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1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Περιφερειακή 

Ενότητα 
Δήμος 

Τοπική / Δημοτική 

Κοινότητα 

Γε
ω

γρ
α

φ
ικ

ό
ς 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Κ
α
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ικ

ρ
ά
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Χαρακτηρισμός 

περιοχής 

LEADER ΠΑΑ 2014-2020 LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

Έκταση 

(km2) 

Πληθυσμός 

(στοιχεία 2011-

μόνιμος 

πληθυσμός 

Έκταση 

(km2) 

Πληθυσμός 

(στοιχεία 2011-

μόνιμος 

πληθυσμός 
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Η
Σ 

Κ
Ο

ΖΑ
Ν

Η
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Αλωνακίων 90680502 Μειονεκτική 10,98 368     

Ανθότοπου 90680503 Ορεινή 23,95 153     

Αργίλου 90680504 Μειονεκτική 6,51 379     

Βατερού 90680505 Μειονεκτική 17,95 738     

Εξοχής 90680506 Ορεινή 16,92 114     

Καλαμιάς 90680507 Μειονεκτική 7,26 180     

Καρυδίτσας 90680508 Μειονεκτική 7,91 904     

Κοίλων 90680509 Μειονεκτική 15,99 1.643     

Λευκόβρυσης 90680510 Μειονεκτική 6,5 1.208     

Λευκοπηγής 90680511 Ορεινή 26,46 1.161     

Λυγερής 90680512 Μειονεκτική 12,83 118     

Μεταμόρφωσης 90680513 Ορεινή 19,89 346     

Νέας Νικόπολης 90680514 Μειονεκτική 16,52 185     

Ξηρολίμνης 90680515 Μειονεκτική 24,78 388     

Οινόης 90680516 Μειονεκτική 22,27 111     

Πετρανών 90680517 Μειονεκτική 27,39 696     

Πρωτοχωρίου 90680518 Μειονεκτική 11,25 830     

Πτελέας 90680519 Μειονεκτική 12,19 165     

Σκήτης 90680520 Μειονεκτική 25,75 289     

Χαραυγής 90680521 Μειονεκτική 18,32 1.300     

Αιανής 90680101 Μειονεκτική 52,34 2.006 52,34 2.006 

Αγ. Παρασκευής 90680102 Μειονεκτική 6,05 637     

Κερασιάς 90680103 Μειονεκτική 9,64 165     

Κτενίου 90680104 Ορεινή 15,43 73     

Ροδιανής 90680105 Ορεινή 15,43 295     

Ρυμνίου 90680106 Μειονεκτική 11,5 161 11,5 161 

Χρωμίου 90680107 Ορεινή 45,62 92     
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Μαυροδενδρίου 90680202 Μειονεκτική 34,2 1.059     

Λιβερών 90680201 Ορεινή 21,98 29     

Ποντοκώμης 90680203 Μειονεκτική 27,34 1.116     

Σιδερών 90680204 Ορεινή 28,55 131     

Κρόκου 90680301 Μειονεκτική 18,26 2.977     

Σταυρωτής* 

90680302 

Μειονεκτική 

20,64 

27 

20,64 

27 

Αμυγδαλέας* Μειονεκτική 13 13 

Ανατολής* Μειονεκτική 26 26 

Άνω Κώμης 90680303 Μειονεκτική 12,82 1.436     

Καισαρειάς* 

90680304 

Μειονεκτική 9,18 615 9,18 615 

Κήπου* Μειονεκτική 7,15 129     

Κάτω Κώμης 90680305 Μειονεκτική 8,2 288     

Κοντοβουνίου* 

90680306 

Μειονεκτική 

5,23 

45 

5,23 

45 

Πύργου* Μειονεκτική 71 71 

Μηλέας 90680307 Μειονεκτική 5,39 173     

Σπάρτου 90680308 Μειονεκτική 12,3 110 12,3 110 

Κοιλάδας 90680409 Μειονεκτική 21,42 662     

Αγ. Δημητρίου 90680401 Μειονεκτική 37,55 831     

Αγ.Χαραλάμπους 90680402 Ορεινή 15,1 144     

Ακρινής 90680403 Μειονεκτική 38,42 975     

Αυγής 90680404 Ορεινή 20,33 20     

Βοσκοχωρίου 90680405 Ορεινή 25,1 120     

Δρεπάνου 90680406 Μειονεκτική 30,15 1.302     

Καπνοχωρίου 90680407 Ορεινή 25,16 331     

Κλείτους 90680408 Μειονεκτική 24,05 408     

Πολυμύλου 90680410 Ορεινή 57,37 436     

Ρυακίου 90680411 Μειονεκτική 18,15 285     

Τετραλόφου 90680412 Ορεινή 25,2 320     

Κ
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ΖΑ
Ν

Η
Σ 

Β
Ο

ΪΟ
Υ 

Νεάπολης 90660201 Μειονεκτική 22 2.323     

Αηδονοχωρίου 90660202 Μειονεκτική 9,68 89     

Αλιάκμωνα 90660203 Μειονεκτική 16,08 231     

Αξιοκάστρου 90660204 Μειονεκτική 15,78 133     
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Ασπρούλας 90660205 Ορεινή 17,46 122     

Βελανιδιάς 90660206 Ορεινή 16,58 109     

Δρυόβουνου 90660207 Ορεινή 24,94 251     

Λευκοθέας 90660208 Ορεινή 8,45 20     

Μεσόλογγου 90660209 Ορεινή 10,76 40     

Μολόχας 90660210 Μειονεκτική 8,95 132     

Πεπονιάς 90660211 Μειονεκτική 10,85 70     

Περιστέρας 90660212 Μειονεκτική 7,05 22     

Πλατανιά 90660213 Ορεινή 10,02 93     

Πολυλάκκου 90660214 Μειονεκτική 10,08 29     

Πυλωρίου 90660215 Μειονεκτική 7,55 57     

Σημάντρου 90660216 Ορεινή 6,05 38     

Σκαλοχωρίου 90660217 Ορεινή 11,34 102     

Τραπεζίτσας 90660218 Μειονεκτική 10,28 99     

Χειμερινού 90660219 Μειονεκτική 6,2 50     

Χορηγού 90660220 Ορεινή 8,17 90     

Καλονερίου 90660103 Μειονεκτική 21,79 483     

Γαλατινής 90660101 Ορεινή 55,17 1.795     

Εράτυρας 90660102 Ορεινή 56,38 1.097     

Ναμάτων 90660104 Ορεινή 14,45 104     

Πελεκάνου 90660105 Ορεινή 29,59 269     

Σισανίου 90660106 Ορεινή 19,25 254     

Πενταλόφου 90660304 Ορεινή 38,11 446     

Αγ. Σωτήρας 90660301 Ορεινή 5,22 28     

Βυθού 90660302 Ορεινή 25,24 122     

Διλόφου 90660303 Ορεινή 15,35 24     

Σιάτιστας 90660401 Ορεινή 94,43 5.490     

Μικροκάστρου 90660402 Μειονεκτική 16,57 446     

Παλαιοκάστρου 90660403 Ορεινή 47,53 311     

Τσοτυλίου 90660525 Ορεινή 25,66 1.545     

Αγ. θεόδωροι 90660501 Ορεινή 22,29 52     

Αγ. Αναργύρων 90660502 Ορεινή 8,58 37     



19.2  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .docx  6 

Ανθούσας 90660503 Ορεινή 15,19 42     

Ανθοχωρίου 90660504 Μειονεκτική 15,78 136     

Αυγερινού 90660505 Ορεινή 43,73 236     

Βουχωρίνας 90660506 Ορεινή 9,11 35     

Βροντής 90660507 Ορεινή 11,98 178     

Δαμασκηνιάς 90660508 Ορεινή 14,2 152     

Δάφνης 90660509 Ορεινή 5,43 31     

Διχειμάρρου 90660510 Ορεινή 8,68 50     

Δραγασιάς 90660511 Ορεινή 16,25 50     

Ζώνης 90660512 Ορεινή 13,03 63     

Κλεισωρείας 90660513 Ορεινή 6 44     

Κορυφής 90660514 Ορεινή 15,25 70     

Κριμηνίου 90660515 Ορεινή 4,13 45     

Λικνάδων 90660516 Ορεινή 6,2 27     

Λούβρης 90660517 Ορεινή 5,73 51     

Λουκομίου 90660518 Μειονεκτική 8,7 47     

Μόρφης 90660519 Ορεινή 7,15 74     

Ομαλής 90660520 Ορεινή 16,21 98     

Πλακίδας 90660521 Ορεινή 5,05 10     

Πολυκαστάνου 90660522 Ορεινή 17,75 120     

Ροδοχωρίου 90660523 Μειονεκτική 8,2 52     

Σταυροδρομίου 90660524 Ορεινή 8,39 70     

Χρυσαυγής 90660526 Ορεινή 11,62 102     
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Ασβεστόπετρας 90670502 Μειονεκτική 24,05 739     

Γαλάτειας 90670503 Μειονεκτική 17,13 393     

Δροσερού 90670504 Μειονεκτική 10,56 342     

Καρδίας 90670505 Μειονεκτική 9,3 5     

Κομάνου 90670506 Μειονεκτική 9,45 107     

Μαυροπηγής 90670507 Μειονεκτική 21,04 456     

Ολυμπιάδας 90670508 Μειονεκτική 12,53 614     

Πενταβρύσου 90670509 Μειονεκτική 5,6 224     

Περδίκκα 90670510 Μειονεκτική 30,96 1.582     
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Προαστίου 90670511 Μειονεκτική 10,55 649     

Πτελεώνα 90670512 Μειονεκτική 9,22 36     

Αγ.Χριστοφόρου 90670101 Μειονεκτική 18,23 527     

Ερμακιάς 90670102 Ορεινή 53,18 325     

Καρυοχωρίου 90670103 Μειονεκτική 23,84 431     

Σπηλιάς 90670104 Ορεινή 24,35 69     

Κομνηνών 90670202 Μειονεκτική 62,47 690     

Ανατολικού 90670201 Μειονεκτική 30,59 903     

Μεσοβούνου 90670203 Ορεινή 48,55 407     

Πύργων 90670204 Ορεινή 45,54 768     

Βλάστης 90670301 Ορεινή 72,09 274     

Εμπορίου 90670403 Ορεινή 14,95 804     

Αναρράχης 90670401 Μειονεκτική 30,45 926     

Άρδασσας 90670402 Μειονεκτική 37,58 1.022     

Μηλοχωρίου 90670404 Ορεινή 13,07 582     

Φούφα 90670405 Μειονεκτική 16 575     

ΣΕ
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Β
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Ν
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Β
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Σερβίων* 

90690401 

Μειονεκτική 33,9 2.980 33,9 2.980 

Νέας Λάβας* Ορεινή 17,7 560     

Αυλών 90690402 Μειονεκτική 11 293 11 293 

Βαθυλάκκου 90690403 Μειονεκτική 16,5 615 16,5 615 

Γουλών 90690404 Μειονεκτική 11,35 185 11,35 185 

Ιμέρων* 

90690405 

Μειονεκτική 

38,05 

156 

38,05 

156 

Αύρας* Μειονεκτική 56 56 

Καστανιάς* 

90690406 

Ορεινή 9,79 68     

Νέας Καστανιάς* Μειονεκτική 39,19 497 39,19 497 

Κρανιδίων 90690407 Μειονεκτική 12,3 461 12,3 461 

Λευκάρων 90690408 Μειονεκτική 25,25 211     

Μεσιανής 90690409 Μειονεκτική 16,45 280 16,45 280 

Μεταξά 90690410 Ορεινή 58,2 226     

Νεράιδας 90690411 Μειονεκτική 12,2 148 12,2 148 

Πλατανορρεύματος 90690412 Ορεινή 35,3 1.004 35,3 1.004 

Πολυρράχου 90690413 Ορεινή 28,71 269     
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Ροδίτη* 

90690414 

Μειονεκτική 

16,75 

263 

16,75 

263 

Κουβουκλίων* Μειονεκτική 27 27 

Τριγωνικού 90690415 Ορεινή 17,48 312     

Βελβεντού* 

90690101 

Μειονεκτική 41,57 3.360 41,57 3.360 

Παλαιογράτσανου* Ορεινή 13 39     

Αγ. Κυριακής 90690102 Ορεινή 17,93 14     

Καταφυγίου 90690103 Ορεινή 44,135 28     

Πολυφύτου 90690104 Ορεινή 9,88 7     

Τρανοβάλτου 90690203 Ορεινή 79,25 790     

Ελάτης 90690201 Ορεινή 39,98 415     

Μικροβάλτου 90690202 Ορεινή 30,31 334     

Λιβαδερού 90690301 Ορεινή 52 1.232     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ     3.423,97 75.450 395,75 13.399 
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ΕΝ
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ΕΒ
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Ω
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Γρεβενών 90610501 Ορεινή 56,84 13.374     

Αγ. Θεοδώρων 90610502 Ορεινή 152,18 369     

Αμυγδαλεών 90610503 Ορεινή 28,33 500     

Βατολάκκου 90610504 Μειονεκτική 8,95 287     

Έλατου 90610505 Ορεινή 23,3 177     

Ελευθέρου 90610506 Μειονεκτική 11,18 229     

Καλοχίου 90610507 Ορεινή 37,06 106     

Κυρακαλής 90610508 Ορεινή 9,28 130     

Μέγα Σειρηνίου 90610509 Ορεινή 18,8 555     

Μυρσίνης 90610510 Μειονεκτική 25,49 343     

Ροδιάς 90610511 Ορεινή 12,88 252     

Συνδένδρου 90610512 Ορεινή 19,23 194     

Φελλίου 90610513 Ορεινή 57,86 1.094     

Αβδέλλας 90610101 Ορεινή 43,24 280     

Μεγάρου 90610207 Ορεινή 24,76 370     

Αγ. Κοσμά 90610201 Ορεινή 9,5 75     

Δασυλλίου 90610202 Ορεινή 7,95 12     

Καληράχης 90610203 Ορεινή 16,61 125     

Καλλονής 90610204 Ορεινή 9,45 6     
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Κυδωνιών 90610205 Ορεινή 18,83 104     

Κυπαρισσίου 90610206 Ορεινή 8,37 43     

Οροπεδίου 90610208 Ορεινή 15,91 110     

Τρικόρφου 90610209 Ορεινή 3,72 25     

Κνίδης 90610303 Ορεινή 81,9 610     

Εξάρχου 90610301 Ορεινή 55,55 110     

Κέντρου* 

90610302 

Ορεινή 18,67 102     

Αγαλαίων* Ορεινή 10,18 47     

Νησίου* Ορεινή 13,57 83 13,57 83 

Παλαιοχωρίου 90610304 Ορεινή 43,94 237     

Ποντινής 90610305 Ορεινή 33,57 333     

Πυλωρών 90610306 Ορεινή 16,01 69     

Σαρακήνας* 

90610307 

Ορεινή 19,96 177     

Δίπορου* Ορεινή 24,95 85 24,95 85 

Νεοχωρίου* Ορεινή 4,98 116     

Κηπουρείου 90610402 Ορεινή 40,29 206     

Καλλιθέας 90610401 Ορεινή 49,99 122     

Κρανιάς 90610403 Ορεινή 70,93 385     

Μικρολίβαδου 90610404 Ορεινή 13,85 56     

Πηγαδίτσης 90610405 Ορεινή 19,13 96     

Σιταρά 90610406 Ορεινή 10,38 20     

Δοτσικού 90610601 Ορεινή 30,27 39     

Αγ. Γεωργίου 90610701 Μειονεκτική 23,13 452     

Αηδονίων 90610702 Μειονεκτική 14,7 64     

Κιβωτού 90610703 Μειονεκτική 25,28 417     

Κληματακίου 90610704 Μειονεκτική 13,63 82     

Κοκκινιάς 90610705 Μειονεκτική 16,28 242     

Μηλέας 90610706 Μειονεκτική 10,08 205     

Πολυδένδρου 90610707 Μειονεκτική 10,7 172     

Ταξιάρχη 90610708 Ορεινή 22,83 256     

Μαυραναίων 90610806 Ορεινή 37,93 289     

Αλατόπετρας 90610801 Ορεινή 8,27 76     
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Αναβρυτών 90610802 Ορεινή 11,1 23     

Ζάκα 90610803 Ορεινή 29,71 157     

Κοσματίου 90610804 Ορεινή 15,65 134     

Λάβδα 90610805 Ορεινή 10,67 49     

Μοναχιτίου 90610807 Ορεινή 41,68 98     

Πανοράματος 90610808 Ορεινή 7,02 32     

Πολυνερίου 90610809 Ορεινή 10,32 85     

ΓΡ
ΕΒ

ΕΝ
Ω

Ν
 

ΓΡ
ΕΒ

ΕΝ
Ω

Ν
 

Προσβόρρου 90610810 Ορεινή 13,05 39     

Σπηλαίου 90610811 Ορεινή 39,5 187     

Τρικώμου 90610812 Ορεινή 16,85 128     

Μεσολουρίου 90610901 Ορεινή 17,74 33     

Περιβολίου 90611001 Ορεινή 137,21 21     

Σαμαρίνας 90611101 Ορεινή 97,25 378     

Σμίξης 90611201 Ορεινή 25,29 454     

Φιλιππαίων 90611301 Ορεινή 25,52 179     

Δ
ΕΣ

Κ
Α

ΤΗ
Σ 

Δεσκάτης 90620101 Ορεινή 126,39 3.598     

Δασοχωρίου 90620102 Ορεινή 21,1 161     

Παλιουριάς 90620103 Ορεινή 33,97 352 33,97 352 

Παναγίας* 

90620104 

Ορεινή 60,77 73 60,77 73 

Μονής Αγίου 

Νικάνορος* 
Ορεινή 6,79 2     

Παρασκευής 90620105 Ορεινή 19,92 108     

Καρπερού* 

90620201 

Μειονεκτική 

78,07 

556 

78,07 

556 

Δήμητρας* Μειονεκτική 357 357 

Κατάκαλης 90620202 Μειονεκτική 15,97 176     

Τρικοκκιάς 90620203 Μειονεκτική 68,65 469     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ     2.290,86 31.757 211,33 1.506 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (που εντάσσεται 

η περιοχή παρέμβασης) 
    5.714,83 107.207 607,08 14.905 

*Ανάλυση σε επίπεδο οικισμού       

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων έκτασης ΕΣΥΕ (Απογραφή 2001) & επεξεργασία στοιχείων πληθυσμού ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011) 
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2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς 

με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα της 

Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Η ίδια η ΟΤΔ μπορεί επίσης να είναι δικαιούχος με την έννοια 

του άρθρου 2 στοιχείο 10 καν. (ΕΕ) 1303/2013 εφόσον αφορά σε έργο με συλλογική ή εδαφική 

διάσταση ή δημιουργεί ένα πλαίσιο (μελέτες, υποδομές, κατάρτιση κ.λπ.) που απαιτούνται για 

την εφαρμογή της στρατηγικής.  

Γενικότερα οι δικαιούχοι δύναται να είναι: 

α. υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές 

επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση 

καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και 

απόκτηση ΑΦΜ . 

β. το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την  ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει 

συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς  επίσης και μέλη του ΔΣ του νομικού 

προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους παραπάνω 

φορείς δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι. 

γ. εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού του ΝΠΙΔ ή 

εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική άδεια από 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Επισημαίνεται ότι: οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις:  

α) υποβάλλουν αίτηση στήριξης κάνοντας χρήση του προσωπικού ΑΦΜ του Νόμιμου 

εκπροσώπου, 

β) υποχρεούνται μετά την αίτηση στήριξης να αποκτήσουν ΑΦΜ και να προσκομίσουν την 

έναρξη δραστηριότητας στην ΟΤΔ: 

 επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα 

Αποτελεσμάτων, σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης ή 

 επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα Κατάταξης, σε 

περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης από την διαδικασία των ενστάσεων. 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους 

τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα. 
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Δικαιούχοι δεν είναι:  

α. εξωχώριες / υπεράκτιες εταιρείες 

β.  προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών 

όσον αφορά τις Κρατικές Ενισχύσεις με βάση τον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης 

στον Καν. ΕΕ 651/2014 αρ. 2 σημείο 18 ή στον Καν. ΕΕ 702/2014 αρ. 2 σημείο 14 κατά 

περίπτωση. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά σε πράξεις που ενισχύονται βάσει των 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Κα. (ΕΕ) 1407/2013. 

γ. φυσικά πρόσωπα: 

γ.1 του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ. 

γ.2  στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 

γ.3 εκπρόσωποι φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 

δ. δυνητικοί δικαιούχοι στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει  

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:  

Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) ή Αδήλωτη 

εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι). 
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3. ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.1.1 : Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 

Τίτλος Δράσης Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης  

Κωδικός Δράσης  19.2.1 

Τίτλος υπο-δράσης Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.1.1 

Νομική βάση 

Άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 6 Καν. (ΕΕ) 808/2014,    Άρθρο 3 

κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 807/2014  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση αφορά σε ενέργειες μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης. Συγκεκριμένα 

θα υλοποιηθούν ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης που θα περιλαμβάνουν πέρα από την 

θεωρητική κατάρτιση και κάποια ή   κάποιες από τις παρακάτω ενέργειες :  

 Πρακτική άσκηση, όπου κριθεί αναγκαίο, ή  

 Δράσεις επίδειξης οι οποίες θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες επί τόπου επίδειξης μιας 

δοκιμασμένης μεθόδου παραγωγής ή ενός σύγχρονου μηχανήματος ή μίας νέα παραγωγικής 

διαδικασίας κλπ. Η επί τόπου επίδειξη μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογα με το αντικείμενο 

της δράσης εντός ενός ερευνητικού κέντρου, μίας μεταποιητικής επιχείρησης αγροτικών 

προϊόντων, ή όπου άλλου απαιτηθεί.  

Μέσα από την υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας μπορούν να δημιουργηθούν σταθερές 

δομές  στις οποίες θα παρουσιάζονται οι πρόσφατες εξελίξεις στον το μέα της τεχνολογίας ή της 

παραγωγής νέων γεωργικών προϊόντων, ή  

 Δράσεις ενημέρωσης  οι οποίες θα αφορούν στη διάδοση πληροφοριών σχετικών με την 

μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Η ενημέρωση αυτή δεν μπορεί να αφορά επώνυμα προϊόντα 

ή παραγωγούς ή να προωθεί  συγκεκριμένα προϊόντα.  

 Μπορεί να αφορά στις τελευταίες εξελίξεις στην ασφάλεια και υγιεινή των μονάδων παραγωγής    

τροφίμων, στην αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών μέσων, στην εφαρμογή νομοθεσίας, κ.ά. και να 

παρέχεται με τη μορφή εκθέσεων, συναντήσεων, παρουσιάσεων ή έντυπων και ηλεκτρονικών 

μέσων ή 

 Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις  σε παραγωγικές μονάδες.  

Οι ανωτέρω ενέργειες έχουν ως στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των 

απασχολουμένων στον γεωργικό τομέα. Θα εστιάζονται κυρίως σε νέες μεθόδους ή και σε 

τεχνολογίες της παραγωγικής διαδικασίας, στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, 

νέων προϊόντων κ.ά.  

Επισημαίνεται ότι η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 

της υπο-δράσης θα συνάδει με την τοπική στρατηγική, τους στόχους του τοπικού προγράμματος και 

με τις πράξεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος.  



19.2  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .docx  14 

Ένα ενδιαφέρον θέμα αποτελεί η κατάρτιση στον τομέα της συλλογής των αυτοφυών μανιταριών. Η 

περιοχή του Βοίου & η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών είναι περιοχές πλούσιες σε  πολύμορφα και 

αξιοπερίεργα μανιτάρια. Αναμφισβήτητα τα Γρεβενά είναι ο τόπος που έχει συνδέσει το όνομά του με 

τα μανιτάρια και αποτελεί πρότυπο μανιταρο-ανάπτυξης στα Βαλκάνια. Εντούτοις η συλλογή και 

κατανάλωση άγριων αυτοφυών μανιταριών από άτομα που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις 

εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους ενώ η διαρκώς αυξανόμενη τάση προς ένα φυσικότερο τρόπο 

ζωής και διατροφής έχει στρέψει πολλούς ανθρώπους προς τη φύση και την αναζήτηση των ανόθευτων 

καρπών της, στους οποίους συγκαταλέγονται και τα άγρια μανιτάρια.  

Συνεπώς ενδιαφέρον θέμα στο πλαίσιο της παρούσας υπο -δράσης θα ήταν η δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης που θα περιλαμβάνει : την κατάρτιση στη συλλογή  των 

αυτοφυών μανιταριών, τις επαγγελματικές προδιαγραφές και την πιστοποίηση των συλλεκτών που 

ασχολούνται με την εμπορική συλλογή, τη διαδικασία αδειοδότησης μεμονωμένων πολιτών συλλογής 

αυτοφυών μανιταριών για εμπορική και ατομική χρήση, τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν 

τη συλλογή των μανιταριών (τρόπος συλλογής, τρόπος πρόσβασης, χρόνος συλλογής, χώρος συλλογής, 

κλπ.) όπως και τους τρόπους κατανάλωσης, συνταγές μαγειρικής, τεχνικές συντήρησης,  κλπ.  

Επίσης ενδιαφέροντα θέματα για κατάρτιση ενδέχεται να προκύψουν και κατόπιν της 1ης προκήρυξης 

του τοπικού προγράμματος, από την οποία θα προκύψουν τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια. Στο 

πλαίσιο αυτό θα αναδειχθούν οι ανάγκες κατάρτισης οι οποίες θα καθορίσουν την θεματολογία της 

υπο-δράσης. 

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες των ανωτέρω δράσεων αφορούν σε αποζημιώσεις εκπαιδευτών, 

συντονιστών, σε κάλυψη λειτουργικών δαπανών που αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση σχετικής 

ενέργειας, σε δαπάνες διαμονής, διατροφής και μετακίνησης προσωπικού και συμμετεχόντων, σε 

υλικά απαραίτητα στην υλοποίηση του έργου κ.ά.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  50.000,00 0,54 0,47 

Δημόσια Δαπάνη 50.000,00 0,93 0,73 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

1. Όταν οι δράσεις αφορούν ΜΜΕ αγροτικών περιοχών, η παρεχόμενη στήριξη χορηγείται βάσει του 

άρθρου 47 καν. (ΕΕ) 702/2014, ως ακολούθως:  

* 60% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις  

             *70% των επιλέξιμων δαπανών για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις  

2. Η στήριξη για δράσεις με προϋπολογισμό έως και 20.000€ δύναται να χορηγηθεί βάσει του καν. (ΕΕ) 

1407/2013 (γενικός de minimis), με ένταση ενίσχυσης 100% των επιλέξιμων δαπανών.  



19.2  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .docx  15 

3. Όταν οι δράσεις αφορούν ωφελούμενους που δραστηριοποιούνται στο δασικό τομέα, η στήριξη 

χορηγείται βάσει του άρθρου 38 καν. (ΕΕ) 702/2014, με ένταση ενίσχυσης έως 100% των επιλέξιμων 

δαπανών.  

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

Δικαιούχοι 

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με νομική οντότητα, οι οποίοι επιλέγονται να παρέχουν επαγγελματική 

κατάρτιση και να υλοποιούν δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, προς όφελος των ατόμων που 

απασχολούνται στο γεωργικό τομέα (συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών εργατών και των 

απασχολούμενων σε επιχειρήσεις, που μεταποιούν και εμπορεύονται γεωργικά προϊόντα με 

αποτέλεσμα επίσης γεωργικό προϊόν) και στο δασικό τομέα.  

Κριτήρια επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

10 

100 

 

 

 

 

Αίτηση στήριξης 

και Πρόσκληση 

Συσχέτιση με το 70%  των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

0 

2 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

20 

100 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 
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3 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης 

επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου  

10 

50 
 

 

Αίτηση στήριξης Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου  

50 

4 

Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

15 

100 
 

 

Αίτηση στήριξης 
5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

5 

Σχετική εμπειρία 

παρόχου στην 

επαγγελματική 

κατάρτιση 

Ναι 

15 

100 
Βεβαίωση 

αρμόδιου φορέα 

για υλοποίηση 

αντίστοιχων 

προγραμμάτων 

Όχι 0 

6 

Διαθεσιμότητα 

υλικοτεχνικής 

υποδομής 

Διαθέτει πιστοποιημένες δομές 

μεταφοράς γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ 

10 

100 

 

 

Σχετικό 

πιστοποιητικό 

ΕΟΠΠΕΠ 

Διαθέτει πρόσβαση σε 

πιστοποιημένες δομές 
50 

Κανένα από τα παραπάνω 0 

7 

Διαθεσιμότητα 

εκπαιδευτικού 

προσωπικού 

Ναι 

10 

100 
Αίτηση Στήριξης 

και Ιδιωτικά 

Συμφωνητικά 

συνεργασίας 

ή/και Συμβάσεις 
Όχι 0 

8 

Συσχέτιση της 

πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 

10 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Κριτήρια  

Περιφέρειας Όχι 0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 
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  ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.1.2 : Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

Τίτλος Δράσης Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 

Κωδικός Δράσης  19.2.1 

Τίτλος υπο-δράσης Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.1.2 

Νομική βάση Άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 6 Καν. (ΕΕ) 808/2014  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση αφορά σε ενέργειες μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης των 

απασχολούμενων σε ΜΜΕ των αγροτικών περιοχών που παράγουν μη γεωργικά προϊόντα, σε μονάδες του 

τουριστικού τομέα και σε λοιπές βιοτεχνικές μονάδες.  

Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν ολοκληρωμένα Προγράμματα κατάρτισης που θα περιλαμβάνουν πέρα από 

Θεωρητική κατάρτιση και κάποια ή  κάποιες από τις παρακάτω ενέργειες :  

 Πρακτική άσκηση, όπου κριθεί αναγκαίο, ή  

 Δράσεις επίδειξης οι οποίες θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες επί τόπου επίδειξης μίας 

δοκιμασμένης παραγωγικής διαδικασίας ή ενός σύγχρονου μηχανήματος κλπ.  

Η επί τόπου επίδειξη μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογα με το αντικείμενο της δράσης εντός ενός 

ερευνητικού κέντρου, μιας μεταποιητικής επιχείρησης προϊόντων εκτός γεωργικού τ ομέα, ενός 

καταλύματος ή κέντρου εστίασης ή όπου άλλου απαιτηθεί, ή  

 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού αλλά και συγκεκριμένων 

ομάδων επαγγελματιών.  

Επισημαίνεται ότι η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της 

υπο-δράσης θα συνάδει με την τοπική στρατηγική, τους στόχους του τοπικού προγράμματος και με τις 

πράξεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει στην περιοχή παρέμβασης η κατάρτιση των επαγγελματιών τ ου τουριστικού 

κλάδου την παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών, στην 

εφαρμογή κανονισμών για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, στα οφέλη που προκύπτουν από την 

διασφάλιση προσβασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών με σκοπό την ανάπτυξη τουρισμού προσβάσιμου 

σε όλους, κ.ά.  

Σημαντική επίσης κρίνεται η κατάρτιση στον τομέα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων,   στις 

προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθούνται από τους επαγγελματίες, στη συνεργασία των επιχειρήσεων 

με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με επιστήμονες και εργαστήρια ώστε να δοκιμαστεί μια νέα μέθοδος 

παραγωγής ενός προϊόντος ή να παραχθεί μέσω της συνεργασίας ένα νέο /πρωτότυπο και καινοτόμο  

προϊόν.  

Επίσης ενδιαφέροντα θέματα για κατάρτιση ενδέχεται να προκύψουν και κατόπιν της 1ης προκήρυξης του 

τοπικού προγράμματος, από την οποία θα προκύψουν τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια. Στο πλαίσιο 

αυτό θα αναδειχθούν οι ανάγκες κατάρτισης οι οποίες θα καθορίσουν την θεματολογία της υποδράσης.  

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες των ανωτέρω δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης αφορούν 

σε αποζημιώσεις εκπαιδευτών, συντονιστών, σε κάλυψη λειτουργικών δαπανών που αφορούν 
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αποκλειστικά την υλοποίηση της σχετικής ενέργειας, σε δαπάνες διαμονής, διατροφής και μετακίνησης 

προσωπικού όπου απαιτηθεί, σε υλικά απαραίτητα στην υλοποίηση του έργου κ.ά.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού Προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  50.000,00 0,54 0,47 

Δημόσια Δαπάνη 50.000,00 0,93 0,73 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

1. Όταν οι δράσεις αφορούν ΜΜΕ αγροτικών περιοχών, η παρεχόμενη στήριξη χορηγείται βάσει του άρθρου 47 

καν. (ΕΕ) 702/2014, ως ακολούθως:  

*60% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις  

        *70% των επιλέξιμων δαπανών για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις  

2. Η στήριξη για δράσεις με προϋπολογισμό έως και 20.000€ δύναται να χορηγηθεί βάσει του καν. (ΕΕ) 

1407/2013 (γενικός de minimis), με ένταση ενίσχυσης 100% των επιλέξιμων δαπανών.  

3. Όταν οι δράσεις αφορούν ωφελούμενους που δραστηριοποιούνται στο δασικό τομέα, η στήριξη χορηγείται 

βάσει του άρθρου 38 καν. (ΕΕ) 702/2014, με ένταση ενίσχυσης έως 100% των επιλέξιμων δαπανών.  

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

Εν δυνάμει δικαιούχοι  

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με νομική οντότητα, οι οποίοι επιλέγονται να παρέχουν επαγγελματική 

κατάρτιση και να υλοποιούν δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, προς όφελος των ατόμων που απασχολούνται 

σε ΜΜΕ των αγροτικών περιοχών.  

Κριτήρια επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

10 

100 

 

 

 

Αίτηση στήριξης και 

Πρόσκληση 

Συσχέτιση με το 70%  των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

30 
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Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

20 

100 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

3 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης 

επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 

το είδος και το μέγεθος του 

έργου  

10 

50 

 

 

Αίτηση στήριξης 
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου  

50 

4 

Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

15 

100 
 

 

Αίτηση στήριξης 
5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

5 

Σχετική εμπειρία 

παρόχου στην 

επαγγελματική 

κατάρτιση 

Ναι 

15 

100 

Βεβαίωση αρμόδιου 

φορέα για υλοποίηση 

αντίστοιχων 

προγραμμάτων, λοιπά 

στοιχεία που 

τεκμηριώνουν την 

εμπειρία του παρόχου 

Όχι 0 
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6 

Διαθεσιμότητα 

υλικοτεχνικής 

υποδομής 

Διαθέτει πιστοποιημένες δομές 

μεταφοράς γνώσης από 

ΕΟΠΠΕΠ 

10 

100 

 

 

Σχετικό πιστοποιητικό 

ΕΟΠΠΕΠ 
Διαθέτει πρόσβαση σε 

πιστοποιημένες δομές 
50 

Κανένα από τα παραπάνω 0 

7 

Διαθεσιμότητα 

εκπαιδευτικού 

προσωπικού 

Ναι 

10 

100 
Αίτηση Στήριξης και 

Ιδιωτικά Συμφωνητικά 

συνεργασίας ή/και 

Συμβάσεις. 
Όχι 0 

8 

Συσχέτιση της 

πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 

10 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Κριτήρια  Περιφέρειας 

Όχι 0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.1 : Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικές 

Τίτλος Δράσης 

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας 

της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους  

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης 

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ ή ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.2.1 

Νομική βάση* Άρθρα 17, παρ. 1β ΚΑΝ. (ΕΕ) 1305/2013  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Στη συγκεκριμένη υπο-δράση θα ενισχυθούν   επενδύσεις ενδεικτικά στους ακόλουθους τομείς: Κρέας – πουλερικά 

– κουνέλια, γάλα, αυγά, διάφορα ζώα-σηροτροφία-μελισσοκομία - σαλιγκαροτροφία, ζωοτροφές, δημητριακά (όπως 

παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών), ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, 

οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό 

υλικό, ξύδι (από οίνο, φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες), με στόχο την ανάδειξη της ταυτότητας των τοπικών 

προϊόντων.  

Η υπο-δράση περιλαμβάνει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων καθώς και την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ή τη 

μετεγκατάσταση ή τη συγχώνευση  υφιστάμενων μονάδων.  

Στο πλαίσιο της υπο-δράσης και σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους της τοπικής στρατηγικής θα ενισχυθούν : 

 καινοτόμες πράξεις και επιχειρήσεις που θα παράγουν νέα / πρωτότυπα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα, 

ή θα εφαρμόσουν καινοτόμες διαδικασίες στην παραγωγή, ή  

 επενδυτικές προτάσεις που θα αφορούν στην υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων ή και υποδομών  καθώς 

και προμήθειας εξοπλισμού και δημιουργίας έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, αναγκαίου για τη 

διευκόλυνση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία και με στόχο τη δημιουργία επισκέψιμων  

επιχειρήσεων προσβάσιμων σε όλους,  ή  

 επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν από  ΑΜΕΑ.  

Προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στην συγκεκριμένη δράση είναι το κόστος των προτεινόμενων 

δαπανών που αφορούν στην καινοτομία, ή στην προσβασιμότητα ΑΜΕΑ να υπερβαίνει το 65% του συνολικού 

προτεινόμενου κόστους, ή ο δικαιούχος να είναι ΑΜΕΑ  

Ως καινοτομία προϊόντων ή/και διαδικασιών ορίζεται: «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης, με σκοπό την παραγωγή 

ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης 

παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής». Μία καινοτόμα δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή 

σταδιακή και μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής, στην 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται, καθώς και στην μη παραγωγή παρόμοιου προϊόντος στην περιοχή. 

Ως καινοτόμα προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν : Τα προϊόντα χαμηλών θερμίδων, τα προϊόντα χωρίς προσθήκη 

συντηρητικών, τα προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε χοληστερόλη, ζάχαρη ή αλάτι, τα  προϊόντα με μειωμένα 
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κορεσμένα λιπαρά, τα προϊόντα με ειδικές ιδιότητες π.χ. τρόφιμα για διαβητικούς, τρόφιμα χωρίς γλουτένη, τρόφιμα 

με αυξημένη περιεκτικότητα σε διαιτητικές ίνες, τρόφιμα με αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση, τρόφιμα με 

αυξημένη περιεκτικότητα σε προβιοτικά κλπ.  

Η παραγωγική διαδικασία χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη όταν έχουμε χρήση νέας τεχνολογίας στη συντήρηση 

και συσκευασία τροφίμων, την ύπαρξη ασηπτικής επεξεργασίας και συσκευασίας, την ύπαρξη συστημάτων συνεχούς 

ελέγχου των γραμμών παραγωγής, κλπ. 

Ως χρήση συστημάτων αυτοματισμού ελέγχου καταγραφής δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία νοείται 

οτιδήποτε βοηθάει όλους τους άξονες της επιχείρησης, από τον προγραμματισμό, μέχρι τον τελικό έλεγχο ώστε να 

διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των παραγωγικών δεδομένων. 

 Ως νέα ή προηγμένη συσκευασία προϊόντων νοείται η συσκευασία σε βιοπλαστικά ή «πράσινα πλαστικά», έξυπνες 

συσκευασίες εύκολης συντήρησης - αποθήκευσης – χρήσης, κλπ.  

Περισσότερα στοιχεία για την καινοτομία περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 4 «Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων 

επιλογής» του παρόντος οδηγού.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα»  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού Προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  230.769,23 2,49 2,15 

Δημόσια Δαπάνη 150.000,00 2,79 2,19 

Ιδιωτική Συμμετοχή 80.769,23 2,08 2,08 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών (de minimis, ΚΑΝ 1407/13). Το συνολικό ποσό 

των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

200.000 ευρώ. Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει εγκριθεί προς την 

ενιαία επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης  

Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

Κριτήρια Επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

7 100 

Αίτηση στήριξης και 

Πρόσκληση 
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του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του 30% των στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 

0 

2 

Ο δικαιούχος είναι 

κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότης ή 

εταιρικό σχήμα 

αγροτών 

Ναι 

5 

100 

Βεβαίωση 

εγγραφής στο 

Μητρώο Αγροτών 

και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων 

(ΜΑΑΕ). Ε1 και 

εκκαθαριστικό ή  

καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

και Ε3 (για νομικό 

πρόσωπο) 

Όχι 0 

3 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) 

ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 

ετών 

2 

100 

 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό 

του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% 

νέοι ≤ 35 ετών 

50 

4 

Προώθηση 

γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους είναι 

γυναίκες 

 
2 

100 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό 

του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% 

γυναίκες 

 

50 
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5 

Προώθηση 

επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, 

ΚοινΣΕΠ, κ.ά.). 

Ναι 

2 

100 
 

Καταστατικό φορέα 

Όχι 0 

6 

Τίτλοι Σπουδών 

σχετικοί με τη φύση 

της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

3 

100 
 

 

Πτυχίο ή Βεβαίωση 

σπουδών ή 

Βεβαίωση 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με 

το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 

εκπαίδευση 
0 

7 

Επαγγελματική 

εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό 

με τη φύση της 

πρότασης) 

 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

5 100 

 

 

Έναρξη και ΚΑΔ από 

Δ.Ο.Υ. ή Βεβαίωση 

εργοδότη/φορέα 

8 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη 

σύσταση της 

Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

5 

100 
 

Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 
Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

9 

Παραγωγή προϊόντων 

ποιότητας βάσει 

προτύπου (Βιολογικά, 

ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 

5 

100 
 

Βεβαίωση 

Αρμόδιου Φορέα 

 

10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 
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10 

Επεξεργασία πρώτων 

υλών παραγόμενων 

με μεθόδους  βάσει 

προτύπων 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 

5 

100 
 

Βεβαίωση 

Αρμόδιου Φορέα 

 

10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30% 60 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30 

11 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση 

ή παραγωγή 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, 

βιοντίζελ, βιοαέριο 

κ.λ.π.) για την 

κάλυψη των αναγκών 

των μονάδων 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

4 

100 

 

 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

12 

Εγκατάσταση 

συστημάτων 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (π.χ. ISO 

14.000, EMAS) 

Ναι 

4 

100 

 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

 
Όχι 0 

13 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση 

– εγκατάσταση – 

εφαρμογή 

συστήματος 

εξοικονόμησης 

ύδατος 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2 

100 
 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

14 

Καινοτόμος  

χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών 

(μονάδες 

μεταποίησης και 

βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο  

5 

100 
 

 

 

Αίτηση Στήριξης και 

Πρόσκληση 

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα 

ή προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 

συστημάτων αυτοματισμού-

ελέγχου-καταγραφής δεδομένων 

στην παραγωγική διαδικασία 

75 
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Η συσκευασία και η παρουσίαση 

των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή 

μιας σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 

παραγωγής της, την ποιότητα των 

προϊόντων ή το κόστος παραγωγής 

της 

50 

15 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία άνω των δύο (2) 

νέων θέσεων απασχόλησης σε 

Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  

5 

100 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία  μίας έως 2 νέων 

θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία έως μίας (1) νέας 

θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία θέσεων 

εργασίας 

0 

16 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

8 

100 

 

Αίτηση Στήριξης, 
Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 
Εγκατάστασης, 
Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 
Αιτήσεις για την 

έκδοση των 
προηγούμενων 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 
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Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

17 Σύσταση φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή 

δεν απαιτείται σύσταση φορέα 
2 

100 

 

 

Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

18 

Εφαρμογή 

συστημάτων 

διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  

3 100 

Αίτηση Στήριξης. 

Σχετικά 

προτιμολόγια 

19 
Εξασφάλιση πρώτων 

υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 

ποσότητας πρώτης ύλης που ο 

φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία 

παραγωγή 

5 100 

Ιδιωτικά 

Συμφωνητικά 

μίσθωσης ή/και  Ε9. 

20 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

10 

100 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

21 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης 

επένδυσης 

 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου  

1 

50 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

 

50 
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22 

Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

5 

100 
 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

23 

Συσχέτιση της 

πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 

5 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Κριτήρια  

Περιφέρειας 
Όχι 0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.2  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .docx  29 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.2 : Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής 

Τίτλος Δράσης Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους  

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης 

Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.2.2 

Νομική βάση* Άρθρα 17, παρ. 1β ΚΑΝ. (ΕΕ) 1305/2013  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση μονάδων παραγωγής προϊόντων στους ακόλουθους τομείς: 

επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, 

πρόπολη, βασιλικός πολτός, και λοιπά προϊόντα), μονάδες πα ραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες 

πυρηνελαιουργείων,  μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή προϊόντα αμπελοοινικής 

προέλευσης, μονάδες  μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και 

διατροφής [όπως προϊόντα από γάλα γαϊδούρας), μονάδες παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων 

θρέψης φυτών, μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, παραγωγή βάμβακος και λοιπές 

κλωστικές ίνες, μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού,  μονάδες αξιοποίησης τω ν 

παραπροϊόντων από τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.  

Η υπο-δράση περιλαμβάνει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων καθώς και την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ή τη 

μετεγκατάσταση ή τη συγχώνευση  υφιστάμενων μονάδων.  

Στο πλαίσιο της υπο-δράσης και σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους της τοπικής στρατηγικής θα ενισχυθούν : 

 καινοτόμες πράξεις και επιχειρήσεις που θα παράγουν νέα για την περιοχή / πρωτότυπα ή σημαντικά 

βελτιωμένα προϊόντα, ή θα εφαρμόσουν καινοτόμες διαδικασίες στην παραγωγή.   

 επενδυτικές προτάσεις στους τομείς που προαναφέρθηκαν και  που θα αφορούν στην υλοποίηση κτιριακών 

παρεμβάσεων ή και υποδομών  καθώς και προμήθειας εξοπλισμού και δημιουργίας έντυπου και ηλεκτρονικού 

υλικού, αναγκαίου για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία και με στόχο τη δημιουργία 

επισκέψιμων  επιχειρήσεων προσβάσιμων σε όλους.  

 επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν από  ΑΜΕΑ.  

Ως καινοτομία προϊόντων ή/και διαδικασιών ορίζεται: «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης, με σκοπό την παραγωγή ή/και 

παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, 

χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής». 

Περισσότερα στοιχεία για την καινοτομία περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 4 «Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων επιλογής» 

του παρόντος οδηγού. 

Προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στην συγκεκριμένη δράση είναι το κόστος των προτεινόμενων δαπανών 

που αφορούν στην καινοτομία, ή στην προσβασιμότητα ΑΜΕΑ να υπερβαίνει το 65% του συνολικού προτεινόμενου 

κόστους.  
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Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού Προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  307.692,31 3,32 2,86 

Δημόσια Δαπάνη 200.000,00 3,72 3,36 

Ιδιωτική Συμμετοχή 107.692,31 2,77 2,77 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών (de minimis, ΚΑΝ 1407/13) και με μέγιστη 

ενίσχυση 200.000,00€. Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει εγκριθεί προς 

την ενιαία επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.  

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

Κριτήρια επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

7 

100 
 

 

 

Αίτηση στήριξης και 

Πρόσκληση 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 

Ο δικαιούχος είναι 

κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότης ή εταιρικό 

σχήμα αγροτών 

Ναι 

5 

100 

Βεβαίωση 
εγγραφής στο 

Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων 
(ΜΑΑΕ). Ε1 και 

εκκαθαριστικό ή  
καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 
και Ε3 (για νομικό 

πρόσωπο) 

Όχι 0 
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3 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

2 

100 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35 ετών 

50 

4 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους είναι γυναίκες 

2 

100 

 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

5 

Προώθηση 

επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, 

ΚοινΣΕΠ, κ.ά.). 

Ναι 

2 

100  

Καταστατικό φορέα 

Όχι 0 

6 

Τίτλοι Σπουδών 

σχετικοί με τη φύση της 

πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

3 

100  

Πτυχίο ή Βεβαίωση 

σπουδών ή 

Βεβαίωση 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της 

πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

7 

Επαγγελματική 

εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με 

τη φύση της πρότασης) 

 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

5 100 

 

Έναρξη και ΚΑΔ από 

Δ.Ο.Υ. ή Βεβαίωση 

εργοδότη/φορέα 
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8 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

5 

100  

Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 

Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

9 

Παραγωγή προϊόντων 

ποιότητας βάσει 

προτύπου (Βιολογικά, 

ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 

5 

100 
 

Βεβαίωση 

Αρμόδιου Φορέα 

 

10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 

10 

Επεξεργασία πρώτων 

υλών παραγόμενων με 

μεθόδους  βάσει 

προτύπων 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 

5 

100  

Βεβαίωση 

Αρμόδιου Φορέα 

 

10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30% 60 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30 

11 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση ή 

παραγωγή 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, 

βιοντίζελ, βιοαέριο 

κ.λ.π.) για την κάλυψη 

των αναγκών των 

μονάδων 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

4 

100 

 

 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

12 

Εγκατάσταση 

συστημάτων 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (π.χ. ISO 

14.000, EMAS) 

Ναι 

4 

100  

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

 

Όχι 0 

13 

 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση – 

εγκατάσταση – 

εφαρμογή συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος 

 

 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2 

100 
 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 
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14 

Καινοτόμος  

χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και 

βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο  

5 

100 
 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης και 

Πρόσκληση 

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή 

προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 

συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση των 

προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη  ή 

γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά 

βελτιωμένης διαδικασίας 

παραγωγής για τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση, το αποτέλεσμα της 

οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με 

τον όγκο παραγωγής της, την 

ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος 

παραγωγής της 

50 

15 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

άνω των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  

5 

100 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

μίας έως 2 νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

έως μίας (1) νέας θέσης 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου δεν προβλέπεται 

δημιουργία θέσεων εργασίας 

0 
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16 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

8 

100 

Αίτηση Στήριξης, 

Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 

Εγκατάστασης, 

Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 

Αιτήσεις για την 

έκδοση των 

προηγούμενων 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

17 Σύσταση φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 

της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 

πρόσωπο κ.λπ.) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 
2 

100 

 

 

Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

18 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 

και ποιοτικών σημάτων / προτύπων  
3 100 

Αίτηση Στήριξης. 

Σχετικά 

προτιμολόγια 

19 
Εξασφάλιση πρώτων 

υλών 

 

Ποσοστό επί του συνόλου της 

ποσότητας πρώτης ύλης που ο 

φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία 

παραγωγή 

5 100 

Ιδιωτικά 

Συμφωνητικά 

μίσθωσης ή/και  Ε9 

20 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   

10 

100 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

 

0 
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21 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου  

1 

50 
 

Αίτηση Στήριξης 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 

22 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

5 

100 
 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

23 

Συσχέτιση της 

πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 

5 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Κριτήρια  

Περιφέρειας 
Όχι 0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.3 : Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Τίτλος Δράσης 
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους  

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης 
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό τη εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.2.3 

Νομική βάση ΚΑΝ. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση επενδύσεων του τουριστικού κλάδου με 

σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής και 

του τουριστικού προϊόντος. 

Ειδικότερα θα ενισχυθεί ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων στους ακόλουθους κλάδους  :  

 εναλλακτικών και λοιπών τουριστικών δραστηριοτήτων,  

 μονάδες διανυκτέρευσης  

 χώροι εστίασης και αναψυχής  

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών που θα ενισχυθούν είναι :  

 Κτιριακές βελτιώσεις  και βελτιώσεις στον περιβάλλοντα χώρο  

 Προμήθεια καινούργιου εξοπλισμού καθώς και ειδικού εξοπλισμού για τις επιχειρήσεις 

εναλλακτικού τουρισμού  

 Προμήθεια λογισμικού  

 Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας  

 Δαπάνες προβολής, κλπ  

Προτεραιότητα θα δοθεί :  

 στις επιχειρήσεις που θα προτείνουν παρεμβάσεις με σκοπό την προσβασιμότητα ΑμεΑ και 

στόχο την δημιουργία «αγροτουρισμού προσβάσιμου σε όλους» ώστε να είναι δυνατή η 

προσέλκυση στην περιοχή νέων δυναμικών αγορών (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, άτομα 

μειωμένης κινητικότητας, όρασης κλπ). Οι κτιριακές παρεμβάσεις σε ξενοδοχεία, χώρους 

συνάθροισης ατόμων, εστιατόρια, κλπ, ενδεικτικά θα αφορούν στη διαμόρφωση όλων εκείνων 

των αναγκαίων υποδομών για την εύκολη πρόσβαση και διαμονή ατόμων με αναπηρία (π.χ. 

ράμπες, lift, κοινόχρηστα WC, διαμόρφωση δωματίων, μπάνιων, κλπ), ενώ θα ενισχυθεί και η 

δημιουργία προσβάσιμου ενημερωτικού υλικού (έντυπο ή ηλεκτρονικό) όπως κατάλογοι 

καταστημάτων, ιστοσελίδες, έντυπα προβολής κλπ)  

 σε οποιαδήποτε μορφή εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.  
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Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού Προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  353.846,15 3,82 3,29 

Δημόσια Δαπάνη 230.000,00 4,28 4,36 

Ιδιωτική Συμμετοχή 123.846,15 3,18 3,18 

Οι επενδυτικές προτάσεις έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν με τον  κανονισμό De minimis με ποσοστό 

65% και μέχρι 200.000,00€ Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει 

εγκριθεί προς την ενιαία επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

Αρχές κριτηρίων επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

7 

100 

 

 

Αίτηση στήριξης 

και Πρόσκληση 
Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) 

ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 

ετών 4 

100 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού 

σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό 

του κεφάλαιο το κατέχουν σε 
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  

νέοι ≤ 35 ετών  

50 
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3 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους είναι 

γυναίκες 

2 

100 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού 

σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό 

του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% 

γυναίκες 

50 

4 
Προτεραιότητες 

υποδράσης 

 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες 

επιχειρήσεις του τουριστικού 

κλάδου με σκοπό την 

προσβασιμότητα ΑΜΕΑ και 

στόχο τη δημιουργία 

«αγροτουρισμού 

προσβάσιμου σε όλους» 

 Οποιαδήποτε μορφή 

εναλλακτικών τουριστικών 

δραστηριοτήτων 

10 

100 
 

 

Αίτηση ενίσχυσης 

και Πρόσκληση 

0 

5 

Τίτλοι Σπουδών 

σχετικοί με τη φύση της 

πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

5 

100  

Πτυχίο ή 

Βεβαίωση 

σπουδών ή 

Βεβαίωση 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με 

το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 

εκπαίδευση 
0 

6 

Επαγγελματική 

εμπειρία (Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με 

τη φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

5 100 

 

Έναρξη και ΚΑΔ 

από Δ.Ο.Υ. ή 

Βεβαίωση 

εργοδότη/φορέα 

7 

Συμμετοχή σε 
υφιστάμενα και τοπικά 

δίκτυα ομοειδών ή 
συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

Ναι 

2 

100 Βεβαίωση από  

Τοπικό Δίκτυο 

Όχι 0 
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8 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

5 

100  

Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 

Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

9 
Προστασία 

περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

5 

100 

 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμ

ες δαπάνες Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μικρότερο του 5% 

0 

10 

Καινοτόμος  

χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών 

(τουρισμός / 

υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 

καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 

5 100 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

και Πρόσκληση 

11 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία άνω των δύο (2) 

νέων θέσεων απασχόλησης σε 

Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  

5 

100 

 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία  μίας έως 2 νέων 

θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία έως μίας (1) νέας 

θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία θέσεων 

εργασίας 

 

0 
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12 
Συμβατότητα με την 

τοπική αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 

5 

100 

ΦΕΚ, Τοπικά 

Σύμφωνα, 

Βεβαίωση 

Αρμόδιου φορέα 

για διατηρητέο 

κτίριο, 

Αρχιτεκτονικά 

Σχέδια 

Παραδοσιακός οικισμός  50 

13 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

8 

100 

Αίτηση Στήριξης, 

Άδεια 

Λειτουργίας, 

Άδεια 

Εγκατάστασης, 

Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις 

για την έκδοση 

των 

προηγούμενων 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

14 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων 

 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  

 

3 100 

Αίτηση Στήριξης. 

Σχετικά 

προτιμολόγια 

15 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

10 

100 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

 

0 
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16 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου  

1 

50 
 

Αίτηση Στήριξης 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

50 

17 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

8 

100 
 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

18 

Χωροθέτηση της 

πράξης (σύμφωνα με τη 

σχετική Οδηγία) 

Ορεινή 

5 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Οδηγία (ΕΟΚ) 

75/268) 
Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

19 

Συσχέτιση της 

πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 

5 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Κριτήρια  

Περιφέρειας 
Όχι 0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.2  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .docx  42 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.4 : Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής 

ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής  

Τίτλος Δράσης 
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δ ικαιούχους 

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης 

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής 

ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.2.4 

Νομική βάση ΚΑΝ (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου. Θα ενισχυθεί η δημιουργία αλλά και η επέκταση και 

εκσυγχρονισμός  υφιστάμενων επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο της υπο-δράσης και σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους της τοπικής στρατηγικής θα ενισχυθούν: 

 καινοτόμες πράξεις και επιχειρήσεις στους ανωτέρω  τομείς που θα παράγουν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα 

προϊόντα, θα εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες, ή καινοτόμες διαδικασίες στην παραγωγή, νέες μεθόδους 

παρασκευής τελικών προϊόντων ή μια νέα μέθοδο παροχής και διανομής,  ή  

 επενδυτικές προτάσεις που θα αφορούν στην υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων ή και υποδομών  καθώς 

και προμήθειας εξοπλισμού κατάλληλου για την  προσβασιμότητα και δυνατότητα εργασίας ατόμων με 

αναπηρία καθώς και δημιουργίας έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προσβάσιμου  σε όλους,   ή   

 επενδύσεις με δικαιούχο ΑΜΕΑ. 

Προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στην συγκεκριμένη δράση είναι το κόστος των προτεινόμενων 

δαπανών που αφορούν στην καινοτομία, ή στην προσβασιμότητα ΑΜΕΑ να υπερβαίνει το 65% του συνολικού 

προτεινόμενου κόστους.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού Προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  230.769,23 2,49 2,15 

Δημόσια Δαπάνη  150.000,00 2,79 2,19 

Ιδιωτική Συμμετοχή  80.769,23 2,08 2,08 
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Τα επενδυτικά σχέδια της δράσης θα ενισχυθούν σύμφωνα με τον κανονισμό 1407/13 (De Minimis), με 

ποσοστό 65%, και με μέγιστη ενίσχυση 200.000,00€ Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας που έχει εγκριθεί προς την ενιαία επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

Αρχές κριτηρίων επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

10 

100 

 

 

 

Αίτηση στήριξης και 

Πρόσκληση 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 

είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 

της οποίας είναι στο σύνολο τους 

νέοι ≤ 35 ετών 

5 

100 

 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού σχήματος Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 

ετών  

 

50 
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3 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 

είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) 

ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους είναι 

γυναίκες 

5 

100 

 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

4 

Προώθηση 

επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 

κ.ά.). 

Ναι 

3 

100 

 

Καταστατικό φορέα 

Όχι 0 

5 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί 

με τη φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

5 

100  

 

Πτυχίο ή Βεβαίωση 

σπουδών ή 

Βεβαίωση 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική 

με το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 

εκπαίδευση 
0 

6 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

5 100 

 

Έναρξη και ΚΑΔ από 

Δ.Ο.Υ. ή Βεβαίωση 

εργοδότη/φορέα 

7 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 

της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

5 

100  

Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 

Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

8 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση ή 

παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 

20% 
4 

100 
 

 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 
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(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 

βιοαέριο κ.λπ.) για την 

κάλυψη των αναγκών των 

μονάδων. 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

 

9 

Εγκατάσταση 

συστημάτων 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (π.χ. ISO 

14.000, EMAS) 

Ναι 

4 

100 

 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

 

Όχι 0 

10 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση – 

εγκατάσταση – εφαρμογή 

συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 

20% 

2 

100 
 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

11 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και 

βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο  

5 

100 
 

 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης και 

Πρόσκληση 

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως 

νέα ή προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 

αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση 

των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή 

μιας σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 

παραγωγής της, την ποιότητα 

των προϊόντων ή το κόστος 

παραγωγής της 

50 

12 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία άνω 

5 100 
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των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  μίας 

έως 2 νέων θέσεων απασχόλησης 

σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία έως 

μίας (1) νέας θέσης 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία θέσεων 

εργασίας 

0 

13 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

8 

100 

 

Αίτηση Στήριξης, 

Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 

Εγκατάστασης, 

Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 

Αιτήσεις για την 

έκδοση των 

προηγούμενων 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 

14 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) 

ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 
2 

100 

 

 

Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 
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15 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  

5 100 

Αίτηση Στήριξης. 

Σχετικά 

προτιμολόγια 

16 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

10 

100 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

17 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου  

2 

50 
 

Αίτηση Στήριξης 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

50 

18 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10 

100 
 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

19 

Συσχέτιση της πρότασης 

με Έξυπνη Εξειδίκευση 

(RIS)  

Ναι 

5 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Κριτήρια  

Περιφέρειας 
Όχι 0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.5 : Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 

πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Τίτλος Δράσης 
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους  

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 

πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με 

σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.2.5 

Νομική βάση ΚΑΝ. (ΕΕ) 1305/2013 και ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/14  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 

ειδικών κατηγοριών πληθυσμού:  άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ηλικιωμένοι,  άτομα με 

προβλήματα (ψυχική διαταραχή, πρώην χρήστες ουσιών, θύματα βίας και κακοποίησης, κ.λπ.).  

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε χώρους  αθλητισμού – ευεξίας και δομές εξυπηρέτησης AMEA, κέντρα 

δημιουργικής απασχόλησης, δομές  ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κ.λπ.    

Οι δαπάνες της συγκεκριμένης υπο-δράσης θα αφορούν στη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή στην επέκταση 

και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, με την εγκατάσταση του  απαραίτητου εξοπλισμού και την κατάλληλη 

προβολή και προώθηση.   

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού».  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού Προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  169.230,77 1,83 1,58 

Δημόσια Δαπάνη 110.000,00 2,05 1,61 

Ιδιωτική Συμμετοχή 59.230,77 1,52 1,52 

Τα επενδυτικά σχέδια της δράσης θα ενισχυθούν σύμφωνα με τον κανονισμό 1407/13 (De Minimis), με 

ποσοστό 65% και με μέγιστη ενίσχυση 200.000,00€. Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 

που έχει εγκριθεί προς την ενιαία επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι 
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Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

Αρχές κριτηρίων επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

10 

100 

 

 

 

Αίτηση στήριξης 

και Πρόσκληση 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) 

ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 

ετών 

5 

100 

 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού 

σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό 

του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  

νέοι ≤ 35 ετών  

50 

3 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους είναι 

γυναίκες 

5 

100 

 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού 

σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό 

του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% 

γυναίκες 

50 

4 

Προώθηση 
επιχειρηματικότητας  
συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 
κ.ά.). 

Ναι 

5 

100 Καταστατικό 

φορέα 

Όχι 0 
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5 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί 

με τη φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

8 

100  

Πτυχίο ή 

Βεβαίωση 

σπουδών ή 

Βεβαίωση 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με 

το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 

εκπαίδευση 
0 

6 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

8 100 

 

Έναρξη και ΚΑΔ 

από Δ.Ο.Υ. ή 

Βεβαίωση 

εργοδότη/φορέα 

7 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 

της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

5 

100  

Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 

Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

8 Προστασία περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

5 

100 

 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξι

μες δαπάνες Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μικρότερο του 5% 

0 

9 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία άνω των δύο (2) 
νέων θέσεων απασχόλησης σε 

Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  

5 

100 

 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία  μίας έως 2 νέων 
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία έως μίας (1) νέας 
θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία θέσεων 
εργασίας 

0 
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10 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

10 

100 

Αίτηση Στήριξης, 

Άδεια 

Λειτουργίας, 

Άδεια 

Εγκατάστασης, 

Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις 

για την έκδοση 

των 

προηγούμενων 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

11 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή 

δεν απαιτείται σύσταση φορέα 
2 

100 

 

 

Έναρξη στην 

Δ.Ο.Υ. 
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

12 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

10 

100 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

13 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου 

 2 

50 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

50 
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14 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10 

100 
 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

15 Αναγκαιότητα της πράξης  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 

10 

100 

Αίτηση Στήριξης, 

Πρόσκληση, 

Βεβαίωση από 

Αρμόδια 

Δημοτική Αρχή 

 

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 

0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.6 : Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με 

σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Τίτλος Δράσης 
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους  

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης 
Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων  με 

σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.2.6 

Νομική βάση ΚΑΝ. (ΕΕ) 1305/2013  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Στο πλαίσιο της υπο-δράσης θα ενισχυθούν:  

 επενδύσεις στον τομέα της οικοτεχνίας σε εφαρμογή του Ν.4912/15.  

 τα πολυλειτουργικά αγροκτημάτα  σε εφαρμογή του Νόμου 4235/15  

Η υλοποίηση των παραπάνω  δράσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος και σε εφαρμογή της 

σχετικής νομοθεσίας συνάδουν απόλυτα με τον 1ο στρατηγικό στόχο του προγράμματος και μπορούν 

να συμβάλουν στην επίτευξης των ειδικών στόχων,  ήτοι :  

 την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας  

 την  ανάδειξη της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων  

 την διαφοροποίησης και τον εμπλουτισμό της παραγωγικής βάσης της περιοχής 

 την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγωγικού συστήματος της περιοχής 

Αποτελούν παράλληλα  καινοτόμες επιχειρήσεις για την περιοχή παρέμβασης εξαιτίας της μη ύπαρξης ανάλογων 

επενδύσεων στην περιοχή, συνεπώς εξυπηρετούν και τους ειδικούς στόχους της τοπικής στρατηγικής   

Ειδικότερα θα ενισχυθούν :  

α) Οι μεταποιητικές μονάδες μικρής κλίμακας, με  εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι  10 kw,  από τον 

επαγγελματία αγρότη, σύμφωνα με το Ν,4912/15 που αφορά στην οικοτεχνία.  

Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής είναι:  

  Προϊόντα δημητριακών π.χ. πλιγούρι, μπομπότα, κ.λπ.  

  Αρτοσκευάσματα πχ παξιμάδια, φρυγανιές, κριτσίνια, σφολιάτα, πίτες, κ.λπ.  

  Ζυμαρικά π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, κ.λπ.  

  Γλυκίσματα π.χ. χαλβάς με σιμιγδάλι, σάμαλι, ραβανί, κ.λπ.  

  Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, π.χ. γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, 

κομπόστες, πετιμέζι, αμυγδαλωτά,  προϊόντα από σουσάμι, κ.λπ.  

  Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα  που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, 

μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων  

  Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες 

ελιάς, τουρσιά, σάλτσες.  

  Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, 

αρωματικά φυτά  
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  Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. 

τρόφιμα. 

  Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βούτυρο, γιαούρτι  

  Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου .  

  Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο  

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, ενώ για την  έναρξη λειτουργίας απαιτείται 

η εγγραφή των υπευθύνων των μονάδων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)  

β) Τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, όπως αυτά ορίζονται στο Ν.4235/14 & ΚΥΑ 543/17 και αφορούν στην  

αγροτική εκμετάλλευση με  ελάχιστη ενιαία έκταση λειτουργίας τα πέντε (5) στρέμματα, η οποία διαθέτει, 

τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα 

εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική 

μεταποίηση. Η επιτυχημένη λειτουργία των επισκέψιμων πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σε  κάποιες 

περιοχές του Ελλαδικού Χώρου αλλά και σε κάποιες  Ευρωπαϊκές Χώρες παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο για την 

υλοποίηση παρόμοιων παρεμβάσεων στην περιοχή μας, οι οποίες σήμερα δεν υφίστανται. Σκοπός της δράσης 

αυτής είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες της περιοχής να γνωρίσουν την τοπική αγροτική 

κληρονομιά, να παρατηρήσουν ή / και να συμμετάσχουν σε αγροτικές δραστηριότητες ή ακόμα και να 

αναπτύξουν ποικίλες εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο διαμόρφωσης 

των επισκέψιμων πολυλειτουργικών αγροκτημάτων υπάρχει η δυνατότητα να περιληφθούν χώρος εστίασης ή 

και οικοτεχνία, ή να  παρέχονται εκπαιδευτικές ή και αθλητικές δραστηριότητες, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα 

και να εκτρέφει ή / και να διατηρεί περιορισμένο - σε σχέση με την έκταση του  αριθμό ζώων. Παράλληλα 

δίνεται και η δυνατότητα λειτουργίας και αγροτουριστικής μονάδας έως 10 δωματίων. Ο χαρακτήρας του 

αγροκτήματος ανάλογα με τις δραστηριότητες του μπορεί να είναι α)γεωργικό, β)καινοτόμο, γ)περιβαλλοντικό, 

δ)πολιτιστικό και ε) γαστρονομικό.  

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ του ΥΠΑΑΤ  σύμφωνα με το νόμου 4235/15. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού Προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  230.769,23 2,49 2,15 

Δημόσια Δαπάνη 150.000,00 2,79 2,19 

Ιδιωτική Συμμετοχή 80.769,23 2,08 2,08 

Τα επενδυτικά σχέδια της δράσης θα ενισχυθούν σύμφωνα με τον κανονισμό 1407/13 (De Minimis), με 

ποσοστό 65%  και με μέγιστη ενίσχυση 200.000,00€. Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας που έχει εγκριθεί προς την ενιαία επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  
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Εν δυνάμει δικαιούχοι  

Επαγγελματίες αγρότες για τη δράση της οικοτεχνίας, λοιποί δικαιούχοι σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα 

πολυλειτουργικά αγροκτήματα.   

Αρχές κριτηρίων επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται 

με την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

10 

100 
 

 

 

Αίτηση στήριξης και 

Πρόσκληση 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος 

≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

10 

100 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή 

ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50 

3 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία 

οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 

τους είναι γυναίκες 

10 

100 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή 

ίσο 50% γυναίκες 

50 

4 

Τίτλοι Σπουδών 

σχετικοί με τη φύση 

της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

5 

100  

Πτυχίο ή Βεβαίωση 

σπουδών ή 

Βεβαίωση 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση 
της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 
σχετική με το αντικείμενο της 

πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 
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5 

Παραγωγή προϊόντων 

ποιότητας βάσει 

προτύπου (Βιολογικά, 

ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λπ.) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 

5 

100  

Βεβαίωση 

Αρμόδιου Φορέα 

 

10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 

6 

Επεξεργασία πρώτων 

υλών παραγόμενων με 

μεθόδους  βάσει 

προτύπων 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 

5 

100  

Βεβαίωση 

Αρμόδιου Φορέα 

 

10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30% 60 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30 

7 
Προστασία 

περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

5 

100 

 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μικρότερο του 5% 

0 

8 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

10 

100 

 

Αίτηση Στήριξης, 

Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 

Εγκατάστασης, 

Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 

Αιτήσεις για την 

έκδοση των 

προηγούμενων 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

9 

Εφαρμογή 

συστημάτων 

διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 

και ποιοτικών σημάτων / προτύπων  
5 100 

 

Αίτηση Στήριξης. 

Σχετικά 

προτιμολόγια 

10 
Εξασφάλιση πρώτων 

υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 

ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας 

έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή 

5 100 

Ιδιωτικά 

Συμφωνητικά 

μίσθωσης ή/και  Ε9 

11 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

10 100 

 

Αίτηση Στήριξης 
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Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

12 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 

και το μέγεθος του έργου  

5 

50 
 

 

Αίτηση Στήριξης 
Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 

13 

Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

15 

100 
 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 12.2.3.1 : Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής 

Τίτλος Δράσης 
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής  

Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης 

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων 

της τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.3.1 

Νομική βάση 
Άρθρο 8 Καν.808/2014 : επιχειρηματικά σχέδια  

Άρθρο 17, παρ. 1β ΚΑΝ 1305/2013  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση αφορά σε ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς και μετεγκαταστάσεις μονάδων 

παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων και μονάδες διαχείρισης διαφόρων 

υποπροϊόντων στους  εξής τομείς: Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, διάφορα ζώα (σηροτροφία, 

μελισσοκομία, σαλιγκαροτροφία), ζωοτροφές, δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών), 

ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρμακευτικά και 

αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό,   ξηροί καρποί, ξύδι. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού Προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  1.750.000,00 18,89 16,29 

Δημόσια Δαπάνη 700.000,00 13,04 10,22 

Ιδιωτική Συμμετοχή 1.050.000,00 26,98 26,98 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τον Κανονισμό 1305/14 και μέχρι 

600.000,00€ μέγιστο προϋπολογισμό 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης  

Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  
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Κριτήρια επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

7 

100 
 

 

 

Αίτηση στήριξης και 

Πρόσκληση 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 

Ο δικαιούχος είναι κατά 

κύριο επάγγελμα 

αγρότης ή εταιρικό 

σχήμα αγροτών 

Ναι 

5 

100 

Βεβαίωση 

εγγραφής στο 

Μητρώο Αγροτών 

και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων 

(ΜΑΑΕ). Ε1 και 

εκκαθαριστικό ή  

καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

και Ε3 (για νομικό 

πρόσωπο) 

Όχι 0 

3 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

2 

100 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35 ετών 

50 

4 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους είναι γυναίκες 2 

100 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 
και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 
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5 

Προώθηση 
επιχειρηματικότητας  
συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 
κ.ά.). 

Ναι 

2 

100  

Καταστατικό φορέα 

Όχι 0 

6 

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί 

με τη φύση της 

πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

3 

100  

Πτυχίο ή Βεβαίωση 

σπουδών ή 

Βεβαίωση 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της 

πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

7 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη 
αποδεδειγμένη 
απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με τη 
φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 
εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

5 100 

 

Έναρξη και ΚΑΔ από 

Δ.Ο.Υ. ή Βεβαίωση 

εργοδότη/φορέα 

8 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 

της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

5 

100  

Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 

Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

9 

Παραγωγή προϊόντων 

ποιότητας βάσει 

προτύπου (Βιολογικά, 

ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 

5 

100  

Βεβαίωση 

Αρμόδιου Φορέα 

 

10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 

10 

Επεξεργασία πρώτων 

υλών παραγόμενων με 

μεθόδους  βάσει 

προτύπων 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 

5 

100  

Βεβαίωση 

Αρμόδιου Φορέα 

10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30% 60 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30 

11 

Ποσοστό δαπανών 
σχετικών με τη χρήση ή 

παραγωγή ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, 
βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) 

για την κάλυψη των 
αναγκών των μονάδων 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

4 

100 
 

 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 
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12 

Εγκατάσταση 

συστημάτων 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (π.χ. ISO 

14.000, EMAS) 

Ναι 

4 

100 
 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

 

Όχι 0 

13 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση – 

εγκατάσταση – 

εφαρμογή συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2 

100  

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

14 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και 

βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο  

5 

100 
 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης και 

Πρόσκληση 

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή 

προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 

συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση των 

προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη  ή 

γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά 

βελτιωμένης διαδικασίας 

παραγωγής για τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση, το αποτέλεσμα της 

οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με 

τον όγκο παραγωγής της, την 

ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος 

παραγωγής της 

50 

15 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

άνω των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  5 

100 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

μίας έως 2 νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας). 

60 
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Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

έως μίας (1) νέας θέσης 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου δεν προβλέπεται 

δημιουργία θέσεων εργασίας 

0 

16 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

8 

100 

 

Αίτηση Στήριξης, 

Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 

Εγκατάστασης, 

Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 

Αιτήσεις για την 

έκδοση των 

προηγούμενων 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

17 Σύσταση φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 

της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 

πρόσωπο κ.λπ.) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 
2 

100 

 

 

Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

18 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 

και ποιοτικών σημάτων / προτύπων  
3 100 

Αίτηση Στήριξης. 

Σχετικά 

προτιμολόγια 

19 
Εξασφάλιση πρώτων 

υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 

ποσότητας πρώτης ύλης που ο 

φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία 

παραγωγή 

5 100 

Ιδιωτικά 

Συμφωνητικά 

μίσθωσης ή/και  Ε9. 

20 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   10 

100 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά   

50 
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Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

21 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου  

1 

50 
 

Αίτηση Στήριξης 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 

22 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

5 

100 
 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

23 

Συσχέτιση της πρότασης 

με Έξυπνη Εξειδίκευση 

(RIS)  

Ναι 

5 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Κριτήρια  

Περιφέρειας 
Όχι 0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.2  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .docx  64 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.3.2 : Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής 

Τίτλος Δράσης 
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής  

Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης 

Οριζόντια εφαρμογή  μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

στόχων της τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.3.2 

Νομική βάση 
Άρθρο 8 Καν.808/2014 : επιχειρηματικά σχέδια  

Άρθρο 17, παρ. 1β ΚΑΝ 1305/2013  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση αφορά σε επενδύσεις στους  τομείς: παραγωγής αιθέριων ελαίων, παραγωγής 

αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή προϊόντων αμπελοοινικής προέλευσης, παραγωγής γεωργικών 

προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, κλπ.  

Η υπο-δράση περιλαμβάνει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων καθώς και την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ή τη 

μετεγκατάσταση ή τη συγχώνευση  υφιστάμενων μονάδων.  

(πχ. δημιουργία βιοτεχνικής μονάδας- αποστακτηρίου αιθέριων ελαίων και παρασκευής σαπουνιών και 

λοιπών καλλυντικών, συσκευαστήριο- τυποποιητήριο μελιού και προϊόντων κυψέλης (γύρη-πρόπολη-

βασιλικός πολτός, κηραλοιφές, ελαιομελοσάπουνα).  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού Προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  1.250.000,00 13,50 11,64 

Δημόσια Δαπάνη 500.000,00 9,31 7,30 

Ιδιωτική Συμμετοχή 750.000,00 19,27 19,27 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

και 35% για τις Μεσαίες επιχειρήσεις και μέχρι 600.000,00€ μέγιστο προϋπολογισμό, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 702/14  

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης  
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Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

Κριτήρια επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

7 

100 

 

 

 

Αίτηση στήριξης και 

Πρόσκληση 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

0 

2 

Ο δικαιούχος είναι κατά 

κύριο επάγγελμα 

αγρότης ή εταιρικό 

σχήμα αγροτών 

Ναι 

5 

100 

Βεβαίωση 

εγγραφής στο 

Μητρώο Αγροτών 

και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων 

(ΜΑΑΕ). Ε1 και 

εκκαθαριστικό ή  

καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

και Ε3 (για νομικό 

πρόσωπο) 

Όχι 0 

3 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 

είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 

της οποίας είναι στο σύνολο τους 

νέοι ≤ 35 ετών 

2 

100 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού σχήματος Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35 

ετών 

50 
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4 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 

είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) 

ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους είναι 

γυναίκες 

2 

100 

 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 

κεφαάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% 

γυναίκες 

50 

5 

Προώθηση 
επιχειρηματικότητας  
συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 
κ.ά.). 

Ναι 

2 

100 
 

Καταστατικό φορέα 

Όχι 0 

6 

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί 

με τη φύση της 

πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

3 

100  

Πτυχίο ή Βεβαίωση 

σπουδών ή 

Βεβαίωση 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική 

με το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 

εκπαίδευση 
0 

7 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη 
αποδεδειγμένη 
απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με τη 
φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

5 100 

 

Έναρξη και ΚΑΔ από 

Δ.Ο.Υ. ή Βεβαίωση 

εργοδότη/φορέα 

8 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 

της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

5 

100  

Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 

Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

9 

Παραγωγή προϊόντων 
ποιότητας βάσει 

προτύπου (Βιολογικά, 
ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 

5 

100  

Βεβαίωση 

Αρμόδιου Φορέα 

 

 

10%<Παραγωγή σε ποσοστό 

<30%  
60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 
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10 

Επεξεργασία πρώτων 

υλών παραγόμενων με 

μεθόδους  βάσει 

προτύπων 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 

5 

100  

Βεβαίωση 

Αρμόδιου Φορέα 

 

10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό 

<30% 
60 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30 

11 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση ή 

παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, 

βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) 

για την κάλυψη των 

αναγκών των μονάδων 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 

20% 

4 

100 
 

 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

12 

Εγκατάσταση 

συστημάτων 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (π.χ. ISO 

14.000, EMAS) 

Ναι 

4 

100  

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

 

Όχι 0 

13 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση – 

εγκατάσταση – 

εφαρμογή συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 

20% 

2 

100 
 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

14 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και 

βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο  

5 

100  

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης και 

Πρόσκληση 

Η παραγωγική διαδικασία στο 
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως 
νέα ή προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 
αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 
παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση 
των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή 
μιας σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για τη 
συγκεκριμένη επιχείρηση, το 
αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 
παραγωγής της, την ποιότητα 

των προϊόντων ή το κόστος 
παραγωγής της 

50 
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15 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία άνω 

των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  

5 

100 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  μίας 

έως 2 νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία έως 

μίας (1) νέας θέσης 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία θέσεων 

εργασίας 

0 

16 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

8 

100 

Αίτηση Στήριξης, 

Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 

Εγκατάστασης, 

Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 

Αιτήσεις για την 

έκδοση των 

προηγούμενων 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

17 Σύσταση φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) 
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 

2 

100 

 

 

Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 
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18 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  

3 100 

Αίτηση Στήριξης. 

Σχετικά 

προτιμολόγια 

19 
Εξασφάλιση πρώτων 

υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 

ποσότητας πρώτης ύλης που ο 

φορέας έχει εξασφαλίσει από 

ιδία παραγωγή 

5 100 

Ιδιωτικά 

Συμφωνητικά 

μίσθωσης ή/και  Ε9. 

20 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως 
προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

10 

100 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης αλλά πληρότητα ως 
προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης  και ελλείψεις ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

21 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου  

1 

50 
 

Αίτηση Στήριξης 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

50 

22 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

5 

100 
 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

23 

Συσχέτιση της πρότασης 

με Έξυπνη Εξειδίκευση 

(RIS)  

Ναι 

5 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Κριτήρια  

Περιφέρειας 
Όχι 0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.3.3 : Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεών στον τομέα του τουρισμού με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Τίτλος Δράσης 
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής  

Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού  με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.3.3 

Νομική βάση ΚΑΝ. (ΕΕ) 1305/2013   

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν στη δημιουργία, 

την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων στον τουριστικό τομέα, με προτεραιότητα: :  

1. Επισκέψιμα  αγροκτήματα,  εκτός του   Ν.4235/14 & ΚΥΑ 543/17  

2. Υποδομές διανυκτέρευσης (ξενοδοχεία, ανεξάρτητες κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.α.)  

3. Γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού  

4. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου,  

5. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού,  

6. χώροι γευσιγνωσίας.  

Άλλες δράσεις που έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν είναι:  

 Χώροι εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, ταχυφαγεία, παραδοσιακά καφενεία, κ. α.),  

Οι δαπάνες της συγκεκριμένης υπο-δράσης θα αφορούν:  

 Στη δημιουργία νέων ή τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, στην 

προμήθεια του  απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.  

Ειδικότερα : 

Όσον αφορά την ενίσχυση των  επισκέψιμων αγροκτημάτων, στη συγκεκριμένη δράση θα ενισχυθούν 

εκείνα τα αγροκτήματα, που διαθέτουν εκτός από: α) καλλιεργήσιμη έκταση β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο ή 

γ) χώρο εστίασης  ή  δ) αγροτουριστική μονάδα έως 10 δωματίων μέγιστης δυναμικότητας 40 κλινών.  Η 

επιτυχημένη λειτουργία των επισκέψιμων πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σε  κάποιες περιοχές του 

Ελλαδικού Χώρου αλλά και σε κάποιες Ευρωπαϊκές Χώρες παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο για την υλοποίηση 

παρόμοιων παρεμβάσεων στην περιοχή μας, οι οποίες σήμερα δεν υφίστανται. Σκοπός της δράσης αυτής 

είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες της περιοχής να γνωρίσουν την τοπική αγροτική 

κληρονομιά, να παρατηρήσουν ή / και να συμμετάσχουν σε αγροτικές δραστηριότητες ή ακόμα και να 

αναπτύξουν ποικίλες εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες.  

Στο πλαίσιο της υπο-δράσης θα ενισχυθεί επίσης η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 2986/16 όπου κριθεί αναγκαίο, επιχειρήσεις οργάνωσης, πληροφόρησης και 

προώθησης αγροτικού τουρισμού επιχειρήσεις με σκοπό την ψυχαγωγία και τη δημιουργική απασχόληση 

των επισκεπτών (άλογα, ποδήλατα, τοξοβολία, κ.λπ.),  επιχειρήσεις παροχής εναλλακτικών  και ειδικών  

μορφών   τουρισμού , χώροι γευσιγνωσίας σε παραγωγικές μονάδες (π.χ. οινοποιεία, τυροκομεία, 
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ελαιοτριβεία, κ.λπ.), καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την γενικότερη εξυπηρέτηση του 

τουρισμού της υπαίθρου, όπως και χώροι εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, ταχυφαγεία, καφενεία, .α.).  

Δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης : 

α) με ποσοστό 65% και μέχρι 600.000,00€  μέγιστο προϋπολογισμό, βάσει του Κανονισμού 651/14, άρθρο 

22, σε όλες τις επενδύσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω:  

 που λειτουργούν έως 5 έτη (μη εισηγμένες ΜΜΕ, χωρίς διανομή κερδών)  

β) με ποσοστό 45% και έως 600.000,00 για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και με ποσοστό 35% 

και μέχρι 600.000,00€ για τις Μεσαίες επιχειρήσεις, βάσει του Κανονισμού 651/14, Χάρτης 

Περιφερειακών ενισχύσεων στις υφιστάμενες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα που λειτουργούν 

άνω των 5 ετών. 

  Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Η Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  1.083.333,33 11,70 10,08 

Δημόσια Δαπάνη 650.000,00 12,10 9,49 

Ιδιωτική Συμμετοχή 433.333,33 11,13 11,13 

Ποσοστό 65% και μέχρι 600.000,00€  βάσει του άρθρου 22 του Κανονισμού 651/14, για τις νεοϊδρυθείσες 

επιχειρήσεις. 

Ποσοστό 45% και έως 600.000,00 για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και ποσοστό 35% και μέχρι 

600.000,00€ για τις Μεσαίες επιχειρήσεις, για τις υφιστάμενες που λειτουργούν πάνω από 5 έτη βάσει του 

Κανονισμού 651/14, Χάρτης Περιφερειακών ενισχύσεων.  

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ   

Κριτήρια επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της 
πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 
τοπικού προγράμματος 
που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 
πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 5 

100 

 

Αίτηση στήριξης 

και Πρόσκληση 

 
Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 
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Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 

0 

2 
Προτεραιότητες 

υποδράσης 

1. Επισκέψιμα αγροκτήματα, 

εκτός του Ν.4235/14 & ΚΥΑ 

543/17 

2. Υποδομές διανυκτέρευσης 

(ξενοδοχεία, ανεξάρτητες 

κατοικίες, ενοικιαζόμενα 

δωμάτια κ.ά.) 

3. Γραφεία οργάνωσης, 

πληροφόρησης και 

προώθησης αγροτικού 

τουρισμού 

4. Επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισμού 

της υπαίθρου 

5. Εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού, ειδικές μορφές 

τουρισμού, χώροι 

γευσιγνωσίας 

10 100 

 

 

 

 

 

Αίτηση ενίσχυσης 

και Πρόσκληση 

3 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) 

ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 

ετών 

2 

100 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού 

σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό 

του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  

νέοι ≤ 35 ετών  

50 

4 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους είναι 

γυναίκες 

2 100 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 
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Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό 

του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% 

γυναίκες 

50 

καταστατικό 

εταιρικού 

σχήματος 

5 

Προώθηση 

επιχειρηματικότητας 

συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 

κ.ά.) 

Ναι 

2 

100 
 

Καταστατικό 

φορέα 

Όχι 0 

6 

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί 

με τη φύση της 

πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

2 

100  

Πτυχίο ή 

Βεβαίωση 

σπουδών ή 

Βεβαίωση 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης. 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με 

το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 

εκπαίδευση 
0 

7 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

3 100 

 

Έναρξη και ΚΑΔ 

από Δ.Ο.Υ. ή 

Βεβαίωση 

εργοδότη/φορέα. 

8 

Συμμετοχή σε 

υφιστάμενα και τοπικά 

δίκτυα ομοειδών ή 

συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

Ναι 

2 

100 
 

Βεβαίωση από  

Τοπικό Δίκτυο 
Όχι 0 

9 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 

της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

5 

100  

Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 

Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

10 
Προστασία 

περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

5 100 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμ

ες δαπάνες 
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Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μικρότερο του 5% 

0 

11 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (τουρισμός / 

υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 

καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 

5 100 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

και Πρόσκληση 

12 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία άνω των δύο (2) 

νέων θέσεων απασχόλησης σε 

Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  

5 

100 

 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία  μίας έως 2 νέων 

θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία έως μίας (1) νέας 

θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία θέσεων 

εργασίας 

0 

13 
Συμβατότητα με την 

τοπική αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 

5 

100 

 

ΦΕΚ, Τοπικά 

Σύμφωνα, 

Βεβαίωση 

Αρμόδιου φορέα 

για διατηρητέο 

κτίριο, 

Αρχιτεκτονικά 

Σχέδια 

 

Παραδοσιακός οικισμός  50 
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14 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

8 

100 

Αίτηση Στήριξης, 

Άδεια 

Λειτουργίας, 

Άδεια 

Εγκατάστασης, 

Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις 

για την έκδοση 

των 

προηγούμενων 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

15 Σύσταση φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή 

δεν απαιτείται σύσταση φορέα 
2 

100 

 

 

Έναρξη στην 

Δ.Ο.Υ. 
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

16 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  

3 100 

Αίτηση Στήριξης. 

Σχετικά 

προτιμολόγια 

17 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

10 

100 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

18 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου  

1 

50 
 

Αίτηση Στήριξης 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

50 
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19 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

8 

100 
Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

20 

Παροχή 

συμπληρωματικών 

υπηρεσιών / προϊόντων 

Δυνατότητα παροχής 

συμπληρωματικών υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων σε σχέση με την 

κύρια δραστηριότητα (π.χ. 

κατάλυμα και παροχή 

δραστηριοτήτων εναλλακτικού 

τουρισμού) 

3 100 

 

 

Αίτηση Στήριξης. 

Σχετικές δαπάνες 

/ προτιμολόγια 

21 

Χωροθέτηση της πράξης 

(σύμφωνα με τη σχετική 

Οδηγία) 

Ορεινή 

5 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Οδηγία (ΕΟΚ) 

75/268) 
Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

22 

Συσχέτιση της πρότασης 

με Έξυπνη Εξειδίκευση 

(RIS)  

Ναι 

5 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Κριτήρια  

Περιφέρειας 
Όχι 0 

23 
Πρόβλεψη ενεργειών 

δράσεων προβολής 

Ναι 

2 

100 Αίτηση Στήριξης. 

Σχετικές δαπάνες 

/ προτιμολόγια 
Όχι 0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19:2.3.4 : Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση 

των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Τίτλος Δράσης 
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής  

Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.3.4 

Νομική βάση ΚΑΝ. (ΕΕ) 1305/2013  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της  βιοτεχνίας,  

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου.  

Θα ενισχυθούν μονάδες που θα παράγουν και θα επεξεργάζονται προϊόντα σχετικά με την τοπική παραγωγή 

(π.χ. γούνα, δέρμα, μάρμαρο, κλπ.) και τη γενικότερη μεταποιητική δραστηριότητα σε διάφορους τομείς 

(π.χ. ξύλο, γυαλί, ύφασμα, χημικά παρασκευάσματα κλπ.), όπως και επιχειρήσεις παραγωγής ειδών λαϊκής 

τέχνης (χάλκινα, ξυλόγλυπτα, εργόχειρα,  υφαντά, δέρμα, κεραμικά, επεξεργασία ημιπολύτιμων λίθων, 

κ.λπ.), καθώς και η δημιουργία  παραδοσιακών παντοπωλείων, το λιανικό εμπόριο (οινοπνευματωδών και 

λοιπών ποτών, αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης), επιχειρήσεις  catering, κ.α.  

Η υπο-δράση περιλαμβάνει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων καθώς και την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ή τη 

μετεγκατάσταση ή τη συγχώνευση  υφιστάμενων μονάδων.  

Οι δαπάνες της συγκεκριμένης υπο-δράσης θα αφορούν στην δημιουργία, επέκταση ή και βελτίωση 

υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, της προμήθειας, μηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού, μελέτες και προβολή.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού Προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  988.888,89 10,68 9,21 

Δημόσια Δαπάνη 445.000,00 8,29 6,50 

Ιδιωτική Συμμετοχή 543.888,89 13,97 13,97 
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Ποσοστό 45% και έως 600.000,00 για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και  ποσοστό 35% και μέχρι 

600.000,00€ για τις Μεσαίες επιχειρήσεις, βάσει του Κανονισμού 651/14, Χάρτης Περιφερειακών 

ενισχύσεων.  

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Εν δυνάμει δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

Κριτήρια επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

10 

100 

 

 

 

Αίτηση στήριξης 

και Πρόσκληση 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) 

ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 

ετών 

4 

100 

 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού 

σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό 

του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  

νέοι ≤ 35 ετών  

50 

3 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους είναι 

γυναίκες 

4 100 

Φωτοτυπία 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, 
καταστατικό 

εταιρικού 
σχήματος 
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Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό 

του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% 

γυναίκες 

50 

4 

Προώθηση 

επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 

κ.ά.). 

Ναι 

3 

100  

Καταστατικό 

φορέα 
Όχι 0 

5 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί 

με τη φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

5 

100  

 

Πτυχίο ή 

Βεβαίωση 

σπουδών ή 

Βεβαίωση 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με 

το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 

εκπαίδευση 
0 

6 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

5 100 

 

Έναρξη και ΚΑΔ 

από Δ.Ο.Υ. ή 

Βεβαίωση 

εργοδότη/φορέα 

7 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 

της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

5 

100  

Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 

Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

8 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση ή 

παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 

βιοαέριο κ.λπ.) για την 

κάλυψη των αναγκών των 

μονάδων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

4 

100  

 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμ

ες δαπάνες 

 

 

 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 
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9 

Εγκατάσταση συστημάτων 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (π.χ. ISO 

14.000, EMAS) 

Ναι 

4 

100 
 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμ

ες δαπάνες 

 

Όχι 0 

10 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση – 

εγκατάσταση – εφαρμογή 

συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2 

100 
 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμ

ες δαπάνες 

 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

11 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και 

βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο  

5 

100  

 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

και Πρόσκληση 

Η παραγωγική διαδικασία στο 
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα 
ή προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 

συστημάτων αυτοματισμού-
ελέγχου-καταγραφής δεδομένων 

στην παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση 
των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή 
μιας σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για τη 
συγκεκριμένη επιχείρηση, το 
αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 
παραγωγής της, την ποιότητα των 
προϊόντων ή το κόστος παραγωγής 

της 

50 

12 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία άνω των δύο (2) 
νέων θέσεων απασχόλησης σε 

Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  

5 

100 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία  μίας έως 2 νέων 
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία έως μίας (1) νέας 
θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία θέσεων 
εργασίας 

0 
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13 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

8 

100 

 

Αίτηση Στήριξης, 

Άδεια 

Λειτουργίας, 

Άδεια 

Εγκατάστασης, 

Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις 

για την έκδοση 

των 

προηγούμενων 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

14 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή 

δεν απαιτείται σύσταση φορέα 
2 

100 

 

 

Έναρξη στην 

Δ.Ο.Υ. 
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

15 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  

5 100 

Αίτηση Στήριξης. 

Σχετικά 

προτιμολόγια 

16 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

 

10 

100 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά   

 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  
και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 

0 

17 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου  

2 

50 
 

Αίτηση Στήριξης 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

50 
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18 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10 

100 
 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

19 

Συσχέτιση της πρότασης 

με Έξυπνη Εξειδίκευση 

(RIS)  

Ναι 

5 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Κριτήρια  

Περιφέρειας 
Όχι 0 

20 
Πρόβλεψη ενεργειών 

δράσεων προβολής 

Ναι 

2 

100 Αίτηση Στήριξης. 

Σχετικές δαπάνες 

/ προτιμολόγια 
Όχι 0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.3.5 : Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, 

κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Τίτλος Δράσης 
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής  

Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 

πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση στόχων της τοπικής 

στρατηγικής 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.3.5 

Νομική βάση ΚΑΝ. (ΕΕ) 1305/2013 και ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014.  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 

του αγροτικού πληθυσμού όπως παιδικοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και άλλων 

συναφών υποδομών, χώροι αθλητισμού, χώροι  ψυχαγωγικών εκδηλώσεις και πάρκ α αναψυχής, ωδεία, 

εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων  και συναφείς δραστηριότητες, όπως και δραστηριότητες σχετικές με τη 

φυσική ευεξία, γυμναστήρια, spa,  κ.ά. 

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ως κύριο μέλημα αφενός τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού 

επιπέδου διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού και αφετέρου την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της 

περιοχής. 

Οι δαπάνες της συγκεκριμένης υπο-δράσης θα αφορούν στη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή 

στην επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, με την εγκατάσταση του  απαραίτητου 

εξοπλισμού και την κατάλληλη προβολή και προώθηση.   

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού Προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  244.444,44 2,64 2,28 

Δημόσια Δαπάνη 110.000,00 2,05 1,61 

Ιδιωτική Συμμετοχή 134.444,44 3,45 3,45 

Ποσοστό 45% και έως 600.000,00 για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και με ποσοστό 35% και μέχρι 

600.000,00€ για τις Μεσαίες επιχειρήσεις, βάσει του Κανονισμού 651/14, Χάρτης Περιφερειακών ενισχύσεων  

Περιοχή Εφαρμογής 
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Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

Αρχές κριτηρίων επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

10 

100 

 

 

 

Αίτηση στήριξης 

και Πρόσκληση 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) 

ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 

ετών 

4 

100 

 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού 

σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό 

του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  

νέοι ≤ 35 ετών  

50 

3 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους είναι 

γυναίκες 

4 

100 

 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού 

σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό 

του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% 

γυναίκες 

50 



19.2  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .docx  85 

4 

Προώθηση 

επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 

κ.ά.). 

Ναι 

5 

100  

Καταστατικό 

φορέα 
Όχι 0 

5 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί 

με τη φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

8 

100  

Πτυχίο ή 

Βεβαίωση 

σπουδών ή 

Βεβαίωση 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με 

το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 

εκπαίδευση 
0 

6 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

8 100 

 

Έναρξη και ΚΑΔ 

από Δ.Ο.Υ. ή 

Βεβαίωση 

εργοδότη/φορέα 

7 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 

της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

5 

100  

Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 

Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

8 Προστασία περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

5 

100 

 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμ

ες δαπάνες Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μικρότερο του 5% 

0 

9 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία άνω των δύο (2) 
νέων θέσεων απασχόλησης σε 

Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  
5 

100 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία  μίας έως 2 νέων 
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 
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Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία έως μίας (1) νέας 

θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία θέσεων 

εργασίας 

0 

10 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

10 

100 

Αίτηση Στήριξης, 

Άδεια 

Λειτουργίας, 

Άδεια 

Εγκατάστασης, 

Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις 

για την έκδοση 

των 

προηγούμενων 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

11 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή 

δεν απαιτείται σύσταση φορέα 
2 

100 

 

 

Έναρξη στην 

Δ.Ο.Υ. 
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

12 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

10 

100 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  
και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 

0 



19.2  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .docx  87 

13 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου 

2 

50 
 

Αίτηση Στήριξης 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

50 

14 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10 

100 
 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

15 Αναγκαιότητα της πράξης  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 

10 

100 

Αίτηση Στήριξης, 

Πρόσκληση, 

Βεβαίωση από 

Αρμόδια 

Δημοτική Αρχή 

 

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 

0 

16 
Πρόβλεψη ενεργειών 

δράσεων προβολής 

Ναι 

2 

100 Αίτηση Στήριξης. 

Σχετικές δαπάνες 

/ προτιμολόγια Όχι 0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 
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 ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.6.2 : Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία,  κινητοποίηση 

και εμπορία δασικών προϊόντων 

Τίτλος Δράσης Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών  

Κωδικός Δράσης  19.2.6 

Τίτλος υπο-δράσης 
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, 

κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.6.2 

Νομική βάση ΚΑΝ. (ΕΕ) 1305/2013 και ΚΑΝ. (ΕΕ) 702/2014  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την επεξεργασία, 

διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων καθώς και στην εισαγωγή δασοκομικών 

τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία.  

Θα ενισχυθούν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, σχίσης, 

ξήρανσης κ.ά. καθώς και σε παραγωγή α’ ύλης για παραγωγή ενέργειας. Επίσης θα ενισχυθούν επε νδύσεις 

που συνεισφέρουν στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των δασικών πόρων.  

Στον τομέα της εμπορίας κρίνεται απαραίτητη η στήριξη για την τυποποίηση των τελικών προϊόντων όπου 

αυτό είναι εφικτό (καυσόξυλα) και η διάθεσή τους στην αγορά.  

Επίσης θα ενισχυθεί και η μεταποιητική διαδικασία έως και την πρωτογενή επεξεργασία με την εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών και καινοτομίας και την προώθηση των υπολειμμάτων στην παραγωγή ενέργειας.  

Σημαντική θεωρείται η ενσωμάτωση της καινοτομίας τόσο για την αύξηση της αποτελε σματικότητας της 

παραγωγικής διαδικασίας όσο και για την περιβαλλοντική προστασία των δασών.  

Στόχος της υπο-δράσης είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής και του εξοπλισμού που απαιτούνται κατά τη 

διαδικασία των δασικών προϊόντων (συλλογή, υλοτομία, μεταφορά) , την πρίση, μέχρι την βιομηχανική 

επεξεργασία τους και την ενίσχυση του δασοκομικού δυναμικού.  

Οι επιλέξιμες δαπάνες της συγκεκριμένης υπο -δράσης αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, αγορά 

εξοπλισμού, γενικές δαπάνες (μελέτες, άδειες), εγκατάσταση λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, έξοδα εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης δασών και ισοδύναμων μέσων κ.ά.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

«Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας».  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  625.000,00 6,75 5,82 

Δημόσια Δαπάνη 250.000,00 4,66 3,65 

Ιδιωτική Συμμετοχή 375.000,00 9,63 9,63 

Κανονισμός  702/14 αρ. 37. Ποσοστό 40% και μέχρι 600.000,00€ μέγιστος προϋπολογισμός  
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Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι  

Ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δήμοι και 

οι ενώσεις τους, καθώς και ΜΜΕ με αντίστοιχους σκοπούς.  

Αρχές κριτηρίων επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

7 

100 

 

 

 

Αίτηση στήριξης και 

Πρόσκληση 

Συσχέτιση με το 70% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 

είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο 

σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

5 

100 

 

 

Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50 

3 

Προώθηση 

επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 

κ.ά.). 

Ναι 

7 

100 
 

Καταστατικό φορέα 

Όχι 0 



19.2  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .docx  90 

4 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

5 

100  

Πτυχίο ή Βεβαίωση 

σπουδών ή 

Βεβαίωση 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με 

τη φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική 

με το αντικείμενο της 

πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 

εκπαίδευση 
0 

5 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

5 100 

 

Έναρξη και ΚΑΔ από 

Δ.Ο.Υ. ή Βεβαίωση 

εργοδότη/φορέα 

6 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 

της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

5 

100 Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 
Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

7 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση ή 

παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 

βιοαέριο κ.λπ.) για την 

κάλυψη των αναγκών των 

μονάδων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 

20% 

5 

100 
 

 

Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

8 

Εγκατάσταση συστημάτων 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (π.χ. ISO 

14.000, EMAS) 

Ναι 

5 

100 
Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

 
Όχι 0 

9 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και 

βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο  

10 

100  

 

Αίτηση Στήριξης και 

Πρόσκληση 

Η παραγωγική διαδικασία στο 
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως 
νέα ή προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 
αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 
παραγωγική διαδικασία 

75 
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Η συσκευασία και η 
παρουσίαση των προϊόντων 

είναι νέα ή προηγμένη  ή 
γίνεται εισαγωγή μιας 

σημαντικά βελτιωμένης 
διαδικασίας παραγωγής για τη 
συγκεκριμένη επιχείρηση, το 
αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον 
όγκο παραγωγής της, την 

ποιότητα των προϊόντων ή το 
κόστος παραγωγής της 

50 

10 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία άνω 
των δύο (2) νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  

5 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  
μίας έως 2 νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία έως 
μίας (1) νέας θέσης 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου δεν 
προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

11 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

8 

100 

Αίτηση Στήριξης, 

Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 

Εγκατάστασης, 

Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 

Αιτήσεις για την 

έκδοση των 

προηγούμενων 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 

12 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κ.λπ.) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

2 

100 

 

 

Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 
που απαιτείται 

0 
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13 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  

5 100 

Αίτηση Στήριξης. 

Σχετικά 

προτιμολόγια 

14 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

10 

100 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

15 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 

το είδος και το μέγεθος του 

έργου  

1 

50 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου 

50 

16 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10 

100 
 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

17 
Συσχέτιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 

5 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Κριτήρια  

Περιφέρειας 
Όχι 0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.7.1 : Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα) 

Τίτλος Δράσης Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Κωδικός Δράσης  19.2.7 

Τίτλος υπο-δράσης Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα)  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.7.1 

Νομική βάση* Άρθρο 35 Καν. 1305/13, Άρθρο 27 Καν. 651/14  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση υποστηρίζει έργα πειραματικής εφαρμογής ή και εφαρμοσμένης έρευνας με 

απώτερο σκοπό τη δοκιμή υφιστάμενης καινοτομίας και τον έλεγχο της εφαρμογής της στα δεδομένα της 

Ελλάδας. Τέτοια έργα θα πρέπει να στοχεύουν στη διάδοση της γνώσης σε όλα τα επίπεδα και να 

προσφέρουν πρόσθετη αξία στα παραγόμενα προϊόντα, τόσο από πλευράς ανταγωνισμού όσο και σε ό,τι 

αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των πόρων.  

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει διαφόρους φορείς όπως επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργα στήρια 

ελέγχου, παραγωγούς,  κλπ.  

Οι επενδύσεις σε καινοτομίες και πιλοτικά έργα αποκτούν ξεχωριστή βαρύτητα στο Τοπικό Πρόγραμμα, 

καθώς προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία και αποτελούν σημαντικό δείκτη οικονομικής ανάπτυξης για 

μια περιοχή. Για το λόγο αυτό αποτελούν και ξεχωριστή θεματική κατεύθυνση.  

Η υλοποίηση πιλοτικών έργων αφορά σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εκτός γεωργικού τομέα και 

συνδυάζεται με την επιμέρους στρατηγική ανάπτυξης «υιοθέτηση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών 

και μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία», όπως αυτή προσδιορίστηκε στην ανάλυση SWOT του τοπικού 

προγράμματος. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 «Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης &  της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ 

διαφορετικών περιοχών, εταίρων & κρατών».  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  61.538,46 0,66 0,57 

Δημόσια Δαπάνη 40.000,00 0,74 0,58 

Ιδιωτική Συμμετοχή 21.538,46 0,55 0,55 

Καν. 1407/13 (De Minimis) που παρέχει τη δυνατότητα επιχορήγησης έως και 65%, καθώς πρόκειται για 

δράσεις συνεργασίας και καινοτομίας.  

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης καθώς και περιοχές άλλων κρατών – μελών που είναι επιλέξιμες για 

στήριξη.  
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Εν δυνάμει δικαιούχοι  

Φυσικά και νομικά πρόσωπα, φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.  

Αρχές κριτηρίων επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

10 

100 

 

 

 

Αίτηση στήριξης 

και Πρόσκληση 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 

0 

2 
Αξιολόγηση συνεργατικού 

σχηματισμού  

(για κάθε μέλος δίδονται 10 

βαθμοί - μέγιστος αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 10) 

10 100 

Αίτηση Στήριξης, 

Καταστατικό 

φορέα ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό 

σύμπραξης 

/συνεργασίας, 

Βιογραφικά 

σημειώματα 

3 

Εμπειρία του υπευθύνου 
στην εκτέλεση και 
συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο 
υπεύθυνος έχει 

συμμετάσχει τουλάχιστον 
σε ένα έργο συνεργασίας) 

Ναι 

10 

100 

Αποδεικτικά 
τεκμηρίωσης της 

σχετικής 
εμπειρίας του 

υπευθύνου 
Όχι 0 

4 

Ικανότητα, εμπειρία και 

αξιοπιστία των μελών  του 

δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών της 
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε 

άλλο σχήμα συνεργασίας 

10 

100 

Αίτηση Στήριξης, 
Καταστατικό 

φορέα ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό 

σύμπραξης 
/συνεργασίας, 

Βιογραφικά 
σημειώματα, 
αποδεικτικά 

συμμετοχής σε 
παλιότερα 
σχήματα 

συνεργασίας 

Ποσοστό <50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε 

άλλο σχήμα συνεργασίας 

0 
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5 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και 

βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο 

15 
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Αίτηση Στήριξης 

και Πρόσκληση 

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα 

ή προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 

συστημάτων αυτοματισμού-

ελέγχου-καταγραφής δεδομένων 

στην παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση 

των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή 

μιας σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 

παραγωγής της, την ποιότητα των 

προϊόντων ή το κόστος παραγωγής  

50 

6 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

8 

100 

Αίτηση Στήριξης, 

Άδεια 

Λειτουργίας, 

Άδεια 

Εγκατάστασης, 

Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις 

για την έκδοση 

των 

προηγούμενων 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

7 

 

Σύσταση Φορέα 

 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή 
δεν απαιτείται σύσταση φορέα 

2 

100 

 

Έναρξη στην 

Δ.Ο.Υ. 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0 

8 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

10 100 

 

Αίτηση Στήριξης 
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Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 
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Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου  

5 

50 
 

Αίτηση Στήριξης 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

50 
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Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 
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Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

11 

Συσχέτιση της πρότασης 

με Έξυπνη Εξειδίκευση 

(RIS)  

Ναι 

5 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Κριτήρια  

Περιφέρειας 
Όχι 0 

12 

Συμμετοχή συλλογικών ή 

ερευνητικών φορέων στη 

συνεργασία 

Συμμετοχή ερευνητικού φορέα 

5 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Καταστατικό 

φορέα ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό 

σύμπραξης 

/συνεργασίας 

Συμμετοχή συλλογικού ή 

συνεργατικού φορέα 
50 

Κανένα από τα παραπάνω 0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.7.2 : Ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των 

τροφίμων και της δασοπονίας 

Τίτλος Δράσης Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων  

Κωδικός Δράσης  19.2.7 

Τίτλος υπο-δράσης Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα 

των τροφίμων και της δασοπονίας  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.7.2 

Νομική βάση* Άρθρο 35 Καν. 1305/13, Άρθρο 27 Καν. 651/14  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Στο πλαίσιο της υπο-δράσης, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν 

να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης στην αναζήτηση νέων 

καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής  όπως και πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία 

του περιβάλλοντος, αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα τροφίμων. Η συνεργασία θα περιλαμβάνει διαφόρους 

φορείς όπως επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργαστήρια ελέγχου, παραγωγούς,  κλπ.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  46.153,85 0,50 0,43 

Δημόσια Δαπάνη 30.000,00 0,56 0,44 

Ιδιωτική Συμμετοχή 16.153,85 0,42 0,42 

Καν. 1407/13 (De Minimis) που παρέχει τη δυνατότητα επιχορήγησης έως και 65%, καθώς πρόκειται για 

δράσεις συνεργασίας και καινοτομίας.  

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης καθώς και περιοχές άλλων κρατών – μελών που είναι επιλέξιμες για 

στήριξη.  

Εν δυνάμει δικαιούχοι  

Φυσικά και νομικά πρόσωπα, φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.  

 

Αρχές κριτηρίων επιλογής  
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 
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Αίτηση στήριξης 

και Πρόσκληση 
Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 

0 

2 
Αξιολόγηση συνεργατικού 

σχηματισμού  

(για κάθε μέλος δίδονται 10 

βαθμοί - μέγιστος αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 10) 

10 100 

Αίτηση Στήριξης, 

Καταστατικό 

φορέα ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό 

σύμπραξης 

/συνεργασίας, 

Βιογραφικά 

σημειώματα 

3 

Εμπειρία του υπευθύνου 

στην εκτέλεση και 

συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο 

υπεύθυνος έχει 

συμμετάσχει τουλάχιστον 

σε ένα έργο συνεργασίας) 

Ναι 

10 

100 
 

Αποδεικτικά 

τεκμηρίωσης της 

σχετικής 

εμπειρίας του 

υπευθύνου 

Όχι 0 

4 

Ικανότητα, εμπειρία και 

αξιοπιστία των μελών  του 

δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε 

άλλο σχήμα συνεργασίας 

10 

100 

 

Αίτηση Στήριξης, 
Καταστατικό 

φορέα ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό 

σύμπραξης 
/συνεργασίας, 

Βιογραφικά 
σημειώματα, 
αποδεικτικά 

συμμετοχής σε 
παλιότερα 
σχήματα 

συνεργασίας 

 

Ποσοστό <50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε 

άλλο σχήμα συνεργασίας 

0 
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5 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και 

βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο 
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Αίτηση Στήριξης 

και Πρόσκληση 

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα 

ή προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 

συστημάτων αυτοματισμού-

ελέγχου-καταγραφής δεδομένων 

στην παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση 

των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή 

μιας σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 

παραγωγής της, την ποιότητα των 

προϊόντων ή το κόστος παραγωγής 

της 

50 
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Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 
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Αίτηση Στήριξης, 

Άδεια 

Λειτουργίας, 

Άδεια 

Εγκατάστασης, 

Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις 

για την έκδοση 

των 

προηγούμενων 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 
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Σύσταση Φορέα 

 

 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή 

δεν απαιτείται σύσταση φορέα 2 

100 

 

 

Έναρξη στην 

Δ.Ο.Υ. 

 

 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
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8 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   
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Αίτηση Στήριξης 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

9 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου  

5 

50 
 

Αίτηση Στήριξης 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

50 

10 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10 

100 
 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

11 

Συσχέτιση της πρότασης 

με Έξυπνη Εξειδίκευση 

(RIS)  

Ναι 

5 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Κριτήρια  

Περιφέρειας 
Όχι 0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.7.3 : Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων 

εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την 

εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 

Τίτλος Δράσης Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων  

Κωδικός Δράσης  19.2.7 

Τίτλος υπο-δράσης Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων 

εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την 

ανάπτυξη ή/και την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον 

αγροτουρισμό  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.7.3 

Νομική βάση* Άρθρο 35 Καν. 1305/13, Άρθρο 27 Καν. 651/14  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υποδράσης  

Πρόκειται για υπο-δράση που ενισχύει τις συνέργειες, τις συνεργασίες και τις δικτυώσεις μεταξύ μικρών 

επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς 

και για την ανάπτυξη και / ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.  

Στο πλαίσιο αυτό θα ενισχυθούν συνεργασίες διάφορων φορέων του τουριστικού κυκλώματος όπως 

ταξιδιωτικά γραφεία, εστιατόρια και επιχειρήσεις αναψυχής, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις υπηρεσιών 

εναλλακτικού τουρισμού, διαφημιστικές εταιρείες κλπ.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  46.153,85 0,50 0,43 

Δημόσια Δαπάνη 30.000,00 0,56 0,44 

Ιδιωτική Συμμετοχή 16.153,85 0,42 0,42 

Καν. 1407/13 (De Minimis) που παρέχει τη δυνατότητα επιχορήγησης έως και 65%, καθώς πρόκειται για 

δράσεις συνεργασίας και καινοτομίας.  

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης καθώς και περιοχές άλλων κρατών – μελών που είναι επιλέξιμες για 

στήριξη.  

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα, φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.  
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Αρχές κριτηρίων επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

10 

100 

 

 

Αίτηση στήριξης και 

Πρόσκληση 
Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 

0 

2 
Αξιολόγηση συνεργατικού 

σχηματισμού  

(για κάθε μέλος δίδονται 10 

βαθμοί - μέγιστος αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 10) 

10 100 

Αίτηση Στήριξης, 

Καταστατικό φορέα 

ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό 

σύμπραξης 

/συνεργασίας, 

Βιογραφικά 

σημειώματα 

3 

Εμπειρία του υπευθύνου 

στην εκτέλεση και 

συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο 

υπεύθυνος έχει 

συμμετάσχει τουλάχιστον 

σε ένα έργο συνεργασίας) 

Ναι 

10 

100 
 

Αποδεικτικά 

τεκμηρίωσης της 

σχετικής εμπειρίας 

του υπευθύνου Όχι 0 

4 

Ικανότητα, εμπειρία και 

αξιοπιστία των μελών  του 

δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε 

άλλο σχήμα συνεργασίας 

10 

100 

Αίτηση Στήριξης, 
Καταστατικό φορέα 

ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό 

σύμπραξης 
/συνεργασίας, 

Βιογραφικά 
σημειώματα, 
αποδεικτικά 

συμμετοχής σε 
παλιότερα σχήματα 

συνεργασίας 

Ποσοστό <50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε 

άλλο σχήμα συνεργασίας 

0 
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5 

Καινοτόμος χαρακτήρας 

της πρότασης / Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (τουρισμός / 

υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 

καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 

20 100 

 

Αίτηση Στήριξης και 

Πρόσκληση 

6 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

8 

100 

Αίτηση Στήριξης, 

Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 

Εγκατάστασης, 

Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 

Αιτήσεις για την 

έκδοση των 

προηγούμενων 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

 

30 

7 

 

 

Σύσταση Φορέα 

 

 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή 

δεν απαιτείται σύσταση φορέα 2 

100 

 

 

Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

8 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

10 

100 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

 

0 
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9 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου  

5 

50 
 

Αίτηση Στήριξης 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

50 

10 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10 

100 
 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

11 

Συσχέτιση της πρότασης 

με Έξυπνη Εξειδίκευση 

(RIS)  

Ναι 

5 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Κριτήρια  

Περιφέρειας 
Όχι 0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.7.7 : Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού 

για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών 

Τίτλος Δράσης Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων  

Κωδικός Δράσης 19.2.7 

Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για 

τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών 

αγορών 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.7.7 

Νομική βάση* Άρθρο 35 Καν. 1305/13, Άρθρο 27 Καν. 651/14  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Στο πλαίσιο της υπο-δράσης θα ενισχυθεί η στήριξη της οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων 

στην αλυσίδα εφοδιασμού (όπως παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, 

έμποροι λιανικής),  όπως και των δραστηριοτήτων προώθησης με σκοπό:  

- τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού  

- τη δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορών Παραγωγών – Farmers’ Markets σύμφωνα με την ισχύουσα 

Εθνική Νομοθεσία)  

Όσον αφορά στη δημιουργία τοπικών αγορών αυτή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 

ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τις Αγορές παραγωγών - Farmers’ Markets προκειμένου να συμμετέχουν 

αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων. Σκοπός τους θα είναι η απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό 

κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν. Τα προϊόντα (νωπά ή / και μεταποιημένα) προέρχονται 

αποκλειστικά από δικές τους πρώτες ύλες.  

Όλες οι συνεργασίες που θα δημιουργηθούν στο συγκεκριμένο υπομέτρο θα έχουν σαν σκοπό τη διάθε ση του 

προϊόντος απευθείας στο καταναλωτικό κοινό χωρίς να παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός μεσολαβητή, 

μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Οι συνεργασίες θα είναι νέες και θα έχουν σκοπό τη διάθεση των 

προϊόντων τους μέσω λιανοπωλητών στους καταναλωτές ή  μέσω των Αγορών Παραγωγών. 

Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή / διευκολυντή (Innovation Broker / Facilitator) για τη διευκόλυνση της 

εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη συνεργασιών.  

Οι ενέργειες προώθησης που ενισχύονται στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου,  θα συμβάλλουν στην 

ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη βραχέων αλυσίδων ή τοπικής αγοράς και θα προβάλλουν 

τα πλεονεκτήματα της αγοράς προϊόντων μέσω αυτού του τρόπου.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 

προγράμματος  

Συνολικός Προϋπολογισμός  53.846,15 0,58 0,50 
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Δημόσια Δαπάνη 35.000,00 0,65 0,51 

Ιδιωτική Συμμετοχή 18.846,15 0,48 0,48 

Καν. 1407/13 (De Minimis) που παρέχει τη δυνατότητα επιχορήγησης έως και 65%, καθώς πρόκειται για 

δράσεις συνεργασίας και καινοτομίας.  

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

Εν δυνάμει δικαιούχοι  

Σχήματα συνεργασίας φορέων στα οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν 

εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και 

δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτου ργία τους. 

Τα μέλη των συνεργασιών δύναται να είναι παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις,  

μεταποιητές, έμποροι λιανικής, Δήμοι, καταναλωτές και οργανώσεις τους.  

Αρχές κριτηρίων επιλογής  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

10 

100 

 

 

 

Αίτηση στήριξης και 

Πρόσκληση 

Συσχέτιση με το 70% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

0 

2 Αξιολόγηση συνεργατικού 
σχηματισμού  

(για κάθε μέλος δίδονται 10 
βαθμοί - μέγιστος αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 10) 
10 100 

Αίτηση Στήριξης, 
Καταστατικό φορέα ή 
ιδιωτικό συμφωνητικό 

σύμπραξης 
/συνεργασίας, 

Βιογραφικά 
σημειώματα 

3 

Εμπειρία του υπευθύνου 
στην εκτέλεση και 
συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο υπεύθυνος 
έχει συμμετάσχει 

τουλάχιστον σε ένα έργο 
συνεργασίας) 

Ναι 

10 

100 

 

Αποδεικτικά 
τεκμηρίωσης της 

σχετικής εμπειρίας 
του υπευθύνου Όχι 0 
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4 

Ικανότητα, εμπειρία και 

αξιοπιστία των μελών  του 

δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει 

σε άλλο σχήμα συνεργασίας 

10 

100 

Αίτηση Στήριξης, 

Καταστατικό φορέα ή 

ιδιωτικό συμφωνητικό 

σύμπραξης 

/συνεργασίας, 

Βιογραφικά 

σημειώματα, 

αποδεικτικά 

συμμετοχής σε 

παλιότερα σχήματα 

συνεργασίας 

Ποσοστό <50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει 

σε άλλο σχήμα συνεργασίας 

0 

5 

Καινοτόμος χαρακτήρας 

της πρότασης / Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (τουρισμός / 

υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 

καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 

20 100 

 

Αίτηση Στήριξης και 

Πρόσκληση 

6 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

8 

100 

 

 

Αίτηση Στήριξης, 

Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια Εγκατάστασης, 

Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 

Αιτήσεις για την 

έκδοση των 

προηγούμενων 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 

7 

 

 

Σύσταση Φορέα 

 

 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κ.λπ.) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 2 

100 

 

 

Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται 

 

0 
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8 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

10 

100 

 

 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

50 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

9 

Ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 

το είδος και το μέγεθος του 

έργου  

5 

50 

 

 

Αίτηση Στήριξης 
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου 

50 

10 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10 

100 
 

 

 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

11 
Συσχέτιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 

5 

100 Αίτηση Στήριξης, 

Κριτήρια  Περιφέρειας 
Όχι 0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  (30% της μέγιστης βαθμολογίας)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

100 
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4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Επιλεξιμότητα δαπανών  

Ως έναρξη της  περιόδου  επιλεξιμότητας των δαπανών θεωρείται η οριστική υποβολή της 

αιτήσεως από το δικαιούχο στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με 

εξαίρεση τις πράξεις που εμπίπτουν στον Καν 1407/2013 η επιλεξιμότητα των οποίων ξεκινάει 

από την ημερομηνία έγκρισης του Τοπικού Προγράμματος (12/12/2016). Δαπάνες που 

πραγματοποιούνται και εξοφλούνται πριν την τελική ένταξη της πράξης, γίνονται με 

αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου. 

Όσον αφορά στις Γενικές Δαπάνες, είναι επιλέξιμες:  

1. Από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού προγράμματος (12/12/2016), για χρήση των 

Καν 1305/2013 και 1407/2013. 

2. Από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης στήριξης για χρήση των Καν. 

651/2014 και 702/2014. 

Οι Γενικές δαπάνες για να είναι επιλέξιμες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά το προτεινόμενο 

έργο. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις πράξεις οι οποίες υλοποιούνται δυνάμει των κανονισμών 

651/2014 και 702/2014  πρέπει να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου και για τον σκοπό αυτό 

δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την οριστική 

υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από τους δικαιούχους. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες και 

η αγορά γης, που πραγματοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης δεν αναιρούν 

τον χαρακτήρα κινήτρου. Στην περίπτωση αυτή αποτελούν μη επιλέξιμη δαπάνη. 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες 

υποδράσεων εκτός των Υποδράσεων 19.2.1.1 και 19.2.1.2, δύναται να είναι: 

1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά 

οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε περιπτώσεις πράξεων που περιλαμβάνουν 

κτιριακές υποδομές, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου 

προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της επένδυσης, για ποσό μέχρι το 10 % των 

συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %. 

Ειδικότερα, για τις πράξεις που ενισχύονται βάσει του Καν (ΕΕ) 702/2014 το ποσοστό δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 10% ακόμα και στις περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων και πρώην 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων.  
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2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό 

που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης. Επίσης  ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων 

εφόσον αντιστοιχούν στην δυναμικότητα ή της ανάγκες της μονάδας και δεν αποτελούν 

μεμονωμένη δαπάνη αλλά συμπληρωματική δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις. Σε 

περίπτωση χρήσης του Άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 δεν είναι επιλέξιμες επενδύσεις 

που συνδέονται με την παραγωγή βιοκαυσίμων ή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων 

ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για 

την λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού 

τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.  Δεν είναι 

επιλέξιμα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ή πελατών, εκτός αν σε επιμέρους υποδράσεις 

περιγράφεται διαφορετικά. Σε περίπτωση χρήσης του Καν 1407/2014, δεν είναι επιλέξιμες 

οι δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.  

4.  Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από 

διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και 

πιστοποίησης. 

5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων 

ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων 

και φωτοτυπικών. 

6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής 

προστασίας εγκαταστάσεων. 

7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως 

αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την 

περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για 

μελέτες σκοπιμότητας. Οι δαπάνες αυτές εν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του 

Συνολικού Κόστους της πράξης. Επίσης στις δαπάνες αυτές δύναται να συμπεριλαμβάνεται 

και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης 

στήριξης.  

8.  Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, 

δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα. αγοράς για τη 

διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση). 
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9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και 

μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης. Στις περιπτώσεις πράξεων που 

ενισχύονται βάσει των κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 και 702/2014 θα πρέπει να ελέγχεται η 

επιλεξιμότητα των δαπανών αυτών με βάση το χρησιμοποιούμενο άρθρο. Οι δαπάνες που 

αφορούν την κατασκευή ιστοσελίδας και έντυπου διαφημιστικού υλικού της επενδύσεις 

αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει των 

κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14)  και 702/2014 οι δαπάνες έντυπου διαφημιστικού 

υλικού δεν είναι επιλέξιμες. 

10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, 

ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ, εντός των ορίων του οικοπέδου. Στις 

περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει των κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14)  

και 702/2014 οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες. 

11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της 

επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση). Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει 

των κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14)  και 702/2014 οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι 

επιλέξιμες. 

12. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής 

ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εφόσον αυτό προσελήφθη, 

για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την 

ολοκλήρωσή του, σε περίπτωση αυτεπιστασίας. Στις περιπτώσεις πράξεων που 

ενισχύονται βάσει των κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14)  και 702/2014 οι ανωτέρω 

δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες. 

13. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, είναι επιλέξιμος, κατά το μέρος που δεν είναι ανακτήσιμος 

δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. 

14.  Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.1.1 και 19.2.1.2: Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι αποκλειστικά: 

α) δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης και 

επίδειξης, 

β) τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, 

καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην εκμετάλλευση. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες των Υποδράσεων αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες. 

Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη είναι μη επιλέξιμη 

15. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1 και 19.2.3.2: Οι επιλέξιμες δαπάνες, 

πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων 1 έως 13, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις 

εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 
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 Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής των 

προϊόντων της επιχείρησης  καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού (όπως εξοπλισμός 

αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.) που απαιτείται σε περίπτωση που η επιχείρηση 

διατηρεί ή δημιουργεί χώρο  επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες. 

 Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσμησης σε 

περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο  επισκέψιμο για το κοινό και 

επιχειρηματίες. 

 Η αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης Ελαιολάδου, μέχρι του ποσού των 30.000. 

Η δαπάνη αυτή αφορά αποκλειστικά ενεργούς ή επαγγελματίες αγρότες, μόνο για την 

ιδία παραγωγή τους  και το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι τυποποιημένο σε 

συσκευασίες μέχρι πέντε (5) λίτρων.  

16. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω 

περιπτώσεων 1 έως 13, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις 

του παρόντος Άρθρου, είναι: 

 Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού όπως η αγορά- κατασκευή παραδοσιακών ξύλινων 

σκαφών, λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά 

αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης. Επίσης η αγορά οχημάτων μεταφοράς 

πελατών για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον 

τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους και μέχρι του ποσού των 30.000€ για τα 

οχήματα αυτά. 

 Κατασκευή οικίσκου – αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης – εξυπηρέτησης της 

επένδυσης, μέχρι 40 τ.μ, μόνο για επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων. 

 Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης. 

 Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας). 

17. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.4 και 19.2.3.4: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω 

περιπτώσεων 1 έως 13, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις 

του παρόντος Άρθρου, είναι: 

 Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, 

δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη 

διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση). 

18. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.5 και 19.2.3.5: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω 

περιπτώσεων 1 έως 13, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις 

του παρόντος Άρθρου, είναι: 
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 Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) εφόσον αποτελούν λειτουργικό 

τμήμα της επιχείρησης. 

 Αγορά οχημάτων ειδικού τύπου που συνδέονται με τον σκοπό της επένδυσης (π.χ 

ειδικά οχήματα μεταφοράς ΑΜΕΑ σε επενδύσεις συνδεόμενες με την υγεία.) 

19. Ειδικά για την Υποδράση 19.2.6.2: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω 

περιπτώσεων 1 έως 13, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις 

του παρόντος Άρθρου, είναι: 

 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων π.χ. κορμοπλατείες. 

 Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης. 

 Εργαλεία υλοτομίας, αποφλοίωσης, τεμαχισμού, αποκομιδής και μεταφοράς και λοιπά 

ειδικά εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης και της 

γεωμορφολογίας της περιοχής. 

 Ζώα σύρσης και φόρτου, για την κινητοποίηση ξύλου από δυσπρόσιτες περιοχές. 

 Εξοπλισμός για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας. 

 Δαπάνες πιστοποίησης προέλευσης ξυλείας, συστημάτων δέουσας επιμέλειας, 

λογισμικού παρακολούθησης δασών και εμπορικών σημάτων. Στην περίπτωση αυτή 

είναι επιλέξιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός ή συστήματα εξοπλισμού όχι όμως τα 

λειτουργικά κόστη. 

 Δαπάνες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης δασών ή ισοδύναμων μέσων,  διαχειριστικές 

εκθέσεις, πίνακες υλοτομίας. 

20. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.7.1 έως και 19.2.7.8: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των 

ανωτέρω περιπτώσεων 1 έως 13, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω 

Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 

 Δαπάνες για μελέτες – επιχειρηματικά σχέδια. Αφορά δαπάνες, όπως οι μελέτες 

σκοπιμότητας, έρευνα αγοράς, εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων των 

δικαιούχων. 

 Δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό 

τους σχέδιο. 

 Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας, 

το συντονισμό της  και την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου (αμοιβές ήδη 

απασχολούμενου και νέου προσωπικού, αναλώσιμα υλικά, έξοδα μετακίνησης). 

 Το κόστος χρήσης μηχανημάτων ή μίσθωση αυτών, εδαφών και λοιπών παγίων που 

διαθέτουν είτε οι παραγωγοί είτε τα ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη – πιλοτική 

δοκιμή των αποτελεσμάτων της πράξης. 
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 Ανθρωποημέρες προσωπικού (δύναται να συμπεριλαμβάνει εργασία ερευνητή για την 

προσαρμογή ή τη δοκιμή της εφαρμογής), αλλά και των παραγωγών και άλλων φορέων 

που σχετίζονται με την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες που 

αφορούν στην υλοποίηση του έργου/επιχειρηματικού σχεδίου. 

 Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου (όπως 

δημιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίων, διοργάνωση ημερίδων, έξοδα μετακίνησης, 

κόστος μεταφράσεων). 

 Απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.  

 Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων 

υλών, εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστήματα διανομής, 

επαγγελματικά αυτοκίνητα μεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ. 

 Δαπάνες σύστασης και οργάνωσης φορέα (μελέτη σκοπιμότητας, νομικά και λοιπά 

έξοδα, λογότυπο, αγορά επίπλων και εξοπλισμού γραφείου, εξοπλισμός για εκθέσεις  

κλπ). 

21. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.6 και 19.2.3.6 : Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των 

ανωτέρω, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος 

Άρθρου, είναι: 

 Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής των 

προϊόντων της επιχείρησης καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού (όπως εξοπλισμός 

αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.) που απαιτείται σε περίπτωση που η επιχείρηση 

διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες. 

 Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσμησης σε 

περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και 

επιχειρηματίες. 

 Η αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης Ελαιολάδου, μέχρι του ποσού των 30.000. 

Η δαπάνη αυτή αφορά την ιδία παραγωγή και το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι 

τυποποιημένο σε συσκευασίες μέχρι πέντε (5) λίτρα. 

 Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά 

αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης, αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις 

επιχειρήσεις εναλλακτικού / θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως 

η αναγκαιότητά τους και μέχρι του ποσού των 30.000€ για τα οχήματα αυτά. 

 Κατασκευή οικίσκου – αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης – εξυπηρέτησης της 

επένδυσης, μέχρι 40 τ.μ., μόνο για επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων. 

 Έργα πράσινου καθώς και έργα διακόσμησης. 
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 Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας). 

 

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δαπάνες είναι ενδεικτικές για κάθε Υποδράση καθόσον η 

επιλεξιμότητα κάθε δαπάνης εξαρτάται από τον Κανονισμό κρατικών ενισχύσεων καθώς και 

το συγκεκριμένο άρθρο που χρησιμοποιείται από την εκάστοτε πρόσκληση. 

Μη επιλέξιμες δαπάνες 

Ως μη επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες 

υποδράσεων είναι: 

 

1. Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή 

προηγούμενη χρήση τους. 

2. Έργα απλής συντήρησης κτιριακών  εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των μεμονωμένων 

επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και έργα συντήρησης 

μηχανολογικού εξοπλισμού. 

3. Προσωρινά έργα μη άμεσα συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (πχ προσωρινό  

υπόστεγο  για την φύλαξη υλικών, κ.λπ.). 

4. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου/γηπέδου εγκατάστασης της μονάδας. 

5. Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, 

αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων. 

6. Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.) εκτός και 

αν η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί, επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες, τμήμα. 

7. Δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ασφάλιστρα, κεφάλαιο κίνησης και 

δαπάνες αναλωσίμων υλικών. 

8. Τα μεταχειρισμένα  οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 

9. Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας κατηγορίας, 

μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνεται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον 

ο εξοπλισμός που  αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί. 

10. Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από 

άλλο επενδυτικό πρόγραμμα. 

11. Παραγωγικές δαπάνες ή δαπάνες εξοπλισμού, με σκοπό τη συμμόρφωση με τα 

υποχρεωτικά Ενωσιακά πρότυπα. 

12. Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά την έγκριση της  

αίτησης στήριξης. 
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13. Υπερβάσεις εγκεκριμένου κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές 

στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου. 

14. Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής 

θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του 

παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση. 

15. Αμοιβές προσωπικού για την λειτουργία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των 

επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης. 

16. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1 και 19.2.3.2: Οι μη επιλέξιμες 

δαπάνες, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος 

Άρθρου, είναι: 

 Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει 

περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων. 

 Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων. 

 Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια 

δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος. 

 Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές 

περιοχές. 

17. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.5 και 19.2.3.5: Οι μη επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των 

ανωτέρω, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος 

Άρθρου, είναι: 

 Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια απλού οχήματος μεταφοράς. 

Ειδικές  περιπτώσεις  επιλεξιμοτήτων 

 

1. Όσον αφορά στις υποδράσεις :  19.2.2.3 και 19.2.3.3 ορίζεται το ποσό των είκοσι 

χιλιάδων ΕΥΡΩ (20.000 ΕΥΡΩ)  ως μέγιστο όριο επιλέξιμων δαπανών σε περιπτώσεις 

δικαιούχων που υποβάλλουν πρόταση η οποία θα φορά κυρίως δαπάνες προβολής της 

περιοχής (όπως ιστοσελίδα, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ) και δεν θα περιλαμβάνει 

κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών. 

2. Όσον αφορά στις υποδράσεις : 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.3.1, 19.2.3.2 και  

19.2.3.4 θεωρείται επιλέξιμη η δαπάνη κατασκευής οικίσκου ή συγκεκριμένου χώρου 

για τις ανάγκες φύλαξης της πράξης μέχρι επιφάνειας  είκοσι τετραγωνικών μέτρων 

(20 τ.μ.)  
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5. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, 

απαιτούνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια 

μίσθωση που να καλύπτει χρονική περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη  επί του γηπέδου 

ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου, στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Σε 

περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή σε 

περίπτωση μικρών προσθηκών που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου οι οποίες 

σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από το 10% του αιτούμενου κόστους, εννέα (9) έτη.  

Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΤΠ, γίνονται δεκτά προσύμφωνα μίσθωσης ή 

αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου. 

Οι παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίζονται από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της 

πρόσκλησης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών εγγράφων. Σε κάθε 

περίπτωση η ημερομηνία υπογραφής τους θα πρέπει να είναι πριν την υποβολή της αίτησης 

στήριξης. 

Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών, 

εκτός της περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την ίδια 

φύση επένδυσης ή θα προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την υλοποίηση της πρότασης 

ή από δάνειο για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από την οποία επλήγη η 

επιχείρηση. 

Σε περίπτωση που σκοπός της πράξης είναι αποκλειστικά ή εν μέρει ο  οινοτουρισμός με την 

έννοια του Ν. 4276/2014(ΦΕΚ 155/Α/30−07−2014), τότε ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί στο 

σύνολό του ή στο μέρος που αναλογεί στην επένδυση τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 1746/21-01-

2015 (ΦΕΚ135/Β/2015). 
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6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

Χρηματοδοτικό σχήμα   

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται 

βάσει των επιλέξιμων δαπανών. Ο προϋπολογισμός που διαμορφώνεται μετά την εξέταση - 

αξιολόγηση του κάθε αιτήματος στήριξης αποτελεί τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του 

έργου. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε αύξηση του επιχορηγούμενου  

προϋπολογισμού του έργου. 

Είδος της ενίσχυσης και ποσά στήριξης  

α. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν 

μπορεί να υπερβεί τις 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό 

και τις 100.000€ για άυλες πράξεις. 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα 

ανωτέρω όρια ωστόσο ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός προσδιορίζεται σύμφωνα με 

τη διαθεσιμότητα των πόρων της πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι 

υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και 

παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της πράξης και το σύνολο του 

υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή. 

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να 

ανέλθει στις 200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί 

ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε 

περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σε κάθε περίπτωση τα όρια προϋπολογισμών που 

τίθενται στο Άρθρο 4 της ΚΥΑ 2635/13-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017), αφορούν στο 

Συνολικό Κόστος της πράξης.  

β. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία 

υποδομών ή σε αγορά μηχανολογικού ή λοιπού εξοπλισμού.  

γ. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, είναι επιλέξιμος, κατά το μέρος που δεν είναι ανακτήσιμος 

δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας. 

Επιτρέπεται η κατάθεση μόνο μίας αίτησης στήριξης ανά ΑΦΜ στα πλαίσια της ίδιας 

Υποδράσης  ανά Τοπικό πρόγραμμα για όλη την περίοδο 2014-2020. Εξαίρεση αποτελεί η 

περίπτωση απόρριψης της αίτησης στήριξης, σε προηγούμενη πρόσκληση.  
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Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια αιτήσεις 

στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης  ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά συμμετοχής του στα 

Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης, δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% 

για όλη την περίοδο 2014-2020.  

Δεν θεωρείται διαφορετική Υποδράση, η διαφοροποίηση μεταξύ Οριζόντιας εφαρμογής μιας 

Υποδράσης και εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους στο ίδιο ΤΠ 

εφόσον το περιεχόμενο της Υποδράσης είναι το ίδιο (Άρθρο 3 ΚΥΑ 2635/13-09-2017, ΦΕΚ 

3313/Β/20-09-2017)). 

 

Ένταση της ενίσχυσης 

Η ένταση της ενίσχυσης των αιτήσεων στήριξης και η ιδιωτική συμμετοχή του δυνητικού 

δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης, παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα IV.  

Στον πίνακα του Παραρτήματος 9.1 τίθενται και οι όποιες διαφοροποιήσεις του ποσοστού της 

έντασης ενίσχυσης που προκύπτουν από την κάθε υπο-δράση (π.χ. μέγεθος επιχείρησης). 

Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης, σε όρους παρούσας αξίας κατά το χρόνο 

χορήγησης της ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον Καν. Ε.Ε. 651/2014. 

 

Ιδιωτική συμμετοχή 

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, σε ότι αφορά την πράξη, προκύπτει από την διαφορά 

της Δημόσιας Δαπάνης από το Συνολικό Προϋπολογισμό του έργου.  

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο ή/και συνδυασμό τους. Το 

δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού 

δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό 

επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. 

Σε περίπτωση που χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται με επιχορηγήσεις: 

α) οι διατάξεις που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εφαρμόζονται σε όλες 

τις μορφές στήριξης για τις εν λόγω πράξεις.  
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β) πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και 

συνδυασμού επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.  

γ) πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε μορφή στήριξης. 

δ) μπορεί ο συνδυασμός τους να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων 

των συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης 

δαπάνης (το τμήμα χρηματοδοτικού εργαλείου υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ μαζί με την 

Επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή ίσο του επιχορηγούμενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου). 

ε) οι επιχορηγήσεις δεν χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη από 

χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.  

στ) τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησιμοποιούνται για τη προχρηματοδότηση 

επιχειρήσεων. 

Επισημαίνεται ότι όταν το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο 

Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής σωρεύει με την επιχορήγηση κατά τον υπολογισμό του 

ορίου που θέτουν οι Κανονισμοί χορήγησης των ενισχύσεων. 

Η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να τεκμηριώνεται, είτε με  υπεύθυνη δήλωση 

του δικαιούχου, είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο. 

Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14  του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 

Επιτροπής η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής 

χρηματοδότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού δανεισμού (η έγκριση του 

δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης)  και με μορφή που δεν 

ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Όταν γίνεται χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης περί ιδίων 

πόρων, θα πρέπει να αναγράφεται ότι σε περίπτωση δανεισμού, που θα ανέρχεται στο ως άνω 

ποσοστό, το δάνειο θα πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε είδους κρατική ενίσχυση, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με 

ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων.  

Η απουσία κάθε κρατικής στήριξης, πρέπει να επιβεβαιώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

υλοποίησης του έργου που χρηματοδοτείται και σε όλα τα στάδια (αίτηση, προκαταβολή, 

ενδιάμεσες πληρωμές, τελική πληρωμή) προκειμένου η εν λόγω ενίσχυση να είναι συμβατή.  
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7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός 

του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, 

το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-

2023.  

Σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο Δικαιούχος μπορεί να ζητήσει παράταση του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου του, η οποία εγκρίνεται από την ΕΥΔ (ΕΠ) της 

οικείας Περιφέρειας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την αρχική 

καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μιας 

πράξης μπορεί να παραταθεί για έξι (6) ακόμα μήνες – μετά από έγκριση της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 

2020- σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένη αίτηση του δικαιούχου προς αυτή. 

Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω παρατάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν την 30-06-2023. 

Επίσης, η ΟΤΔ έχει δικαίωμα για αίτημα ομαδικής παράτασης των χρονοδιαγραμμάτων έργων 

της ίδιας πρόσκλησης, από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, με την κατάλληλη 

τεκμηρίωση, για το ως άνω χρονικό διάστημα.  

Η ολοκλήρωση της πράξης δηλώνετε από τον δικαιούχο με τη κατάθεση του τελευταίου 

αιτήματος πληρωμής ή τροποποίησης της πράξης στην ΟΤΔ. 

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω, η πράξη απεντάσσεται, αυτόματα από την ΕΥΔ (ΕΠ) 

της οικείας Περιφέρειας. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί δημόσια δαπάνη, αυτή 

επιστρέφεται εντόκως, με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.  
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8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τα κριτήρια επιλογής παρουσιάστηκαν  αναλυτικά σε κάθε Υπο-δράση στο κεφάλαιο 3 του 

παρόντος.  

Τα κριτήρια επιλογής παίρνουν τιμές όπως περιλαμβάνονται στις σχετικές στήλες και 

πολλαπλασιάζονται με την ανάλογη βαρύτητα. Το αποτέλεσμα κάθε κριτηρίου αθροίζεται και 

προκύπτει η συνολική βαθμολογία. Κάθε κριτήριο βαθμολογείται από 0-100 ανάλογα με το 

βαθμό επίτευξης του.   

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας επισυνάπτονται στο Παράρτημα 9.2 του παρόντος. 

Παίρνουν τιμές «ΝΑΙ» ή «ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ». Σε περίπτωση όπου ένα ή περισσότερα κριτήρια 

πάρουν τιμή «ΟΧΙ», η αίτηση στήριξης κρίνεται «μη παραδεκτή». 

Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής περιλαμβάνονται 

στην τελευταία  στήλη κάθε πίνακα. 

Επισημαίνεται ότι: η άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι υποχρεωτικό δικαιολογητικό 

και προσκομίζεται στην ΟΤΔ: 

 κατά την αρχική αίτηση ή 

 επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα 

Αποτελεσμάτων, σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης ή 

 επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Τελικού Πίνακα 

Κατάταξης, σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης από την διαδικασία των 

ενστάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση η άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής. 

Επιπλέον, για να είναι οι ενισχύσεις συμβατές με τους κοινοτικούς κανόνες θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τα παρακάτω, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης της πράξης. 

1. Σε περίπτωση χρήσης του Καν 1407/2013 από τον δικαιούχο, η ενίσχυση βάσει της 

παρούσας πρόσκλησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, 

συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα 

μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 

οικονομικών ετών.  

2. Ενίσχυση χορηγείται για αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια των Καν 702/2014 και 

651/2014, μόνο στις περιπτώσεις που διέπονται από «χαρακτήρα κινήτρου», όπως 

αυτό περιγράφεται στους ορισμούς.  
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3. Ενίσχυση χορηγείται για αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια του άρθρου 14 του Καν 

651/2014, για ΜΜΕ επιχείρησης για «αρχική επένδυση» και για μεγάλες επιχειρήσεις 

για «αρχική επένδυση για νέα δραστηριότητα», (στις περιφέρειες που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης) έτσι όπως η 

«αρχική επένδυση» και η «αρχική επένδυση για νέα δραστηριότητα» περιγράφεται 

στους ορισμούς της πρόσκλησης. 

4. Σε περίπτωση χρήσης του Καν 1407/2013 και σε περίπτωση επένδυσης μίας ενιαίας 

επιχείρησης που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων το 

ποσό των ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει  τις 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε 

περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

5. Σε περίπτωση χρήσης του Καν. ΕΕ 651/2014, ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται: 

α) στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 

οι οποίες εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), με εξαίρεση τις ενισχύσεις για 

επαγγελματική κατάρτιση, τις ενισχύσεις για πρόσβαση των ΜΜΕ σε 

χρηματοδότηση, τις ενισχύσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, τις 

ενισχύσεις καινοτομίας προς ΜΜΕ, τις ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική 

θέση και εργαζομένους με αναπηρία, τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις στις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων 

λειτουργίας· 

β) στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής 

παραγωγής, με εξαίρεση τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές, τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας, τις 

ενισχύσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, τις ενισχύσεις 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, τις ενισχύσεις για έρευνα και 

ανάπτυξη, τις ενισχύσεις καινοτομίας προς τις ΜΜΕ, τις ενισχύσεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος, τις ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση και τις 

ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και εργαζομένους με αναπηρία· 

γ) στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν 

λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται 

στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις 
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ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή 

εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς· 

δ) στις ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών 

ανθρακωρυχείων, που εμπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου 

6. Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014, ο κανονισμός δεν 

εφαρμόζεται: 

α) στις ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στον τομέα του χάλυβα, στον τομέα 

του άνθρακα, στον ναυπηγικό τομέα ή στον τομέα των συνθετικών ινών·  

β) στις ενισχύσεις στον τομέα των μεταφορών καθώς και στη συναφή υποδομή, ούτε 

στις ενισχύσεις για παραγωγή, διανομή και υποδομές ενέργειας,  

γ) στις περιφερειακές ενισχύσεις υπό μορφή καθεστώτων που στοχεύουν σε 

περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων τομέων οικονομικής δραστηριότητας· τα 

καθεστώτα που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες, υποδομές ευρυζωνικών 

δικτύων ή τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων δεν θεωρείται ότι 

στοχεύουν σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

7.  Σε περίπτωση χρήσης του Καν. ΕΕ 702/2014, ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε 

ενισχύσεις υπέρ: 

α) της δασοκομίας που δεν συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ ή χορηγούνται ως 

πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση για τέτοια συγχρηματοδοτούμενα μέτρα, με 

εξαίρεση τα άρθρα 31, 38, 39 και 43·  

β) των ΜΜΕ για δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 

42 της Συνθήκης, οι οποίες δεν συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ ή χορηγούνται 

ως πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση για το εν λόγω συγχρηματοδοτούμενο μέτρο. 

8. Σε περίπτωση χρήσης του Καν. ΕΕ 1407/2013, ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις : 

α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του 

Συμβουλίου ( 1 )·  

β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων·  

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  
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i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων 

προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην 

αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,  

ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ 

ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. 

9. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν παρέχονται: 

α) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή 

προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες 

ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες 

δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα· 

β) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των 

εισαγόμενων. 

γ) δεν παρέχονται ενισχύσεις σε δικαιούχους για τους οποίους εκκρεμεί εντολή 

ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του 

Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να 

δηλώσουν συμπληρώνοντας την υπεύθυνη δήλωση που συμπεριλαμβάνεται στα 

δικαιολογητικά συμμετοχής κατωτέρω, ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος τους τέτοια 

εντολή.   

10. Στην περίπτωση χρήσης του άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 ισχύουν τα κάτωθι: 

Κάθε υφιστάμενη επιχείρηση κάτω της πενταετίας δύναται να υποβάλει αίτηση 

στήριξης είτε για εκσυγχρονισμό είτε για προσθήκη νέας δραστηριότητας, εφόσον 

είναι μικρή επιχείρηση μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο και  

α. δεν έχει αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης , 

β. δεν έχει ακόμα προβεί σε διανομή κερδών και  

γ. δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης. 
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9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν, μετά τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, να 

υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης σύμφωνα με τα Υποδείγματα  που θα προσαρτώνται στο 

Παράρτημα της πρόσκλησης. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε 

φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ. 

Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει 

προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/ την  δυνητικό/ή 

δικαιούχο. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ) αφού συμπληρώσει τα στοιχεία 

του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής e-mail από 

το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί  πρόσβασης του. Απαραίτητα στοιχεία για την 

εγγραφή του/της  είναι: ΑΦΜ. 

Κατά την υποβολή της Αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά: 

α) να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα 

σχετικά πεδία του 1-15 σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ. 

β) να επισυνάψει πλήρως την αίτηση στήριξης συνημμένο στο Παράρτημα 10.3 «Υπόδειγμα 

Αίτησης στήριξης» σε PDF μορφή.  

γ) να επισυνάψει ηλεκτρονικά στο  ΠΣΚΕ τα φορολογικά έντυπα που προβλέπονται από την 

πρόσκληση σε μορφή PDF. 

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία 

οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.  

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας 

10 ημερολογιακών  ημερών, να αποστείλουν στην ΑΝΚΟ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης 

στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα 

απαιτούμενα έντυπα και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, τα οποία δύναται να εκπληρώνουν 

τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται 

κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο πρωτόκολλο της ΑΝΚΟ. Η ημερομηνία 

πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. 

Σε περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που 

αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – συστημένη επιστολή) ή στο 

http://www.ependyseis.gr/
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(dh0u5lnz0eo3s5uz3ytirs45))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
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παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. 

Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της  εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό 

στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης φακέλου δικαιολογητικών το επενδυτικό σχέδιο 

θα απορριφθεί ως μη πλήρες. 

Κατά την υποβολή του φυσικού φακέλου του δικαιούχου υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά 

που συνοδεύουν την αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της υποβολής και με βάση αυτά θα γίνει η 

αξιολόγηση της αίτησης στήριξης. 

Οι εν λόγω αιτήσεις στήριξης περιλαμβάνουν, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 στοιχεία του αιτούντος. 

 στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης του προτεινόμενου 

έργου, εκτός άυλων ενεργειών. 

 μέγεθος επιχείρησης, μέσω υποδείγματος δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν 

την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης, (Παράρτημα Ι Καν (ΕΕ) 651/2014). 

 στοιχεία σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, όπου απαιτείται. 

 αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης πράξης. 

 αναλυτικό προϋπολογισμό της προτεινόμενης πράξης. 

 δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των αιτούμενων προς ενίσχυσης 

δαπανών.  

 στοιχεία για τον υπολογισμό των κοινών και ειδικών δεικτών αξιολόγησης. 

 ειδικές πληροφορίες ανάλογα με την υποδράση. 

 τεκμηρίωση του είδους και του ύψους των δαπανών, ώστε να συνάδουν με τη φύση, τους 

στόχους και την λειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου 

 δήλωση δικαιούχου ότι θα διευκολύνει κάθε έλεγχο της ΟΤΔ και των αρμόδιων φορέων. 

Η ΟΤΔ έχει την δυνατότητα να ζητήσει, εκτός περιπτώσεων αυτεπάγγελτης αναζήτησης 

δικαιολογητικών, σε πρωτότυπο ένα δικαιολογητικό για το οποίο, αμφιβάλει για την 

γνησιότητά του ή τα σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή, στο αρχικό λογισμικό που παρήχθησαν. 

Οι αιτούντες μπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα συνυποβληθέντα 

δικαιολογητικά, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, μέχρι τρεις (3) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, που προβλέπεται στη σχετική 

πρόσκληση.  
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.1 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.2 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.1 

ΔΡΑΣΗ 
ΥΠΟ-

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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ς 19.2.1.1 
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 

στο γεωργικό και το δασικό τομέα 

100% 

Κανονισμός (ΕΕ) 

702/2014, 

άρθρο 38 

 Οι πράξεις που είναι επιλέξιμες θα πρέπει 

να έχουν φυσικό αντικείμενο το οποίο δεν 

καλύπτεται από την εφαρμογή του μέτρου 1 

του ΠΑΑ 2014-2020 

19.2.1.2 

 

 

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 

σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

 

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) 

1407/2013 

 

 

 

Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης 

πράξης είναι μικρότερος των 20.000€ 
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19.2.2.1 

Ενίσχυση επενδύσεων στην 

μεταποίηση, εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με 

αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για 

την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

65% 

Κανονισμός (ΕΕ) 

1407/2013 

1) καινοτόμες πράξεις (πράξεις που το 

κόστος των προτεινόμενων δαπανών που 

αφορούν στην καινοτομία υπερβαίνει το 

65%   του συνολικού προτεινόμενου 

κόστους) ή 2) επενδυτικές προτάσεις που θα 

αφορούν στην υλοποίηση  παρεμβάσεων 

για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας 

ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 65% του συνολικού 

προτεινόμενου κόστους   ή 3) επενδυτικές 

προτάσεις που θα υποβληθούν με 

δικαιούχο ΑΜΕΑ. 

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στην 

μεταποίηση, εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με 

αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για 

την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

Κανονισμός (ΕΕ) 

1407/2013 

1) καινοτόμες πράξεις (πράξεις που το 

κόστος των προτεινόμενων δαπανών που 

αφορούν στην καινοτομία υπερβαίνει το 

65%   του συνολικού προτεινόμενου 

κόστους)ή 2) επενδυτικές προτάσεις που θα 

αφορούν στην υλοποίηση  παρεμβάσεων 

για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας 

ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 65% του συνολικού 

προτεινόμενου κόστους   ή 3) επενδυτικές 

προτάσεις που θα υποβληθούν με 

δικαιούχο  ΑΜΕΑ. 
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19.2.2.3 

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα 

του τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

65% 

 

Κανονισμός (ΕΕ) 

1407/2013 
Πράξεις που αφορούν σε εκσυγχρονισμό 

19.2.2.4 

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς 

της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών μετά την 1η 

μεταποίηση, και του εμπορίου με 

σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κανονισμός (ΕΕ) 

1407/2013 

1) καινοτόμες πράξεις (πράξεις που το 

κόστος των προτεινόμενων δαπανών που 

αφορούν στην καινοτομία υπερβαίνει το 

65%   του συνολικού προτεινόμενου 

κόστους)ή 2) επενδυτικές προτάσεις που θα 

αφορούν στην υλοποίηση  παρεμβάσεων 

για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας 

ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 65% του συνολικού 

προτεινόμενου κόστους   ή 3) επενδυτικές 

προτάσεις που θα υποβληθούν με 

δικαιούχο  ΑΜΕΑ. 
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19.2.2.5 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής 

υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί 

σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 

πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό 

την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

65% 

Κανονισμός (ΕΕ) 

1407/2013 

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση ειδικών κατηγοριών 

πληθυσμού:  άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, 

ηλικιωμένοι,  άτομα με ειδικά προβλήματα 

19.2.2.6 

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας 

και πολυλειτουργικών 

αγροκτημάτων με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

Κανονισμός (ΕΕ) 

1407/2013 
Ν. 4235/2014 και ΚΥΑ 543/34450/24.3.2017 
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19.2.3.1 

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, 

εμπορίας και/ή ανάπτυξης 

γεωργικών προϊόντων με 

αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων 

της τοπικής στρατηγικής. 

40% 

Κανονισμός (ΕΕ) 

1305/2013, 

παράρτημα ΙΙ 

Αττική,  Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία 

19.2.3.2 

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, 

εμπορίας και/ή ανάπτυξης 

γεωργικών προϊόντων με 

αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων 

της τοπικής στρατηγικής. 

40% 

Κανονισμός (ΕΕ) 

702/2014, 

άρθρο 44 

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις // 

Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα 

35% 

Κανονισμός (ΕΕ) 

702/2014, 

άρθρο 44 

Μεσαίες επιχειρήσεις //  Κρήτη, Ιόνια 

Νησιά, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα 

19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων στον τομέα του 

τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

65% 

Κανονισμός (ΕΕ) 

651/2014, 

άρθρο 22 

Μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 

5 έτη χωρίς διανομή κερδών 

45% 

Κανονισμός (ΕΕ) 

651/2014, 

άρθρο 14 

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις // 

Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 

Στερεά Ελλάδα 
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19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων στους τομείς της 

βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής 

ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και 

του εμπορίου με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

35% 

Κανονισμός (ΕΕ) 

651/2014, 

άρθρο 14 

Μεσαίες επιχειρήσεις // Κρήτη, Δυτική 

Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα 

45% 

Κανονισμός (ΕΕ) 

651/2014, 

άρθρο 14 

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις // 

Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 

Στερεά Ελλάδα 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για 

την εξυπηρέτηση του αγροτικού 

πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, 

χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά 

κέντρα, κλπ) με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

45% 

Κανονισμός (ΕΕ) 

651/2014, 

άρθρο 14 

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις // 

Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 

Στερεά Ελλάδα 
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19.2.6.2 

Επενδύσεις σε δασοκομικές 

τεχνολογίες και στην επεξεργασία, 

κινητοποίηση και εμπορία δασικών 

προϊόντων 

40% 

Κανονισμός (ΕΕ) 

702/2014, 

άρθρο 34 

Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Αττική 
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19.2.7.1 
Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού 

τομέα) 

65% 

Κανονισμός (ΕΕ) 

1407/2013 

 Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και λειτουργία 

ΕΣΚ. 

  

  

  

  

  

  

19.2.7.2 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

πρακτικών, διεργασιών και 

τεχνολογιών στον τομέα των 

τροφίμων και της δασοπονίας 

Κανονισμός (ΕΕ) 

1407/2013 

19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών 

επιχειρήσεων για διοργάνωση 

κοινών μεθόδων εργασίας και τη 

κοινή χρήση εγκαταστάσεων και 

πόρων καθώς και για την ανάπτυξη 

και/ή την εμπορία τουριστικών 

υπηρεσιών, που συνδέονται με τον 

αγροτουρισμό 

Κανονισμός (ΕΕ) 

1407/2013 

19.2.7.7 

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία 

μεταξύ φορέων της αλυσίδας 

εφοδιασμού για τη δημιουργία, την 

ανάπτυξη και την προώθηση 

βραχέων αλυσίδων και τοπικών 

αγορών 

65% 
Κανονισμός (ΕΕ) 

1407/2013 

Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και 

λειτουργία ΕΣΚ. 

Τα ποσοστά ενίσχυσης βάσει του Καν. (ΕΕ) 702/2014 και του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) ισχύουν έως τις  31/12/2020  

 



19.2  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .docx  136 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.2  : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ          

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ)         

ΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ)         

ΟΤΔ:           

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ:         

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ :          

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :          

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :         

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΣΚΕ:         

α/α Περιγραφή κριτηρίου 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης 
ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α 

1 
Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης και του επισυναπτόμενου 
υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που ορίζεται από την προκήρυξη. 

      αρ. πρωτ. ΟΤΔ 

2 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας.       Μελέτη Βιωσιμότητας 

3 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα του αίτηση 
στήριξης. 

      Αίτηση στήριξης 

4 Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης.        

Αποδεικτικά κατοχής χρήσης 
ανάλογα με την περίπτωση - Υ.Δ 
στην οποία θα δηλώνεται ότι το 
ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών 

5 

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υποδράσης. Μεταξύ 
άλλων θα πρέπει ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται 
στο ΠΑΑ. Ειδικότερα μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων και επιλέξιμος προϋπολογισμός 600.000€, σε περίπτωση μη 
άυλων πράξεων και 100.000€ σε περίπτωση άυλων πράξεων. Σε περίπτωση χρήσης του Καν 1407/2014 από τον 
δικαιούχο, η ενίσχυση  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις 
που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα από το καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 
οικονομικών ετών.  

      Αίτηση στήριξης και πρόσκληση 
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α/α 
Περιγραφή κριτηρίου 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης 
ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α 

6 
Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-
δράσης του τοπικού προγράμματος 

      
Αίτηση στήριξης, τοπογραφικό 

διάγραμμα (αν απαιτείται), 
αποδεικτικά κατοχής - χρήσης  

7 

Για πρόταση εκσυγχρονισμού (φυσικό αντικείμενο): 
α) δεν έχει υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού αντικειμένου από αναπτυξιακά προγράμματα, ή 
β) στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο έχει παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της 
αίτησης πενταετία από την απόφαση αποπληρωμής του. 

      
Αίτηση στήριξης, Υπεύθυνη 

δήλωση 

8 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για 
το ίδιο φυσικό αντικείμενο.  

      
Αίτηση στήριξης, Υπεύθυνη 

δήλωση 

9 
Η πρόταση, εφόσον περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά 

      Αίτηση στήριξης 

10 
Για τις υποδράσεις της δράσης 19.2.7. "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ" απαραίτητη προϋπόθεση 
αποτελεί η εξασφάλιση τουλάχιστον δύο ενδιαφερομένων φορέων  

      

Καταστατικό ή σχέδιο 
καταστατικού, ιδιωτικό 
συμφωνητικό για την 

συνεργασία 

11 Η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμού είτε ιδρύσεως) αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.       Αίτηση στήριξης 

12 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία.       Υπεύθυνη δήλωση 

13 Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά την αίτηση.       
Άδεια λειτουργίας, σήμα ΕΟΤ 

(για καταλύματα) 

14 

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να μην συνιστούν προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια των κοινοτικών 
κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών 
επιχειρήσεων, κατά την χορήγηση της ενίσχυσης. Όταν χρησιμοποιείται ο Καν.  (ΕΕ) 1407/2014 ή ο Καν. (ΕΕ) 1305/2013 
το κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη.  

      
Αίτηση στήριξης, Υπεύθυνη 

δήλωση 

15 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 13214/2017, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη 
σχετική πρόσκληση. 

      Αίτηση στήριξης 

16 
Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση 
Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων. 

      Υπεύθυνη δήλωση 
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α/α 
Περιγραφή κριτηρίου 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης 
ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α 

17 
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή  εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια 
από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή  δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού του ΝΙΠΔ.  Το κριτήριο δεν 
εξετάζεται στην περίπτωση Συνεταιρισμών.  

      
Ε1, Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια 

αρμόδιου οργάνου, Καταστατικό 
σχετικού οργανισμού 

18 
Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της πρότασης. Στην περίπτωση 
προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη τους. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, 
τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ και τους Συνεταιρισμούς. 

      
Αντίγραφο ταυτότητας ή 

διαβατηρίου 

19 Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης.       

Υπεύθυνη Δήλωση στην αίτηση 
στήριξης. Βεβαίωση από 

αρμόδια Διοικητική ή Δικαστική 
αρχή κατά την ένταξη. 

20 Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης.       

Υπεύθυνη Δήλωση στην αίτηση 
στήριξης. Βεβαίωση από 

αρμόδια Διοικητική ή Δικαστική 
αρχή κατά την ένταξη. 

21 

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ στα πλαίσια της ίδιας Υποδράσης ανά Τοπικό 
Πρόγραμμα για όλη την περίοδο 2014-2020. Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες 
από μια αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης  ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά συμμετοχής του στα Νομικά 
Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης, δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014-2020. 
Δεν θεωρείται διαφορετική Υποδράση, η διαφοροποίηση μεταξύ Οριζόντιας εφαρμογής μιας Υποδράσης και εφαρμογής 
σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους στο ίδιο ΤΠ εφόσον το περιεχόμενο της Υποδράσης είναι το ίδιο 
(Άρθρο 3 ΚΥΑ 2635/13-09-2017, ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017)).  Εφόσον ο υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο 
εξετάζεται μόνο σε επίπεδο φορέα. 

      
Υπεύθυνη δήλωση, αρχείο ΟΤΔ, 
με μονογραφή του Συντονιστή 

στην πρώτη σελίδα της αίτησης. 

22 
Ο  υποψήφιος  δεν  είναι   (ή   και   δεν  ήταν  κατά  την  1η δημοσίευση της πρόσκλησης), μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα 
της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης 
Προγράμματος (ΕΔΠ). 

      
Υπεύθυνη δήλωση, μονογραφή 

του Συντονιστή στην πρώτη 
σελίδα της αίτησης. 

23 Ο υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία.       Υπεύθυνη δήλωση. 

24 

Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα.Η ιδιωτική συμμετοχή 
του δικαιούχου, μπορεί να προέρχεται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή/και συνδυασμό τους. Η απόδειξη της 
ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να τεκμηριώνεται, είτε με Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, είτε με σχετικό τραπεζικό 
έγγραφο. 

      
Σχετική Βεβαίωση Τράπεζας ή  

Υπεύθυνη δήλωση. 
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α/α Περιγραφή κριτηρίου 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης 
ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α 

25 
Στο δικαιούχο δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις 
εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:  Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/3έλεγχοι) 
ή Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι). 

      Υπεύθυνη δήλωση. 

26 
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του 
Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).  

      Υπεύθυνη δήλωση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.3  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ  

15 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

15.1 Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή 
εταιρικό σχήμα αγροτών 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

15.2   Ο δικαιούχος  είναι ΑΜΕΑ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

15.3 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

   

    

    

    

15.3.1 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της πρότασης 

 

 

 

 

 

 

 

15.3.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΩΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

Δε συμπληρώνεται επαγγελματική κατάρτιση που δε σχετίζεται με τη φύση και το αντικείμενο του προτεινόμενου 

έργου 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
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15.3.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

Αναφέρετε την προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της πρότασης 

ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

      

      

      

      

15.3.4  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.1.1 

 Συμπληρώνεται όταν ο πάροχος έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο επαγγελματικής κατάρτισης 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3.5 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.1.1 

Ο πάροχος διαθέτει πιστοποιημένες δομές μεταφοράς γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ 
 
Σε περίπτωση θετικής απάντησης, παρακαλούμε να περιγράψετε τις πιστοποιημένες δομές 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο πάροχος διαθέτει πρόσβαση σε πιστοποιημένες δομές 

Σε περίπτωση θετικής απάντησης, παρακαλούμε να περιγράψετε τις πιστοποιημένες δομές 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

 

 



19.2  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .docx  142 

 

15.3.6 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.1.1 

Αναφέρετε στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού προσωπικού για την υλοποίηση της πρότασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3.7 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ 19.2.7.3 ΚΑΙ 19.2.7.7 

 Συμπληρώνεται όταν ο υπεύθυνος συντονισμού έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο συνεργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3.8  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΧΗΜΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ 19.2.7.3 ΚΑΙ 19.2.7.7 

 Αναγράφεται ο αριθμός των μελών του προτεινόμενου σχήματος συνεργασίας που έχουν συμμετέχει σε προηγούμενα 

σχήματα συνεργασίας, ο τίτλος και το αντικείμενο των προηγούμενων σχημάτων συνεργασίας. 
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15.3.9 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ή των εταίρων/μετόχων του σε περίπτωση εταιρειών) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Ή 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΑΦΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (€) 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (*) 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  

€) 

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

Συμπληρώνεται τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τους εταίρους/μετόχους της. Στην περίπτωση συνεταιρισμού υποψήφιου δικαιούχου συμπληρώνεται μόνο για το 

συνεταιρισμό και όχι για τα μέλη του. 

(*) στη στήλη αναφέρεται η σχέση με το προτεινόμενο έργο (ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο) 
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16 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

16.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης. Αν αφορά νέο έργο, σημειώνεται ότι αφορά σε νέο έργο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Επισύναψη ευκρινών φωτογραφιών. Στην περίπτωση που αφορά νέο έργο, φωτογραφική απεικόνιση του 

προτεινόμενου χώρου εγκατάστασης 
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16.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Αναφορά στα ευδιάκριτα παραδοτέα (υποέργα) και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους 
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16.6  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ   

Περιγραφή της συσχέτισης του προτεινόμενου έργου με τους στόχους του τοπικού προγράμματος και την 

εξυπηρέτησή τους από την υλοποίηση της πρότασης 

 

 

 

 

 

 

 

16.7 ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

16.8 ΣΥΣΧΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ RIS  (ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)  

 

 

 

 

 

16.9 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ  (ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ)   

 

ΟΡΕΙΝΗ                                   ⃣                                                                 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ                       ⃣ 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ                 ⃣ 

 

 16.10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ   

Περιγραφή του γηπέδου – ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η πράξη. Αναφορά στο στοιχεία τεκμηρίωσης της 

κατοχής ή χρήσης του ακινήτου 
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16.11 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ/ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Αναφέρονται αναλυτικά τα συστήματα διαχείρισης και τα ποιοτικά σήματα (π.χ. ISO κλπ) που προβλέπονται στο 

πλαίσιο του προτεινόμενου έργου. 

 

 

 

 

 

 

16.12 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων 
σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.13 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / Αρ. πρωτ. 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις 

/ άδειες. 

 

- Αίτηση Δ/νση Ανάπτυξης , Δ/νση Πολεοδομίας  

- ΑΛΛΟ (ειδικότερα: ………………)  

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών  

- Προέγκριση συναρμόδιων υπηρεσιών (Δ/νση Ανάπτυξης κλπ..)  

- Προέγκριση Οικ. Άδειας (Άρ. 35. Ν 4495/17)  

- Έγκριση Άδειας Δόμησης (για όσο ισχύει)   

- Γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών  

ΑΛΛΟ (ειδικότερα: ………………)  

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών  

Όλα τα είδη αδειών του άρθρου 28 Ν. 4495/17 (όπως ενδεικτικά:  

- Οικοδομική Άδεια  

- Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας  

- Άδεια Αναθεώρησης  

- Ενημέρωση φακέλου Οικοδομικής αδείας  
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Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί/εκπονηθεί κάποια από τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του προτεινόμενου 

έργου άδεια/μελέτη, να εκτιμηθεί ο χρόνος έκδοσης, καθώς και ο χρόνος για την έναρξη  εργασιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 ΘΕΣΜΙΚΑ: (σύσταση νομικού προσώπου κ.λπ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΑ: (μελέτες, εγκρίσεις κ.λπ.) 

 

 

 

 

 

 

 ΑΛΛΑ:  
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16.14 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1 ΚΑΙ 19.2.3.2 

Αναφέρετε το ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που έχετε εξασφαλίσει από ίδια παραγωγή 

 

 

 

 

 

16.15 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ,ΠΟΠ,ΠΓΕ,ΚΛΠ)  

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1 ΚΑΙ 19.2.3.2 

Αναφέρετε το ποσοστό επί του συνόλου της παραγωγής που αφορά προϊόντα που παράγονται βάσει προτύπου 

(Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ κλπ 

 

 

 

 

 

16.16 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ  ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1 ΚΑΙ 19.2.3.2 

Αναφέρετε το ποσοστό επί του συνόλου της πρώτης ύλης που επεξεργάζεται/παράγεται βάσει προτύπου (Βιολογικά, 

ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

 

 

 

 

 

16.17 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Διατηρητέο κτίριο   

Παραδοσιακό  κτίριο   

Παραδοσιακός οικισμός   

Τεκμηρίωση αρχιτεκτονικού και ιστορικού ενδιαφέροντος: 
α) θα πρέπει να αναφέρονται στοιχεία που αποδεικνύουν το αρχιτεκτονικό ή ιστορικό ενδιαφέρον του κτιρίου   
β) θα πρέπει να υποβάλλεται υλικό τεκμηρίωσης όπως: δημόσια έγγραφα, ιστορικές πηγές, αναφορές σε εκδόσεις, 

βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, παρουσιάσεις σε μουσειακές συλλογές, κλπ.  
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16.18 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Α.  ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ 

ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Β.  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)  
 

α)  Θα πρέπει να αναφέρονται οι απαιτήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία και ο τρόπος κάλυψής τους 
β) Στην περίπτωση εξυπηρέτησης του ειδικού στόχου της «προσβασιμότητας ΑΜΕΑ», θα πρέπει να αναφέρονται οι 

αναγκαίες  κτιριακές παρεμβάσεις, υποδομές,  προμήθεια εξοπλισμού ή και δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού 
υλικού που προβλέπεται να υλοποιηθούν  για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ή της δυνατότητας εργασίας 
ΑμεΑ. 

γ)  Στην περίπτωση που δεν προβλέπονται σχετικές παρεμβάσεις (λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης) θα πρέπει 
να δηλώνεται από το δυνητικό δικαιούχο 

α) Περιγραφή αναγκαίων παρεμβάσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

β)   Περιγραφή  αναγκαίων παρεμβάσεων που εξυπηρετούν τον ειδικό στόχο : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 

Συνολικό κόστος προτεινόμενων παρεμβάσεων (χωρίς ΦΠΑ) : ………………………………………………….€ 

Ποσοστό σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου (χωρίς ΦΠΑ): …………………………. 

Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στη δράση που αφορά στην εξυπηρέτηση ειδικών στόχων είναι το κόστος των 
σχετικών δαπανών να υπερβαίνει το 65% του συνολικού κόστους. 

         
         ή  
 
γ)    Δεν προβλέπονται σχετικές παρεμβάσεις ………………………………….. 
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16.19 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  

Αναφέρετε το είδος, το ύψος και το ποσοστό επί του συνόλου των δαπανών της πρότασης σχετικών με:  

a) εξοικονόμηση ενέργειας,  

β) χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος, 

γ) με τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) που θα 

χρειαστείτε για την κάλυψη των αναγκών της επένδυσης. 

α) 

 

 

β) 

 

 

γ) 

 

 

16.20 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΤΠΕ Ή ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Περιγράψτε στην εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή πιλοτικών εφαρμογών. 

Αναφέρετε το είδος, το ύψος και το ποσοστό επί του συνόλου των δαπανών της πρότασης σχετικών με την καινοτομία. 

(Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στη δράση που αφορά στην εξυπηρέτηση ειδικών στόχων είναι το κόστος 

των δαπανών που αφορούν στην καινοτομία να υπερβαίνει το 65% του συνολικού κόστους). Περισσότερες 

διευκρινήσεις για την  περιγραφή της καινοτομίας στο σχετικό αρχείο.  
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16.21 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕ ΕΜΕ) 

 ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΟΧΙΚΕΣ    ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ)     

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)     

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(για τις εποχικές θέσεις εργασίας να καθορίζεται η διάρκεια απασχόλησης μέσα στο έτος, προκειμένου να 

υπολογισθούν οι ισοδύναμες θέσεις) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 

* Οι δηλωθείσες θέσεις εργασίας θα πρέπει να διατηρηθούν για τρία (3) χρόνια μετά την 

ολοκλήρωση της επένδυσης. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται οικονομική κύρωση σχετική με 

τις ελλείπουσες θέσεις απασχόλησης σε ΕΜΕ. 
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17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

17.1  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

17.1.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ  

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΥΨΗΣ  

 

Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου.  
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17.1.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1 Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για: 

 

 

 

 

 

 

2 Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για: 

 

 

 

 

 

 

3 Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για: 

 

 

 

 

 

  

4 Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για: 

 

 

 

 

 

 

  

5 Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για: 
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17.1.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙEΣ 

     
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 Π
Ε

Ρ
ΙΒ

Α
Λ

Λ
Ο

Ν
  
Χ

Ω
Ρ

Ο
Σ

 

51.01 Περίφραξη συμπαγής με κάγκελο (1,00m beton) μ.μ. 110,00 

51.03 
Περίφραξη  με σενάζ (20cm σκυροδέματος), σίτα και 
πάσσαλοι 

μ.μ. 50,00 

51.04 Περίφραξη  με σίτα και πασσάλους μ.μ. 15,00 

51.05 Ασφαλτόστρωση (βάση υπόβαση άσφαλτος) μ2 15,00 

51.06 Ισοπεδώσεις-διαμορφώσεις μ2 2,00 

51.07 Διαμόρφωση χώρου με 3Α μ2 5,00 

51.08 Πλακοστρώσεις μ2 25,00 

51.09 Κράσπεδα μ.μ. 10,00 

51.10 Κυβόλιθος μ2 15,00 

51.11 Πλάκες πεζοδρομίου μ2 20,00 

          

Ε
Ρ

Γ
Α

 Υ
Π

Ο
Δ

Ο
Μ

Η
Σ

 52.01 ΔΕΗ (Σύνδεση παροχής κατά περίπτωση) αποκ   

52.02 ΟΤΕ (Σύνδεση παροχής κατά περίπτωση) αποκ   

52.03 ΥΔΡΕΥΣΗ (Σύνδεση παροχής κατά περίπτωση) αποκ   

52.04 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Σύνδεση παροχής κατά περίπτωση) αποκ   

52.05 Κατασκευή βόθρου*(σημείωση 3) αποκ 
2.500,00 ~ 
3.500,00 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Χ
Ω

Μ
Α

Τ
Ο

Υ
Ρ

Γ
Ι

Κ
Α

 

01.01 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις -ημιβραχώδεις μ3 4,00 

01.02 Γενικές εκσκαφές βραχώδεις μ3 15,00 

01.03 Επιχώσεις με προιόντα εκσκαφής μ3 4,00 

01.04 Ειδικές επιχώσεις μ3 15,00 

          

Σ
Κ

Υ
Ρ

Ο
Δ

Ε
Μ

Α
Τ

Α
 

03.01  Οπλισμένο σκυρόδεμα *(σημείωση 4) μ3 180,00 ~ 230,00 

03.02 Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με πλέγμα μ3 140,00 

03.03 Μόρφωση μ2 10,00 

03.04 Σενάζ δρομικά μ.μ. 10,00 

03.05 Σενάζ μπατικά μ.μ. 13,00 

          

Τ
Ο

ΙΧ
Ο

Π
Ο

ΙΪ
Ε

Σ
 

04.01 Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα μ3 180,00 

04.02 Πλινθοδομές δρομικές μ2 17,00 

04.03 Πλινθοδομές μπατικές μ2 25,00 

04.04 Τσιμεντολιθοδομές μ2 20,00 

04.05 Τοίχοι γυψοσανίδων  μ2 25,00 

04.06 Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους ανά πλευρά μ2 35,00 

04.07 Τοίχοποιία από YTONG (15cm) μ2 23,00 

          

Ε
Π

ΙΧ
Ρ

ΙΣ
Μ

Α
Τ

Α
 

05.01 Ασβεστοκονιάματα τριπτά μ2 15,00 

05.02 Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου μ2 20,00 

05.03 Ετοιμο επίχρισμα μ2 18,00 

05.04 Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών   μ2 15,00 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
Ε

Π
Ε

Ν
Δ

Υ
Σ

Ε
ΙΣ

 Τ
Ο

ΙΧ
Ω

Ν
 06.01 Επένδυση με πλακίδια πορσελάνης μ2 30,00 

06.02 Επένδυση με λίθινες πλάκες μ2 40,00 

06.03 Επένδυση με πέτρα στενάρι μ2 80,00 

06.04 Επένδυση με διακοσμητικό τούβλο  μ2 40,00 

06.05 Επένδυση με πλάκες μαρμάρου -γρανίτης μ2 85,00 

06.06 Επένδυση με γυψοσανίδα μ2 15,00 

06.07 Ξύλινα διαζώματα αργολιθοδομών με βερνικόχρωμα μ.μ 10,00 

       

Σ
Τ

Ρ
Ω

Σ
Ε

ΙΣ
  
 Δ

Α
Π

Ε
Δ

Ω
Ν

 

07.01 Επίστρωση με χονδρόπλάκες ακανον. πάχους μ2 25,00 

07.02 Επίστρωση με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ) μ2 40,00 

07.03 Επίστρωση με πλάκες μαρμάρου -γρανίτης μ2 95,00 

07.04 Επίστρωση με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ μ2 40,00 

07.05 Επίστρωση με λωρίδες δρυός  μ2 70,00 

07.06 Δάπεδο laminate μ2 25,00 

07.07 Δάπεδο παρκέ κολλητό  μ2 50,00 

07.08 Δάπεδο ραμποτέ με ξύλο καστανιάς πλήρης μ2 120,00 

07.09 Βιομηχανικό δάπεδο απλό μ2 5,00 

07.10 Βιομηχανικό δάπεδο με επαλειφόμενη εποξειδική ρητίνη μ2 20,00 

  
     

Κ
 Ο

 Υ
 Φ

 Ω
 Μ

 Α
 Τ

 Α
 

08.01 Πόρτες πρεσσαριστές κοινές μ2 120,00 

08.02 Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF μ2 180,00 

08.03 Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρύ, καρυδιά κλπ μ2 210,00 

08.04 Ξύλινα κουφώματα μ2 400,00 

08.05 Παντζούρια από ξυλεία  μ2 200,00 

08.06 Σιδερένιες πόρτες μ2 70,00 

08.07 Σιδερένια παράθυρα μ2 35,00 

08.08 Υαλοπέτασμα  μ2 200,00 

08.09 Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα πλαστικά κουφώματα  μ2 180,00 

08.10 Πλαστικά παντζούρια  μ2 90,00 

08.11 Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου μ2 300,00 

08.12 Παντζούρια αλουμινίου μ2 130,00 

08.13 Σίτες παραθύρων μ2 50,00 

08.14 Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα εως Τ90 πλήρως εξοπλισ. τεμ 600,00 

08.15 
Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 εως Τ90 πλήρως 
εξοπλισμένη 

τεμ 
1.000,00 

          

ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 

9.01 Θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος μ2 20,00 

9.02 Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών μ2 15,00 

9.03 Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου μ2 5,00 

9.04 Υγρομόνωση δαπέδων επί εδάφους μ2 5,00 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
10.01 

Κατώφλια, επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθ. 
μπαλκονιών  

μ.μ. 40,00 

10.02 Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος μ.μ. 100,00 

       

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 

11.01 Ψευδοροφή από γυψοσανίδες απλή κατασκευή μ2 25,00 

11.02 
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό 
σκελετό 

μ2 20,00 

11.03 Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης μ2 50,00 

       

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 

12.01 
Κεραμοσκεπή με φουρούσια εδραζόμενη σε πλάκα 
σκυροδέματος 

μ2 50,00 

12.02 
Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια (εμφανή 
ξυλεία) 

μ2 85,00 

12.03 Επικεράμωση πλάκας σκυροδέματος μ2 30,00 

12.04 Υδρορροές (λούκια) οριζόντια και κατακόρυφα μ 10,00 

       

ΣΤΗΘΑΙΑ 

15.01 Στηθαίο από οπλισμένο σκυρόδεμα μ.μ. 30,00 

15.02 Στηθαίο με κιγκλίδωμα σιδερένιο μ.μ. 45,00 

15.03 Στηθαίο από κιγκλίδωμα αλουμινίου μ.μ. 100,00 

15.04 Στηθαίο από κιγκλίδωμα ξύλινο μ.μ. 70,00 

          

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

16.01 Υδροχρωματισμοί απλοί μ2 3,00 

16.02 Πλαστικά επί τοίχου μ2 10,00 

16.03 Πλαστικά σπατουλαριστά μ2 15,00 

16.04 Τσιμεντοχρώματα μ2 12,00 

16.05 Λούστρα μ2 20,00 

       

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΟΙΚΟΔ/ΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

17.01 Τζάκι απλό τεμ 1.000,00 

17.02 Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό)*(σημείωση 5) τεμ 
1.200,00 ~ 
2.500,00 

17.03 Τζάκι ενεργειακό*(σημείωση 5) τεμ 
2.500,00 ~ 
4.000,00 

17.04 Άλλο *(σημείωση 6)     

       

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

18.01 Πλήρες σετ λουτρού τεμ 500,00 

18.02 Σετ WC τεμ 200,00 

18.03 Σετ WC ΑΜΕΑ τεμ 600,00 

  
     

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

19.01 Μεταλλικός σκελετός κιλ 1,50 

19.02 Υδρορροή (μεταλ. Κατασκ.) μ.μ 30,00 

19.03 Πάνελ με μόνωση έως 5cm μ2 20,00 

19.04 Πάνελ με μόνωση πάνω από 5cm  μ2 28,00 

19.05 Πάνελ με μόνωση (ψυγείου) μ2 40,00 
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Για τις παρακάτω εργασίες κατά την αξιολόγηση θα οριστικοποιηθεί το κόστος ανάλογα με το 
αντικείμενο τη φύση της επένδυσης και την αντίστοιχη προσφορά  

          

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

20.01 Ύδρευση - Αποχέτευση  αποκ   
     

21.01 Κεντρική θέρμανση αποκ   

21.02 Κλιματισμός αποκ   
     

22.01 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις αποκ   

  
     

ΔΙΑΦΟΡΕΣ Η/Μ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

23.01 Ανελκυστήρας  τεμ   
     

24.01 Ηλιακός συλλέκτης τεμ 800,00 ~ 1200,00 

 

Σημείωση : 

1.  Οι παραπάνω είναι μέσες τιμές. Μπορούν να γίνουν δεκτές τιμές με διακύμανση +/-10%. 

Αύξηση μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο μετά από τεκμηρίωση  

2.   Μεγαλύτερη αύξηση μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο μετά από τεκμηρίωση  

3.   Η τιμή του βόθρου εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος της επένδυσης  

4.   Η τιμή του οπλισμένου σκυροδέματος κυμαίνεται ανάλογα από το είδος του κτιρίου 

(μεταλλική κατασκευή ή φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα) και την 

απόσταση της επένδυσης από εργοστάσιο κατασκευής σκυροδέματος.   

5.    Η τιμή του τζακιού εξαρτάται από το είδος των υλικών και θα πρέπει να συνοδεύεται από 

αντίστοιχη προσφορά  

6.    Μπορούν να γίνουν δεκτές και εργασίες που δεν αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, οι 

οποίες θα προστεθούν είτε στην ομάδα που ανήκουν είτε στο τέλος σε χωριστή εγγραφή 

και θα συνοδεύονται από αντίστοιχες προσφορές.   

7.   Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ και αφορούν ολοκληρωμένες εργασίες, υλικά, εργασία και 

ασφάλιση (εισφορές).   

 

8.  Ο  παραπάνω πίνακας τιμών δεν ισχύει για τα Δημόσια Έργα.    
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