σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ
ηεζεί

1.2

Δπάξθεηα θαη θαηαιιειφηεηα Ππκβνχινπ


Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ παξνρή Ππκβνπιεπηηθψλ πεξεζηψλ ζηνλ ρψξν
ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε αλαιφγσλ
παξαζηαηηθψλ, θαζψο θαη κε αλαθνξά ζην αληηθείκελν, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ,
ζηε δηάξθεηα, θαζψο θαη ζηνπο θνξείο ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ, πνπ έρεη
πινπνηήζεη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο



Ρερλνθξαηηθή επάξθεηα ζε πνιινχο ηνκείο ζε ζρέζε θαη κε ηηο πξνηεηλφκελεο
δξάζεηο (κειέηε αγνξάο, ρξεκαηνδνηηθά, λνκηθά, ηνπηθή αλάπηπμε,
επηκφξθσζε, θ.ά.)

1.3

Οεαιηζηηθφηεηα πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Πρεδίνπ
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2. Ξιεξφηεηα Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδίνπ (Ππληειεζηήο: 50%)
2.1

Ππλάθεηα εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πρεδίνπ

2.2

Δπάξθεηα εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ – ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη εθπαηδεπηηθψλ
κεζφδσλ

2.3

Ξξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα

4.3 Γιαδικαζία Βαθμολόγηζηρ - Σπίηορ Βαθμολογηηήρ
Κεηά ηελ επηθχξσζε ησλ πηλάθσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο σο πξνο ηελ επηιεμηκφηεηα
ησλ αηηήζεσλ (θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ) νη Αηηήζεηο-Πρέδηα πξνσζνχληαη πξνο πνηνηηθή
αμηνιφγεζε -βαζκνιφγεζε θαη αλαηίζεληαη πξνο εμέηαζε ζηνπο αμηνινγεηέο κε θιήξσζε πνπ
δηελεξγεί κε αιγφξηζκν ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο.
Θαλέλα εκπιεθφκελν κέξνο δελ γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα αλαιάβεη
ηελ αμηνιφγεζε.
Θάζε αμηνινγεηήο θαηαγξάθεη ηνλ βαζκφ γηα θάζε θξηηήξην θαη ηεθκεξηψλεη ηελ θξίζε ηνπ ζηε
ζρεηηθή ειεθηξνληθή θφξκα αμηνιφγεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο.
Θάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη νπσζδήπνηε απφ δχν δηαθνξεηηθνχο αμηνινγεηέο θαη ε ηειηθή
βαζκνινγία θάζε αίηεζεο-πξφηαζεο πξνθχπηεη σο κέζνο φξνο ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ ΓΝ (2)
Αμηνινγεηψλ πνπ γίλεηαη ζε δηαδνρηθέο θάζεηο.
Πε 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.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ηα φξγαλα αμηνιφγεζεο κπνξεί λα αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα,
λα ππνβάιινπλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο θαη λα δεηνχλ ηε ζπλδξνκή ηεο ΔΘΑΔ, κε
ηειεθψλεκα, email ή φπνηνλ άιιν ηξφπν θξίλνπλ δφθηκν.

4.3.1 Θιίκαθα Βαζκνιφγεζεο αλά Θξηηήξην
Θάζε θξηηήξην βαζκνινγείηαη απφ ηνλ αμηνινγεηή θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο.
Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε αθέξαηνπο αξηζκνχο ζηελ εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα 0-100.
Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ παξαθάησ αληηζηνηρία:
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ΔΠΙΠΔΓΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΠΔΞΗΓΗΗ

ΒΑΘΜΟ

ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ

Θαιχπηνληαη πιήξσο φιεο νη επηκέξνπο πηπρέο ηνπ
ΑΡΙΣΟ

θξηηεξίνπ, ππάξρεη κεηαμχ ηνπο αξκνληθή ζπλέξγεηα θαη ην
γεληθφ επίπεδν ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη είλαη πνιχ

80-100

θαιφ

Θαιχπηεηαη κεγάιν πνζνζηφ ησλ επηκέξνπο πηπρψλ ηνπ
ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ

θξηηεξίνπ θαη ην γεληθφ επίπεδν ησλ ζηνηρείσλ πνπ

60 - 80

αλαθέξνληαη είλαη θαιφ

Θαιχπηνληαη επηηπρψο αξθεηέο απφ ηηο επηκέξνπο πηπρέο
ΚΑΛΟ

ηνπ θξηηεξίνπ, αιιά ππάξρεη θαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο πνπ

40-60

δελ πξνζεγγίδνληαη επαξθψο

ΜΔΣΡΙΟ

ΔΛΛΙΠΔ/ΜΗ
ΑΠΟΓΔΚΣΟ

Θαιχπηνληαη ιίγεο απφ ηηο επηκέξνπο πηπρέο ηνπ θξηηεξίνπ
θαη απηέο φρη επαξθψο

20 - 40

Ζ πξνζέγγηζε ηεο πξφηαζεο ζε ζρέζε κε ην θξηηήξην είλαη
γεληθή-αφξηζηε θαη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή αηηηνιφγεζε –

0 -20

θάιπςε ή δελ θαιχπηεηαη θαζφινπ ην θξηηήξην

4.4 Βαθμολογική Καηάηαξη Πποηάζευν
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ειεθηξνληθφ
ζχζηεκα αμηνιφγεζεο νη αθφινπζεο ελέξγεηεο:

1 Θαηαξηίδεηαη Ξίλαθαο Βαζκνινγηθήο Θαηάηαμεο, θαηά θζίλνπζα βαζκνινγία ησλ ΑηηήζεσλΠρεδίσλ αλά Γεσγξαθηθή Ξεξηθέξεηα θαη Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.

2 Ππκπιεξψλνληαη ζηνλ Ξίλαθα απηφλ, ηα πνζά πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα θάζε επηρείξεζε.
3 Θαηαξηίδεηαη Ξίλαθαο Βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο θαη Θαηαλνκήο Σξεκαηνδφηεζεο πξνηάζεσλ
θαηά θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά κε αλαθνξά ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο - Γεσγξαθηθή
Ξεξηνρή.
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4.5 Γημοζιοποίηζη - Δνημέπυζη Τποτηθίυν
Νη Ξίλαθεο ΔΞΗΙΔΓΔΛΡΩΛ ΠΣΔΓΗΩΛ, ΔΞΗΙΑΣΝΛΡΩΛ ΠΣΔΓΗΩΛ θαη ΑΞΝΟΟΗΞΡΔΩΛ ΠΣΔΓΗΩΛ,
θαηά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο αλαξηψληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο δεκνζηφηεηαο ηνπ ΔΠΞΑ ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΔΘΑΔ.
Ρεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζα έρεη πξνεγεζεί απνζηνιή αηηηνινγεκέλσλ απαληεηηθψλ
επηζηνιψλ απφ ηελ ΔΘΑΔ, νη νπνίεο ζα ζεσξνχληαη φηη παξειήθζεζαλ εληφο πέληε (5)
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπο.

4.6 Δνζηάζειρ
Θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί έλζηαζε κέζα ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ, απφ ηελ αλάξηεζε ησλ πηλάθσλ
(απνξξηθζέλησλ θαη επηιεγέλησλ/επηιαρφλησλ) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΘΑΔ (www.epkatartisi.gr).
Ζ έλζηαζε θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ
θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη.

