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1. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΔΩΝ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

ΔΚΠΛΗΡΩΗ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 

ΝΑΙ ΟΥΙ Γ/Α 

1 

Ξιεξνχληαη φιεο νη γεληθέο θαη 

εηδηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 
651/2014                                          

θαη ηνπ εθαξκνδφκελνπ άξζξνπ 

   
Αίηεζε ζηήξημεο, Ξξφζθιεζε ,  

πεχζπλε Γήισζε 

2 
Ξιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο 

ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 1407/2013 
   Αίηεζε ζηήξημεο, Ξξφζθιεζε 

3 

Δκπξφζεζκε ειεθηξνληθή ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο θαη απνζηνιή ηνπ 

απνδεηθηηθνχ θαηάζεζεο θαη ηνπ 
επηζπλαπηφκελνπ πιηθνχ ζηελ ΝΡΓ 

ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ 
ηελ πξνθήξπμε 

   

Αξ. Ξξση. ΝΡΓ, Αίηεζε ζηήξημεο , 

Ππκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αίηεζεο , 
Γηθαηνινγεηηθά ,. Γ 

4 
Ζ πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ κειέηε 

βησζηκφηεηαο 
   Κειέηε Βησζηκφηεηαο 

5 

Ζ πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ 

αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ εξγαζηψλ 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

ππφδεηγκα ηεο αίηεζε ζηήξημεο 

   Αίηεζε ζηήξημεο , πξνζθνξέο 

6 
Απνδεηθλχεηαη ε θαηνρή ή ε ρξήζε 
ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη 

ε πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

   

Αποδεικτικά κατοχισ χριςθσ 

ανάλογα με τθν περίπτωςθ, 

βεβαίωςθ χριςεων γθσ, 

πιςτοποιθτικό βαρϊν. 
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7 

Ζ πξφηαζε είλαη ζχκθσλε κε ηελ 
πεξηγξαθή, ηνπο φξνπο θαη 

πεξηνξηζκνχο ηεο πξνθεξπζζφκελεο 

ππνδξάζεο. Κεηαμχ άιισλ ζα πξέπεη 
ν ζπλνιηθφο πξνηεηλφκελνο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο λα 
κελ ππεξβαίλεη ην φξην πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην ΞΑΑ. Δηδηθφηεξα 

κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο πξάμεσλ 
θαη επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο 

600.000€, ζε πεξίπησζε κε άπισλ 
πξάμεσλ θαη 100.000€ ζε πεξίπησζε 

άπισλ πξάμεσλ. Πε πεξίπησζε 
ρξήζεο ηνπ Θαλ 1407/2014 απφ ηνλ 

δηθαηνχρν, ε ελίζρπζε  δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα 200.000€ Γεκφζηα 
Γαπάλε, ζπλαζξνίδνληαο θαη ηπρφλ 

εληζρχζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζα 
ιεθζνχλ, απφ άιιεο κέηξα απφ ην 

θαζεζηψο de minimis, ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ ζε επίπεδν εληαίαο 

επηρείξεζεο. 

   
Αίηεζε ζηήξημεο θαη Ξξφζθιεζε 

πεχζπλεο δειψζεηο 

8 

Ζ πξφηαζε αθνξά ζηελ πεξηνρή 

εθαξκνγήο ή πινπνηείηαη εληφο ηεο 
πεξηνρήο εθαξκνγήο ηεο 

πξνθεξπζζφκελεο ππνδξάζεο ηνπ 

ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

   
Αίηεζε ζηήξημεο,                         

Ρνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (αλ απαηηείηαη), 

Απνδεηθηηθά θαηνρήο - ρξήζεο 

9 

Γηα πξφηαζε εθζπγρξνληζκνχ 
(θπζηθφ αληηθείκελν): α) δελ έρεη 

ππάξμεη πξνεγνχκελε ελίζρπζε ηνπ 
ίδηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ή   β) 

ζηελ πεξίπησζε πξνεγνχκελεο 
ελίζρπζεο γηα ην ίδην θπζηθφ 

αληηθείκελν έρεη παξέιζεη θαηά ηε 
ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

πεληαεηία απφ ηελ απφθαζε 
απνπιεξσκήο ηνπ 

   Αίηεζε ζηήξημεο, πεχζπλε δήισζε 
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10 

Ζ πξφηαζε δελ έρεη εληαρζεί / 

νξηζηηθά ππαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα 
γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν 

   Αίηεζε ζηήξημεο, πεχζπλε δήισζε 

11 

Ζ πξφηαζε, εθφζνλ πεξηιακβάλεη 
ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο: 

πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο ΘΑ 2986/2-12-
2016, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά 

   Αίηεζε ζηήξημεο 

12 
Ζ πξφηαζε (είηε εθζπγρξνληζκνχ είηε 

ηδξχζεσο) αθνξά νινθιεξσκέλν θαη 
ιεηηνπξγηθφ θπζηθφ αληηθείκελν 

   

Αίηεζε ζηήξημεο, 

αρχιτεκτονικά ςχζδια, διάγραμμα δόμθςθσ, 

ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ ΑΜΕΑ (όπου 

απαιτείται) , ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν 

όρων ι Υ.Δ. 

 

13 
Πηελ πξφηαζε δε δειψλνληαη ςεπδή 
θαη αλαιεζή ζηνηρεία 

   πεχζπλε δήισζε 

14 
Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα 
εμαζθαιίδεηαη ε λφκηκε ιεηηνπξγία 

ηνπο θαηά ηελ αίηεζε 

   
Άδεηα ιεηηνπξγίαο,                                             

Πήκα ΔΝΡ (γηα θαηαιχκαηα) 

15 

Λα κελ ζπληζηνχλ πξνβιεκαηηθή 

επηρείξεζε, θαηά ηελ ρνξήγεζε ηεο 
ελίζρπζεο. Πηνλ Θαλ.  (ΔΔ) 

1407/2013 ή ζηνλ Θαλ. (ΔΔ) 
1305/2013 ή ζην άξζξν 22 ηνπ Θαλ. 

(ΔΔ) 651/2014 ην θξηηήξην δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε 

   

Αίηεζε ζηήξημεο, πεχζπλε δήισζε 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
ζεκείν Β ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ_4 ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο 
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16 

Ζ κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη 

ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
Α 13214/2017, φπσο ηζρχεη θάζε 

θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε 

   Αίηεζε ζηήξημεο 

17 

Πηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο δελ έρνπλ 

επηβιεζεί δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα 
παξαβίαζε Θνηλνηηθψλ Θαλνληζκψλ ή 

Δζληθήο Λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ 
πινπνίεζε έξγσλ 

   πεχζπλε δήισζε 

18 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο 

είλαη Γεκφζηνο πάιιεινο ή  
εξγαδφκελνο ζε ΛΞΓΓ ή ΛΞΗΓ, 

δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα απφ αξκφδην 
πεξεζηαθφ Ππκβνχιην ή  δελ 

θσιχεηαη απφ δηαηάμεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο ΛΗΞΓ.  Ρν θξηηήξην 
δελ εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε 

Ππλεηαηξηζκψλ 

   
Δ1, πεχζπλε δήισζε,                                 

Άδεηα αξκφδηνπ νξγάλνπ,                             

Θαηαζηαηηθφ ζρεηηθνχ νξγαληζκνχ 

19 

Ν ππνςήθηνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 

18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. Πηελ 

πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ν 

πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα φια ηα κέιε 
ηνπο. Ν πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα 

ηηο Αλψλπκεο εηαηξίεο, ηηο Δηαηξίεο 
Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ΗΘΔ θαη ηνπο 

Ππλεηαηξηζκνχο 

   Αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ 

20 
Γηα θπζηθά πξφζσπα δηαζθαιίδεηαη 

φηη δελ ππάξρεη ζέκα πηψρεπζεο 
   

πεχζπλε Γήισζε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο. 
Βεβαίσζε απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθή ή 

Γηθαζηηθή αξρή  

21 
Γηα λνκηθά πξφζσπα δηαζθαιίδεηαη 

φηη δελ ππάξρεη ζέκα ιχζεο, 

εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο 

   

πεχζπλε Γήισζε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο. 

Βεβαίσζε απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθή ή 

Γηθαζηηθή αξρή 
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22 

Γελ έρνπλ ππνβιεζεί πεξηζζφηεξεο 
απφ κία αηηήζεηο ζηήξημεο αλά ΑΦΚ 

αλά πνδξάζε ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο 

Ξξφζθιεζεο αλά Ρνπηθφ Ξξφγξακκα. 
Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ζε πεξηζζφηεξεο 
απφ κηα αηηήζεηο ζηήξημεο ζηα 

πιαίζηα ηεο ίδηαο πνδξάζεο αλά ΡΞ, 
εθφζνλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα πνπ 

θαηαζέηνπλ ηηο αηηήζεηο ζηήξημεο, 
δελ ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά ην 

100% γηα φιε ηελ πεξίνδν 2014 – 
2020.  

 

Γελ ζεσξείηαη δηαθνξεηηθή 
πνδξάζε, ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 

Νξηδφληηαο εθαξκνγήο κηαο 
πνδξάζεο θαη εθαξκνγήο ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή 
δηθαηνχρνπο ζην ίδην ΡΞΑ εθφζνλ ην 

πεξηερφκελν ηεο πνδξάζεο είλαη ην 

ίδην (Άξζξν 3 ΘΑ 2635/13-09-2017 
(ΦΔΘ 3313/Β/20-09-2017)). Δθφζνλ 

ν ππνςήθηνο είλαη ζπλεηαηξηζκφο, ην 
θξηηήξην εμεηάδεηαη κφλν ζε επίπεδν 

θνξέα. 

   
πεχζπλε δήισζε, Αξρείν ΝΡΓ, κε 

κνλνγξαθή ηνπ Ππληνληζηή ζηελ πξψηε 

ζειίδα ηεο αίηεζεο 

23 

Ν  ππνςήθηνο  δελ  είλαη   (ή   θαη   

δελ  ήηαλ  θαηά  ηελ  1ε δεκνζίεπζε 
ηεο πξφζθιεζεο), κέινο ηνπ 

πεξεζηαθνχ Ξπξήλα ηεο ΝΡΓ, 
ζηέιερνο ηνπ θνξέα πνπ έρεη 

ζπζηήζεη ηελ ΝΡΓ, εθπξφζσπνο 

θνξέσλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο 
Ξξνγξάκκαηνο (ΔΓΞ) 

   
πεχζπλε δήισζε, Κνλνγξαθή Ππληνληζηή 

ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο αίηεζεο 

24 
Ν  ππνςήθηνο δελ απνηειεί 

εμσρψξηα / ππεξάθηηα εηαηξεία 
   πεχζπλε δήισζε 
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25 

Ν ππνςήθηνο απνδεηθλχεη ηελ 

χπαξμε ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο 
ζχκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ 

ζρήκα. Πε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ 

Άξζξνπ 14 ηνπ Θαλ 651/2014 έρεη 
πξνζθνκηζηεί απνδεηθηηθφ θαηνρήο 

ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζην 25% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο 

   Βεβαίσζε Ρξάπεδαο ή πεχζπλε δήισζε 

26 

Πηνλ δηθαηνχρν δελ έρνπλ επηβιεζεί 
πξφζηηκα ηα νπνία έρνπλ απνθηήζεη 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, γηα 

παξαβάζεηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη 
εηδηθφηεξα γηα:  Ξαξάβαζε «πςειήο» 

ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο (3 
πξφζηηκα/ 3 έιεγρνη) 

ή Αδήισηε εξγαζία (2 πξφζηηκα/ 2 

έιεγρνη) 

   πεχζπλε δήισζε 

27 

Ν δηθαηνχρνο ηεξεί ηε λνκνζεζία πεξί 
πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ 

   πεχζπλε δήισζε 

28 

Γελ εθθξεκεί γηα ηνλ δηθαηνχρν 

εληνιή αλάθηεζεο εθδνζείζα βάζεη 

πξνεγνχκελεο απφθαζεο ηεο 
Δπηηξνπήο ή ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΓΔΘ) 

   

πεχζπλε δήισζε, Φνξνινγηθή 

ελεκεξφηεηα ή Βεβαίσζε νθεηιψλ ηεο 
επηρείξεζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη 

δελ είλαη ππφρξεε ζε αλάθηεζε παξάλνκεο 

θξαηηθήο ελίζρπζεο θαηφπηλ πξνεγνχκελεο 
απνθάζεσο ηεο Δπηηξνπήο 

29 
Απνδνρή επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ θαη ρξήζε απηψλ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε  ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

   πεχζπλε Γήισζε 
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2. ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΣΑΗ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΔΩΝ 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 1. 

Διέγρεηαη εάλ πιεξνχληαη φιεο νη γεληθέο θαη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 

651/2014   θαη ηνπ εθαξκνδφκελνπ άξζξνπ. Ππκπιεξσκαηηθά, ππελζπκίδεηαη φηη 

ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςε θαη ε αλαιπηηθή Ξξφζθιεζε γηα ηελ πνβνιή 

Ξξνηάζεσλ. 

Δπίζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη θαη ε ζρεηηθή πεχζπλε Γήισζε ζε πεξίπησζε 

ρξήζεο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ΘΑΛ. (ΔΔ) 651/2014 ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ζην 

Ξαξάξηεκα Η 9 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. 

Διέγρεηαη εάλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 1407/2013. 

Ππκπιεξσκαηηθά, ππελζπκίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςε θαη ε 

αλαιπηηθή Ξξφζθιεζε γηα ηελ πνβνιή Ξξνηάζεσλ.  

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 3. 

Δκπξφζεζκε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη απνζηνιή ηνπ απνδεηθηηθνχ 

θαηάζεζεο θαη ηνπ επηζπλαπηφκελνπ πιηθνχ ζηελ ΝΡΓ ζηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε.  

Κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη νθείινπλ, εληφο 

πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 

δέθα (10) εκέξεο, λα απνζηείινπλ ζηελ ΝΡΓ απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο 

ζηήξημεο, φπσο παξάγεηαη απφ ην ΞΠΘΔ καδί κε θπζηθφ θάθειν ν νπνίνο ζα 

πεξηέρεη:  

Ρελ αίηεζε ζηήξημεο, έηζη φπσο ππνβιήζεθε θαη ηππψζεθε απφ ην ΞΠΘΔ. 
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Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δχλαηαη λα εθπιεξψλνπλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο 

θαη επηινγήο, φπσο απηά ηίζεληαη ζηηο πξνζθιήζεηο ησλ ΝΡΓ. 

Δμεηάδεηαη εάλ  ε Αίηεζε Πηήξημεο θαη ην Ξαξάξηεκα απηήο έρνπλ ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο Ξξφζθιεζεο (αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

ηππνπνηεκέλα έληππα), θαη ε ηππηθή πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο ζηήξημεο.  

Δπηπιένλ ππνβάιιεηαη ε πεχζπλε Γήισζε ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 6 ηεο 

πξφζθιεζεο αλάινγα   δηακνξθσκέλε.   

Θαηά ηε θάζε εμέηαζεο ηπρψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ – δηεπθξηλίζεσλ, 

εμεηάδεηαη αλ απηά ππνβιήζεθαλ εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο. 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 4. 

Ζ πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ κειέηε βησζηκφηεηαο ε νπνία ζπληάζζεηαη βάζεη 

ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η8. 

Δμεηάδεηαη ε νξζή θαη πιήξεο δνκή ηεο κειέηεο βησζηκφηεηαο. Ππκπιεξψλεηαη 

θαη ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή (αξρείν excel). 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 5. 

Ζ πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην ππφδεηγκα π αίηεζε ζηήξημεο θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηηο 

θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο . 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εχινγνπ θφζηνπο, ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη   

νηθνλνκηθέο  πξνζθνξέο       γηα ινηπέο δαπάλεο πιελ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ. Γηα 

ηηο θηηξηαθέο εξγαζίεο πνπ είλαη ζεκεησκέλεο κε 

αζηεξίζθν (*) ζηνλ «ΞΗΛΑΘΑ ΑΛΥΡΑΡΥΛ ΡΗΚΥΛ ΚΝΛΑΓΑΠ ΓΗΑ 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ» νηηηκέο ζα δηακνξθσζνχλ θαηά πεξίπησζε κε 

βάζε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ επί κέξνπο 

εξγαζηψλ, ηα ππάξρνληα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνζθνξέο. 
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Γηα φιεο ηηο πξνζθνξέο, εθφζνλ ην κνλαδηαίν αλά ηεκάρην θφζηνο απηψλ 

ππεξβαίλεη, ζε αμία ηα1.000€, ή ην ζπλνιηθφ πνζφ αλά είδνο ππεξβαίλεη ηα 

5.000€ , απαηηνχληαη ηξεηο (3) ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο γηα ην ελ ιφγσ ηεκάρην, 

ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ κία (1).  

Νη ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο αθνξνχλ νκνεηδή θαη εθάκηιια πξντφληα. 

Δίλαη δπλαηφ λα γίλεη δεθηή κηα πξνζθνξά ε νπνία δελ είλαη ε πην ζπκθέξνπζα 

νηθνλνκηθά, 

αξθεί ν δηθαηνχρνπο λα ηεθκεξηψλεη θαη ε ΝΡΓ λα απνδέρεηαη, ηελ κνλαδηθφηεηα 

ή ηελ πςειή πνηφηεηα ή ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνζθέξεη ην 

πξνκεζεπφκελν πξντφλ. Απαηηείηαη ε ππνβνιή ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εθηφο απφ ηελ έληππε, θαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή (αξρείν excel) ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 6. 

Απνδεηθλχεηαη ε θαηνρή ή ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε 

πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο . Απνδεηθηηθά απηήο απνηεινχλ ηα πηζηνπνηεηηθά 

βαξψλ θαη ε βεβαίσζε ρξήζεο γεο.   

Πε πεξίπησζε πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζε λέεο ή πθηζηάκελεο 

ππνδνκέο, απαηηνχληαη είηε απνδεηθηηθά ηδηνθηεζίαο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ 

είηε καθξνρξφληα κίζζσζε πνπ λα θαιχπηεη ρξνληθή πεξίνδν, ηνπιάρηζηνλ 

δεθαπέληε (15) έηε επί ηνπ γεπέδνπ ή ηνπ νηθνπέδνπ ή/θαη ηνπ αθηλήηνπ, ζηηο 

νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη νη επελδχζεηο. Πε πεξίπησζε εθζπγρξνληζκνχ ρσξίο 

επέκβαζε ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ ή ζε πεξίπησζε κηθξψλ 

πξνζζεθψλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ νη νπνίεο ζε 

θάζε πεξίπησζε απνηεινχλ ιηγφηεξν απφ ην 10% ηνπ αηηνχκελνπ θφζηνπο, 

ελλέα (9) έηε.  
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Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο ζην ΡΞ, γίλνληαη δεθηά πξνζχκθσλα 

κίζζσζεο ή αγνξάο γεπέδνπ ή ηνπ νηθνπέδνπ ή/θαη ηνπ αθηλήηνπ(ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε λα κελ απνηεινχλ αλάιεςε ππνρξέσζεο πνπ θαζηζηά κε 

αλαζηξέςηκε ηελ επέλδπζε έηζη ψζηε λα πιεξνίηε ν ραξαθηήξαο 

θηλήηξνπ ζηελ πεξίπησζε επελδχζεσλ πνπ πινπνηνχληαη βάζεη ησλ 

Καλ. ΔΔ 651/2014). 

 

Πε θάζε πεξίπησζε ην γήπεδν ή ην νηθφπεδν ή ην αθίλεην ζα πξέπεη λα είλαη 

ειεχζεξν βαξψλ, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ ην βάξνο έρεη πξνθχςεη απφ 

επηρεηξεκαηηθφ δάλεην γηα ηελ ίδηα θχζε επέλδπζεο ή ζα πξνθχςεη απφ 

επηρεηξεκαηηθφ δάλεην γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ή απφ δάλεην γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο, απφ ηελ νπνία επιήγε ε επηρείξεζε. 

Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ επενδυτισ είναι ο επικαρπωτισ, ο ψιλόσ κφριοσ κα πρζπει να υποβάλλει 

Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι ςυμφωνεί και αποδζχεται τθν προτεινόμενθ χριςθ του ακινιτου από τον επικαρπωτι. 

Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ επενδυτισ είναι ο ψιλόσ κφριοσ, ο επικαρπωτισ κα πρζπει να υποβάλλει 

Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι ςυμφωνεί και αποδζχεται τθν προτεινόμενθ χριςθ του ακινιτου από τον ψιλό κφριο.  

Σε περίπτωςθ ςυγκυριότθτασ κα πρζπει να υπάρχουν, εκτόσ από τα δικαιολογθτικά ςυγκυριότθτασ του 

ακινιτου και αντίςτοιχα δικαιολογθτικά πλιρουσ χριςθσ/κατοχισ του ακινιτου από τον ςυγκφριο που είναι 

υποψιφιοσ δικαιοφχοσ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτισ δφο πρϊτεσ παραγράφουσ ανωτζρω. Ειδικά ςτθν 

περίπτωςθ που ςυγκφριοσ είναι ανιλικοσ, κα πρζπει ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ να υπάρχει δικαςτικι άδεια 

ςτουσ κθδεμόνεσ για οποιαδιποτε πράξθ μεταβίβαςθσ ι μίςκωςθσ αφορά το ιδανικό μερίδιο του ανθλίκου. 

Στθν περίπτωςθ υπό ςφςταςθσ εταιρειϊν, θ κατοχι – χριςθ του ακινιτου με βάςθ τα ανωτζρω, κα πρζπει να 

αποδεικνφεται από ζναν τουλάχιςτον από τουσ εταίρουσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ το γιπεδο ι το οικόπεδο ι το ακίνθτο κα πρζπει να είναι ελεφκερο βαρϊν (απαιτείται θ 

υποβολι πιςτοποιητικοφ βαρών), εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που το βάροσ ζχει προκφψει από επιχειρθματικό 

δάνειο για τθν ίδια φφςθ επζνδυςθσ ι κα προκφψει από επιχειρθματικό δάνειο για τθν υλοποίθςθ τθσ 

πρόταςθσ ι από δάνειο για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικισ καταςτροφισ, από τθν οποία επλιγθ θ επιχείρθςθ. Στισ 

περιπτϊςεισ άυλων ενεργειϊν και προμικειασ εξοπλιςμοφ που δεν απαιτεί τθν μόνιμθ εγκατάςταςι του ι 

ιπιεσ ενζργειεσ που δεν ςυνδζονται μόνιμα και ςτακερά με το ακίνθτο, δεν απαιτείται ο ζλεγχοσ φπαρξθσ 

βαρϊν και διεκδικιςεων. 

Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ πράξεων που 

περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, για ποςό που μζχρι το 10 % των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ 

πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο 
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αυτό αυξάνεται ςτο 15 % (ςε περίπτωςθ χριςθσ του Άρκρου 14 του Καν 651/2014 είναι επιλζξιμεσ μόνο 

ενεργζσ επιχειρθματικζσ εγκαταςτάςεισ). 

Τζλοσ, εξετάηεται θ υποβολι βεβαίωςησ χρήςεων γησ για τθν προβλεπόμενθ κζςθ εγκατάςταςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (αν απαιτείται από τθν φφςθ τθσ πρόταςθσ).  

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθ διαδικαςία υπογραφισ των ςυμβάςεων για τισ επιλεχκείςεσ προτάςεισ, κα 
απαιτθκεί (με ποινι απζνταξθσ) θ υποβολι :  

• Ριςτοποιθτικοφ μεταγραφισ,  

• Ριςτοποιθτικοφ μθ διεκδικιςεων, 

• Ριςτοποιθτικοφ ιδιοκτθςίασ. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 7. 

Διέγρεηαη εάλ ε πξφηαζε είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο φξνπο θαη 

πεξηνξηζκνχο ηνπ νδεγνχ ηεο θάζε ππφδξαζεο. Κεηαμχ άιισλ ζα πξέπεη ν 

ζπλνιηθφο πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ην 

φξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΞΑΑ . 

Δηδηθφηεξα κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο πξάμεσλ θαη επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο 

600.000€, ζε πεξίπησζε κε άπισλ πξάμεσλ θαη100.000€ ζε πεξίπησζε άπισλ 

πξάμεσλ. Πε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Θαλ 1407/2014 απφ ηνλ δηθαηνχρν, ε 

ελίζρπζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 200.000€ Γεκφζηα Γαπάλε, 

ζπλαζξνίδνληαο θαη ηπρφλ εληζρχζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζα ιεθζνχλ, απφ άιια 

κέηξα απφ ην θαζεζηψο deminimis, ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ 

εηψλ. 

Πε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Θαλ. 1407/2014, ππνρξεσηηθά ππνβάιιεηαη ε 

ΓΖΙΥΠΖ DE MINIMIS (Ξαξάξηεκα Η7) 

 

Σε πεξίπηωζε ρξήζεο ηνπ Καλ. 1407/2013 από ηνλ δηθαηνύρν, ππνρξεωηηθά ππνβάιιεηαη ε 

Δήιωζε DeMinimis (Παξάξηεκα 6). H ελίζρπζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 200.000 € 

Δεκόζηα Δαπάλε, ζπλαζξνίδνληαο θαη ηπρόλ εληζρύζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζα ιεθζνύλ, από 

άιια κέηξα από ην θαζεζηώο deminimis, ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηώλ νηθνλνκηθώλ εηώλ.  
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Σε πεξίπηωζε ίδξπζεο μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάηωλ εληόο ραξαθηεξηζκέλωλ ή δηαηεξεηέωλ 

θηηζκάηωλ ζην πιαίζην ηεο ππνδξάζεο 19.2.2.3 απαηηείηαη ε ππνβνιή βεβαίωζεο 

ραξαθηεξηζκνύ/ΦΕΚ από αξκόδηα Υπεξεζία. 

 

Επίζεο, πξνθεηκέλνπ κία αίηεζε λα θξηζεί παξαδεθηή πξνο ζηήξημε, ζα πξέπεη ε ζπλνιηθή 

ηειηθή βαζκνινγία ηεο λα κελ είλαη θαηώηεξε ηεο ειάρηζηεο βαζκνινγίαο (ηηκή βάζεο) ηεο 

εθάζηνηε Υπνδξάζεο, όπωο απηή νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 10 ηεο Πξόζθιεζεο. 

 

Τέινο, ζεκεηώλεηαη όηη γηα όιεο ηηο Υπνδξάζεηο ε νινθιήξωζε ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο γίλεηαη ην κέγηζην ζε ηξία (3) έηε από ηε ζηηγκή ηεο έληαμήο ηεο, θαη 

ζε θάζε πεξίπηωζε κέρξη ηηο 30/06/2023. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 8. 

Διέγρεηαη εάλ ε πξφηαζε αθνξά ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ή πινπνηείηαη εληφο 

ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηεο πξνθεξπζζφκελεο ππνδξάζεο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ πεδίσλ ηεο Αίηεζεο 

ζηήξημεο θαη ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα και τα αποδεικτικά κατοχήσ - χρήςησ του ακινιτου. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 9. 

Δμεηάδεηαη ε νξζή ζπκπιήξσζε ηεο πεχζπλεο Γήισζεο (άξζξν 8 

Λ.1599/1986) βάζεη ηνπ παξαξηήκαηνο Η9 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 10. 

Δμεηάδεηαη ε νξζή ζπκπιήξσζε ηεο ππεχζπλεο δήισζεο (άξζξν 8 

Λ.1599/1986) ηνπ παξαξηήκαηνο Η9 , γηα ην  αλ ε  πξφηαζε δελ έρεη εληαρζεί / 

νξηζηηθά ππαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα / θαζεζηψο ηεο 5εο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ 11. 

Διέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε ή κε ΘΑ 2986/2-12-2016, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

Δηδηθά , εθφζνλ πεξηιακβάλεη ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο αλ πιεξνχληαη νη φξνη 

γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο κνξθέο θαη θαηεγνξίεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ . 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 12. 

Δμεηάδνληαη ε νξζή ζπκπιήξσζε ηεο Αίηεζεο Πηήξημεο, θαη εηδηθφηεξα ν 

ζπλνιηθφο αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Αίηεζεο Πηήξημεο. Δπίζεο εμεηάδεηαη  

ν πεξηβαιινληνινγηθφο παξάγνληαο θαζψο :  

Δπηζεκαίλεηαη  φηη ε άδεηα πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ είλαη ππνρξεσηηθφ 

δηθαηνινγεηηθφ θαη πξνζθνκίδεηαη ζηελ ΝΡΓ: 

• θαηά ηελ αξρηθή αίηεζε ή 

• επηά (7)εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ Ξίλαθα 

Απνηειεζκάησλ, ζε πεξίπησζε εγθεθξηκέλεο αίηεζεο ή 

• επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ Ρειηθνχ Ξίλαθα 

Θαηάηαμεο, ζε πεξίπησζε εγθεθξηκέλεο αίηεζεο απφ ηελ δηαδηθαζία ησλ 

ελζηάζεσλ. Πε θάζε πεξίπησζε ε άδεηα πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ δελ 

απνηειεί θξηηήξην επηινγήο. Δπηπιένλ, γηα λα είλαη νη εληζρχζεηο ζπκβαηέο κε 

ηνπο θνηλνηηθνχο θαλφλεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ, αλάινγα 

κε ην θαζεζηψο ελίζρπζεο ηεο πξάμεο. 

Δμεηάδεηαη επίζεο, πσο ε πξνηεηλφκελε πξάμε εμαζθαιίδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε θχζε ηεο 

πξάμεο). H ζεηηθή απάληεζε ζην θξηηήξην, θαιχπηεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα λα 

ιακβάλνπλ κέξηκλα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο αηφκσλ κε 

αλαπεξία, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 
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17εοΓεθεκβξίνπ 2013, πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ 

Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν θαη ην Ρακείν 

Ππλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.Δπίζεο, γηα 

ηελ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ν ζρεηηθφο νδεγφο ηνπ 

ΔΠΞΑ2014-2020 γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ θξηηεξίνπ: «Δμαζθάιηζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζηα άηνκα κε αλαπεξία» (βι. Ξαξαξηήκαηα Η_11 

Ξξφζθιεζεο).Δπηπιένλ ππνβάιιεηαη ε πεχζπλε Γήισζε ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 6 

(ζεκείν 25) ηεο πξφζθιεζεο . Ζ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη κε βάζε ζρεηηθά 

ζηνηρεία/πξνβιέςεηο ηεο κειέηεο (π.ρ. αξρηηεθηνληθά ζρέδηα), ελψ παξάιιεια 

ππνβάιιεηαη απφ ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν, έθζεζε ηεθκεξίσζεο εμαζθάιηζεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 13. 

Πηελ πξφηαζε δελ δειψλνληαη ςεπδή θαη αλαιεζή ζηνηρεία . Διέγρεηαη ε νξζή 

ππνβνιή ηεο ππεχζπλεο δήισζεο (άξζξν 8 Λ.1599/1986) βάζεη ηνπ 

παξαξηήκαηνο Η9. 

 

Σε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία προκειμζνου να λάβει ενίςχυςθ, θ αίτθςθ 

ςτιριξθσ απορρίπτεται ςτθν τρζχουςα πρόκλθςθ και δεν ζχει δικαίωμα κατάκεςθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςε 

προςκλιςεισ του τρζχοντοσ και του επόμενου θμερολογιακοφ ζτουσ τθσ διαπίςτωςθσ για όλα τα ΤΠ. Για τισ 

ανάγκεσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ, θ ΟΤΔ που διαπιςτϊνει τθ διλωςθ ψευδϊν ςτοιχείων ςε μια αίτθςθ ςτιριξθσ, 

κοινοποιεί τα ςτοιχεία του δικαιοφχου ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ, θ οποία με ευκφνθ τθσ ενθμερϊνει όλεσ τισ ΟΤΔ. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 14. 

Δμεηάδεηαη ε λφκηκε ιεηηνπξγία γηα φιεο ηηο δεισζείζεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ππέβαιαλ Αίηεζε Πηήξημεο. Ρν παξαπάλσ ηεθκεξηψλεηαη απφ 

ηελ έλαξμε εξγαζηψλ κέζσ ηνπ taxisnet , Άδεηα ιεηηνπξγίαο ή Πήκαηνο ΔΝΡ 

(εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα) 
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Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ μετεγκαταςτάςεων και ςυγχωνεφςεων, κακϊσ και περιπτϊςεισ εκςυγχρονιςμοφ και 

επαναλειτουργίασ (με τθν ίδια δραςτθριότθτα και δυναμικότθτα) μονάδων ελαιοτριβείων που ζχουν παφςει 

τθ λειτουργία τουσ, κα πρζπει να προςκομιςτοφν δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθν προθγοφμενθ 

λειτουργία και δυναμικότθτα των επιχειριςεων (άδεια λειτουργίασ, ςτοιχεία ζναρξησ-μεταβολών τησ 

επιχείρηςησ από τη ΔΟΥ, ζντυπο Ε3 κλπ.). 

Σε περίπτωςθ που ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίασ, υποβάλλεται 

Υπεφθυνη Δήλωςη του Νόμιμου Εκπροςϊπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίασ με αναφορά ςτισ ςχετικζσ 

διατάξεισ.  

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 15. 

Λα κελ ζπληζηνχλ πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε ( Ξαξάξηεκα ΗΗ_4) θαηά ηελ 

ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο κακϊσ και βάςει των δικαιολογθτικϊν του ςθμείου Β του Ραραρτιματοσ 

ΙΙ_4 (ανάλογα με τον τφπο τθσ επιχείρθςθσ)... Πηνλ Θαλ.  (ΔΔ) 1407/2013 ή ζηνλ Θαλ. (ΔΔ) 

1305/2013 ή ζην άξζξν 22 ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 651/2014 ην θξηηήξην δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε.  

Δμεηάδεηαη ε χπαξμε ζρεηηθήο αλαθνξάο ζηελ πεχζπλε Γήισζε (Λ. 1599/1986, 

φπσο ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο) θαη ε χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

Πχκθσλα κε ην Λ.651/2014 , άξζξν 1 , παξ.4γ ν θαλνληζκφο δελ εθαξκφδεηαη 

ζηηο εληζρχζεηο γηα πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηα θαζεζηψηα 

εληζρχζεσλ γηα ηελ επαλφξζσζε δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ νξηζκέλεο 

ζενκελίεο. 

Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί εάλ κία 

επηρείξεζε είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ζεκείν 

18  ηνπ Θαλ. 651/2014 θαη πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

1. θηζηάκελε ΚΚΔ θάησ ηεο ηξηεηίαο αηνκηθήο κνξθήο: 

a. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (γ) ηνπ σο άλσ ζεκείνπ Ξηζηνπνηεηηθφ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  
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απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, φηη δελ ηεινχλ ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, φηη δελ έρεη θάλεη 

αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 99 ΞηΘ, εθφζνλ αζθεί 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί θαηά ηεο επηρείξεζεο 

αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

2. Ινηπέο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο αηνκηθήο κνξθήο αλεμαξηήηνπ ρξφλνπ 

ιεηηνπξγίαο κε βηβιία Γ θαηεγνξίαο: 

a. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (γ) ηνπ σο άλσ ζεκείνπ Ξηζηνπνηεηηθφ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, φηη δελ ηεινχλ ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο φηη δελ έρεη θάλεη 

αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 99 ΞηΘ, εθφζνλ αζθεί 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί θαηά ηεο επηρείξεζεο 

αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία 

b. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (α) ή (β)  ηνπ σο άλσ ζεκείνπ ηζνινγηζκνχο 

ηειεπηαίσλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ή φζσλ εμ απηψλ ππάξρνπλ. Απφ ηα 

ελ ιφγσ ζηνηρεία ζα ιακβάλεηαη ζαλ Δγγεγξακκέλν Θεθάιαην ην Πχλνιν ησλ 

Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Ηζνινγηζκνχ θαη ζαλ Απψιεηεο νη Εεκίεο βάζε Θ.Α.Σ.(Κφλν γηα 

κεγάιεο επηρ.) 

 

3. Ινηπέο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο αηνκηθήο κνξθήο αλεμαξηήηνπ ρξφλνπ 

ιεηηνπξγίαο κε βηβιία φρη Γ θαηεγνξίαο: 
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a. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (γ) ηνπ σο άλσ ζεκείνπ Ξηζηνπνηεηηθφ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, φηη δελ ηεινχλ ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο φηη δελ έρεη θάλεη 

αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 99 ΞηΘ, εθφζνλ αζθεί 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί θαηά ηεο επηρείξεζεο 

αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία 

b. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (α) ή (β)  ηνπ σο άλσ ζεκείνπ Βεβαίσζε 

έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα Νηθνλνκηθή Αξρή (Γ.Ν..) θαη   

Γειψζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Δ3 ησλ ηξηψλ  ηειεπηαίσλ θιεηζκέλσλ 

δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ  ή φζσλ εμ απηψλ ππάξρνπλ.(Κφλν γηα κεγάιεο επηρ.) 

 

4. θηζηάκελε ΚΚΔ θάησ ηεο ηξηεηίαο άιιεο λνκηθήο κνξθήο πιελ αηνκηθήο: 

a. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (γ) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη θαη/ή 

b. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη/ή 

c. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ εηδηθή 

εθθαζάξηζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ άξζξνπ 106ηα ηνπ Ξησρεπηηθνχ Θψδηθα νχηε ζε 

θαζεζηψο πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ 
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Ξησρεπηηθνχ Θψδηθα θαζψο θαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί θαηά ηεο επηρείξεζεο 

αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

5. Ινηπέο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο άιιεο λνκηθήο κνξθήο πιελ αηνκηθήο 

αλεμαξηήηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο κε βηβιία Γ θαηεγνξίαο: 

a. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (γ) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη θαη/ή 

b. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη/ή  

c. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ εηδηθή 

εθθαζάξηζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ άξζξνπ 106ηα ηνπ Ξησρεπηηθνχ Θψδηθα νχηε ζε 

θαζεζηψο πξν-πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ 

Ξησρεπηηθνχ Θψδηθα θαζψο θαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί θαηά ηεο επηρείξεζεο 

αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία θαη  

d. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (α) ή (β)  ηνπ σο άλσ ζεκείνπ ηζνινγηζκνχο 

ηειεπηαίσλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ή φζσλ εμ απηψλ ππάξρνπλ. Απφ ηα 

ελ ιφγσ ζηνηρεία ζα ιακβάλεηαη ζαλ Δγγεγξακκέλν Θεθάιαην ην Πχλνιν ησλ 

Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Ηζνινγηζκνχ θαη ζαλ Απψιεηεο νη Εεκίεο βάζε Θ.Α.Σ.  

 

6. Ινηπέο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο άιιεο λνκηθήο κνξθήο πιελ αηνκηθήο 

αλεμαξηήηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο κε βηβιία φρη Γ θαηεγνξίαο: 

a. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (γ) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  απφ ην νπνίν λα 
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πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη θαη/ή b. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη/ή  

c. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ εηδηθή 

εθθαζάξηζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ άξζξνπ 106ηα ηνπ Ξησρεπηηθνχ Θψδηθα νχηε ζε 

θαζεζηψο πξν-πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ 

Ξησρεπηηθνχ Θψδηθα θαζψο θαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί θαηά ηεο επηρείξεζεο 

αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία θαη  

d. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (α) ή (β)  ηνπ σο άλσ ζεκείνπ ην πην 

πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ θαη νη ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο  

ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, καδί κε ηα αληίζηνηρα ΦΔΘ  δεκνζίεπζεο  φπνπ  απηή 

πξνβιέπεηαη  θαη   Γειψζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Δ3 ησλ ηξηψλ  ηειεπηαίσλ 

θιεηζκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ  ή φζσλ εμ απηψλ ππάξρνπλ. 

 

7. Ρν ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ζα δειψλνπλ ππεπζχλσο φηη: «Ζ επηρείξεζε 

δελ έρεη ιάβεη ελίζρπζε δηάζσζεο ή αλαδηάξζξσζεο, ή ε επηρείξεζε έρεη 

ιάβεη ελίζρπζε δηάζσζεο αιιά έρεη απνπιεξψζεη ην δάλεην θαη έρεη ιχζεη ηε 

ζχκβαζε εγγχεζεο ή ε επηρείξεζε έρεη ιάβεη ελίζρπζε αλαδηάξζξσζεο ε 

νπνία έρεη νινθιεξσζεί.». 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 16. 

Ζ κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Α 

13214/2017, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Εξετάηεται αν οι υποψιφιοι δικαιοφχοι εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ δικαιοφχων ζτςι όπωσ αυτοί 

παρουςιάηονται ςτθν περιγραφι των υπό-δράςεων του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ (Ραράρτθμα 10). 
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Επιπλζον για τουσ δικαιοφχουσ ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 3 τθσ Ρρόςκλθςθσ. 

Για τθν εξζταςθ του κριτθρίου λαμβάνονται υπόψθ τα κάτωκι υποβλθκζντα δικαιολογθτικά: 

 θ Αίτθςθ Στιριξθσ,  

 καταςτατικό ι ςχζδιο καταςτατικοφ,  

 Υπεφθυνη Δήλωςη ΜΜΕ (Παράρτημα 5),  

 πίνακασ μετόχων/εταίρων για νομικά πρόςωπα, 

 φορολογικά ζντυπα και ςτοιχεία για τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ (εκκακαριςτικό 

ΔΟΥ, ζντυπα Ε1, Ν, Ε3, Ε5, ιςολογιςμόσ και αποτελζςματα χριςθσ για βιβλία Γ’ κατθγορίασ, ζναρξθ-

μεταβολζσ ΔΟΥ/ΚΑΔ). Για επενδυτικά ςχζδια υφιςτάμενων επιχειριςεων του άρκρου 14 του Καν. 

651/2014 για τισ τρεισ τελευταίεσ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ.  

 ςτοιχεία απαςχολοφμενου προςωπικοφ για τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ (πίνακασ 

προςωπικοφ επικεϊρθςθσ εργαςίασ Ζντυπο 4, ΑΠΔ με αποδεικτικό κατάθεςησ και ανάλυςη) 

 ςε περίπτωςθ εταιρειϊν, υποβάλλεται εκτφπωςη από taxisnet του νόμιμου εκπροςώπου τησ εταιρείασ 
ή απόφαςη οριςμοφ νόμιμου εκπροςώπου και απόφαςη του αρμοδίου οργάνου του φορζα για 
υποβολή πρόταςησ. 

Στισ περιπτϊςεισ ςυνδεδεμζνων ι/και ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων κα προςκομίηονται τα φορολογικά 

ςτοιχεία και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςχετικά με τθν εταιρικι/μετοχικι ςφνκεςθ, 

νόμιμθ εκπροςϊπθςθ και διαχείριςθ και το ςφνολο των εργαηομζνων για το ςφνολο των επιχειριςεων που 

είναι ςυνεργαηόμενεσ ι/και ςυνδεδεμζνεσ με τθν επιχείρθςθ που υποβάλλει Αίτθςθ Στιριξθσ. 

Γενικότερα οι δικαιοφχοι δφναται να είναι: 

α. υφιςτάμενεσ, είτε υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ. Ειδικά για τισ υπό ίδρυςθ ατομικζσ επιχειριςεισ αρκεί θ αίτθςθ 
ςτιριξθσ, ενϊ για τα Νομικά Ρρόςωπα απαιτείται θ κατάκεςθ καταςτατικοφ ι ςχεδίου καταςτατικοφ 
ςυνθμμζνο ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ κακϊσ και απόκτθςθ ΑΦΜ. 

β. το νομικό πρόςωπο που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ ι μζλοσ που τθν απαρτίηει ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
μελϊν τθσ ΕΔΡ κακϊσ επίςθσ και μζλθ του ΔΣ του νομικοφ προςϊπου, ςε επίπεδο φορζων. Τα φυςικά 
πρόςωπα που εκπροςωποφν τουσ παραπάνω φορείσ δεν μπορεί να είναι δικαιοφχοι. 

γ. εργαηόμενοσ ςε ΝΡΙΔ εφόςον δεν κωλφεται από διατάξεισ του καταςτατικοφ του ΝΡΙΔ ι εργαηόμενοσ ςε 
ΝΡΔΔ και ςτο Δθμόςιο τομζα, που διακζτει ςχετικι άδεια από Υπηρεςιακό Συμβοφλιο ή άλλο αρμόδιο 
όργανο, για επιχειρηματική δραςτηριότητα. 

Επιςθμαίνεται ότι οι υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ: 

α) υποβάλλουν αίτθςθ ςτιριξθσ κάνοντασ χριςθ του προςωπικοφ ΑΦΜ του Νόμιμου εκπροςϊπου, 

β) υποχρεοφνται μετά τθν αίτθςθ ςτιριξθσ να αποκτιςουν ΑΦΜ και να προςκομίςουν τθν ζναρξθ 
δραςτθριότθτασ ςτθν ΟΤΔ: 

 επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθ δθμοςιοποίθςθ του Ρίνακα Αποτελεςμάτων, ςε περίπτωςθ 
εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ ι 

 επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθ δθμοςιοποίθςθ του Ρίνακα Κατάταξθσ, ςε περίπτωςθ 
εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ από τθ διαδικαςία των ενςτάςεων. 

Οι δικαιοφχοι κα πρζπει να δραςτθριοποιοφνται ι να δραςτθριοποιθκοφν ςε επιλζξιμουσ τομείσ 
δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ), οι οποίοι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ. 

Δικαιοφχοι δεν είναι: 

α. εξωχϊριεσ / υπεράκτιεσ εταιρείεσ 
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β. προβλθματικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των Κοινοτικϊν Κατευκυντιριων Γραμμϊν όςον αφορά τισ 
Κρατικζσ Ενιςχφςεισ με βάςθ τον οριςμό τθσ προβλθματικισ επιχείρθςθσ ςτον Καν. (ΕΕ) 651/2014 αρ. 2 ςθμείο 
18. Θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ δεν αφορά ςε πράξεισ που ενιςχφονται βάςει των Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Καν. (ΕΕ) 
1407/2013 και του άρκρου 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014. 

γ. φυςικά πρόςωπα: 

 του Υπθρεςιακοφ Ρυρινα τθσ ΟΤΔ. 

 ςτελζχθ του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ. 

 εκπρόςωποι φορζων ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ) και ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 
του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ. 

δ. δυνθτικοί δικαιοφχοι ςτουσ οποίουσ ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και ειδικότερα για παράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ 
υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι). 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 17. 

Δμεηάδεηαη ε χπαξμε πεχζπλεο Γήισζεο (Λ. 1599/1986) θαη ε αλαθνξά ζε 

απηή απφ  ηνλ ππνςήθην φηη κέρξη θαη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο δελ 

έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα παξαβίαζε Θνηλνηηθψλ Θαλνληζκψλ ή 

Δζληθήο Λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 18. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο είλαη Γεκφζηνο πάιιεινο ή  εξγαδφκελνο ζε 

ΛΞΓΓ ή ΛΞΗΓ, δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα απφ αξκφδην πεξεζηαθφ Ππκβνχιην ή  δελ 

θσιχεηαη απφ δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΛΗΞΓ.  Ρν θξηηήξην δελ εμεηάδεηαη 

ζηελ πεξίπησζε Ππλεηαηξηζκψλ.  

Γηθαηνχρνο δχλαηαη λα είλαη εξγαδφκελνο ζε ΓΔΘΝ, εθφζνλ δελ θσιχεηαη απφ 

δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΓΔΘΝ ή Γεκφζηνο πάιιεινο πνπ δηαζέηεη 

ζρεηηθή άδεηα απφ αξκφδην πεξεζηαθφ Ππκβνχιην. 

Δξγαδφκελνο ζε ΛΞΗΓ εθφζνλ δελ θσιχεηαη απφ δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 

ΛΞΗΓ ή εξγαδφκελνο ζε ΛΞΓΓ θαη ζην Γεκφζην ηνκέα, πνπ δηαζέηεη ζρεηηθή 

άδεηα απφ πεξεζηαθφ Ππκβνχιην ή άιιν αξκφδην φξγαλν, γηα επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Δμεηάδεηαη ε έγθπξε θαη πιήξεο παξάδνζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ 19. 

Διέγρεηαη ε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηεο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ  

ππνςεθίνπ ψζηε λα απνδεηθλχεηαη πσο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. Πηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα φια ηα κέιε ηνπο. Ν πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη 

γηα ηηο Αλψλπκεο εηαηξίεο, ηηο Δηαηξίεο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ΗΘΔ θαη ηνπο 

Ππλεηαηξηζκνχο 

 

 

Κξηηήξηα 20 θαη 21. 

Γηα θπζηθά πξφζσπα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ππάξρεη ζέκα πηψρεπζεο. Γηα λνκηθά 

πξφζσπα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ππάξρεη ζέκα ιχζεο, εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο. 

Δμεηάδεηαη εάλ πξνζθνκίζηεθαλ ηα θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ 

φηη δελ ππάξρεη ζέκα πηψρεπζεο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα κε ηελ χπαξμε 

ζρεηηθήο αλαθνξάο ζε πεχζπλε Γήισζε θαη Βεβαίσζεο απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθή 

ή Γηθαζηηθή αξρή θαηά ηελ έληαμε.  

Αληίζηνηρα, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη δηθαηνινγεηηθά 

πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζέκα ιχζεο, εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο κε 

ηελ χπαξμε ζρεηηθήο αλαθνξάο ζε πεχζπλε Γήισζε θαη Βεβαίσζεο απφ 

αξκφδηα Γηνηθεηηθή ή Γηθαζηηθή αξρή θαηά ηελ έληαμε. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 22. 

Γελ έρνπλ ππνβιεζεί πεξηζζφηεξεο απφ κία αηηήζεηο ζηήξημεο αλά Α.Φ.Κ. ζηα 

πιαίζηα ηεο ίδηαο πξφζθιεζεο. 

Ζ εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ειέγρεηαη απφ ηελ ζπλεθηίκεζε ζρεηηθήο πεχζπλεο 

δήισζεο, ηνπ αξρείνπ ηεο ΝΡΓ, κε κνλνγξαθή ηνπ Ππληνληζηή ζηελ πξψηε 

ζειίδα ηεο αίηεζεο. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ 23. 

Διέγρεηαη ε πξνζθφκηζε πεχζπλεο Γήισζεο (άξζξν 8 Λ.1599/1986)  θαη ε 

αλαθνξά ζε απηή ηνπ  ππνςεθίνπ φηη  δελ  είλαη   (ή   θαη   δελ  ήηαλ  θαηά  ηελ  

1ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο), κέινο ηνπ πεξεζηαθνχ Ξπξήλα ηεο ΝΡΓ, 

ζηέιερνο ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΝΡΓ, εθπξφζσπνο θνξέσλ ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Ξξνγξάκκαηνο (ΔΓΞ). Δπηπιένλ απαηηείηαη ε κνλνγξαθή 

ηνπ Ππληνληζηή ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο αίηεζεο. 

Άιισζηε ζχκθσλα κε ηελ Α 13214/30-11-2017, άξζξν 14 , δηθαηνχρνη δελ 

κπνξεί λα είλαη θπζηθά πξφζσπα : 

a) ζηειέρε ηεο ΝΡΓ 

b) ζηειέρε ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΝΡΓ 

c) εθπξφζσπνη θνξέσλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Ξξνγξάκκαηνο (ΔΓΞ) θαη 

ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΝΡΓ. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 24. 

Διέγρεηαη ε πξνζθφκηζε πεχζπλεο Γήισζεο θαη ε αλαθνξά ζε απηή πσο ν  

ππνςήθηνο δελ απνηειεί εμσρψξηα / ππεξάθηηα εηαηξεία θαζψο ζχκθσλα κε ηελ 

Α 13214/30-11-2017 , άξζξν 14 , δελ δπλάηαη λα είλαη δηθαηνχρνο. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 25. 

Ν ππνςήθηνο απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην 

ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα. Ζ ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ, ζε φηη αθνξά ηελ 

πξάμε, κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ίδηα θεθάιαηα ή ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ή/θαη 

ζπλδπαζκφ ηνπο. Ζ απφδεημε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο δχλαηαη λα 

ηεθκεξηψλεηαη, είηε κε πεχζπλε δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ, είηε κε ζρεηηθφ 

ηξαπεδηθφ έγγξαθν. 
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Δμαίξεζε απνηεινχλ  νη πξάμεηο πνπ εληζρχνληαη κέζσ ηνπ Άξζξνπ 14  ηνπ Θαλ. 

(ΔΔ) αξηζ. 651/2014 ηεο Δπηηξνπήο. Πηελ πεξίπησζε απηή ν δηθαηνχρνο νθείιεη 

θαηά ηελ αίηεζε λα απνδεηθλχεη φηη δηαζέηεη ηελ ηδία ζπκκεηνρή ζε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 25% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο είηε κέζσ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

είηε κέζσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, ν νπνίνο δελ ελέρεη ζηνηρεία θξαηηθήο 

ελίζρπζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε θάιπςε ηεο Ηδησηηθήο Ππκκεηνρήο 

απνηειεί βαζκνινγνχκελν θξηηήξην, ε πξνζθφκηζε  πεχζπλεο Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη κε κεδέλ (0). 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 26. 

 

Δμεηάδεηαη ε χπαξμε ζρεηηθήο αλαθνξάο ζε πεχζπλε Γήισζε ηνπ ππνςήθηνπ 

δηθαηνχρνπ. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 27. 

Ν δηθαηνχρνο ηεξεί ηε λνκνζεζία πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ . 

Διέγρεηαη ε πξνζθφκηζε πεχζπλεο Γήισζεο (άξζξν 8 Λ.1599/1986) θαη ε 

αλαθνξά ζε απηή γηα πιήξε ελαξκφληζε κε ην αληίζηνηρν λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 28. 

Πχκθσλα κε ηνλ Θαλ 651/2014 , Άξζξν 1 παξ.4α δελ ρνξεγείηαη ελίζρπζε ππέξ 

επηρείξεζεο θαηά ηεο νπνίαο εθθξεκεί δηαηαγή αλάθηεζεο, θαηφπηλ 

πξνεγνχκελεο απνθάζεσο ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία κηα ελίζρπζε θεξχζ-

ζεηαη παξάλνκε θαη αζπκβίβαζηε κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά, κε εμαίξεζε ηα 
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θαζεζηψηα εληζρχζεσλ γηα ηελ επαλφξζσζε δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 

νξηζκέλεο ζενκελίεο. 

Έηζη ειέγρεηαη ε πξνζθφκηζε πεχζπλεο Γήισζεο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ 

εληζρχζεσλ, φπνπ ζα εμεηάδεηαη ε χπαξμε ζρεηηθήο αλαθνξάο ζε πεχζπλε 

Γήισζε (Λ. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο) ηνπ 

ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ.  

Δπίζεο ειέγρεηαη κέζα απφ ηε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΡΑΣΗS, δεδνκέλνπ φηη ηα πνζά 

πξνο αλάθηεζε πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, εάλ εκθαλίδνληαη ζηηο βεβαησκέλεο 

νθεηιέο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δελ δχλαηαη λα ππαρζνχλ ζε ξχζκηζε θαηαβνιήο. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 29.   

Δμεηάδεηαη ε πξνζθφκηζε πεχζπλεο Γήισζεο (Λ. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο)  θαη ε αλαθνξά ζε απηή πεξί απνδνρήο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ . 
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1. ΤΠΟΓΡΑΔΙ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

 

 

 

ΘΥΓΗΘΝΠ 

ΓΟΑΠΖΠ 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ ΘΥΓΗΘΝΠ 

ΞΝΓΟΑΠΖΠ 

ΡΗΡΙΝΠ ΞΝΓΟΑΠΖΠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.2.2 

 

 

 

Αλάπηπμε / βειηίσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη  

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

πεξηνρή εθαξκνγήο ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, 

πεξηνρέο ή δηθαηνχρνπο 

19.2.2.2 Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηελ κεηαπνίεζε, εκπνξία 

θαη/ή αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε 
απνηέιεζκα κε γεσξγηθφ πξντφλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο. 

19.2.2.3 Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο 

ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

19.2.2.4 Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ κεηά 

ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ 
ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 

ζηξαηεγηθήο 

 

 

 

 

 

 

 

19.2.3 

 
 

 

 

 

 

 

Νξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ 

αλάπηπμε /  βειηίσζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο 

19.2.3.1 Νξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή 
αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα 

γεσξγηθφ πξντφλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 
 

19.2.3.3 Νξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή 
αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα 

κε γεσξγηθφ πξντφλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

19.2.3.4 Νξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνλ 
ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

19.2.3.5 Νξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ 
παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ  κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 
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Τπνδξάζε 19.2.2.2 
Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηε κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη/ή αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε 

απνηέιεζκα κε γεσξγηθφ πξντφλ γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

 

 

Τίτλοσ Δράςθσ  
Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και  ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.2 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ  
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν 
προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Υπο-δράςθσ  19.2.2.2 

ΕΔΕΤ  ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 17 β) του Καν (ΕΕ) 1305/2013,   
Άρκρο και ςθμείο 8.2.(ε).4 (Μζροσ 1) και Μζροσ 4 του Ραραρτιματοσ Ι, του 
εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

H δράςθ αφορά επενδφςεισ  που ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

ΕΣ 3 «Διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των παραγωγϊν (είτε μεμονωμζνα είτε ςυλλογικά) ςτθν προςτικζμενθ 

αξία τθσ παραγωγισ» και  ΕΣ 4 «Στιριξθ κλάδων και προϊόντων με αυξθμζνθ βαρφτθτα ςτθ δομι και 

λειτουργία τθσ οικονομίασ τμθμάτων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ»  

Οι κλάδοι ςτουσ οποίουσ μποροφν να πραγματοποιθκοφν τα επενδυτικά ςχζδιαείναι:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Επεξεργαςία καπνοφ για παραγωγι ποφρων ι ςιγαρίλοσ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Ηυκοποιία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Επεξεργαςία προϊόντων κυψζλθσ (γφρθ , πρόπολθ , βαςιλικόσ πολτόσ και λοιπά προϊόντα)                                                                                                                                                                                                                                

- Μονάδεσ παραγωγισ αικζριων ελαίων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Μονάδεσ πυρθνελαιουργείων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Μονάδεσ παραγωγισ αποςταγμάτων από οπωροκθπευτικά ι αμπελοοϊνικισ προζλευςθσ                                                                                                                                                                                                                               

- Μονάδεσ μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων για τθν παραγωγι προϊόντων κοςμετολογίασ και 

διατροφισ                                                                                                                                                                                                                       

- Μονάδεσ παραγωγισ , εμπορίασ και ςυςκευαςίασ προϊόντων κρζψθσ φυτϊν                                                                                                                                                                                                                                                  

- Μονάδεσ παραγωγισ πυτιάσ και ςυμπυκνωμάτων αυτισ                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Μονάδεσ αξιοποίθςθσ παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομθχανικϊν ειδϊν διατροφισ                                                                                                                                                                                                                                      

- Μονάδεσ επεξεργαςίασ βάμβακοσ και λοιπϊν κλωςτικϊν ινϊν (όπωσ κλωςτικι κάνναβθσ , 

λινάρι)από οπωροκθπευτικά ι αμπελοοινικισ προζλευςθσ  

 

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ είναι επιλζξιμεσ προσ ςτιριξθ επενδφςεισ για ίδρυςθ, εκςυγχρονιςμό με ι χωρίσ 

μετεγκατάςταςθ μονάδασ ςτουσ ανωτζρω κλάδουσ  
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Τα επενδυτικά ςχζδια κα υλοποιθκοφν από επιχειριςεισ οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτθν μεταποίθςθ, 

εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν εκτόσ του 

Ραραρτιματοσ Ι τθσ Συνκικθσ).  

Ωςτόςο, οι εν δυνάμει δικαιοφχοι κατά τθν ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ κα πρζπει να υποβάλουν 

ςχετικό ΚΑΔ ο οποίοσ κα ςυμπεριλαμβάνεται ςε κάποια από τισ παρακάτω κατθγορίεσ ΝΑCE: 10.41 (εκτόσ 

ου ΚΑΔ 10.41.12), 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 

11.05, 11.07, 12.00, 13.10, 13.20, 20.42 και 20.53 και δεν κα πρζπει να εμπίπτει ςτουσ μθ επιλζξιμουσ ΚΑΔ 

όπωσ αυτοί αποτυπϊνονται ςτο αρχείο ΙΙ_8β του Ραραρτιματοσ ΙΙ «ΜΘ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ». 

 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

ΓΕΝΙΚΟΣ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕΚ 1407/2013) 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-

μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

μζτρου 

Συνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  

363.636,36 € 

 

8,82% 

 

6,87% 

 

Δθμόςια Δαπάνθ  
200.000,00€ 

 

7,19% 

 

5,06% 

 

Ιδιωτικι Συμμετοχι  
163.636,36 € 

 

12,18% 

 

12,18% 

 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ωσ περιοχι εφαρμογισ ορίηεται το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Ρολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ  

Κριτιρια Επιλογισ  

α/α Κριτιρια  Ανάλυςθ 
Βακμο-
λογία 

Βαρφ-
τθτα 

1 

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ                  
(Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ που 
εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ τθσ 
πρόταςθσ) 

Επενδυτικό ςχζδιο το οποίο κα εξαςφαλίηει 
κακετοποίθςθ (παραγωγι → μεταποίθςθ → 
πϊλθςθ) ςε ζναν τουλάχιςτον από τουσ κλάδουσ 
τθσ υποδράςθσ, ενιςχφοντασ κατ’ αυτό τον τρόπο 
τθν προςτικζμενθ αξία τθσ τοπικισ παραγωγισ 

100 5% 
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Επενδυτικό ςχζδιο ςε οποιοδιποτε κλάδο τθσ 
υποδράςθσ  

 
0 

2 
Ο δικαιοφχοσ είναι κατά κφριο 
επάγγελμα αγρότθσ ι εταιρικό ςχιμα 
αγροτϊν 

Ναι 100 

 8% Πχι 0 

3 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 
απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο ςχετικό 
με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ) 

 
 

9% 

4 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

 14% 

5 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 

100 

 6% 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ μικρότερο του 5% 

0 

6 

 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ και 
νζων τεχνολογιϊν  

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο 100 

 7% 

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ 
χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ, ι  αφορά ςε 
χριςθ ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχου-
καταγραφισ δεδομζνων ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των προϊόντων 
είναι νζα ι προθγμζνθ  ι γίνεται ειςαγωγι μιασ 
ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ 
για τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το αποτζλεςμα 
τθσ οποίασ είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο 
παραγωγισ τθσ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το 
κόςτοσ παραγωγισ τθσ 

50 

7 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 
πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

100 

15% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 

30 

8 Σφςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι δεν 
απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 

 4% 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται 0 

9 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 
πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά  

100 

 11% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και ελλείψεισ 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 

0 
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δικαιολογθτικά 

10 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το 
μζγεκοσ του ζργου 

50 

10% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

11 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 
κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 100 

 11% 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
30 

30 

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
 100 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΤΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ)   35 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.3.1. Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 19.2.5.1. Βελτίωςθ πρόςβαςθσ ςε γεωργικι γθ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 Άξονασ 1 και 4 τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) 2014-2020 τθσ ΡΣΤΕ. 

 Θεματικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3a - Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 3d - 

Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ και 

να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ. 
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Τπφδξαζε 19.2.2.3 

Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο 

ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

 

 

Τίτλοσ Δράςθσ  
Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και  ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.2 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ  
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 
ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Υπο-δράςθσ  19.2.2.3 

ΕΔΕΤ  ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
Σθμείο 8.2.5 του παραρτιματοσ Ι του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δράςθ αφορά επενδυτικά ςχζδια επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του τουριςμοφ και 

ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ ΕΣ1: Ποιοτικι αναβάκμιςθ του 

τουριςτικοφ προϊόντοσ και ΕΣ2: Θεματικι διεφρυνςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ  

Οι ομάδεσ επιχειριςεων που είναι επιλζξιμεσ για ενίςχυςθ ςτθν παροφςα δράςθ είναι:  

 επιχειριςεισ που λειτουργοφν υποδομζσ φιλοξενίασ και διανυκτζρευςθσ οι οποίεσ κατατάςςονται ςτισ 

κατθγορίεσ των κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων (ξενοδοχεία και camping), των μθ κφριων 

καταλυμάτων (αυτοεξυπθρετοφμενα καταλφματα – τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ, ενοικιαηόμενα 

επιπλωμζνα δωμάτια – διαμερίςματα) κακϊσ και των ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων εντόσ 

παραδοςιακϊν ι διατθρθτζων κτιςμάτων,  

 επιχειριςεισ που λειτουργοφν χϊρουσ εςτίαςθσ και αναψυχισ (π.χ. εςτιατόρια, ταβζρνεσ, 

αναψυκτιρια) και, 

 επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, χϊροι 

γευςιγνωςίασ, εκκετιρια  προϊόντων, γραφεία διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ ξεναγιςεων, πεηοποριϊν, 

κλπ.  

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ είναι επιλζξιμεσ προσ ςτιριξθ επενδφςεισ για :  

 εκςυγχρονιςμό με δυνατότθτα επζκταςθσ όλων των κατθγοριϊν καταλυμάτων υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επζνδυςθσ το κατάλυμα εντάςςεται ςε κάποια από τισ λειτουργικζσ 

μορφζσ και κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτθν ΚΥΑ 2896/2-12-2016 (ΦΕΚ 3885/Β/2016) 

 εκςυγχρονιςμό με δυνατότθτα επζκταςθσ χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ (π.χ. ταβζρνεσ, ψθςταριζσ, 

αναψυκτιρια κλπ),  

 εκςυγχρονιςμό με δυνατότθτα επζκταςθσ επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ 

εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, χϊροι γευςιγνωςίασ γραφεία διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ 

ξεναγιςεων, πεηοποριϊν, κλπ).  

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδφςεισ επιχειριςεων που ζχουν ωσ ςτόχο τθν προςφορά εναλλακτικϊν 
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τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και ςε επενδφςεισ επζκταςθσ/εκςυγχρονιςμοφ καταλυμάτων που μετά τθν 

ολοκλιρωςι τουσ οδθγοφν ςε κατάταξθ των καταλυμάτων ςε κατθγορίεσ  4* ι 5* ι 4 κλειδιϊν.   

Οη Επηιέμηκνη Κωδηθνί Αξηζκνί Δξαζηεξηόηεηαο (ΚΑΔ) πνπ εληζρύνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο επηζπλάπηνληαη ζηε 

ζρεηηθή πξόζθιεζε Ιδηωηηθώλ έξγωλ.  

 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Θ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ ΡΡ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

ΓΕΝΙΚΟΣ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕΚ 1407/2013) 

 Ποςό (€) 

Ποςοςτό (%) ςε 

επίπεδο υπο-

μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

μζτρου 

Συνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ 

569.230,77 € 
 

13,99% 

 

10,87% 

 

Δθμόςια Δαπάνθ  
370.000,00 € 

 

13,31% 

 

9,37% 

 

Ιδιωτικι Συμμετοχι  199.230,77 € 
14,82% 

 

14,82% 

 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ωσ περιοχι εφαρμογισ ορίηεται το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Ρολφ μικρζσκαι μικρζσ επιχειριςεισ (ςφμφωνα με τθν ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ), άλλα φυςικά 
πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ,  γεωργοί ι μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ που είναι πολφ μικρζσ και μικρζσ 
επιχειριςεισ. 

Κριτιρια Επιλογισ  

α/α Κριτιρια  Ανάλυςθ 
Βακμο-
λογία 

Βαρφ-
τθτα 

1 Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ 
Ναι 100 

 12% 
Πχι 0 

2 Ρροϊκθςθ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 
ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι 
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ 
νζοι ≤ 35 ετϊν 

100 

 6% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 
κατζχουν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50%  
νζοι ≤ 35 ετϊν  

50 
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3 Ρροϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα 
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ 
οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ 

100 

 6% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 
κατζχουν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50% 
γυναίκεσ 

50 

 4 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

 13% 

 5 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο 
ι ίςο του 5% 

100 

 7% 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μικρότερο 
του 5% 

0 

 6 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ 

καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν  
Οργανωτικι καινοτομία / καινοτομία ςτο 
προϊόν ι ςτθν διαχείριςθ και λειτουργία 

100 
 

5% 

 7 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 

απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 

/ αδειϊν 

100 

 14% Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

 8 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά  

100 

 11% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

 9 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και 
το μζγεκοσ του ζργου 

50 

 12% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

 10 εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
≤ 5 

100 

 14% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
> 30 

0 

  ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100%   100 

  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)     35 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 
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 19.2.3.3 Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 

των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 19.2.4.3. Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, 

τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι, 

προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.) 

 19.2.4.5 Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ 

διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των 

αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικο-

οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 Άξονασ 2 τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) 2014-2020 τθσ ΡΣΤΕ. 

 Θεματικι προτεραιότθτα του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να 

αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ 

καινοτομίασ. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Τπφδξαζε 19.2.2.4 

Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε 

κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 
 

 

 

Τίτλοσ Δράςθσ  
Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και  ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.2 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ  
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ 
ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 
ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Υπο-δράςθσ  19.2.2.4 

ΕΔΕΤ  ΕΓΤΑΑ 
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Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
Σθμείο 8.2.5 του παραρτιματοσ Ι του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δράςθ αφορά τθ ςτιριξθ επενδφςεων που ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ ΕΣ4: Στιριξθ κλάδων και προϊόντων με αυξθμζνθ βαρφτθτα ι με ςθμαντικζσ προοπτικζσ για 

τθν οικονομία τμθμάτων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ΕΣ5: Περιοριςμόσ τθσ πλθκυςμιακισ απεριμωςθσ 

τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. 

Τα πεδία επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτα οποία μπορεί να παραςχεκεί ςτιριξθ είναι:  

1. Μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ τθσ μεταποίθςθσ τροφίμων (ενδεικτικά δραςτθριότθτεσ 

επεξεργαςίασ και παραγωγισ μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν (μάρμαρο/πζτρα), επεξεργαςίασ ξφλου και 

προϊόντων ξφλου,  κλπ 

2. Δραςτθριότθτεσ παραςκευισ και εμπορίασ επεξεργαςμζνων τροφίμων που καλφπτουν ανάγκεσ 

εςτίαςθσ και λιανικισ πϊλθςθσ. (ενδεικτικά παραςκευι αρτοςκευαςμάτων, προϊόντων 

ηαχαροπλαςτικισ, ζτοιμων γευμάτων κλπ)  

3. Δραςτθριότθτεσ εμπορίου ςε τοπικι κλίμακα (π.χ. παντοπωλεία, καταςτιματα εμπορίασ τροφίμων, 

καταςτιματα εμπορίασ ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ κλπ)  

Ειδικότερα ενιςχφονται επενδυτικά ςχζδια εκςυγχρονιςμοφ επιχειριςεων (περιλαμβανομζνθσ επζκταςθσ ι 

μετεγκατάςταςθσ) που δραςτθριοποιοφνται ςε οποιοδιποτε από τα ανωτζρω πεδία  

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδφςεισ που πραγματοποιοφνται ςτο πεδίο 1 (βακμόσ 100)και ςτθ ςυνζχεια 

ςε επενδφςεισ που πραγματοποιοφνται ςτο πεδίο 2 (βακμόσ 50)   

Οη Επηιέμηκνη Κωδηθνί Αξηζκνί Δξαζηεξηόηεηαο (ΚΑΔ) πνπ εληζρύνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο επηζπλάπηνληαη ζηε 

ζρεηηθή πξόζθιεζε Ιδηωηηθώλ έξγωλ.  

 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

ΓΕΝΙΚΟΣ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕΚ 1407/2013) 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-

μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

μζτρου 

Συνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  

153.846,15 € 

 

3,78% 

 

2,94% 

 

Δθμόςια Δαπάνθ  
100.000,00 € 

 

3,60% 

 

2,53% 

 

Ιδιωτικι Συμμετοχι  
53.846 € 

 

4,01% 

 

4,01% 

 

Περιοχι Εφαρμογισ 
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Ωσ περιοχι εφαρμογισ τθσ δράςθσ ορίηεται το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Θ ςτιριξθ τθσ παροφςασ δράςθσ  χορθγείται ςε πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ (ςφμφωνα με τθν 
ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ) και άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ και ςε γεωργοφσ ι 
μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ που αποτελοφν πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

α/α Κριτιρια  Ανάλυςθ 
Βακμ

ο-
λογία 

Βαρφ-
τθτα 

1 Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ 

Επενδφςεισ επιχειριςεων ςτο πεδίο 1  
100 

5% Επενδφςεισ επιχειριςεων ςτο πεδίο 2  50 

Επενδφςεισ επιχειριςεων ςτο πεδίο 3  0 

2 
Ρροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν 
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ 
είναι ςτο ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 

100 

 6% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50%  νζοι ≤ 35 ετϊν  

50 

3 
Ρροϊκθςθ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα (φυςικό 
πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι 
ςτο ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ 

100 

 6% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50% γυναίκεσ 

50 

4 
Ρροϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ  
ςυλλογικϊν φορζων (Συνεταιριςμοί, 
ΚοινΣΕΡ, κ.ά.). 

Ναι 100 
5% 

Πχι 0 

 5 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

 16% 

 6 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 

100 

 7% 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μικρότερο του 5% 

0 

 7 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 
πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

100 

15% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 

30 

 8 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 
πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 
15% 

 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 

50 
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δικαιολογθτικά 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

 9 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το 
μζγεκοσ του ζργου 

50 

 13% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

 10 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 
κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 100 

 12% 
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 30 

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΤΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ) 

  35 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.2.2. Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

 19.2.3.1. Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 19.2.3.4. Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 

παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ 

τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 19.2.3.5. Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του 

αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 Άξονασ 2 και 4 τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) 2014-2020 τθσ ΡΣΤΕ. 

 Θεματικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3a - Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με τθ 

διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ νζων 

επιχειριςεων, 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και 

διεκνείσ αγορζσ και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ και 8iii - Αυτοαπαςχόλθςθ, 

επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία νζων επιχειριςεων, και ειδικά καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν και 

μεςαίων επιχειριςεων 
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Τπνδξάζε 19.2.3.1 
Οξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα 

γεσξγηθφ πξντφλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

 

Τίτλοσ Δράςθσ  
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ /  βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.3 

Τίτλοσ υπο-

δράςθσ  

Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με 
αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Υπο-

δράςθσ  
19.2.3.1 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 17 β) του Καν (ΕΕ) 1305/2013,   
Άρκρο και ςθμείο 8.2.(ε).4 (Μζροσ 1) και Μζροσ 4 του Ραραρτιματοσ Ι, του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

H δράςθ αφορά επενδυτικά ςχζδια που ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ ΕΣ 3 «Διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των παραγωγϊν (είτε μεμονωμζνα είτε ςυλλογικά) ςτθν 

προςτικζμενθ αξία τθσ παραγωγισ» και ΕΣ 4 «Στιριξθ κλάδων και προϊόντων με αυξθμζνθ βαρφτθτα ςτθ 

δομι και λειτουργία τθσ οικονομίασ τμθμάτων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ».  

Τα επενδυτικά ςχζδια μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςε οποιονδιποτε κλάδο μεταποίθςθσ γεωργικϊν 

προϊόντων των οποίων το αποτζλεςμα παραμζνει γεωργικό προϊόν. Ενδεικτικά ςτουσ κλάδουσ αυτοφσ 

περιλαμβάνονται:  

1. Κρζασ – πουλερικά – κουνζλια (όπωσ ςφαγεία βοοειδϊν, χοιρινϊν, αιγοπροβάτων, πτθνοςφαγεία 

παραγωγι κρεατοςκευαςμάτων και προϊόντων με βάςθ το κρζασ, μονάδεσ αλλαντικϊν, μονάδεσ 

δθμιουργίασ ηωικϊν υποπροϊόντων) *Η ίδρυςθ ςφαγείων είναι επιλζξιμθ μόνο ςε νθςιωτικζσ 

περιοχζσ και ετιςια δυναμικότθτα μζχρι 400 τόνουσ κρζατοσ. Η ίδρυςθ ςφαγείων πουλερικϊν είναι 

επιλζξιμθ μόνο ςε ορεινζσ ι νθςιωτικζσ περιοχζσ+  

2. Γάλα (όπωσ επεξεργαςία γάλακτοσ, παραγωγι προϊόντων γάλακτοσ, τυρί, γιαοφρτθ) 

3. Αυγά (όπωσ τυποποίθςθ ςυςκευαςία αυγϊν, παραγωγι νζων προϊόντων) 

4. Διάφορα Ηϊα (όπωσ Μζλι κλπ) 
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5. Ηωοτροφζσ (όπωσ παραγωγι μιγμάτων ηωοτροφϊν για οικόςιτα και γουνοφόρα ηϊα) 

6. Δθμθτριακά (όπωσ παραγωγι αλεφρων, ξιρανςθ δθμθτριακϊν) 

7. Ελαιοφχα Ρροϊόντα (εξαιροφνται οι ιδρφςεισ ελαιοτριβείων) 

8. Οίνοσ 

9. Οπωροκθπευτικά 

10. Πςπρια  

11. Άνκθ (όπωσ τυποποίθςθ και εμπορία ανκζων) 

12. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 

13. Σπόροι & Ρολλαπλαςιαςτικό Υλικό 

14. Ξφδι (π.χ. παραγωγι ξυδιοφ από οίνο, από φροφτα και άλλεσ γεωργικζσ πρϊτεσ φλεσ) 

 

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ είναι επιλζξιμεσ προσ ςτιριξθ επενδφςεισ ίδρυςθσ και εκςυγχρονιςμοφ, με ι χωρίσ 

μετεγκατάςταςθ, μονάδασ όπωσ και επενδφςεισ ςυγχϊνευςθσ μονάδων ςτουσ ανωτζρω κλάδουσ ςτο ςφνολο 

τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδφςεισ που πραγματοποιοφνται ςτουσ κλάδουσ 1, 2, 4 (μόνο για τυποποίθςθ 

μελιοφ), 7, 8, 9 (μόνο για τον υποκλάδο ξθρά ςφκα) και 12  

Οη Επηιέμηκνη Κωδηθνί Αξηζκνί Δξαζηεξηόηεηαο (ΚΑΔ) πνπ εληζρύνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο επηζπλάπηνληαη ζηε 

ζρεηηθή πξόζθιεζε Ιδηωηηθώλ έξγωλ.  

 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

ΚΑΝ (ΕΕ) 1305/2013 (Παράρτθμα ΙΙ)  

 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

υπο-μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

μζτρου 

Συνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  

727.272,73 € 

 

17,88% 

 

13,88% 

 

Δθμόςια Δαπάνθ  
400.000,00 € 

 

14,39% 

 

10,13% 

 

Ιδιωτικι 

Συμμετοχι  

327.272,73 € 

 

24,35% 

 

24,35% 

 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ωσ περιοχι εφαρμογισ ορίηεται το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  
 

Δικαιοφχοι  

Δικαιοφχοι τθσ δράςθσ είναι:  

 Επαγγελματίεσ αγρότεσ  
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 Συλλογικά ςχιματα αγροτϊν (ςυνεταιριςμοί, αναγνωριςμζνεσ ομάδεσ/οργανϊςεισ παραγωγϊν)  

 Λοιπζσ επιχειριςεισ (πολφ μικρζσ καιμικρζσ, επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ 
τθσ Επιτροπισ) που δραςτθριοποιοφνται ι ενδιαφζρονται να δραςτθριοποιθκοφν ςτουσ κλάδουσ που 
είναι επιλζξιμοι ςτα πλαίςια τθσ δράςθσ  

Κριτιρια Επιλογισ 

α/α Κριτιριo Ανάλυςθ  
Βακμο-
λογία 

Βαρφ-
τθτα 

1 
Ο δικαιοφχοσ είναι κατά κφριο 
επάγγελμα αγρότθσ ι εταιρικό ςχιμα 
αγροτϊν 

Ναι 100 

 9% 
Πχι 0 

2 Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ  

Επενδφςεισ ςτουσ κλάδουσ 1, 2, 4 (μόνο για 
τυποποίθςθ μελιοφ), 7, 8, 9 (μόνο για τον 
υποκλάδο ξθρά ςφκα) και 12 

100 
 6% 

Επενδφςεισ ςε άλλουσ κλάδουσ  0 

3 

Επαγγελματικι εμπειρία (Ρροθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε 
αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ) 

 12% 

4 Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων 
για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

 16% 

5 

 

Επεξεργαςία πρϊτων υλϊν 
παραγόμενων με μεκόδουσ  βάςει 
προτφπων 

Ρρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό >30% 100 

5% 10%< πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό <30% 60 

Ρρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό <10% 30 
6 

Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 

100 

 7% 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μικρότερο του 5% 

0 

7 
Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ 
Χριςθ καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν  

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο 100 

 4% 

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ 
χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ, ι  αφορά ςε 
χριςθ ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχου-
καταγραφισ δεδομζνων ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των προϊόντων 
είναι νζα ι προθγμζνθ  ι γίνεται ειςαγωγι μιασ 
ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ 
για τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το αποτζλεςμα 
τθσ οποίασ είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο 
παραγωγισ τθσ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το 
κόςτοσ παραγωγισ τθσ 

50 

8 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 
πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

100 

 14% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 

30 

9 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά  

100 

 11% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 
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Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και ελλείψεισ 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

10 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το 
μζγεκοσ του ζργου 

50 

 4% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

11 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 
κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 100 

 12% 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
30 

30 

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

Πχι 0 

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100%  100 

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΤΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ) 

  35 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.2.2. Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 19.2.5.1. Βελτίωςθ πρόςβαςθσ ςε γεωργικι γθ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 Άξονασ 1 και 4 τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) 2014-2020 τθσ ΡΣΤΕ. 

 Θεματικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3a - Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 3d - 

Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ και να 

ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ. 

 

 
 

 

Τπφδξαζε 19.2.3.3 
Οξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα 

κε γεσξγηθφ πξντφλκε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 
 

 

 
 

 
 

 

τλοσ Δράςθσ  
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ /  βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.3 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ  
Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Υπο-δράςθσ  19.2.3.3 

ΕΔΕΤ  ΕΓΤΑΑ 
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Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
Σθμείο 8.2.5 του παραρτιματοσ Ι του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
808/2014. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τον κεντρικό ςτόχο τθσ ςτρατθγικισ που αφορά ςτθν τόνωςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ και ςυμβάλλει ζμμεςα ςτθν ενίςχυςθ τθσ ταυτότθτασ τθσ 

περιοχισ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα αφορά ςε επενδυτικά ςχζδια που ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ τουριςτικισ 

υποδομισ τθσ περιοχισ.  

Στθ δράςθ δφνανται να ενταχκοφν επενδυτικά ςχζδια (ιδρφςεισ, εκςυγχρονιςμοί, επεκτάςεισ κλπ) 

επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του τουριςμοφ για τθν επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων 

τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.  

Ειδικότερα ενιςχφονται:  

 Επενδφςεισ για τθν ίδρυςθ νζων υποδομϊν φιλοξενίασ που εντάςςονται ςτισ λειτουργικζσ 

μορφζσ και κατθγορίεσ τουριςτικϊν καταλυμάτων όπωσ ορίηονται ςτθν ΚΥΑ 2986/2-12-2016 (ΦΕΚ 

3885/Β/2016)  

 Επενδφςεισ για τον εκςυγχρονιςμό ι επζκταςθ τουριςτικϊν καταλυμάτων που εντάςςονται ςτισ 

λειτουργικζσ μορφζσ και κατθγορίεσ τουριςτικϊν καταλυμάτων όπωσ ορίηονται ςτθν ΚΥΑ 2986/2-

12-2016  

 Επενδφςεισ που αφοροφν ςτθν ίδρυςθ ι ςτο εκςυγχρονιςμό με δυνατότθτα επζκταςθσ χϊρων 

εςτίαςθσ.  

 Επενδφςεισ ίδρυςθσ ι εκςυγχρονιςμοφ με δυνατότθτα επζκταςθσ επιχειριςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, χϊροι γευςιγνωςίασ, 

εκκετιρια προϊόντων, γραφεία διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ ξεναγιςεων, πεηοποριϊν, κλπ. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδφςεισ ίδρυςθσ/επζκταςθσ/εκςυγχρονιςμοφ καταλυμάτων που μετά τθν 

ολοκλιρωςι τουσ οδθγοφν ςε κατάταξθ των καταλυμάτων ςε κατθγορίεσ  4* ι 5* ι 4 κλειδιϊν. Στισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ τα προτεινόμενα ζργα λαμβάνουν χαρακτθριςμό προτεραιότθτασ ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Οη Επηιέμηκνη Κωδηθνί Αξηζκνί Δξαζηεξηόηεηαο (ΚΑΔ) πνπ εληζρύνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο επηζπλάπηνληαη 

ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε Ιδηωηηθώλ έξγωλ.  

Πταν γίνεται χριςθ του αρ. 14 του Καν. Ε.Ε.  651/2014: 

- θ ενιςχυόμενθ πράξθ κα πρζπει να αφορά «αρχικι επζνδυςθ» ςφμφωνα με τον ςχετικό οριςμό ςτον 

Ρίνακασ επεξιγθςθσ όρων και ςυντμιςεων τθσ πρόςκλθςθσ 

- δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι ενζργειασ και επομζνωσ ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ 

ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Θ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ ΡΡ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

Άρκρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 Για μθ ειςθγμζνεσ μικρζσ & πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, που λειτουργοφν 
ζωσ 5 ζτθ χωρίσ διανομι κερδϊν 

Άρκρο 14 του Καν (ΕΕ) 651/2014 για μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ 
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 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

υπο-μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

μζτρου 

Συνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ 
960.000,00 

23,60% 

 

18,33% 

 

Δθμόςια Δαπάνθ  480.000,00 17,27% 12,15% 

Ιδιωτικι Συμμετοχι  480.000,00 
35,71% 

 

35,71% 

 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ CLLD/LEADER ΡΑΑ 2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Θ ςτιριξθ τθσ παροφςασ δράςθσ  χορθγείται ςε πολφ μικρζσκαι μικρζσ επιχειριςεισ (ςφμφωνα με τθν 

ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ) και άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ και ςε γεωργοφσ 

ι μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ που αποτελοφν μικρζσ ι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ.. 

Κριτιρια Επιλογισ 

α/α Κριτιρια Ανάλυςθ 
Βακμ
ολογί
α 

Βαρφ
-τθτα 

1 Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ  
Ναι  100 

 4% 
Πχι  0 

2 Ρροϊκθςθ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 
ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι 
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ 
νζοι ≤ 35 ετϊν 

100 

 6% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν 
ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50%  νζοι ≤ 35 
ετϊν  

50 

3 Ρροϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα 
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ 
οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ 

100 

 6% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν 
ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50% γυναίκεσ 

50 

4 

Επαγγελματικι εμπειρία (Ρροθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε 
αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 
ζτθ) 

 5% 

5 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για 
τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

 10% 

6 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι 
ίςο του 5% 

100 

 9% 

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μικρότερο του 

0 
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5% 

7 
Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ 
Χριςθ καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν  

Οργανωτικι καινοτομία / καινοτομία ςτο 
προϊόν ι ςτθν διαχείριςθ και λειτουργία 

100  4 

8 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 
πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

100 

 14% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

9 Σφςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι 
δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 
 4% 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται 0 

10 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 

15% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

11 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το 
μζγεκοσ του ζργου 

50 

 12% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

12 εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
5 

100 

 11% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 
30 

0 

  ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100%   100 

  
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΤΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ) 

    35 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.2.3 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων 

τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 19.2.4.3. Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, 

ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, 

κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.) 

 19.2.4.5 Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ 

διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, 

των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν 

κοινωνικο-οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ 

  

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 
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 Άξονασ 2 τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) 2014-2020 τθσ ΡΣΤΕ. 

 Θεματικι προτεραιότθτα του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να 

αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ 

καινοτομίασ. 

 

 

 
 

Τπφδξαζε 19.2.3.4 
Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο,  ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο 

εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο 

ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 
 

 
 

 
 

Τίτλοσ Δράςθσ  
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ /  βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.3 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ  
Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, 
χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Υπο-δράςθσ  19.2.3.4 

ΕΔΕΤ  ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
Σθμείο 8.2.5 του παραρτιματοσ Ι του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τον κεντρικό ςτόχο τθσ ςτρατθγικισ που αφορά ςτθν τόνωςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ  ενκαρρφνοντασ τθν διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ.  

Στθ δράςθ εντάςςονται επενδυτικά ςχζδια που αφοροφν ςτθν ίδρυςθ, εκςυγχρονιςμό, επζκταςθ, 

μετεγκατάςταςθ, κλπ επιχειριςεων που αναπτφςςουν δραςτθριότθτα ςτα εξισ πεδία:  

1. Μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ τθσ μεταποίθςθσ τροφίμων (ενδεικτικά δραςτθριότθτεσ 

επεξεργαςίασ μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν (μάρμαρο/πζτρα, κεραμοποιία κ.α), επεξεργαςίασ και 

παραγωγισ μετάλλων, ξφλου και προϊόντων ξφλου, καταςκευισ επίπλων, καταςκευισ ειδϊν 

λαϊκισ τζχνθσ,, παραγωγισ ενδυμάτων, καταςκευι μθχανθμάτων, επεξεργαςία αποβλιτων κλπ 

2. Δραςτθριότθτεσ παραςκευισ και εμπορίασ επεξεργαςμζνων τροφίμων που καλφπτουν ανάγκεσ 

εςτίαςθσ και λιανικισ πϊλθςθσ  (ενδεικτικά παραςκευι αρτοςκευαςμάτων, προϊόντων 

ηαχαροπλαςτικισ, ζτοιμων γευμάτων κλπ)  

3. Δραςτθριότθτεσ εμπορίου ςε τοπικι κλίμακα (π.χ. παντοπωλεία, καταςτιματα εμπορίασ 

τροφίμων, καταςτιματα εμπορίασ ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ κλπ)  

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδφςεισ που πραγματοποιοφνται ςτα πεδία επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ 1 και 2 όπωσ αναφζρονται προθγουμζνωσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα προτεινόμενα ζργα 
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λαμβάνουν χαρακτθριςμό προτεραιότθτασ ΝΑΙ/ΟΧΙ   

 

Οη Επηιέμηκνη Κωδηθνί Αξηζκνί Δξαζηεξηόηεηαο (ΚΑΔ) πνπ εληζρύνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο επηζπλάπηνληαη ζηε 

ζρεηηθή πξόζθιεζε Ιδηωηηθώλ έξγωλ.  

Πταν γίνεται χριςθ του αρ. 14 του Καν. Ε.Ε.  651/2014: 

- θ ενιςχυόμενθ πράξθ κα πρζπει να αφορά «αρχικι επζνδυςθ» ςφμφωνα με τον ςχετικό οριςμό ςτον 

Ρίνακασ επεξιγθςθσ όρων και ςυντμιςεων τθσ πρόςκλθςθσ 

- δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι ενζργειασ και επομζνωσ ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ 

ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

Άρκρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 Για μθ ειςθγμζνεσ μικρζσ & πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, που λειτουργοφν 

ζωσ 5 ζτθ χωρίσ διανομι κερδϊν 

Άρκρο 14 του Καν (ΕΕ) 651/2014 για μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ  

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-

μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

μζτρου 

Συνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  
140.000,00 

3,44% 

 

2,67% 

 

Δθμόςια Δαπάνθ  70.000,00 2,52% 1,77% 

Ιδιωτικι Συμμετοχι  70.000,00 
5,21% 

 

5,21% 

 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ CLLD/LEADER ΡΑΑ 2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Θ ςτιριξθ τθσ παροφςασ δράςθσ  χορθγείται ςε πολφ μικρζσκαι μικρζσ επιχειριςεισ (ςφμφωνα με τθν 
ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ) και άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ και ςε γεωργοφσ 
ι μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ οι οποίοι αποτελοφν μικρζσ ι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

α/α Κριτιρια Ανάλυςθ 
Βακμο-
λογία 

Βαρφ-
τθτα 

1 Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ  
Ναι  100 

 11% 
Πχι  0 

2 

Επαγγελματικι εμπειρία (Ρροθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε 
αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 
ζτθ) 

 5% 
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3 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων 
για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

 
16% 

4 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο 
ι ίςο του 5% 

100 

 9% 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μικρότερο 
του 5% 

0 

5 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 
πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

100 

 14% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

6 Σφςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) 
ι δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 
5% 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται 0 

7 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 
ποιοτικϊν ςθμάτων 

Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 
ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων  

100  4% 

8 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 

 14% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

9 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και 
το μζγεκοσ του ζργου 

50 

 12% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

10 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 
κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
≤ 5 

100 

10% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
> 30 

0 

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΤΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ) 

  35 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.2.2. Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

 19.2.3.1. Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 
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 19.2.2.4. Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 

1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

 19.2.3.5. Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του 

αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 Άξονασ 2 και 4 τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) 2014-2020 τθσ ΡΣΤΕ. 

 Θεματικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3a - Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με 

τθ διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ νζων 

επιχειριςεων, 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και 

διεκνείσ αγορζσ και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ και 8iii - Αυτοαπαςχόλθςθ, 

επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία νζων επιχειριςεων, και ειδικά καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν 

και μεςαίων επιχειριςεων 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Τπνδξάζε 19.2.3.5 
Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά θέληξα, θιπ) κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

 
 

Τίτλοσ Δράςθσ  
Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και  ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.3 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ  

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν 
εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, 
πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Υπο-δράςθσ  19.2.3.5 

ΕΔΕΤ  ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
Σθμείο 8.2.5 του παραρτιματοσ Ι του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δυναμικι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτον τομζα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ 
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αναγκϊν του τοπικοφ πλθκυςμοφ που αναπτφςςεται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ περιορίηεται λόγω τθσ 

ςθμαντικισ ανάπτυξθσ του αντίςτοιχου τομζα ςτθν πόλθ τθσ Χαλκίδασ.  

Θ δράςθ εξυπθρετεί τον κεντρικό ςτόχο τθσ ςτρατθγικισ που αφορά ςτθν τόνωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ  ενκαρρφνοντασ τθν διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ.  

Θ ςτιριξθ παρζχεται για επενδφςεισ ςτα εξισ ενδεικτικά πεδία επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ: 

 Υπθρεςίεσ φροντίδασ/πρόνοιασ ειδικϊν κατθγοριϊν του τοπικοφ πλθκυςμοφ (π.χ. βρεφονθπιακοί-

παιδικοί ςτακμοί, γθροκομεία κλπ)  

 Υπθρεςίεσ επιςκευισ-ςυντιρθςθσ (αυτοκινιτων, θλεκτρικϊν/θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν κλπ)  

 Υπθρεςίεσ διαςκζδαςθσ/αναψυχισ/ακλθτιςμοφ (π.χ. κινθματογράφοι, γυμναςτιρια, χϊροι-γιπεδα 

άκλθςθσ, καφενεία/καφετζριεσ, κ.α)  

 Υπθρεςίεσ υγείασ & προςωπικισ φροντίδασ (π.χ. οπτικοί, φυςικοκεραπευτζσ, νοςθλευτζσ, 

κουρεία/κομμωτιρια)  

 Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ (π.χ. κζντρα ξζνων γλωςςϊν)  

 Υπθρεςίεσ επιςτθμόνων (νομικοί, λογιςτζσ, κτθνίατροι, διαιτολόγοι, γεωπόνοι, μθχανικοί, 

επιςτιμονεσ πλθροφορικισ κ.α)  

 Λοιπζσ υπθρεςίεσ (π.χ. ταχυμεταφοράσ, τροφοδοςίασ καταςτθμάτων/εκδθλϊςεων κλπ)  

Θ ςτιριξθ για τθν υλοποίθςθ των ωσ άνω επενδφςεων παρζχεται για ίδρυςθ ι εκςυγχρονιςμοφσ 

επιχειριςεων με δυνατότθτα επζκταςθσ κακϊσ και για μετεγκατάςταςθ επιχειριςεων με παράλλθλο 

εκςυγχρονιςμό  

Επίςθσ, προτεραιότθτα κα δοκεί ςτθ ςτιριξθ τθσ γυναικείασ και νεανικισ επιχειρθματικότθτασ,  

Οη Επηιέμηκνη Κωδηθνί Αξηζκνί Δξαζηεξηόηεηαο (ΚΑΔ) πνπ εληζρύνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο επηζπλάπηνληαη ζηε 

ζρεηηθή πξόζθιεζε Ιδηωηηθώλ έξγωλ.  

Πταν γίνεται χριςθ του αρ. 14 του Καν. Ε.Ε.  651/2014: 

- θ ενιςχυόμενθ πράξθ κα πρζπει να αφορά «αρχικι επζνδυςθ» ςφμφωνα με τον ςχετικό οριςμό ςτον Ρίνακασ 

επεξιγθςθσ όρων και ςυντμιςεων τθσ πρόςκλθςθσ 

- δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι ενζργειασ και επομζνωσ ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

Άρκρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 Για μθ ειςθγμζνεσ μικρζσ & πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, που λειτουργοφν ζωσ 5 

ζτθ χωρίσ διανομι κερδϊν 

Άρκρο 14 του Καν (ΕΕ) 651/2014 για μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ  

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

υπο-μζτρου 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο μζτρου 

Συνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  

100.000,00 € 

 

2,46% 

 

1,91% 

 

Δθμόςια Δαπάνθ  50.000,00 € 1,80% 1,27% 
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Ιδιωτικι Συμμετοχι  
50.000,00 € 

 

3,72% 

 

3,72% 

 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ωσ περιοχι εφαρμογισ τθσ δράςθσ ορίηεται το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Θ ςτιριξθ τθσ παροφςασ δράςθσ  χορθγείται ςε πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ (ςφμφωνα με τθν 

ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ) και άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ και ςε γεωργοφσ ι 

μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ τα οποία αποτελοφν μικρζσ ι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

α/α Κριτιρια Ανάλυςθ 
Βακμο-
λογία 

      Βαρφ- 
τθτα 

1 Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ Ναι 100 
 9% 

Πχι 0 

2 Ρροϊκθςθ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 
35 ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι 
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ 
νζοι ≤ 35 ετϊν 

100 

 6% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 
κατζχουν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
50%  νζοι ≤ 35 ετϊν  

50 

3 
Ρροϊκθςθ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα 
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι 
τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ είναι 
γυναίκεσ 

100 

 6% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 
κατζχουν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
50% γυναίκεσ 

50 

4 
Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ.  

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

 4% 

Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ ι επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με το 
αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ 0 

5 

Επαγγελματικι εμπειρία (Ρροθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε 
αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 
5 ζτθ) 

  4% 

6 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για 
τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

 16% 

7 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 
πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

100 

 13% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 
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Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ 
για απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ 
/ άδειεσ. 

30 

8 Σφςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο 
κλπ) ι δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 

 9% 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 

0 

9 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα 
για τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 

 11% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

10 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και 
το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

11 εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

 12% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΤΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ) 

  35 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.4.1 Στιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (πχ. φδρευςθ, αποχζτευςθ, οδοποιία εντόσ οικιςμοφ 

κ.λπ.), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε χρθςιμοποιοφμενα δθμόςια κτίρια. 

 19.2.4.2. Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, 

τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι, 

προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.) 

 19.2.2.4. Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ 

μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

  

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 Θεματικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3a - Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με τθ 

διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ νζων 

επιχειριςεων, 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και 

διεκνείσ αγορζσ και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ και 8iii - Αυτοαπαςχόλθςθ, 

επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία νζων επιχειριςεων, και ειδικά καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν και 

μεςαίων επιχειριςεων 
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4.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΡΑΕΩΝ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ (Ι) ΑΝΑΛΤΗ (ΙΙ) 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(ΙΙΙ) 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (V) 

θνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο                  

(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 

ζηφρνη ηνπ Ρνπηθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 

πξφηαζεο) 

Ππζρέηηζε κε ην 

ζχλνιν ησλ ζηφρσλ 
πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππνδξάζε 

100 

Αίηεζε ελίζρπζεο θαη Ξξφζθιεζε 

Ππζρέηηζε κε ην 70% 

ησλ ζηφρσλ πνπ 
αθνξνχλ ζηελ 

ππνδξάζε 

70 

Ππζρέηηζε κε ην 30% 

ησλ ζηφρσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ 
ππνδξάζε 

30 

Ππζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% 

ησλ ζηφρσλ πνπ 
αθνξνχλ ζηελ 

ππνδξάζε 

0 

Πξνηεξαηφηεηεο 

ππνδξάζεο(απαηηείηαη ε 

ζπκπιήξσζε ζηελ 
αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ππνδξάζεο, ε εμεηδίθεπζε 
ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαζψο 
θαη ν ηξφπνο βαζκνιφγεζεο 

(π.ρ.  πεξηπηψζεηο 
επελδχζεσλ ελαιιαθηηθνχ 
ηνπξηζκνχ ή πεξηπηψζεηο 

θαηαζηεκάησλ 
πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο 
δπλακηθφηεηαο έσο θαη 80 
θαζηζκάησλ ή πεξηπηψζεηο 
ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ 

δπλακηθφηεηαο έσο 25 
θιίλεο) 

 0-100 Αίηεζε ελίζρπζεο θαη Ξξφζθιεζε 

Ο δηθαηνχρνο είλαη 
θαηά θχξην 

επάγγεικα αγξφηεο ή 
εηαηξηθφ ζρήκα 

αγξνηψλ 

Λαη 100 
Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Κεηξψν 

Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ 
Δθκεηαιιεχζεσλ (ΚΑΑΔ).                                                             

Δ1 θαη εθθαζαξηζηηθφ ή 

θαηαζηαηηθφ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο                 
θαη Δ3 (γηα λνκηθφ πξφζσπν) 

Όρη 0 

Πξνψζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Ν δηθαηνχρνο ηεο 

επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 

35 εηψλ (θπζηθφ 
πξφζσπν) ή εηαηξεία νη 

κέηνρνη ηεο νπνίαο 
είλαη ζην ζχλνιν ηνπο 

λένη ≤ 35 εηψλ 

100 

Φσηνηππία ηαπηφηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ, θαηαζηαηηθφ 
εηαηξηθνχ ζρήκαηνο Ν δηθαηνχρνο είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ην 

κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ 

ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ή ίζν 50%  
λένη ≤ 35 εηψλ 

50 
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Πξνψζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Ν δηθαηνχρνο ηεο 

επέλδπζεο είλαη 
γπλαίθα (θπζηθφ 

πξφζσπν) ή εηαηξεία νη 
κέηνρνη ηεο νπνίαο 

είλαη ζην ζχλνιν ηνπο 
είλαη γπλαίθεο 

100 

Φσηνηππία ηαπηφηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ, θαηαζηαηηθφ 
εηαηξηθνχ ζρήκαηνο Ν δηθαηνχρνο είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 

θεθάιαην ην θαηέρνπλ 
ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ή ίζν 50% 

γπλαίθεο 

50 

Πξνψζεζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο  
ζπιινγηθψλ θνξέσλ                           

(Ππλεηαηξηζκνί, ΘνηλΠΔΞ, 
θ.ά.) 

Λαη 100 

Θαηαζηαηηθφ θνξέα 
Όρη 0 

Σίηινη πνπδψλ 

ζρεηηθνί κε ηε θχζε 
ηεο πξφηαζεο 

Ρίηινο ζπνπδψλ ΑΔΗ / 
ΡΔΗ 

100 

Ξηπρίν ή Βεβαίσζε ζπνπδψλ ή 

Βεβαίσζε Δπαγγεικαηηθήο 
Θαηάξηηζεο 

Ξηπρίν ΗΔΘ ή ΔΞΑΠ 

ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηεο 
πξφηαζεο ή 

επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ 

200 σξψλ ζρεηηθή κε 

ην αληηθείκελν ηεο 
πξφηαζεο 

50 

Θακία εθ ησλ 

παξαπάλσ εθπαίδεπζε 
0 

Δπαγγεικαηηθή 

εκπεηξία (Ξξνεγνχκελε 
απνδεδεηγκέλε 

απαζρφιεζε ζε 

αληηθείκελν ζρεηηθφ κε 
ηε θχζε ηεο πξφηαζεο) 

(θάζε έηνο 

επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο 

βαζκνινγείηαη κε 20 

κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 
έηε) 

 
Έλαξμε θαη ΘΑΓ απφ Γ.Ν.. ή 

Βεβαίσζε εξγνδφηε/θνξέα 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ                                                          

(γηα ηελ έλαξμε 

πινπνίεζεο                                  
ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ) 

Ξνζνζηφ Ηδίσλ 

Θεθαιαίσλ επί ηεο 
ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο 

*100% 

 Βεβαίσζε Ρξαπεδηθνχ Ηδξχκαηνο. 

Δπεμεξγαζία πξψησλ 
πιψλ παξαγφκελσλ 

κε κεζφδνπο  βάζεη 

πξνηχπσλ 

Ξξψηε χιε ζε πνζνζηφ 
>30% 

100 

Βεβαίσζε Αξκφδηνπ Φνξέα 
 

10%< πξψηε χιε ζε 
πνζνζηφ <30% 

60 

Ξξψηε χιε ζε πνζνζηφ 
<10% 

30 
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Πξνζηαζία 

πεξηβάιινληνο                        

(ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 
δελ γίλεη ε ρξήζε ησλ 

αλσηέξσ) 

Ξνζνζηφ δαπαλψλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ 
πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 
5% 

100 

Αίηεζε Πηήξημεο/Δπηιέμηκεο 

δαπάλεο 
Ξνζνζηφ δαπαλψλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ 
πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

κηθξφηεξν ηνπ 5% 

0 

Καηλνηφκνο  

ραξαθηήξαο ηεο 
πξφηαζεο/ Υξήζε 

θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 

ηερλνινγηψλ                               
(κνλάδεο κεηαπνίεζεο 

θαη βηνηερληθέο κνλάδεο) 

Ρν πξντφλ 
ραξαθηεξίδεηαη σο 

θαηλνηφκν 
100 

Αίηεζε Πηήξημεο θαη Ξξφζθιεζε 

Ζ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ 

ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο 
λέα ή πξνεγκέλε, ή  

αθνξά ζε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ 
απηνκαηηζκνχ-ειέγρνπ-

θαηαγξαθήο 
δεδνκέλσλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

75 

Ζ ζπζθεπαζία θαη ε 
παξνπζίαζε ησλ 

πξντφλησλ είλαη λέα ή 
πξνεγκέλε  ή γίλεηαη 

εηζαγσγή κηαο 

ζεκαληηθά βειηησκέλεο 
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
επηρείξεζε, ην 

απνηέιεζκα ηεο νπνίαο 

είλαη ζεκαληηθφ ζε 
ζρέζε κε ηνλ φγθν 

παξαγσγήο ηεο, ηελ 
πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ή ην θφζηνο 
παξαγσγήο ηεο 

50 

Καηλνηφκνο  
ραξαθηήξαο ηεο 

πξφηαζεο/ Υξήζε 

θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηψλ                         

(ηνπξηζκφο / ππεξεζίεο) 

Νξγαλσηηθή θαηλνηνκία 

/ θαηλνηνκία ζην 
πξντφλ ή ζηελ 

δηαρείξηζε θαη 
ιεηηνπξγία 

100 Αίηεζε Πηήξημεο θαη Ξξφζθιεζε 
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Δηνηκφηεηα έλαξμεο 

πινπνίεζεο ηεο 

πξφηαζεο 

Δμαζθάιηζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζ
εσλ / αδεηψλ 

100 

Αίηεζε Πηήξημεο, Άδεηα 
Ιεηηνπξγίαο, Άδεηα Δγθαηάζηαζεο, 

Άδεηα Γφκεζεο, Δπηκέξνπο Άδεηεο, 

Αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ 
πξνεγνχκελσλ 

Δμαζθάιηζε κέξνπο 

ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζ

εσλ / αδεηψλ 

60 

πνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 

γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζε
ηο / άδεηεο. 

30 

χζηαζε Φνξέα 

Έρεη ζπζηαζεί ν 
θνξέαο πινπνίεζεο ηεο 

επέλδπζεο (εηαηξεία, 

λνκηθφ πξφζσπν, 
θ.ι.π.) ή δελ απαηηείηαη 

ζχζηαζε θνξέα 

100 

Έλαξμε ζηελ Γ.Ν.. 

Γελ έρεη ζπζηαζεί ν 

θνξέαο πνπ απαηηείηαη 
0 

Δθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθψλ ζεκάησλ 

Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη 

πνηνηηθψλ ζεκάησλ / 
πξνηχπσλ 

100 
Αίηεζε Πηήξημεο. Πρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

αθήλεηα θαη 
πιεξφηεηα ηεο 

πξφηαζεο 

Παθήλεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη 

πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε 

βαζκνιφγεζε 

δηθαηνινγεηηθά 

100 

Αίηεζε Πηήξημεο 

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 

πξφηαζεο αιιά 
πιεξφηεηα σο πξνο ηα 

απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 

δηθαηνινγεηηθά 

50 

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 

πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο 

σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε 

βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

0 



CLLD/LEADERΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ Σελίδα 58 
 

Ρεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

πινπνίεζεο 

επέλδπζεο 

Σξνλνδηάγξακκα 
ζχκθσλν κε ην είδνο 

θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

50 

Αίηεζε Πηήξημεο 

Νξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ 

επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

50 

Ρεαιηζηηθφηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ 

θφζηνπο 

100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέ
λν ≤ 5 

100 

Αίηεζε Πηήξημεο 

5 < 100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέ

λν≤ 10 

60 

10 < 100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέ

λν ≤ 30 

30 

100*(αηηνχκελν -
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέ

λν > 30 
0 

Όρη 0 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

5.ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ) 

 θνπηκφηεηα ηεο πξφηαζεο 

(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο) 

Πηε ζθνπηκφηεηα ηεο πξφηαζεο ειέγρεηαη ν αξηζκφο θαη ην πνζνζηφ ηεο 

ζπζρέηηζεο κε ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε βάζε ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Ζ ζπζρέηηζε ζα ππνινγίδεηαη κε 

πνζνζηηαία αλαινγία επί ηεο 100 θαη ζα βαζκνινγείηαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ. 

Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπζρέηηζεο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Ρνπηθήο Πηξαηεγηθήο 

ζα ιακβάλεη θαη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. 

Νη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαηίζεληαη παξαθάησ :  
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1. Αλάπηπμε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο έρεη ηα εθφδηα γηα ζαιάζζην – παξαζαιάζζην 

φπσο θαη  γηα πνιηηηζηηθφ - θπζηνιαηξηθφ ηνπξηζκφ. Ζ αλαβάζκηζε , ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ε επέθηαζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ζπκβάινπλ ζηνλ ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

2. Θεκαηηθή δηεχξπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

Δληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε ζεκαηηθά θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο εμππεξεηψληαο ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο θαηάιιεινπ 

ππνβάζξνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δπλεηηθψλ επηζθεπηψλ. 

 

3. Γηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παξαγσγψλ (κεκνλσκέλα ή ζπιινγηθά 

)ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο. 

 

4. ηήξημε θιάδσλ θαη πξντφλησλ κε απμεκέλε βαξχηεηα ή κε ζεκαληηθέο 

πξννπηηθέο γηα ηελ νηθνλνκία ηκεκάησλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

 

5. Πεξηνξηζκφο ηεο πιεζπζκηαθήο απεξήκσζεο ηεο πεξηνρήο 

 

 

 Πξνηεξαηφηεηεο ππνδξάζεο 

Πηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ππνδξάζεο εμεηάδεηαη ν βαζκφο εμεηδίθεπζεο ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη ε θάζε ππνδξάζε 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Ζ βαζκνιφγεζε ζα γίλεηαη κε 

πνζνζηηαία αλαινγία επί ηεο 100 θαη ζα βαζκνινγείηαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ. 

Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπζρέηηζεο κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ππνδξάζεο ζα 

ιακβάλεη θαη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. 
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 Ο δηθαηνχρνο είλαη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο ή εηαηξηθφ ζρήκα αγξνηψλ 

Ν Δπαγγεικαηίαο αγξφηεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 3874/2010 νξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ Λφκνπ 4389/2016. Γειαδή:  

 «Δπαγγεικαηίαο αγξφηεο είλαη ην ελήιηθν θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη δηθαίσκα 

εγγξαθήο ζην Κεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, εθφζνλ 

πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

αα) Δίλαη θάηνρνο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο.  

αβ) Αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά κε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ εθκεηάιιεπζή 

ηνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά 30% ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπ.  

αγ) Ιακβάλεη απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπ ζε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ην 50% 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ. 

αδ) Δίλαη αζθαιηζκέλνο ν ίδηνο θαη ε αγξνηηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε, φπνπ 

απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη  

αε) Ρεξεί ινγηζηηθά βηβιία, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.»  

Ρα αλσηέξσ ηεθκεξηψλνληαη απφ ηελ πξνζθφκηζε θαηά πεξίπησζε: 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Κεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ 

(ΚΑΑΔ).  

 Δ1 θαη εθθαζαξηζηηθφ ή   

 Θαηαζηαηηθφ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο θαη Δ3 (γηα λνκηθφ πξφζσπν). 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΟΣΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΔΠΙ ΣΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΓΗΜΑΣΩΝ 

(Δηζνδήκαηα ηειεπηαίαο ηξηεηίαο) 
 

Πεγή 
εηζνδήκαηνο 

ΔΣΟ λ-2 ΔΣΟ λ-1 ΔΣΟ λ Μ.Ο. ηξηεηίαο 

ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % 

1  2  3  4=(1+2+3)/3  

Γεσξγηθέο 

επηρεηξήζεηο 
        

Ινηπέο πεγέο         

χλνιν         

 
Παξαηεξήζεηο: 
1. Όπνπ (λ) ζεσξείηαη ην εμεηαδφκελν έηνο 
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2. Ν πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ. Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί γηα 
ην ηξέρνλ έηνο, ζπκπιεξψλεηαη κε βάζε ην έληππν Δ1 ηεο δήισζεο εηζνδήκαηνο 
3. Ρν πνζνζηφ ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζνδεκάησλ αλά έηνο θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηξηεηίαο 
 

 ΝΑΙ ΟΥΙ 

  

 Πξνψζεζε λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Ζ εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ειέγρεηαη απφ ηελ πξνζθφκηζε Αληίγξαθνπ 

ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, θαζψο θαη κε ηελ πξνζθφκηζε θαηαζηαηηθνχ 

εηαηξηθνχ ζρήκαηνο. 

 Πξνψζεζε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Ζ εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ειέγρεηαη απφ ηελ πξνζθφκηζε Αληίγξαθνπ 

ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, θαζψο θαη κε ηελ πξνζθφκηζε θαηαζηαηηθνχ 

εηαηξηθνχ ζρήκαηνο. 

 Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζπιινγηθψλ θνξέσλ (πλεηαηξηζκνί, ΚνηλΔΠ, 

θ.ά.) 

Ζ εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ειέγρεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ 

θνξέα. 

 Σίηινη πνπδψλ ζρεηηθνί κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο  

Ζ εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ειέγρεηαη απφ ηελ πξνζθφκηζε: 

 Ρίηινπ ζπνπδψλ ΑΔΗ / ΡΔΗ ζρεηηθψλ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο. 

 Ξηπρίν ΗΔΘ ή ΔΞΑΠ ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ή επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο 

πξφηαζεο. 

 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (Πξνεγνχκελε απνδεδεηγκέλε απαζρφιεζε ζε 

αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο) 

Ζ εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ειέγρεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε: 

 Βεβαίσζεο Έλαξμεο θαη ΘΑΓ απφ Γ.Ν.. ή  

 Βεβαίσζε εξγνδφηε/θνξέα. 



CLLD/LEADERΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ Σελίδα 62 
 

 Γπλαηφηεηα δηάζεζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηεο Αίηεζεο Πηήξημεο. Ρα 

αλσηέξσ ηεθκεξηψλνληαη απφ Βεβαίσζε Ρξαπεδηθνχ Ηδξχκαηνο ή έγθξηζεο 

δαλείνπ, ραξηνθπιάθην θηι. ή/θαη ζπλδπαζκφ ηνπο. 

(Δπηζεκαίλεηαη φηη επεηδή ε θάιπςε ηεο Ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο απνηειεί 

βαζκνινγνχκελν θξηηήξην, ε πξνζθφκηζε πεχζπλεο Γήισζεο βαζκνινγείηαη κε 

κεδέλ (0). Ρα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο, απαηηείηαη λα έρνπλ εκεξνκελία 

έθδνζεο κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο, ή ηεο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ρξήζε ηνπ άξζξνπ 14 

ηνπ Θαλ . ΔΔ 651/2014. 

 

 Δπεμεξγαζία πξψησλ πιψλ παξαγφκελσλ κε κεζφδνπο  βάζεη πξνηχπσλ 

Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηεο Αίηεζεο Πηήξημεο, φπνπ 

πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε πξντφλησλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ή βηνινγηθήο εθηξνθήο 

ή πξντφλησλ  παξαγφκελσλ κε βάζε άιισλ πξνηχπσλ θαη ην πνζνζηφ ηνπο επί 

ησλ ζπλνιηθψλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ. Ρα αλσηέξσ ηεθκεξηψλνληαη 

απφ Βεβαίσζε Αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Φνξέα, Φνξέα Ξηζηνπνίεζεο θαη κε 

ζπκβάζεηο κεηαμχ παξαγσγψλ θαη ελ δπλάκεη δηθαηνχρσλ. 

 Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο (ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ γίλεη ε ρξήζε ησλ 

αλσηέξσ) 

Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ ζηελ Αίηεζε Πηήξημεο. Γηα 

ηε βαζκνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ δε ιακβάλνληαη ππφςε ελέξγεηεο ππνρξεσηηθέο 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ δαπαλψλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα αληίζηνηρα 

πξνηηκνιφγηα. 
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Σε περίπτωςθ χριςθσ του Άρκρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για 

παραγωγι ενζργειασ και επομζνωσ ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

 

 Καηλνηφκνο  ραξαθηήξαο ηεο πξφηαζεο/ Υξήζε θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 

ηερλνινγηψλ (κνλάδεο κεηαπνίεζεο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο) 

Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηεο Αίηεζεο Πηήξημεο. 

Δηδηθφηεξα, εμεηάδεηαη εάλ ηα πξνηεηλφκελα έξγα πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ αθφινπζν Οξηζκφ ηεο Καηλνηνκίαο: 

«Ζ Θαηλνηνκία νξίδεηαη σο «ε εθαξκνζκέλε ρξήζε ηεο γλψζεο κε ζθνπφ ηελ 

παξαγσγή ή/θαη παξνρή λέσλ ή νπζηαζηηθά βειηησκέλσλ πξντφλησλ, 

δηαδηθαζηψλ ή/θαη ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνπλ άκεζεο παξαγσγηθήο, ρξεζηηθήο 

ή/θαη εκπνξηθήο εθαξκνγήο». Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα νξηζζεί φηη ε θαηλνηνκία 

ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγσγή, ηελ αθνκνίσζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε κε επηηπρία 

ησλ λέσλ επηηεπγκάησλ ή ηδεψλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα.  

Κηα Θαηλνηφκα Γξάζε κπνξεί λα είλαη ξηδνζπαζηηθή, ή ζηαδηαθή (αλάινγα κε ηηο 

αιιαγέο ζε πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο) θαη κπνξεί λα αλαθέξεηαη 

ζε έλα λέν πξντφλ ή κηα λέα ππεξεζία, ζηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ηνπο ή ζηελ 

ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, φπσο θαη ζηελ δηνηθεηηθή δνκή ελφο νξγαληζκνχ 

(εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ή θαηαλαισηέο). 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ  

Υο ηερλνινγηθή θαηλνηνκία νξίδεηαη:  

α. Ζ εηζαγσγή ζηελ αγνξά ελφο λένπ ή ζεκαληηθά βειηησκέλνπ ζε ζρέζε κε ηα 

βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην ελζσκαησκέλν 

ινγηζκηθφ ή άιια κε πιηθά ζπζηαηηθά, πξνζηηζέκελεο ρξήζεηο ή ηε θηιηθφηεηα 

πξνο ηνλ ρξήζηε, πξντφληνο (πιηθνχ αγαζνχ ή ππεξεζίαο) ή 

β. Ζ εηζαγσγή ζηελ επηρείξεζε κίαο λέαο ή ζεκαληηθά βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο, κεζφδνπ παξνρήο θαη δηαλνκήο ή δηαδηθαζίαο ππνζηήξημεο γηα ηα 
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αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Ρν απνηέιεζκα (ηεο δηαδηθαζίαο) ζα πξέπεη λα είλαη 

ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν ηεο παξαγσγήο, ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή 

ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο. Θαζαξά νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο 

κεηαβνιέο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. 

Δπηπξφζζεηα, ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα 

λέσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, λέσλ ζπλδπαζκψλ ππαξρνπζψλ ηερλνινγηψλ ή 

ζηε ρξεζηκνπνίεζε άιινπ είδνπο γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ 

επηρείξεζε. Νη κεηαβνιέο θαζαξά αηζζεηηθήο θχζεσο δελ πεξηιακβάλνληαη.  

ΜΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ  

Νξγαλσηηθή κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία είλαη ε εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ ή 

κεηαβνιψλ ησλ κεζφδσλ, φζνλ αθνξά ηε δνκή ή ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, 

πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ γλψζεσλ ζηελ επηρείξεζε, ηεο 

πνηφηεηαο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ξνψλ εξγαζίαο.  

Κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία εκπνξίαο είλαη ε εθαξκνγή λέσλ ή βειηησκέλσλ 

ζρεδίσλ ή κεζφδσλ πψιεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο 

ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ή ζηελ είζνδν ζε λέεο αγνξέο.  

Α) Παξαδείγκαηα ηνπ ηη κπνξεί λα αθνξά ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία  

Ν θαηάινγνο είλαη ελδεηθηηθφο θαη δελ εμαληιεί φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.  

1. Βηνκεραλία / Ξαξαγσγή 

Θαηλνηνκία πξντφληνο / δηαδηθαζίαο  

 Λέεο κέζνδνη ζηελ παξαζθεπή ηειηθψλ θαη άιισλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ 

κε λέεο πξψηεο χιεο  

 Σξήζε λέσλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθψλ 

 Ξξντφληα βηνηερλνινγίαο  

 Λέεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα  
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 Φάξκαθα βηνινγηθήο βάζεο  

 Λέεο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη ζηελ ηαηξηθή ή ζηελ παξαγσγή  

 Ρερλνινγίεο αηζζεηήξσλ  

 Ξξντφληα γηα ηελ παξνρή πξνζηαζίαο ηνπ ρξήζηε ή πεξηβάιινληνο  

 Ππζηήκαηα νιηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ή απνβιήησλ  

 Αμηνπνίεζε απνξξηκκάησλ / απνβιήησλ.  

 Κείσζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο αλά κνλάδα πξντφληνο / ππεξεζίαο  

 Δλζσκάησζε «πξάζηλσλ» ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγηθή / παξνρή 

ππεξεζηψλ  

 Κέζνδνο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ δηαδηθαζηψλ ή/θαη πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ κε αηζζεηήξεο  

 Ππζηήκαηα πνπ κεηξνχλ θαη ειέγρνπλ ηα απνζέκαηα ησλ πξντφλησλ  

 Δηζαγσγή κεζφδσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε ςεθηαθέο ηερλνινγίεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο (π.ρ. απηνκαηνπνηεκέλε γξακκή παξαγσγήο)  

 Δηζαγσγή πξνγξακκάησλ πξνζνκνίσζεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ ηειηθψλ ή θαη ησλ ελδηάκεζσλ κεζφδσλ ηεο 

παξαγσγήο θαη ησλ πξντφλησλ  

 2. Δκπφξην - Σνλδξηθφ Δκπφξην 

 Θαηλνηνκία «πξντφληνο» ή δηαδηθαζίαο  

 Δηζαγσγή νηθνινγηθψλ πξντφλησλ ζηε ζεηξά ησλ αγαζψλ  

 Λέα είδε ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο  

 Δηζαγσγή επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ: ζπλδπαζκέλεο ππεξεζίεο (π.ρ. 

ηερληθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, εμέηαζε θαη πηζηνπνίεζε 

ππεξεζηψλ)  

 Ξψιεζε απεπζείαο ζηνλ πειάηε - Ζιεθηξνληθή αληαιιαγή πξντφλησλ  

 Κείσζε ελεξγεηαθνχ «απνηππψκαηνο» παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ  

 Κέζνδνη εληνπηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ θνξηίσλ  
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 Τεθηαθφο ρεηξηζκφο πξντφλησλ  

 Δηζαγσγή θαλαιηψλ άκεζεο επαλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ πειάηε-

παξαγσγνχ  

 Ζιεθηξνληθνί θαηάινγνη (π.ρ. ζε νπηηθνχο δίζθνπο)  

 Θέληξα εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζπληνληζκφ φισλ ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

πειαηψλ  

 3. Άιιεο πεξηπηψζεηο θαηλνηνκίαο 

 Αλάπηπμε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ γηα θαηλνηφκεο εθαξκνγέο (π.ρ. αγξνηηθφ 

ηνκέα) 

 Αλάπηπμε επέιηθηνπ θαη θηιηθνχ πξνο ην ρξήζηε ινγηζκηθνχ  

 πεξεζίεο βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ πξσηφηππνπ πξντφληνο / δηεξγαζίαο / 

παξνρήο ππεξεζίαο.  

 Αλάπηπμε θαη παξνρή ππεξεζηψλ εμνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο.  

 Δμ΄ απνζηάζεσο ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ θαη παξνρή ζπκβνπιψλ  

 Ξαξνρή λέσλ εθαξκνγψλ θαη πξνγξακκάησλ πνιπκέζσλ  

 Δθαξκνγέο εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο  

 Δθαξκνγή ζεξκνγξαθηθψλ θαη κεζφδσλ / ηερληθψλ κε – θαηαζηξνθηθψλ 

ειέγρσλ ζηελ απνηίκεζε ηερληθψλ ζπζηεκάησλ.  

 Δθαξκνγέο ηειεκαηηθήο θαη ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο.  

 Δθαξκνγέο ηειε-ηαηξηθήο  

Β) Παξαδείγκαηα ηνπ ηη κπνξεί λα είλαη κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο 

πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ηεο κε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο (νξγάλσζεο θαη 

εκπνξίαο). Γηα παξάδεηγκα:  
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 Ρα πηζηνπνηεηηθά ISO ή ε εηζαγσγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 

πνηφηεηαο είλαη ηερλνινγηθή θαηλνηνκία κφλν φηαλ ζπλδένληαη άκεζα κε 

ηελ εηζαγσγή λέσλ ή ζεκαληηθά βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ.  

 Ζ δεκηνπξγία κίαο απιήο ηζηνζειίδαο κε πιεξνθνξίεο, ρσξίο on-line λέεο 

θαη πξσηφηππεο ππεξεζίεο δελ απνηειεί θαηλνηνκία. Αλ ππάξρνπλ νη 

πξσηφηππεο ππεξεζίεο ηφηε απνηειεί παξάδεηγκα κε ηερλνινγηθήο 

θαηλνηνκίαο  

 Νη νξγαλσηηθέο θαηλνηνκίεο ζεσξνχληαη ηερλνινγηθέο κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ βαζίδνληαη ζε λέεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο θαη επηθέξνπλ 

κεηξήζηκεο αιιαγέο ζηελ απφδνζε, γηα παξάδεηγκα αχμεζε ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα ή ζηηο πσιήζεηο.  

Ση δελ είλαη θαηλνηνκία νπνηαζδήπνηε κνξθήο  

Έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα φια ηα είδε θαηλνηνκίαο είλαη φηη πξέπεη λα 

πεξηέρνπλ κία ζεκαληηθή αιιαγή / δηαθνξνπνίεζε ζηα ππάξρνληα πξντφληα 

(αγαζά ή ππεξεζίεο), ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο κεζφδνπο εκπνξίαο ή ηηο νξγαλσηηθέο 

δνκέο θαη πξαθηηθέο ηεο επηρείξεζεο. Γελ είλαη ινηπφλ θαηλνηνκία αιιαγέο νη 

νπνίεο:  

(1) έρνπλ κηθξή ζεκαζία ή εκβέιεηα ή δελ επηθέξνπλ ηθαλφ βαζκφ λεσηεξηζκνχ 

ζηελ επηρείξεζε φπσο:  

 δηαθνπή ρξήζεο κίαο δηαδηθαζίαο, κεζφδνπ εκπνξίαο ή εκπνξηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ελφο πξντφληνο,  

 αιιαγέο πξνεξρφκελεο απνθιεηζηηθά απφ κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, 

 απιή αληηθαηάζηαζε ή αλαβάζκηζε ελφο πξντφληνο ή δηαδηθαζίαο ή 

ζπζθεπαζίαο  

 παξαγσγή επί παξαγγειία  
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 επνρηαθέο θαη άιιεο θπθιηθέο κεηαβνιέο.  

(2) επηθέξνπλ “άιιεο δεκηνπξγηθέο βειηηψζεηο”, φπνπ ν λεσηεξηζκφο δελ αθνξά 

ηε ρξήζε ή ηα αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο ησλ πξντφλησλ, νχηε ηνλ 

ηξφπν παξαγσγήο ή θαη δηαλνκήο ηνπο, αιιά ηελ αηζζεηηθή ή άιιεο 

ππνθεηκεληθέο ηδηφηεηεο, φπσο αιιαγέο πνπ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε 

κφδα ή γεληθά αιιαγέο αηζζεηηθήο θχζεσο. 

 Καηλνηφκνο  ραξαθηήξαο ηεο πξφηαζεο/ Υξήζε θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 

ηερλνινγηψλ (ηνπξηζκφο / ππεξεζίεο) 

Υο αλσηέξσ ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή θαηλνηνκία. 

 Δηνηκφηεηα έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο 

Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηεο Αίηεζεο Πηήξημεο. Ζ 

βαζκνιφγεζε ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ/ηκήκαηνο ησλ 

απαηηνχκελσλ γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ/αδεηψλ, φπνπ ν ππνςήθηνο ζα 

ιακβάλεη ηελ κέγηζηε βαζκνινγία, αλάινγα κε ηα δεισζέληα ζηα ζρεηηθά πεδία 

ηνπ παξαηήκαηνο Αίηεζεο Πηήξημεο.  

Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ έρεη θαζφινπ άδεηεο θαη εγθξίζεηο αιιά έρεη 

ππνβάιεη ηηο αηηήζεηο ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηηο απαξαίηεηεο γλσκνδνηήζεηο / 

εγθξίζεηο / άδεηεο, ζα ιακβάλεη ηελ κηθξφηεξε βαζκνινγία. Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ 

πξφηαζε ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε αληίγξαθν νη αξηζκνί πξσηνθφιινπ ησλ 

αηηήζεσλ. 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ αλσηέξσ ππνβάιινληαη θαηά πεξίπησζε: 

 Άδεηα Ιεηηνπξγίαο,  

 Άδεηα Δγθαηάζηαζεο,  

 Άδεηα Γφκεζεο,  

 Δπηκέξνπο Άδεηεο, εγθξίζεηο 

 Αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ πξνεγνχκελσλ 
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 χζηαζε Φνξέα 

Δμεηάδεηαη εάλ έρεη ζπζηαζεί ν θνξέαο (εηαηξεία, λνκηθφ πξφζσπν, θ.ι.π.) πνπ 

ζα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εθηέιεζε/πινπνίεζε ηεο πξάμεο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνζθνκίδεηαη ε Βεβαίσζε Έλαξμεο Δξγαζηψλ απφ ηελ 

αξκφδηα Γ.Ν.. 

 Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ 

Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ πεδίνπ ηεο Αίηεζεο Πηήξημεο, γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ηα αληίζηνηρα 

πξνηηκνιφγηα. 

 αθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηεο πξφηαζεο   

Διέγρεηαη αθελφο, ε ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξφηαζεο (Αίηεζε Πηήξημεο 

θαη Ξαξάξηεκα απηήο) θαη αθεηέξνπ, ε πιεξφηεηα σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 

ηε βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 

Αίηεζε Πηήξημεο θαη ην Ξαξάξηεκα ηεο. 

 Ρεαιηζηηθφηεηα ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο επέλδπζεο 

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε δχλαηαη λα πινπνηεζεί εληφο ηεο πεξηφδνπ 

επηιεμηκφηεηαο πνπ νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε(ηξία (3) έηε απφ ηελ ζηηγκή ηεο 

έληαμεο) θαη εηδηθφηεξα, εμεηάδεηαη αλ ην ρξνλνδηάγξακκαεθηέιεζεο ηεο 

πξνηεηλφκελεο  πξάμεο εκπίπηεη εληφο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ηνπ ΞΑΑ 

2014-2020. Δπίζεο ζα ειέγρεηαη ν νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο 

θάζεσλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα βάζε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ έξγνπ. 

 

 Ρεαιηζηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 

 

Δμεηάδεηαη 
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1. ε πιεξφηεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (αλ πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία 

πνέξγα/θφζηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ), 

2. αλ ε θνζηνιφγεζε ηεο πξάμεο είλαη εχινγε κε ηελ επηζχλαςε 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην «εχινγν θφζηνο» ησλ αηηνχκελσλ 

πξνο ελίζρπζε δαπαλψλ.  

Νη δαπάλεο, σο πξνο ην εχινγν ηνπ θφζηνπο ηνπο, αμηνινγνχληαη κε ρξήζε 

θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, φπσο δαπάλεο αλαθνξάο (πίλαθαο ηηκψλ 

Κνλάδαο), ζχγθξηζε ησλ δηαθφξσλ πξνζθνξψλ ή δηαζηαπξσηηθφο έιεγρνο 

πξνζθνξψλ νκνεηδψλ πξντφλησλ άιισλ πξάμεσλ απφ ηελ επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο. 

Δπίζεο, ε ΝΡΓ ζα ιάβεη ππφςε θαη ηνπο  επίζεκνπο ηηκνθαηαιφγνπο ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαζψο θαη ζρεηηθέο κειέηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εχινγνπ θφζηνπο 

πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη έρνπλ ππνζηεξίμεη βάζεηο 

δεδνκέλσλ ηηκψλ αλαθνξάο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη θηηξηαθψλ 

ππνδνκψλ, εθφζνλ απηέο είλαη δηαζέζηκεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εχινγνπ θφζηνπο, ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο γηα ινηπέο δαπάλεο πιελ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ. Δθφζνλ ην κνλαδηαίν 

(αλά ηεκάρην) θφζηνο απηψλ ππεξβαίλεη, ζε αμία ηα 1.000€ ή ην ζχλνιν ησλ 

ηεκαρίσλ ηα 5.000€ απαηηνχληαη ηξεηο (3) ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο, ελψ ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ κία (1). Νη ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο αθνξνχλ 

νκνεηδή θαη εθάκηιια πξντφληα. Ζ ΝΡΓ ζα αμηνινγήζεη ηφζν ηηο νηθνλνκηθέο 

παξακέηξνπο ησλ πξνζθνξψλ, φζν θαη ηηο πνηνηηθέο. Έηζη είλαη δπλαηφ λα γίλεη 

δεθηή κηα πξνζθνξά ε νπνία δελ είλαη ε πην ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά, αξθεί ν 

δηθαηνχρνπο λα ηεθκεξηψλεη θαη ε ΝΡΓ λα απνδέρεηαη, ηελ κνλαδηθφηεηα ή ηελ 

πςειή πνηφηεηα ή ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο  πνπ πξνζθέξεη ην πξνκεζεπφκελν 

πξντφλ.  
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Όζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ θηηξηαθέο ππνδνκέο ν έιεγρνο ηνπ 

«εχινγνπ θφζηνπο» ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζρεηηθψλ εγθεθξηκέλσλ Ξηλάθσλ 

Ρηκψλ Κνλάδνο.  

 

 

 

 

6.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ   

Γεληθά: 

1.Ρα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα είλαη πξσηφηππα, αθξηβή 

αληίγξαθα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο θσηναληηγξάθσλ 

ζα πξέπεη επηπιένλ λα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεηαη φηη "ηα θσηναληίγξαθα πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην θάθειν 

ππνςεθηφηεηαο είλαη πηζηά αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ". 

2.Νη απαηηνχκελεο πεχζπλεο Γειψζεηο είλαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 

1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. Πε 

πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηηο ζρεηηθέο πεχζπλεο 

Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ ην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν ππνγξάθεη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο απηνχ. 

3.Γηθαηνινγεηηθά αιινδαπψλ ππνςεθίσλ, εθφζνλ εθδίδνληαη απφ αιινδαπή 

αξρή πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά. Πε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ 

νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδεηαη θάπνην/θάπνηα απφ ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ, αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςεθίνπ ή, αλ νχηε 

απηή πξνβιέπεηαη, απφ πεχζπλε Γήισζή ηνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή άιιεο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηε 
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ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη ν 

ππνςήθηνο πιεξεί ηα θαηά ηα αλσηέξσ απαηηνχκελα. 

Α/Α Κσδηθφο Πεξηγξαθή 

1 19.2_101 
Απφθαζε νξηζκνχ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ θνξέα  γηα 
ππνβνιή πξφηαζεο, ΦΔΘ, Ξίλαθεο κεηφρσλ/εηαίξσλ, Θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην θαηαζηαηηθνχ 

2 19.2_102 Κειέηε Βησζηκφηεηαο 

3 19.2_103 Απνδεηθηηθά θαηνρήο/ρξήζεο αθηλήηνπ 

4 19.2_104 
Ρνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, Φσηνγξαθηθή Ρεθκεξίσζε, ΦΔΘ 

Ξαξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ, Ρνπηθά Πχκθσλα 

5 19.2_105 πεχζπλεο Γειψζεηο, Άιιεο Ρππνπνηεκέλεο Γειψζεηο 

6 19.2_106 
Δ1, Δ9, Δ3, E5, E7, Δθθαζαξηζηηθά Γ.Ν.., Έλαξμε ΓΝ / ΘΑΓ, Ηζνινγηζκνί, Βηβιία Β θαη Γ 
θαηεγνξίαο, Αλαιπηηθέο Θαηαζηάζεηο ΗΘΑ, Κεηξψν αγξνηψλ (γηα αγξφηεο) 

7 19.2_107 Άδεηα πεξεζηαθνχ Ππκβνπιίνπ ή άιινπ Αξκφδηνπ Νξγάλνπ / θαηαζηαηηθφ ΓΔΘΝ 

8 19.2_108 Αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ 

9 19.2_109 Βεβαίσζε γηα ΑΚΔΑ απφ  Αξκφδην Φνξέα, Βεβαίσζε ΝΑΔΓ 

10 19.2_110 
Ξηπρίν / Βεβαίσζε Ππνπδψλ / Βεβαίσζε Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο, Βηνγξαθηθά 

Πεκεηψκαηα 

11 19.2_111 Βεβαίσζε εξγνδφηε / θνξέα, Ππκβάζεηο απαζρφιεζεο, Βεβαίσζε απφ Ρνπηθά Γίθηπα 

12 19.2_112 Γηθαηνινγεηηθά Θάιπςεο Ηδησηηθήο Ππκκεηνρήο 

13 19.2_113 
Βεβαίσζε Αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Φνξέα γηα παξαγσγή πξντφλησλ ή ηελ επεμεξγαζία 

πξψησλ πιψλ, πνηφηεηαο βάζεη πξνηχπσλ 

14 19.2_114 
Άδεηα Ιεηηνπξγίαο, Άδεηα Δγθαηάζηαζεο, Άδεηα Γφκεζεο, Δπηκέξνπο Άδεηεο, Αηηήζεηο γηα 
ηελ έθδνζε ησλ πξνεγνχκελσλ, Πήκα ΔΝΡ (γηα θαηαιχκαηα), Δγθεθξηκέλεο Κειέηεο 

15 19.2_115 Ηδησηηθά Ππκθσλεηηθά 

16 6_1_ΛΞ_33 Άιιν 

 

 

 


