
 

 

ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 

 

1. Εισαγωγή 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), δέχεται προτάσεις με στόχο την 

εφαρμογή προληπτικού/ών προγράμματος/ων που να απορρέει/ουν από την Εθνική 

Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την 

Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020 , το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της ΑΑΕΚ για την 

Αντιμετώπιση του καπνίσματος και την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της 

Παθολογικής Ενασχόλησης με τα Τυχερά Παιχνίδια (2018-2020), ενώ θα εξυπηρετεί 

παιδιά και εφήβους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες1 και των οικογενειών τους.  

Η γεωγραφική κάλυψη των προτάσεων μπορεί να είναι ανά Επαρχία ή  σε Παγκύπρια 

βάση.  

Το διαθέσιμο ποσό για την εν λόγω διαδικασία είναι μέχρι 70.000 ευρώ εφόσον υπάρχουν 

οι απαραίτητες εξοικονομήσεις στον Προϋπολογισμό της ΑΑΕΚ.   

Οι προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν με ποσοστό 70% και πάνω θα ληφθούν υπόψη 

για επιχορήγηση. Η ΑΑΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να επιχορηγήσει μια ή περισσότερες 

προτάσεις με βάση το διαθέσιμο κονδύλι αλλά και τις βαθμολογίες αξιολόγησης. Τα 

κριτήρια αξιολόγησης βρίσκονται βασίζονται στα European Drug Quality Standards και 

συγκεκριμένα στον κατάλογο κριτηρίων για την αποτίμηση της ποιότητας τα οποία 

μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο  

https://www.naac.org.cy/uploads/1c64a9380e.pdf . 

Η αποδέσμευση του ποσού θα γίνει σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, α’ δόση με την υπογραφή του 

συμβολαίου, δεύτερη και τρίτη δόση με την υποβολή των τετραμινιαίων εκθέσεων και η 

τελευταία δόση με την ολοκλήρωση και την επιτυχή η αξιολόγηση του προγράμματος 

(παραδοτέων/εκθέσεων).  

Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται το Δεκέμβριο του 2019 και η ολοκλήρωσή του το 

Δεκέμβριο 2020. Οι αναφερόμενες υπηρεσίες θα προσφέρονται για την περίοδο ενός έτους, με 

δικαίωμα ανανέωσης της συμφωνίας για ένα χρόνο συν ένα κατόπιν αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας τους. 

Με βάση τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της ΑΑΕΚ, δικαίωμα υποβολής πρότασης 

έχουν Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (σωματεία, εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, άλλοι 

ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Κυβερνητικές Υπηρεσίες 

και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν το φορέα του οποίου η 

 
1 Παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, μαθητές/στρατιώτες σε πειραματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών, 

παιδιά φυλακισμένων, παιδιά ψυχικά ασθενών γονιών, παιδία με γονείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες 

εξάρτησης, παιδιά που έχουν δεχθεί / δέχονται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση, παιδιά υπό την επιμέλεια του 

κράτους, παιδιά μετανάστες, παιδιά/ έφηβοι με παραβατική συμπεριφορά. 

https://www.naac.org.cy/uploads/1c64a9380e.pdf


 

 

πρόταση θα επιλεγεί, θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για πιστή εφαρμογή της πρότασης 

που κατέθεσαν. 

 

2. Τεκμηρίωση  

Οι ευάλωτες ομάδες στις οποίες στοχεύει η συγκεκριμένη προκήρυξη συνάδουν τόσο με την 

Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την 

Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της ΑΑΕΚ για την 

Αντιμετώπιση του καπνίσματος και την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της 

Παθολογικής Ενασχόλησης με τα Τυχερά Παιχνίδια (2018-2020), όσο και με τις διεθνείς 

προδιαγραφές σε σχέση με την πρόληψη της ουσιοεξάρτησης, όπως αυτές καταγράφονται από 

τα Ηνωμένα Έθνη (UNODC, 2013) και  το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των 

Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA).  Σημειώνεται ότι το να ανήκει κάποιος σε μια 

ομάδα που θεωρείται υψηλού κινδύνου δεν σημαίνει αυτόματα ότι το άτομο θα αναπτύξει 

πρόβλημα χρήσης ουσιών εξάρτησης. Η ευαλωτότητα σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται στο 

αυξημένο ρίσκο για την εμφάνιση τέτοιων συμπεριφορών.  

Ο Τομέας Πρόληψης της Εθνικής Στρατηγικής δίνει προτεραιότητα στη στήριξη ευάλωτων 

ομάδων ως προς την αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και την παροχή 

προγραμμάτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς και στην ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη 

δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση. Η Στρατηγική της ΕΕ για τα 

Ναρκωτικά 2013-2020 αναφέρει ότι τα μέτρα πρόληψης θα πρέπει να  περιλαμβάνουν την 

προώθηση υγιών τρόπων ζωής, σημειώνοντας παράλληλα και τη σημασία στοχοθετημένων 

μέτρων πρόληψης, δηλαδή επιλεκτικής και ενδεδειγμένης,  που θα απευθύνονται σε 

οικογένειες και κοινότητες.  

Το “Social Development model” (Hawkins & Catalano) αναφέρει  ότι τα άτομα που ανήκουν 

σε ευάλωτες ομάδες χρειάζεται να έχουν ουσιαστικές ευκαιρίες να νιώσουν αγάπη, ικανά  και 

σημαντικά. Παρεμβάσεις οι οποίες δεν αναφέρονται αποκλειστικά στο θέμα της χρήσης 

ουσιών εξάρτησης έχουν αποδειχτεί πιο αποτελεσματικές επειδή αγγίζουν/ικανοποιούν 

ανάγκες που συσχετίζονται με τη χρήση ουσιών εξάρτησης.  

 

3. Συνοπτική Περιγραφή / Γενικός Στόχος του Έργου 

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή πολύ-επίπεδης στήριξης  στις ευάλωτες 

ομάδες, αλλά και στις οικογένειές τους, με απώτερο στόχο την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση 

των αρνητικών συνεπειών από την κατάσταση που βιώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι, την 

αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών μέσα από τη δημιουργία αποτρεπτικού 

περιβάλλοντος ως προς τη χρήση.   

 

 



 

 

4. Ειδικοί Στόχοι 

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος πρέπει να συνάδουν με τις δραστηριότητες που θα 

υλοποιούνται.  

 

5. Βασικά στοιχεία που πρέπει να περιέχει η κάθε πρόταση προκειμένου να εξεταστεί: 

Τα στοιχεία που  απαιτείται να κατατεθούν στην ΑΑΕΚ για σκοπούς αξιολόγησης είναι 

αφορούν  στα εξής: 

1) Ονομασία Προληπτικού Προγράμματος 

2) Νομικό καθεστώς λειτουργίας του αιτητή 

3) Στοιχεία Συντονιστή/ων του προγράμματος (μαζί με σχετικά βιογραφικά) 

Στοιχεία Συνεργατών (μαζί με σχετικά βιογραφικά και πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού 

Μητρώου και Λευκού ποινικού μητρώου για σεξουαλικά αδικήματα από το αρμόδιο 

Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών πριν 

από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) και συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των 

συνεργαζόμενων φορέων.  

4) Περιγραφή δεικτών αποτελεσματικότητας του προγράμματος και των σχετικών εντύπων που 

θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. 

5) Υποβολή εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αξιολόγησης των αναγκών των 

συμμετεχόντων.2 

6) Προϋπολογισμός και αναλυτικό διάγραμμα επιμερισμού δαπάνης3. Διευκρινίζεται ότι η 

ΑΑΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όλα τα σχετικά τιμολόγια.  

7) Λεπτομερής συμπλήρωση της αίτησης  

6. Εκθέσεις  

Η διεκπεραίωση του έργου προϋποθέτει την υποβολή των πιο κάτω εκθέσεων: 

1) Έκθεση σχεδιασμού, (εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου) 

η οποία να συμπεριλαμβάνει: 

 
2   Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά και το Evaluation Instrument Bank του EMCDDA στο σύνδεσμο 
http://www.emcdda.europa.eu/eib 
3 Τα μέγιστα ποσά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανέρχονται στα €50/ώρα στην περίπτωση του 

Κλινικού / Συμβουλευτικού Ψυχολόγου – Θεραπευτή, €35/ ώρα στην περίπτωση του Επαγγελματία 

(όπως για παράδειγμα Εκπαιδευτικό, Κοινωνικό Λειτουργό) και €20 /συνάντηση στην περίπτωση του 

Συντονιστή-Διεκπεραιωτή  

 



 

 

- Τα συμπεράσματα των αρχικών συζητήσεων με την Αναθέτουσα Αρχή και τις πρώτες 

διαπιστώσεις του Αναδόχου σχετικά με τις συνθήκες του Αντικειμένου της Σύμβασης 

όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξή του 

- Τα κύρια θέματα που εντοπίστηκαν 

- Τις άμεσες ενέργειες που προτείνονται και τις προτεραιότητες που τίθενται 

- Τo επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης, 

με σημειωμένα τα κρίσιμα σημεία 

- Συμφωνητικά συνεργασίας των ατόμων που προσλήφθηκαν για την εφαρμογή της 

Σύμβασης, μόλις αυτά είναι διαθέσιμα 

- Το πρόγραμμα εργασιών για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. 

 

2) Τετραμινιαίες εκθέσεις υλοποίησης (4ος και 8ος μήνας), με πληροφορίες αναφορικά με το 

στάδιο υλοποίησης και τυχόν προβλήματα που μπορεί να προέκυψαν και τυχόν αλλαγές 

μαζί αναλυτική κατάσταση των εξόδων του προγράμματος. 

 

3) Τελική Έκθεση υλοποίησης η οποία θα υποβάλλεται στο τέλος του προγράμματος (το 

αργότερο, ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση) και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει σε 

κωδικοποιημένη μορφή πληροφορίες με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την  ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την 

κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

και του «Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων 

αυτών Νόμος του 2018»: 

- στοιχεία σε σχέση με  το προφίλ των ατόμων που επιλέχθηκαν (π.χ. ηλικίες,  φύλο, 

κοινωνικό-οικονομικό κλπ),  

- έκθεση εκτίμησης αναγκών των ομάδων στόχου 

- κατάλογο των συνεργατών  

- δραστηριότητες που συμπεριέλαβε το πρόγραμμα,  

- αποτελέσματα, 

- αναλυτική κατάσταση των εξόδων του προγράμματος με τα σχετικά αποδεικτικά, η 

οποία θα περιλαμβάνει όνομα, ημερομηνία, αριθμό τιμολογίου και ποσό. 

- κατάσταση με τις απολαβές των απασχολούμενων ατόμων, έντυπο καταβολής 

Εισφορών από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και αποδεικτικά  στοιχεία για 

τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση για τη διάρκεια του 

προγράμματος. 

 

 



 

 

• Υποβολή των εντύπων αξιολόγησης των αναγκών των συμμετεχόντων (ανά 

περίπτωση) και των εντύπων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του 

προγράμματος.  

 

7. Άλλες Υποχρεώσεις 

Σημειώνεται ότι εκτός από τις πιο πάνω εκθέσεις, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση συστηματικής 

ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με την υλοποίηση του έργου και για εκ των 

προτέρων τυχόν αναπροσαρμογές στις οποίες σκοπεύει να προβεί. Σημειώνεται ότι 

αναπροσαρμογές μπορούν να γίνουν μόνο σε συνέχεια συνεννόησης και έγκρισης από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο 

να γνωμοδοτήσει για ειδικά θέματα σχετικά με το Αντικείμενο της Σύμβασης σε περίπτωση 

που καταστεί τέτοια ανάγκη. Τέλος, με τη διεκπεραίωση του προγράμματος ο Ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να υποβάλει τα εξής: 

- Αναλυτική κατάσταση των εξόδων του προγράμματος με τα σχετικά αποδεικτικά, 

- ονομαστική κατάσταση με τις απολαβές των απασχολούμενων ατόμων, έντυπο 

καταβολής Εισφορών από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποδεικτικά  

στοιχεία για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση για τη διάρκεια του 

προγράμματος, 

- αναλυτική κατάσταση των εισπράξεων και πληρωμών του προγράμματος, η οποία θα 

περιλαμβάνει όνομα, ημερομηνία, αριθμό τιμολογίου και ποσό.  
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Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος δεν συμφωνεί με την 

πρόταση που υποβλήθηκε,  η ΑΑΕΚ  διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να του επιστραφεί μέρος,  

ή  όλο το ποσό. 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής,  30 Οκτωβρίου 2019 στις 12.00 μ.  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22442969, email 

maria.matheou@naac.org.cy  

mailto:maria.matheou@naac.org.cy


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Να συμπληρώσετε το αίτημα με γνώμονα τα κριτήρια αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

 

1.  Όνομα Φορέα:    

 

 

2. Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση:

  

 

 

 

3. Τηλέφωνο:    

 

 

4. Τηλεομοιότυπο:   

 

 

5. Ηλεκτρονική διεύθυνση   

(e-mail):  

 

 

 

 

6. Πρόσωπο επικοινωνίας (τηλέφωνο - 

ηλεκτρονική διεύθυνση): 

 

7.  Τίτλος προγράμματος:  



 

 

 

 

8. Εκτίμηση Αναγκών  

1.1.Γνώση της σχετικής πολιτικής και 

νομοθεσίας  

1.2. Εκτίμηση των αναγκών της 

κοινότητας 

1.3. Περιγραφή των αναγκών – 

Αιτιολόγηση της παρέμβασης  

1.4. Κατανόηση της ομάδας στόχος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Εκτίμηση των πόρων  

2.1. Εκτίμηση των πόρων της ομάδας 

στόχος και της κοινότητας 

2.2. Εκτίμηση των διαθέσιμων (ιδίων) 

πόρων 

 

10. Διαμόρφωση της παρέμβασης 

3.1.Καθορισμός της ομάδας στόχος  

3.2.Αξιοποίηση θεωρητικού μοντέλου  

3.3.Καθορισμός σκοπού, γενικού και 

ειδικών στόχων  

3.4.Καθορισμός του πλαισίου 

υλοποίησης  

 



 

 

3.5.Παραπομπές σε στοιχεία 

αποτελεσματικότητας  

3.6.Καθορισμός χρονοδιαγράμματος 

 

11. Σχεδιασμός της παρέμβασης  

4.1. Σχεδιασμός με στόχο την ποιότητα 

και την αποτελεσματικότητα  

4.2. Εάν εφαρμόζεται κάποιο 

εκπαιδευτικό υλικό/πρόγραμμα 

4.3. Καταλληλότητα/Προσαρμογή 

παρέμβασης στην ομάδα στόχος  

4.4. Αξιολόγηση   

 

 

12. Διαχείριση και κινητοποίηση των πόρων  

5.1. Προγραμματισμός- Το πλάνο του 

έργου 

5.2. Σχεδιασμός των οικονομικών 

απαιτήσεων 

5.3. Συγκρότηση της ομάδας 

υλοποίησης  

5.4. Προσέγγιση και διατήρηση στη 

συμμετοχή της ομάδας στόχος  

5.5. Προετοιμασία του υλικού της 

παρέμβασης  

5.6. Περιγραφή της παρέμβασης  

  

 

13. Υλοποίηση και παρακολούθηση   



 

 

6.1. Εάν πρόκειται για πιλοτική 

παρέμβαση  

6.2. Υλοποίηση της παρέμβασης  

6.3. Παρακολούθηση της υλοποίησης  

6.4. Αναπροσαρμογή της υλοποίησης 

14. Αξιολόγηση  

7.1. Εάν διενεργείται αξιολόγηση του 

αποτελέσματος  

7.2. Εάν διενεργείται αξιολόγηση της 

διαδικασίας   

 

Καθορισμός δεικτών και εργαλείων 

αξιολόγησης και υποβολή όλων των 

σχετικών εργαλείων.  

 

15. Διάχυση και βελτίωση  

8.1. Καθορίζοντας τη συνέχεια  

8.2. Διάχυση  

8.3. Τελική Έκθεση 

 

 

16. Οριζόντια θέματα  

Α. Βιωσιμότητα  

Β. Επικοινωνία και συμμετοχή 

αρμόδιων φορέων/προσώπων  

Γ. Ανάπτυξη προσωπικού  

Δ. Ηθική και Δεοντολογία 

 

 



 

 

17. Άλλοι Φορείς- Συνεργάτες:  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)  

 

Όνομα/ονόματα συντονιστή/ών και 

συνεργατών: 

 

 

Όνομα  

 

Καθήκοντα / Αρμοδιότητες 

 

  

  

  

   

Όνομα/ονόματα Υπευθύνου και Εκπροσώπων Συνεργαζόμενων Φορέων 

 

…………………………………………………………………………. 

 

Υπογραφή/ες: 

………………………………………………………………………… 

 

Ημερομηνία                                                    

…………………………………… 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 Κριτήρια Αξιολόγησης με βάση τα ΕυΠρο κριτήρια εκτίμησης ποιότητας: 

Α/Α Κριτήριο 

 

Ποσοστό 

1 Εκτίμηση Αναγκών  

1.1.Γνώση της σχετικής πολιτικής και νομοθεσίας  

1.2. Εκτίμηση των αναγκών της κοινότητας 

1.3. Περιγραφή των αναγκών – Αιτιολόγηση της παρέμβασης  

1.4. Κατανόηση της ομάδας στόχος  

15% 

2 Εκτίμηση των πόρων  

2.1. Εκτίμηση των πόρων της ομάδας στόχος και της κοινότητας 

2.2. Εκτίμηση των διαθέσιμων (ιδίων) πόρων  

5% 

3 Διαμόρφωση της παρέμβασης 

1.1. Καθορισμός της ομάδας στόχος  

1.2. Αξιοποίηση θεωρητικού μοντέλου  

1.3. Καθορισμός σκοπού, γενικού και ειδικών στόχων  

1.4. Καθορισμός του πλαισίου υλοποίησης  

1.5. Παραπομπές σε στοιχεία αποτελεσματικότητας  

1.6. Καθορισμός χρονοδιαγράμματος  

15% 

4 Σχεδιασμός της παρέμβασης  

4.1. Σχεδιασμός με στόχο την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα  

4.2. Εάν εφαρμόζεται κάποιο εκπαιδευτικό υλικό/πρόγραμμα 

4.3. Καταλληλότητα/Προσαρμογή παρέμβασης στην ομάδα στόχος  

4.4. Αξιολόγηση   

15% 

5 Διαχείριση και κινητοποίηση των πόρων  

5.1. Προγραμματισμός- Το πλάνο του έργου 

5.2. Σχεδιασμός των οικονομικών απαιτήσεων 

5.3. Συγκρότηση της ομάδας υλοποίησης  

5.4. Προσέγγιση και διατήρηση στη συμμετοχή της ομάδας στόχος  

5.5. Προετοιμασία του υλικού της παρέμβασης  

5.6. Περιγραφή της παρέμβασης   

15% 

6 Υλοποίηση και παρακολούθηση  

6.1. Εάν πρόκειται για πιλοτική παρέμβαση  

6.2. Υλοποίηση της παρέμβασης  

6.3. Παρακολούθηση της υλοποίησης  

6.4. Αναπροσαρμογή της υλοποίησης  

10% 



 

 

7 Αξιολόγηση  

7.1. Εάν διενεργείται αξιολόγηση του αποτελέσματος  

7.2. Εάν διενεργείται αξιολόγηση της διαδικασίας   

10% 

8 Διάχυση και βελτίωση  

8.1. Καθορίζοντας τη συνέχεια  

8.2. Διάχυση  

8.3. Τελική Έκθεση  

10% 

 Οριζόντια θέματα  

Α. Βιωσιμότητα  

Β. Επικοινωνία και συμμετοχή αρμόδιων φορέων/προσώπων  

Γ. Ανάπτυξη προσωπικού  

Δ. Ηθική και Δεοντολογία  

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙΙ - Αναλυτικός Προϋπολογισμός πρότασης 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ Τρόπος υπολογισμού Ποσό € 

 

 

1 

 

  

 

 

 

 

π.χ. ΩΡΕΣ  

ΕΥΡΩ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ/ 

ΑΤΟΜΑ 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Άλλα έξοδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

  

 

6 

 

 

 

 

  

 

7 

 

 

 

 

  

 Ολικό 

 

 

 

 € 

 

 

 

 

 


