Λ_1: ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2,4,5
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8.1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α/Α

1

Τιμή

Περιγραφή
Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες
δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση
( i) Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών
ii) Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
iii) Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων
Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες
iv) ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων
δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση
v) ΝΠΔΔ (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Eξαιρούνται Κέντρα Δια Βίου Μάθησης οποιασδήποτε νομικής μορφής (δεν
δύνανται να συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση ως δικαιούχοι ούτε
μεμονωμένα ούτε σε σύμπραξη)

2

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα
εκτέλεσης του έργου για το οποίο υποβάλλει την πρόταση

Εξετάζεται εάν o φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα
εκτέλεσης του έργου και είναι συναφής με τον κλάδο και το αντικείμενο της
Πρόσκλησης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης.
Επίσης εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση είναι εθνικής
εμβέλειας. Σε περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από σύμπραξη
δικαιούχων εξετάζεται αν ένας τουλάχιστον εξ αυτών είναι εθνικής εμβέλειας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η εγκεκριμένη
διαδικασία, αν τα τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν
επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη
σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:

3

Τυπική Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης

ΝΑΙ
- Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)
ΟΧΙ

- Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση (όπως η ύπαρξη
εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης, επίπεδο ωρίμανσης των μελετών, έκδοση
διοικητικών πράξεων, έκθεση τεκμηρίωσης συμβατότητας ΥΓΟΣ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
4

Περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει
εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος, εκτός εάν στην
πρόσκληση ορίζεται διαφορετική προθεσμία
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
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Α/Α

5

Τιμή

Περιγραφή
Εξετάζεται οτι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης
πράξης μέχρι την ημερομηνία που ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την
αίτηση χρηματοδότησης. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013,
Μη περαίωση του φυσικού αντικειμένου μέχρι την ημερομηνία
άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως
πριν να υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει
εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές».

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

6

Η πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν.
1303/2013

Εξετάζεται ότι η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε
υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός
της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

7

Η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές
Προτεραιότητες και τους Ειδικούς στόχους της Πρόσκλησης
στο πλαίσιο του Επιχ. Προγράμματος

Εξετάζεται εαν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές
Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις
της Πρόσκλησης.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά εργαλεία

Εξετάζεται εάν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων
χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά εργαλεία

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

9

Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και συλλογικών
οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων

Εξετάζεται εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών
οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό
προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΝΑΙ
10

Ο φορέας έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα
έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως διακιούχος

Εξετάζεται εάν o φορέας έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα
έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως διακιούχος
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
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Α/Α

Περιγραφή

11

Ο δικαιούχος έχει υποβάλλει μία και μοναδική πρόταση στο
πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης

Τιμή

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΝΑΙ
Εξετάζεται εάν o δικαιούχος έχει υποβάλλει μία και μοναδική πρόταση στο
πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης
ΟΧΙ

12

Πανελλαδική εμβέλεια πρότασης

Εξετάζεται εάν η πρόταση του δυνητικού δικαιούχου έχει πανελλαδική
εμβέλεια

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α, με εξαίρεση το σημείο 6 το οποίο "ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ" και το τελευταίο, το οποίο ενδέχεται να μην απαιτείται,
έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης των
προτάσεων. Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού πρότασης:
Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού πρότασης:

Υπογραφή

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2,4,5
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8.1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

Περιγραφή κριτηρίου

Πεδίο
ΤΔΠ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά:

Α1

A2

Σαφήνεια και πληρότητα του
φυσικού αντικειμένου της
προτεινόμενης πράξης

Ρεαλιστικότητα
τουπροϋπολογισμού της πράξης σε
σχέση με το φυσικό της αντικείμενο

α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της,
β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των
επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης,
δ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης (καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας,
ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη πράξη).
ε) Η τιμή στόχου της προτεινόμενης πράξης ταυτίζεται με την τιμή στόχου της πρόσκλησης

Τιμή

Κατάσταση

Πλήρης και σαφής περιγραφή του τρόπου υλοποίησης της πράξης

ΝΑΙ

8 - 10

Επαρκής περιγραφή του τρόπου υλοποίησης της πράξης

ΝΑΙ

5-7

Μη επαρκής Τεκμηρίωση

ΟΧΙ

0-4

Εκπλήρωση του κριτηρίου

ΝΑΙ

Ενδεικτικά στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν:
(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για
την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου).
(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη.
(γ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανών και το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες
/είδη δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους
Σε αντίθετη περίπτωση
εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται
μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου

A3

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
της πράξης

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος της ολοκλήρωσης της πράξης σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή
πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση
της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης
Σε αντίθετη περίπτωση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια και στο Κριτήριο Α1 βαθμολογία τουλάχιστον 5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΌΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Βαρύτητα ομάδας: 25%

Αιτιολόγηση

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2,4,5
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8.1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

Περιγραφή κριτηρίου

Β1

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών
κανόνων ως προς τις δημόσιες
συμβάσεις έργων, μελετών,
προμηθειών και υπηρεσιών και
εθνικών κανόνων για την
απασχόληση προσωπικού.

Β2

Β3

Β4

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

Προαγωγή της ισότητας των μεταξύ
ανδρών και γυναικών και της μη
διάκρισης.

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας
των ατόμων με αναπηρία.

Β. Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου
Πεδίο
ΤΔΠ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό
Εκπλήρωση του κριτηρίου
και ενωσιακό δίκαιο. Ειδικότερα,
εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τους
κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη (εφόσον έχουν
προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
Σε αντίθετη περίπτωση
διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων ΔΙΙ_2, ΔΙΙ_3, ΔΙΙ_4 του Εγχειριδίου Διαδικασιών του
ΣΔΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η ΔΑ δύναται
να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄αποκοπήμείωση της συγχρηματοδοτούμενης
Δεν εφαρμόζεται
δημόσιας δαπάνης.
Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό
πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και ερμηνεύεται από το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ) για την
αξιολόγηση του κριτηρίου της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των
κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την επιφύλαξη της ερμηνείας του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας,
γενετήσιου προσανατολισμού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

Εκπλήρωση του κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση

ΟΧΙ

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει
Εκπλήρωση του κριτηρίου
πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την κείμενη νομοθεσία, η θετική
αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις
δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Για την αξιολόγηση
του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα ΙΙ.
Σε αντίθετη περίπτωση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Β.

Τιμή

Κατάσταση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2,4,5
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8.1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

Γ1

Περιγραφή κριτηρίου

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
πράξης:

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Πεδίο
ΤΔΠ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Τιμή

Εξετάζεται η πληρότητα της περιγραφής για την αναγκαιότητα υλοποίησης της και
ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλει στον ειδικό στόχο που έχει προσδιοριστεί.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής περιγραφή
α) της μεθοδολογίας διάγνωσης αναγκών της ομάδας στόχου στον οποίο
απευθύνεται και του τρόπου επίτευξης των αναγκών αυτών (ειδικότητες,
δεξιότητες, επαγγέλματα και κρίσιμες γνώσεις),
β) των αναγκών του κλάδου Logistics - Εξαγωγικό Εμπόριο και των αντίστοιχων
επιχειρήσεων και
γ) της μεθοδολογίας / του τρόπου σύζευξης των ωφελούμενων με τις θέσεις
πρακτικής άσκησης.

Πλήρης

7-10

Επαρκής

4-6

Μη Επαρκής

1-3

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι >1

Γ2

Αποδοτικότητα Πράξης

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά
μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως
το πηλίκο Πi= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της
Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης).

Ειδικότερα:
Δείκτης: > 1 έως 1,05 = τιμή 7
Δείκτης: >1,06 έως 1,1 = τιμή 8
Δείκτης: >1,1 έως 1,15 = τιμή 9
Δείκτης: >1,15 = 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι = 1

Γ3

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

Εξετάζονται τα ευρύτερα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση της, όπως
ενδεικτικά:
- βελτίωση δεξιοτήτων
- σύνδεση αποκτούμενων δεξιοτήτων με ανάγκες αγοράς εργασίας
- ένταξη/επανένταξη και βιώσιμη παραμονή στην αγορά εργασίας

7- 10

6

Σημαντική

8-10

Μέση

4-7

Χαμηλή

1-3

Βαθμός

Αιτιολόγηση

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2,4,5
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8.1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

Γ4

Καινοτομία:

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Πεδίο
ΤΔΠ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Τιμή

Σημαντική

7-10

Μέση

4-6

Χαμηλή

0-3

Βαθμός

Αξιολόγείται η καινοτομία μίας προτεινόμενης πράξης.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Γ5

Συνέργεια και
συμπληρωματικότητα της
προτεινόμενης πράξης με άλλα
έργα που είναι είτε ολοκληρωμένα
είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ
ή άλλων προγραμμάτων

Συνέργεια και συμπληρωματικότητά με άλλες πράξεις που είναι είτε
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων ώστε
να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0) ή ΝΑΙ. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να
συγκεντρώσει μία πράξη είναι 50 βαθμοί.
Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται ο αριθμός 21.

Σημαντική συνέργεια/
συμπληρωματικότητα με άλλα έργα

6-10

Μικρή συνέργεια/ συμπληρωματικότητα
με άλλα έργα

0-5

ΝΑΙ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

Βαρύτητα της ομάδας: 25%.
ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ
Γ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

0

Αιτιολόγηση

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2,4,5
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8.1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Δ.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

Περιγραφή κριτηρίου

Δ1

Στάδιο εξέλιξης των
απαιτούμενων
ενεργειών ωρίμανσης
της πράξης

Δ2

Βαθμός προόδου
διοικητικών ή άλλων
ενεργειών:

Πεδίο
ΤΔΠ

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων
προπαρασκευστικών ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησής της. Ενδεικτικά εξετάζεται η
ύπαρξη του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την υλοποίησή της, στάδιο εξέλιξης
προπαρασκευαστικών ενεργειών για διαχείριση, παρακολούθηση κλπ.

Κατάσταση

Τιμή

Υψηλή

7-10

Μέση

4-6

Χαμηλή

0-3

Υψηλή

7-10

Μέση

4-6

Χαμηλή

0-3

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών
που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ:
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0).
Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥8.
Σε περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης η βαρύτητα της ομάδας αυτής συνιστάται να είναι τουλάχιστον 10%.

ΝΑΙ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ =
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Βαθμός

Αιτολόγηση

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2,4,5
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8.1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
E.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

Περιγραφή κριτηρίου

Ε1

Διοικητική ικανότητα
του φορέα της
πρότασης (δυνητικός
δικαιούχος)

Ε2

Ε3

Επιχειρησιακή
ικανότητα του
δυνητικού δικαιούχου

Χρηματοοικονομική
ικανότητα του
δικαιούχου

Πεδίο
ΤΔΠ

Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα Δικαιούχου
Κατάσταση

Τιμή

Εκπλήρωση του κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση

ΌΧΙ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Πλήθος προηγούμενων υλοποιηθεισών πράξεων και συνάφειά
τους με την προτεινόμενη πράξη. Ο δυνητικός δικαιούχος δύναται
να υποβάλει εκθέσεις ολοκλήρωσης ή καλής εκτέλεσης συναφών
πράξεων.
2. Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά και ποιοτικά (επίπεδο
εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών και επαγγελματική εμπειρία
συναφής με τον ρόλο τους στην πράξη).
3. Επάρκεια Ομάδας Εργου και κατανομής αρμοδιοτήτων και
εργασιών των μελών αυτής.
4. Επάρκεια του Υπεύθυνου Εργου (γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης
/ κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την πράξη)

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο
αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Ο δικαιούχος διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα για
την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης

Βαθμός

Βαθμολογία

8-10
ΝΑΙ

4-7

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα για
την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

ΌΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση

ΌΧΙ

0-3

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει τιμή ΝΑΙ ή ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ σε όλα τα κριτήρια.
Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία πράξη είναι 10 βαθμοί (Κριτήριο Ε2).
Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται ο αριθμός 4.
Βαρύτητα ομάδας 40%.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε =

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αιτολόγηση

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠAIΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2,4,5
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8.1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Α/Α

Ομάδα κριτηρίων

Τιμή/Βαθμολογία

Συντελεστής στάθμισης

Συνολική βαθμολογία

Α

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

25%

Β

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

25%

0,0

Δ

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

10%

0,0

Ε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

40%

0,0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

0,0

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
i) Ομάδα Κριτηρίων (Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ : Συνολική Βαθμολογία (ΝΑΙ) και ≥ 2,5 στο κριτήριο
Α1
ii)Ομάδα Κριτηρίων (Β) ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ: Συνολική
Βαθμολογία (ΝΑΙ)
iii)Ομάδα Κριτηρίων (Γ) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθμολογία ≥ 5,25
iv)Ομάδα Κριτηρίων (Δ) ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθμολογία ≥ 0,8
v) Ομάδα Κριτηρίων (Ε): Συνολική βαθμολογία: (ΝΑΙ) και ≥ 1,6 στο κριτήριο Ε2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

