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1. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΔΩΝ   

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 (ΠΑΑ)   

ΜΔΣΡΟ 19.2 ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (ΣΑΠΣνΚ) 

ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (ΦΘΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΔ) 

Α/Α 
Πεξηγξαθή θξηηεξίνπ 

  

ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 
Γηθαηνινγεηηθά Σεθκεξίσζεο 

ΝΑΙ ΟΥΙ Γ/Α 

1 
Πιεξνχληαη φιεο νη γεληθέο θαη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ ΚΑΝ. (ΔΔ) 651/2014 θαη ηνπ 
εθαξκνδφκελνπ άξζξνπ    

Αίηεζε ζηήξημεο  

2 Πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλ. Δ.Δ. 1407/2013    Αίηεζε ζηήξημεο 

3 
Δκπξφζεζκε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη απνζηνιή ηνπ απνδεηθηηθνχ 
θαηάζεζεο θαη ηνπ επηζπλαπηφκελνπ πιηθνχ ζηελ ΟΣΓ ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ 
ηελ πξνθήξπμε. 

       Αξ. πξση. ΟΣΓ, Αίηεζε ηήξημεο, δηθαηνινγεηηθά 

4 Η πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ κειέηε βησζηκφηεηαο.       Μειέηε Βησζηκφηεηαο (Δληχπσο θαη ζε CD) 

5 
Η πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην ππφδεηγκα ηεο  αίηεζεο ζηήξημεο. 

      Αίηεζε ζηήξημεο (Δληχπσο θαη ζε CD) 

6 
Απνδεηθλχεηαη ε θαηνρή ή ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε 
ηεο πξφηαζεο.  

      

Απνδεηθηηθά θαηνρήο ή  ρξήζεο αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε (Σσμβόλαια, παρατωρηηήρια, μιζθωηήρια 
κηλ), βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο, πηζηνπνηεηηθφ βαξψλ, 

δηεθδηθήζεσλ, κεηαγξαθήο θηι. 

7 

Η πξφηαζε είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηεο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο 
πξνθεξπζζφκελεο ππφ δξάζεο. Μεηαμχ άιισλ ζα πξέπεη ν ζπλνιηθφο πξνηεηλφκελνο 
πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ην φξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΠΑΑ . 
Δηδηθφηεξα κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο πξάμεσλ θαη επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο 
600.000€, ζε πεξίπησζε κε άπισλ πξάμεσλ θαη 100.000€ ζε πεξίπησζε άπισλ 
πξάμεσλ. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Καλ 1407/2013 απφ ηνλ δηθαηνχρν, ε ελίζρπζε  δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηεο 200.000€ Γεκφζηα Γαπάλε, ζπλαζξνίδνληαο θαη ηπρφλ 
εληζρχζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζα ιεθζνχλ, απφ άιια κέηξα απφ ην θαζεζηψο de 
minimis, ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, ζε επίπεδν εληαίαο 
επηρείξεζεο. 

      
Αίηεζε ζηήξημεο, Πξφζθιεζε , Γήισζε de minimis 

(εθφζνλ απαηηείηαη), Τπεχζπλε δήισζε. θαη έιεγρνο ΚΑΓ. 

8 
Η πξφηαζε αθνξά ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ή πινπνηείηαη εληφο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο 
ηεο πξνθεξπζζφκελεο ππν-δξάζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

      
Αίηεζε ζηήξημεο, ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ΔΓΑ 87 (αλ 
απαηηείηαη), νξζνθσηνράξηεο, απνζπάζκαηα ραξηψλ ΓΤ, 

Βεβαηψζεηο ή ράξηεο απφ θηεκαηνιφγην θηι. 
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9 

Γηα πξόηαζε εθζπγρξνληζκνύ (θπζηθφ αληηθείκελν): 
α) δελ έρεη ππάξμεη πξνεγνχκελε ελίζρπζε ηνπ ίδηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ 
αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ή 
β) ζηελ πεξίπησζε πξνεγνχκελεο ελίζρπζεο γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν έρεη 
παξέιζεη θαηά ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πεληαεηία απφ ηελ απφθαζε 
απνπιεξσκήο ηνπ. 

      Τπεχζπλε δήισζε 

10 
Η πξφηαζε δελ έρεη εληαρζεί / νξηζηηθά ππαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα / θαζεζηψο ηεο 5εο 
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν.  

      Τπεχζπλε δήισζε 

11 

Η πξφηαζε, εθφζνλ πεξηιακβάλεη ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο: 
 
Θα πξέπεη λα πιεξεί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΤΑ 2986/2-12-2016, φπσο 
ηζρχεη θάζε θνξά. 

      
Αίηεζε ζηήξημεο, δηάγξακκα δφκεζεο, αξρηηεθηνληθά 

ζρέδηα, πίλαθαο κνξηνδφηεζεο (φπνπ απαηηείηαη), ζήκα 
ΔΟΣ ή ΔΛ ή Γλσζηνπνίεζε (γηα θαηαιχκαηα) 

12 
Η πξφηαζε (είηε εθζπγρξνληζκνχ είηε ηδξχζεσο) αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ 
θπζηθφ αληηθείκελν. 

      

χλνιν ηεο Αίηεζεο ζηήξημεο, δηάγξακκα δφκεζεο, 
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, έθζεζε ηεθκεξίσζεο ΑΜΔΑ (φπνπ 
απαηηείηαη), έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ΠΠΓ  ή Τ.Γ., 

Λνηπά ζηνηρεία ειέγρνπ πξφηαζεο. 

13 ηελ πξφηαζε δε δειψλνληαη ςεπδή θαη αλαιεζή ζηνηρεία.       Τπεχζπλε δήισζε. 

14 
Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα εμαζθαιίδεηαη ε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηελ 
αίηεζε. 

      
Έλαξμε εξγαζηψλ Γ.Ο.Τ, taxisnet, Άδεηα 

ιεηηνπξγίαο/απαιιαγή/γλσζηνπνίεζε, ζήκα ΔΟΣ ή ΔΛ 
(γηα θαηαιχκαηα) 

15 
Να κελ ζπληζηνχλ πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε θαηά ηελ ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο. Όηαλ 
ρξεζηκνπνηείηαη ν Καλ.  (ΔΔ) 1407/2013 ή ν Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 ή ην άξζξν 22 ηνπ Καλ. 
(ΔΔ) 651/2014, ην θξηηήξην δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

      

Τπεχζπλε δήισζε (φπνπ απαηηείηαη) 
Γηθαηνινγεηηθά αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο επηρείξεζεο (βι. 
αλάιπζε θξηηεξίνπ), Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην ζεκείν Β ηνπ  Παξαξηήκαηνο ΙΙ_4 ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο 

16 
Η κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΤΑ 13214/2017, 
φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

      
Αίηεζε ζηήξημεο, Γήισζε ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηα ΜΜΔ, 

Καηαζηαηηθφ θηι, ζχκθσλα κε ηηο δηεπθξηλήζεηο, Απφθαζε 
ππνβνιήο πξφηαζεο, ηνηρεία λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 

17 
ηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο δελ έρνπλ επηβιεζεί 
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα παξαβίαζε Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ ή Δζληθήο Ννκνζεζίαο ζε 
ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ. 

      Τπεχζπλε δήισζε 

18 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο είλαη Γεκφζηνο Τπάιιεινο ή  εξγαδφκελνο ζε ΝΠΓΓ 
ή ΝΠΙΓ, δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα απφ αξκφδην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ή  δελ θσιχεηαη απφ 
δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΝΙΠΓ.  Σν θξηηήξην δελ εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε 
πλεηαηξηζκψλ.  

      
Τπεχζπλε δήισζε, Άδεηα αξκφδηνπ νξγάλνπ ζχκθσλα κε 

ηηο δηεπθξηλίζεηο  

19 

Ο ππνςήθηνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξφηαζεο. ηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα φια ηα 
κέιε ηνπο. Ο πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ηηο Αλψλπκεο εηαηξίεο, ηηο Δηαηξίεο 
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ΙΚΔ θαη ηνπο πλεηαηξηζκνχο. 

      Αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. 
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20 Γηα θπζηθά πξφζσπα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ππάξρεη ζέκα πηψρεπζεο.       
Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο. Καηά ηελ έληαμε 

ζα πξνζθνκηζζεί Βεβαίσζε απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθή ή 
Γηθαζηηθή αξρή. 

21 
Γηα λνκηθά πξφζσπα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ππάξρεη ζέκα ιχζεο, εθθαζάξηζεο ή 
πηψρεπζεο. 

      
Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο. Καηά ηελ έληαμε 

ζα πξνζθνκηζζεί Βεβαίσζε απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθή ή 
Γηθαζηηθή αξρή. 

22 
Γελ έρνπλ ππνβιεζεί πεξηζζφηεξεο απφ κία αηηήζεηο ζηήξημεο αλά ΑΦΜ αλά ππνδξάζε 
ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο πξφζθιεζεο αλά ΣΠ γηα φιε ηελ πεξίνδν 2014-2020. 

      
Τπεχζπλε δήισζε, αξρείν ΟΣΓ, κε κνλνγξαθή ηνπ 

πληνληζηή ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο αίηεζεο. 

23 

Ο  ππνςήθηνο  δελ  είλαη  (ή   θαη   δελ  ήηαλ  θαηά  ηελ  1ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο), 
κέινο ηνπ Τπεξεζηαθνχ Ππξήλα ηεο ΟΣΓ, ζηέιερνο ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ 
ΟΣΓ, εθπξφζσπνο θνξέσλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ), θαη κέινο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΣΓ. 

      
Τπεχζπλε δήισζε (φπνπ απαηηείηαη), κνλνγξαθή ηνπ 

πληνληζηή ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο αίηεζεο. 

24 Ο  ππνςήθηνο δελ απνηειεί εμσρψξηα / ππεξάθηηα εηαηξεία.       Τπεχζπλε δήισζε. 

25 

Ο ππνςήθηνο απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην 
ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Άξζξνπ 14 ηνπ Καλ 651/2014 έρεη 
πξνζθνκηζηεί απνδεηθηηθφ θαηνρήο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ 
ζην 25% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο. 

      
ρεηηθή Βεβαίσζε Σξάπεδαο/ ή  Τπεχζπλε δήισζε/extrait 

ηξαπεδψλ ή απνδεηθηηθά ππνινίπνπ ινγαξηαζκψλ. 

26 

ην δηθαηνχρν δελ  έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα ηα νπνία έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ, γηα παξαβάζεηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα γηα:   
Παξάβαζε «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο (3 πξφζηηκα/ 3 έιεγρνη) 
ή Αδήισηε εξγαζία (2 πξφζηηκα/ 2 έιεγρνη). 

      Τπεχζπλε δήισζε. 

27 
Ο δηθαηνχρνο ηεξεί ηε λνκνζεζία πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

   Τπεχζπλε δήισζε. 

28 
Γελ εθθξεκεί γηα ηνλ δηθαηνχρν εληνιή αλάθηεζεο εθδνζείζα βάζεη πξνεγνχκελεο 
απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ή ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ).  

      Τπεχζπλε δήισζε, Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 
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2.ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΣΑΗ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ  ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΔΩΝ 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 1: 

 

Διέγρεηαη εάλ ε πξνηεηλφκελε επέλδπζε πιεξνί φιεο ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ ΚΑΝ. (ΔΔ) 651/2014 θαη ηνπ 

εθαξκνδφκελνπ άξζξνπ. πκπιεξσκαηηθά, ππελζπκίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςε θαη ε αλαιπηηθή Πξφζθιεζε γηα ηελ 

Τπνβνιή Πξνηάζεσλ. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 2: 

 

Διέγρεηαη εάλ ε πξνηεηλφκελε επέλδπζε πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ΚΑΝ. (ΔΔ) 1407/2014. πκπιεξσκαηηθά, ππελζπκίδεηαη 

φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςε θαη ε αλαιπηηθή Πξφζθιεζε γηα ηελ Τπνβνιή Πξνηάζεσλ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 3: 

 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη νθείινπλ, εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ, λα ππνβάιινπλ ζηελ ΟΣΓ 

απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο, φπσο παξάγεηαη απφ ην ΠΚΔ καδί κε θπζηθφ θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη:  

 

1. Σελ αίηεζε ζηήξημεο (καδί κε ηα παξαξηήκαηα), έηζη φπσο ππνβιήζεθε θαη ηππψζεθε απφ ην ΠΚΔ. 

2. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δχλαηαη λα εθπιεξψλνπλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο, φπσο απηά ηίζεληαη ζηελ 

πξφζθιεζε θαη ζηνλ παξφληα Οδεγφ.   

 

Δμεηάδεηαη επίζεο, εάλ ε Αίηεζε ηήξημεο θαη ην Παξάξηεκα απηήο έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο Πξόζθιεζεο 

(αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ηππνπνηεκέλα έληππα), θαη ε ηππηθή πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο ζηήξημεο (ζπκπιήξσζε φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ θαηά πεξίπησζε πεδίσλ). 

Δπηπιένλ ππνβάιιεηαη ε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Παξαξηήκαηνο I.7 ηεο πξφζθιεζεο αλάινγα δηακνξθσκέλε. 

Καηά ηε θάζε εμέηαζεο ηπρψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ – δηεπθξηλίζεσλ, εμεηάδεηαη αλ απηά ππνβιήζεθαλ εληφο ηεο 

θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ηεο Πξφζθιεζεο.   

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 4: 

 

Δμεηάδεηαη ε νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη ξεαιηζηηθφηεηα ηεο Μειέηεο Βησζηκφηεηαο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηνλ παξφληα Οδεγφ 

(Παξάξηεκα I.6). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Μειέηε ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξψλεηαη θαη λα ππνβάιιεηαη ηφζν ζε έληππε φζν 

θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε CD (αξρείν excel). Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο βησζηκφηεηαο, πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ ΤΑ 13214 (30.11.2017) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ.Αξ. 7888/14.09.18 

απφθαζε (άξζξν 16). 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 5: 

 

Δμεηάδεηαη εάλ έρεη ζπληαρζεί ν πξνυπνινγηζκφο ησλ θηηξηαθψλ εξγαζηψλ κε βάζε ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Πίλαθα Σηκψλ Μνλάδαο 

Καηαζθεπαζηηθψλ Δξγαζηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι.2.β, θαη εάλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνηηκνιφγηα/πξνζθνξέο γηα ηηο ινηπέο δαπάλεο ή 

ηηο δαπάλεο εμνπιηζκνχ.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εχινγνπ θφζηνπο, ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα ινηπέο δαπάλεο πιελ θηηξηαθψλ 

ππνδνκψλ. Δθφζνλ ην κνλαδηαίν αλά ηεκάρην θφζηνο απηψλ ππεξβαίλεη, ζε αμία ηα 1.000€, ή ην ζπλνιηθφ πνζφ αλά είδνο 

ππεξβαίλεη ηα 5.000€, απαηηνχληαη ηξεηο (3) ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο γηα ην ελ ιφγσ ηεκάρην, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε 

ηνπιάρηζηνλ κία (1). Οη ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο αθνξνχλ νκνεηδή θαη εθάκηιια πξντφληα.  

Δίλαη δπλαηφ λα γίλεη δεθηή κηα πξνζθνξά ε νπνία δελ είλαη ε πην ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά, αξθεί ν δηθαηνχρνπο λα ηεθκεξηψλεη θαη 

ε ΟΣΓ λα απνδέρεηαη, ηελ κνλαδηθφηεηα ή ηελ πςειή πνηφηεηα ή ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο  πνπ πξνζθέξεη ην πξνκεζεπφκελν 

πξντφλ. 
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Απαηηείηαη ε ππνβνιή ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηφζν ζε έληππε φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αξρείν excel) ζε CD, 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα.  

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 6: 

 

ε πεξίπησζε πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζε λέεο ή πθηζηάκελεο ππνδνκέο, απαηηνχληαη είηε απνδεηθηηθά ηδηνθηεζίαο 

ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ είηε καθξνρξφληα κίζζσζε πνπ λα θαιχπηεη ρξνληθή πεξίνδν, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) έηε απφ ηελ 

δεκνζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, επί ηνπ γεπέδνπ ή ηνπ νηθνπέδνπ ή/θαη ηνπ αθηλήηνπ, ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

επελδχζεηο.  

ε πεξίπησζε εθζπγρξνληζκνχ ρσξίο επέκβαζε ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ ή ζε πεξίπησζε κηθξψλ πξνζζεθψλ πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε απνηεινχλ ιηγφηεξν απφ ην 10% ηνπ αηηνχκελνπ 

θφζηνπο, ελλέα (9) έηε απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο ζην ηνπηθφ πξφγξακκα, γίλνληαη δεθηά πξνζχκθσλα κίζζσζεο ή αγνξάο γεπέδνπ ή ηνπ 

νηθνπέδνπ ή/θαη ηνπ αθηλήηνπ.  

ε θάζε πεξίπησζε ην γήπεδν ή ην νηθφπεδν ή ην αθίλεην ζα πξέπεη λα είλαη ειεύζεξν βαξώλ (απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό 

αξκόδηαο αξρήο), εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ ην βάξνο έρεη πξνθχςεη απφ επηρεηξεκαηηθφ δάλεην γηα ηελ ίδηα θχζε επέλδπζεο ή ζα 

πξνθχςεη απφ επηρεηξεκαηηθφ δάλεην γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ή απφ δάλεην γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο, 

απφ ηελ νπνία επιήγεη ε επηρείξεζε. 

Δίλαη επηιέμηκε δαπάλε ε αγνξά νηθνδνκεκέλεο ή κε νηθνδνκεκέλεο γεο, ζε πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θηηξηαθέο 

ππνδνκέο, γηα πνζφ πνπ κέρξη ην 10 % ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο πξάμεο.  

Γηα εγθαηαιειεηκκέλεο θαη πξψελ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θηίξηα, ην φξην απηφ απμάλεηαη ζην 15 % (ζε 

πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Άξζξνπ 14 ηνπ Καλ 651/2014 είλαη επηιέμηκεο κφλν ελεξγέο επηρεηξεκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο).  

Δμεηάδνληαη επίζεο ηπρφλ κηζζσηήξηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλα απφ ηελ Γ.Ο.Τ ή άιια ζηνηρεία πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ 

ηελ θαηνρή ή ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ πνπ ζα πινπνηεζεί ε επέλδπζε. Σέινο, εμεηάδεηαη ε ππνβνιή βεβαίσζεο ρξήζεσλ γεο από ηελ 

αξκόδηα ππεξεζία Γόκεζεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ πνπ αθνξά ηελ πξνβιεπφκελε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο.  

Σν θξηηήξην δελ αθνξά πξνηάζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κφλν αυιέο ελέξγεηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο επηιερζείζεο πξνηάζεηο, ζα απαηηεζεί (κε πνηλή 

απέληαμεο) ε ππνβνιή : 

 

 Πηζηνπνηεηηθνχ κεηαγξαθήο απφ ην αξκφδην Τπνζεθνθπιαθείν.  

 Πηζηνπνηεηηθνχ βαξψλ θαη κε δηεθδηθήζεσλ.   

 Πηζηνπνηεηηθνχ Ιδηνθηεζίαο. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 7: 

 

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξφηαζε (Αίηεζε ηήξημεο, Γηθαηνινγεηηθά) είλαη ζχκθσλε κε ηα πεξηγξαθφκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

παξφληα Οδεγφ (αλάινγα κε ηελ ζρεηηδόκελε εθάζηνηε Τπνδξάζε). Μεηαμχ άιισλ ζα πξέπεη ν ζπλνιηθφο πξνηεηλφκελνο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ην φξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΠΑΑ. Δηδηθφηεξα κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο 

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

πξάμεσλ. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Καλ 1407/2013 απφ ηνλ δηθαηνχρν, ε ελίζρπζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 200.000€ 

Γεκφζηα Γαπάλε, ζπλαζξνίδνληαο θαη ηπρφλ εληζρχζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζα ιεθζνχλ, απφ άιια κέηξα απφ ην θαζεζηψο de 

minimis, ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ζε επίπεδν εληαίαο επηρείξεζεο.  
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ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Καλ. 1407/2013, ππνρξεσηηθά ππνβάιιεηαη ε ΓΗΛΧΗ DE MINIMIS (Παξάξηεκα I.5). 

Δμεηάδεηαη ε χπαξμε ζρεηηθήο αλαθνξάο ζε Τπεχζπλε Γήισζε (Ν. 1599/1986), φπσο ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ 

ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ 

εκεηψλεηαη φηη γηα φιεο ηηο Τπνδξάζεηο ε νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο γίλεηαη ην κέγηζην 

ζε ηξία (3) έηε, απφ ηε ζηηγκή ηεο έληαμήο ηεο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ηηο 30/06/2023.  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 8: 

 

Δμεηάδεηαη ε ζσζηή θαη πιήξεο ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ πεδίσλ ηεο Αίηεζεο ζηήξημεο θαη ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ην νπνίν 

ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα ζπληεηαγκέλσλ θαηά ΔΓΑ 87 ή απνζπάζκαηα ραξηψλ ΓΤ, νξζνθσηνράξηεο, 

βεβαηψζεηο ή ράξηεο απφ ην Δζληθφ θηεκαηνιφγην θηι. (εάλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηεο πξφηαζεο). 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 9: 

 

Γηα πξνηάζεηο εθζπγρξνληζκνχ, εμεηάδεηαη ε ζσζηή θαη πιήξεο ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο Τπεχζπλεο Γήισζεο (Ν. 1599/1986), 

φπσο ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. – Παξάξηεκα I.7. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 10: 

 

Δμεηάδεηαη ε ζσζηή θαη πιήξεο ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο Τπεχζπλεο Γήισζεο (Ν. 1599/1986), φπσο ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο, ζρεηηθά κε φηη ε πξφηαζε δελ έρεη εληαρζεί / νξηζηηθά ππαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα / θαζεζηψο ηεο 5εο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν. – Παξάξηεκα I.7. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 11: 

 

Δμεηάδεηαη ε ζπκκφξθσζε ή κε, κε ηελ ΚΤΑ 2986/2-12-2016 «Πξνζδηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνξθψλ θαη θαηεγνξηψλ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ», φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

Τπνβάιινληαη δηάγξακκα δφκεζεο, αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, εγθξίζεηο/δηθαηνινγεηηθά απφ Δ.Ο.Σ/Δ..Λ ή γλσζηνπνίεζε (εάλ 

απαηηείηαη).  

 ε πεξίπησζε  «Δλνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δσκαηίσλ – δηακεξηζκάησλ» απαηηνχληαη επηπιένλ, αλαιπηηθή 

εκβαδνκέηξεζε αλά δσκάηην - δηακέξηζκα θαη Πίλαθαο κνξηνδφηεζεο θαηάηαμεο θιεηδηψλ. 

 ε πεξίπησζε θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ, απαηηείηαη επίζεο αλαιπηηθή εκβαδνκέηξεζε θαη Πίλαθαο 

κνξηνδφηεζεο θαηάηαμεο αζηεξηψλ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 12: 

 

Δμεηάδνληαη ε νξζή ζπκπιήξσζε ηεο Αίηεζεο ηήξημεο, δηάγξακκα δφκεζεο, αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, θαη ν ζπλνιηθφο αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο Αίηεζεο ηήξημεο, ψζηε λα πξνθχπηεη νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ θπζηθφ αληηθείκελν. 

Δπίζεο ππνβάιιεηαη Απφθαζε Έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ), Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ), Δηδηθή 

Οηθνινγηθή Αμηνιφγεζε,  ή απαιιαθηηθά απηψλ, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο. Δλαιιαθηηθά, ππνβάιιεηαη Τπεχζπλε Γήισζε 

ζηε νπνία δειψλεηαη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβιεζνχλ :  

 επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ, ζε πεξίπησζε εγθεθξηκέλεο 

αίηεζεο ή 

 επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ Σειηθνχ Πίλαθα Καηάηαμεο, ζε πεξίπησζε εγθεθξηκέλεο 

αίηεζεο απφ ηελ δηαδηθαζία ησλ ελζηάζεσλ. 
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Δμεηάδεηαη επίζεο, πσο ε πξνηεηλφκελε πξάμε εμαζθαιίδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηε θχζε ηεο πξάμεο). H ζεηηθή απάληεζε ζην θξηηήξην, θαιχπηεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα λα ιακβάλνπλ κέξηκλα 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο αηφκσλ κε αλαπεξία, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ 

δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006.  

Δπίζεο, γηα ηελ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ν ζρεηηθφο νδεγφο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ 

θξηηεξίνπ: «Δμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηα άηνκα κε αλαπεξία» (Παξάξηεκα ΙΙ.10). 

 

Η εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη κε βάζε ζρεηηθά ζηνηρεία/πξνβιέςεηο ηεο κειέηεο (π.ρ. αξρηηεθηνληθά ζρέδηα), ελψ παξάιιεια 

ππνβάιιεηαη απφ ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν, έθζεζε ηεθκεξίσζεο εμαζθάιηζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.  

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 13: 

 

Δμεηάδεηαη ε χπαξμε ζρεηηθήο αλαθνξάο ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε (Ν. 1599/1986), φπσο ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο 

ηνπ ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ. – Παξάξηεκα I.7 

Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δειψλεη ςεπδή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ελίζρπζε, ε αίηεζε ζηήξημεο 

απνξξίπηεηαη ζηελ ηξέρνπζα πξφθιεζε θαη δελ έρεη δηθαίσκα θαηάζεζεο αίηεζεο ζηήξημεο ζε πξνζθιήζεηο ηνπ ηξέρνληνο θαη ηνπ 

επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηεο δηαπίζησζεο γηα φια ηα ΣΠ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ε ΟΣΓ πνπ δηαπηζηψλεη ηελ 

δήισζε ςεπδψλ ζηνηρείσλ ζε κηα αίηεζε ζηήξημεο, θνηλνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ, ε νπνία κε επζχλε ηεο 

ελεκεξψλεη φιεο ηηο ΟΣΓ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 14: 

 

Γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ θαηαζέηνπλ Αίηεζε ηήξημεο, εμεηάδεηαη εάλ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα γηα φιεο ηηο δεισζείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο, γεγνλφο πνπ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε π.ρ. έλαξμε εξγαζηψλ, εθηχπσζε taxisnet κε 

πθηζηάκελνπο ΚΑΓ, Άδεηαο Λεηηνπξγίαο/γλσζηνπνίεζε ή ήκα ΔΟΣ/Δ..Λ (γηα θαηαιχκαηα) ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 

πεξίνδν ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο θηι. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 15: 

Η εμέηαζε κηαο επηρείξεζεο γηα λα δηαπηζησζεί αλ απη5ή είλαη πξνβιεκαηηθή, γίλεηαη ζε επίπεδν εληαίαο επηρείξεζεο (αηηνχζα 

επηρείξεζε θαη ηπρφλ ζπλδεδεκέλεο κε απηή επηρεηξήζεηο). Δμεηάδεηαη ε χπαξμε ζρεηηθήο αλαθνξάο ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε (Ν. 

1599/1986), φπσο ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ, φηη δελ ζπληζηνχλ πξνβιεκαηηθή 

επηρείξεζε θαηά ηελ ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο. Δπίζεο εμεηάδεηαη εάλ ε επηρείξεζε είλαη πξνβιεκαηηθή ή φρη απφ ηα ππνβιεζέληα 

δηθαηνινγεηηθά  (αλά ηχπν επηρείξεζεο) ηνπ ζεκείνπ Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ 4 «Οξηζκφο Πξνβιεκαηηθήο». Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν 

Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 ή ν Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 ή ην άξζξν 22 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 651/2014, ην θξηηήξην δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Μία απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο (άξ.1 παξ. 4γ ηνπ Καλ.) ζπκβαηφηεηαο κε ηνλ Καλ. (Δ.Δ.) 651/2014 είλαη ε κε ελίζρπζε 

πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ ζην ζεκείν απηφ πξέπεη θαηά ηελ θάζε ηεο 

ππνβνιήο λα δειψλεη ππεπζχλσο απφ ηελ αηηνχκελε ηελ ελίζρπζε επηρείξεζε, φηη ε επηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξζέληα ζηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 2 ζεκείν 18 ηνπ Καλνληζκνχ.  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 16: 

 

Δμεηάδεηαη ε κνξθή ηνπ δηθαηνχρνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ΤΑ 13214/30.11.17, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο πξφζθιεζεο. 
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Οη δηθαηνύρνη κπνξεί λα είλαη πνιύ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζύζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο. 

Γεληθφηεξα νη δηθαηνύρνη δύλαηαη λα είλαη: 

α. πθηζηάκελεο, είηε ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο. Δηδηθά γηα ηηο ππφ ίδξπζε αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, αξθεί ε αίηεζε ζηήξημεο ελψ γηα 

ηα Ννκηθά Πξφζσπα απαηηείηαη ε θαηάζεζε θαηαζηαηηθνχ ή ζρεδίνπ θαηαζηαηηθνχ ζπλεκκέλν ζηελ αίηεζε ζηήξημεο θαζψο 

θαη απφθηεζε ΑΦΜ (φηαλ ππάξρεη).  

β. ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ  ΟΣΓ ή κέινο πνπ ηελ απαξηίδεη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ηεο ΔΓΠ 

θαζψο  επίζεο θαη κέιε ηνπ Γ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζε επίπεδν θνξέσλ. Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο 

παξαπάλσ θνξείο δελ κπνξεί λα είλαη δηθαηνχρνη. 

γ. εξγαδφκελνο ζε ΝΠΙΓ εθφζνλ δελ θσιχεηαη απφ δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ΝΠΙΓ ή εξγαδφκελνο ζε ΝΠΓΓ θαη ζην 

Γεκφζην ηνκέα, πνπ δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα απφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ή άιιν αξκφδην φξγαλν, γηα επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Δηδηθφηεξα γηα ηε δξάζε 19.2.26: Γηα πξάμεηο πνπ είλαη επηιέμηκεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 1305/2013 (κεηαπνίεζε 

γεσξγηθνχ πξντφληνο ζε γεσξγηθφ ή κε πξντφλ) πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα 

εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ Μ.Α.Α.Δ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ησλ 

αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ εγγεγξακκέλσλ ζην θεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Οηθνηερληθψλ Κ.Η.Μ.Ο. Η έγγξαθε ζην ΜΑΑΔ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο, αιιά 

ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο πξάμεο. Γηα πξάμεηο πνπ είλαη επηιέμηκεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

Καλ.(ΔΔ) 1305/2013 (ινηπέο πξάμεηο εθηφο απφ κεηαπνίεζε γεσξγηθνχ πξντφληνο ζε γεσξγηθφ ή κε πξντφλ) ζε πεξηπηψζεηο 

ηδξχζεσλ δηθαηνχρνη είλαη θπζηθά πξφζσπα έσο θαη 35 εηψλ θαη Πνιχ κηθξέο ή Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν ηνπο έσο θαη 35 εηψλ ή ηνπιάρηζηνλ ην 50% 

ηνπ κεηνρηθνχ/εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ην θαηέρνπλ κέηνρνη έσο θαη 35 εηψλ.  ε πεξηπηψζεηο εθζπγρξνληζκψλ, ε δξάζε 

εθαξκφδεηαη ζε Πνιχ κηθξέο ή Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο αζρέησο 

ειηθίαο ησλ κεηφρσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο:  

α) ππνβάιινπλ αίηεζε ζηήξημεο θάλνληαο ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ΑΦΜ ηνπ Νφκηκνπ εθπξνζψπνπ, 

β) ππνρξενχληαη κεηά ηελ αίηεζε ζηήξημεο λα απνθηήζνπλ ΑΦΜ θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ΟΣΓ: 

 επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ, ζε πεξίπησζε εγθεθξηκέλεο 

αίηεζεο ή 

 επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ Πίλαθα Καηάηαμεο, ζε πεξίπησζε εγθεθξηκέλεο αίηεζεο 

απφ ηελ δηαδηθαζία ησλ ελζηάζεσλ. 

 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ή λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε επηιέμηκνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ), νη νπνίνη 

δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ παξνχζα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηα Παξαξηήκαηα ΙΙ.8.0 θαη ΙΙ.8.1. 

Γηθαηνύρνη δελ είλαη:  

α. εμσρψξηεο / ππεξάθηηεο εηαηξείεο 

β.  πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ Κνηλνηηθψλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ φζνλ αθνξά ηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο 

κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο ζηνλ Καλ. ΔΔ 651/2014 αξ. 2 ζεκείν 18. Η ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε δελ 

αθνξά ζε πξάμεηο πνπ εληζρχνληαη βάζεη ησλ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013, Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 θαη κε ην αξ. 22 ηνπ Καλ. Δ.Δ. 

651/2014. 

γ. θπζηθά πξφζσπα: 

γ.1    ηνπ Τπεξεζηαθνχ Ππξήλα ηεο ΟΣΓ. 

γ.2  ζηειέρε ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΣΓ. 
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γ.3  εθπξφζσπνη θνξέσλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ) ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ θνξέα πνπ έρεη 

ζπζηήζεη ηελ ΟΣΓ. 

δ. δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ζηνπο νπνίνπο έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα ηα νπνία έρνπλ απνθηήζεη  ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, γηα 

παξαβάζεηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα γηα:   

Παξάβαζε «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο (3 πξφζηηκα/ 3 έιεγρνη) ή Αδήισηε εξγαζία (2 πξφζηηκα/ 2 έιεγρνη). 

ε. δπλεηηθνί δηθαηνχρνη νη νπνίνη είλαη ππφρξενη ζε αλάθηεζε παξάλνκεο θξαηηθήο ελίζρπζεο θαηφπηλ πξνεγνχκελεο απφθαζεο 

ηεο ΔΔ ζε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) 651/2014. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά Γήισζε ζχκθσλα κε ην ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΗΛΧΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ 

ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΜΜΔ ΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (Παξάξηεκα Ι.4), θαη θνξνινγηθά ζηνηρεία φπσο : ( Δ1, Ν, Δ3, Δ5, Δ7, 

έλαξμε εξγαζηψλ απφ Γ.Ο.Τ ή εθηχπσζε taxisnet), ηζνινγηζκνί ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. 

Σέινο, ζε πεξίπησζε εηαηξεηψλ, ππνβάιιεηαη εθηχπσζε απφ taxisnet ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο  θαζψο θαη απφθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ θνξέα  γηα ππνβνιή πξφηαζεο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 17: 

 

Δμεηάδεηαη ε χπαξμε ζρεηηθήο αλαθνξάο ζε Τπεχζπλε Γήισζε (Ν. 1599/1986), φπσο ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ 

ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ. – Παξάξηεκα I.7. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 18: 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δηθαηνχρνο είλαη Γεκφζηνο Τπάιιεινο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα απφ αξκφδην 

Τπεξεζηαθφ πκβνχιην. Αληίζηνηρα, εάλ είλαη εξγαδφκελνο ζε ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ ζα πξέπεη λα κελ θσιχεηαη απφ δηαηάμεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ ΝΠΙΓ. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά φπσο 

ζρεηηθή Τπεχζπλε δήισζε, Άδεηα αξκφδηνπ νξγάλνπ, Καηαζηαηηθφ ζρεηηθνχ νξγαληζκνχ. 

Σν θξηηήξην δελ εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε πλεηαηξηζκψλ. 

ε πεξίπησζε εηαηξεηψλ εμεηάδεηαη ην θξηηήξην γηα ην ζχλνιν ησλ εηαίξσλ / κεηφρσλ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 19: 

 

Η εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ειέγρεηαη απφ ηελ πξνζθφκηζε Αληίγξαθνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, θαζψο θαη κε ηελ πξνζθφκηζε 

θαηαζηαηηθνχ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο ή ζρεδίνπ θαηαζηαηηθνχ (γηα ηηο ππφ ίδξπζε επηρ/ζεηο). Ο ππνςήθηνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. ηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα φια ηα 

κέιε ηνπο. Ο πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ηηο Αλψλπκεο εηαηξίεο, ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ΙΚΔ θαη ηνπο πλεηαηξηζκνχο. 

 

Κξηηήξηα 20 θαη 21: 

 

Δμεηάδεηαη ε χπαξμε ζρεηηθήο αλαθνξάο ζε Τπεχζπλε Γήισζε (Ν. 1599/1986), φπσο ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ 

ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ ή ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ζε πεξίπησζε εηαηξείαο. 

εκεηώλεηαη όηη θαηά ηελ έληαμε ζα πξνζθνκηζζνχλ ηα θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά δειαδή πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζέκα πηψρεπζεο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα. 

Αληίζηνηρα, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, ζα πξνζθνκηζζνχλ δηθαηνινγεηηθά, βεβαίσζε απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθή ή Γηθαζηηθή αξρή, πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζέκα ιχζεο, εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 22: 
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Η εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ειέγρεηαη απφ ηελ ζπλεθηίκεζε ζρεηηθήο Τπεχζπλεο δήισζεο (Ν. 1599/1986), φπσο ηζρχεη, κε 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο θαη ηνπ αξρείνπ ηεο ΟΣΓ, κε κνλνγξαθή ηνπ πληνληζηή ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο αίηεζεο. – 
Παξάξηεκα I.7. 

ε πεξίπησζε θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ  ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα αηηήζεηο ζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηεο 
ίδηαο Τπνδξάζεο αλά ΣΠ, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα Ννκηθά Πξφζσπα πνπ θαηαζέηνπλ ηηο αηηήζεηο ζηήξημεο, δελ πξέπεη 
λα ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά ην 100% γηα φιε ηελ πεξίνδν 2014 2020. ε πεξίπησζε πλεηαηξηζκψλ, ην θξηηήξην εμεηάδεηαη ζε 
επίπεδν θνξέα. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 23: 

 

Δμεηάδεηαη ε χπαξμε ζρεηηθήο αλαθνξάο ζε Τπεχζπλε Γήισζε (Ν. 1599/1986), φπσο ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ 

ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ κε κνλνγξαθή ηνπ πληνληζηή ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο αίηεζεο. – Παξάξηεκα I.7. 

Σν θξηηήξην εμεηάδεηαη κφλν ζε πεξίπησζε πξνηάζεσλ απφ θπζηθά πξφζσπα. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 24: 

 
Δμεηάδεηαη ε χπαξμε ζρεηηθήο αλαθνξάο ζε Τπεχζπλε Γήισζε (Ν. 1599/1986), φπσο ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ 
ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ. – Παξάξηεκα I.7. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 25: 

 

Η ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ, ζε φηη αθνξά ηελ πξάμε, κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ίδηα θεθάιαηα ή ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ 

ή/θαη ζπλδπαζκφ ηνπο.  Η απφδεημε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο δχλαηαη λα ηεθκεξηψλεηαη, είηε κε Τπεχζπλε δήισζε (Ν. 1599/1986), 

κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ δηθαηνχρνπ, είηε κε ζρεηηθφ ηξαπεδηθφ έγγξαθν. ή απνδεηθηηθά ππνινίπνπ ινγαξηαζκψλ. 

Δηδηθά γηα ηηο πξάμεηο πνπ εληζρχνληαη κέζσ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 651/2014 ηεο Δπηηξνπήο ε ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 25% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, είηε κέζσ ηδίσλ πφξσλ είηε κέζσ 

εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εηδηθφηεξα κέζσ εγθεθξηκέλνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ (ε έγθξηζε ηνπ δαλείνπ πξναπαηηείηαη ηεο 

έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο) θαη κε κνξθή πνπ δελ ελέρεη ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο. Όηαλ γίλεηαη ρξήζε 

Τπεχζπλεο Γήισζεο πεξί ηδίσλ πφξσλ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη φηη ζε πεξίπησζε δαλεηζκνχ, πνπ ζα αλέξρεηαη ζην σο άλσ 

πνζνζηφ, ην δάλεην ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξν απφ θάζε είδνπο θξαηηθή ελίζρπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ εγγπήζεσλ ή 

επηδνηήζεσλ επηηνθίνπ, ή δαλείνπ κε επλντθφηεξνπο φξνπο ρνξήγεζεο κέζσ θάζε είδνπο ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, θάζε δπλεηηθφο δηθαηνχρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξάμε κε πξνυπνινγηζκφ ζηα αλψηαηα φξηα πνπ ηίζεληαη ζηελ 

θάζε ππνδξάζε, σζηφζν ν επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ηεο θάζε 

ππνδξάζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, παξφιν πνπ νη ππεξβάιινπζεο δαπάλεο δελ επηρνξεγνχληαη, ην ζχλνιν ηνπ ππεξβάιινληνο 

θφζηνπο, θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά κε ηδησηηθή ζπκκεηνρή. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ ΚΑΝ. 1407/2013, δελ 

κπνξεί λα ππνβιεζεί πξφηαζε κε δεκφζηα δαπάλε άλσ ησλ 200.000 επξψ. Όια ηα ηξαπεδηθά έγγξαθα θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά 

πξέπεη λα έρνπλ εκεξνκελία έθδνζεο κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο.   

ε πεξίπησζε πθηζηάκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, απαηηνχληαη φια ηα αλσηέξσ είηε απφ ηελ εηαηξεία, είηε απφ ηα κέιε ηεο εηαηξείαο 

κε ηελ πξφζζεηε δέζκεπζε (Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ) φηη ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο πξφηαζεο ζα 

αθνινπζήζεη δηαδηθαζία ηζφπνζεο αχμεζεο Κεθαιαίνπ, πξηλ ηελ απφθαζε έληαμεο. ε πεξίπησζε ππν ίδξπζε λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, φια ηα παξαπάλσ εμεηάδνληαη ζε επίπεδν εηαίξσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη επεηδή ε θάιπςε ηεο Ιδησηηθήο ζπκκεηνρήο απνηειεί βαζκνινγνχκελν θξηηήξην, ε πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο 

Γήισζεο βαζκνινγείηαη κε κεδέλ (0).  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 26 
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Δμεηάδεηαη ε χπαξμε ζρεηηθήο αλαθνξάο ζε Τπεχζπλε Γήισζε (Ν. 1599/1986), φπσο ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ 

ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ. – Παξάξηεκα I.7. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 27 

Δμεηάδεηαη ε χπαξμε ζρεηηθήο αλαθνξάο ζε Τπεχζπλε Γήισζε (Ν. 1599/1986), φπσο ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ 

ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ. – Παξάξηεκα I.7. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 28 

 

Δμεηάδεηαη ε χπαξμε ζρεηηθήο αλαθνξάο ζε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ππνςεθίνπ δηθαηνχρνπ (ζπλεκκέλν αξρείν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο Ν.1599/1986, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο.)  Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο πιήξσζεο ηεο πξνυπφζεζεο ηνπ ζεκείνπ 
ηνπ αξ. 1 παξ. 4α ηνπ Καλ. 651/2014,ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ δχλαηαη λα εληζρπζεί επηρείξεζε θαηά ηεο νπνίαο εθθξεκεί δηαηαγή 
αλάθηεζεο θαηφπηλ πξνεγνχκελεο απνθάζεσο ηεο Δπηηξνπήο, ε ΟΣΓ ζα ην αμηνινγεί: 
•Με ηελ πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΣΑΥΙS, 
δεδνκέλνπ φηη ηα πνζά πξνο αλάθηεζε πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, εκθαλίδνληαη ζηηο βεβαησκέλεο νθεηιέο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 
δελ δχλαηαη λα ππαρζνχλ ζε ξχζκηζε θαηαβνιήο. 
•Με ηελ πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο Γήισζεο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ, φπνπ ζα εμεηάδεηαη ε χπαξμε ζρεηηθήο αλαθνξάο ζε 

Τπεχζπλε Γήισζε (Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο) ηνπ ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ. 
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2. ΤΠΟΓΡΑΔΙ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΤΠΟ-ΜΔΣΡΟ 19.2. ΣΗΡΙΞΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ 

ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (CLLD/LEADER) 

4.1.1 Γξάζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ππν-κέηξνπ 19.2 

Τπνκέηξν 19.2: ηήξημε Τινπνίεζεο Γξάζεωλ ηωλ ηξαηεγηθώλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο κε Πξωηνβνπιία 

Σνπηθώλ Κνηλνηήηωλ 

 

Σίηινο Γξάζεο Αλάπηπμε/βειηίωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή δηθαηνύρνπο 

Κσδηθφο Γξάζεο 19.2.2    

Τίηινο ππφ – δξάζεο  Δλίζρπζε επελδύζεωλ ζηε κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη/ή αλάπηπμε γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ κε 

απνηέιεζκα κε γεωξγηθό πξνϊόλ γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθώλ ζηόρωλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππφ - δξάζεο 19.2.2.2 

Ννκηθή Βάζε  Άξζξν 17§1β θαη 45 θαλ. [ΔΔ] 1305/2013- θαλ. [ΔΔ] 1407/2013 

 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο /ππν - δξάζεο 

Σην πιαίζην ηεο ππφ - δξάζεο εληζρχνληαη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο, κεηεγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ κεηαπνίεζε, επεμεξγαζία γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη αμηνπνηνχλ ηα πξντφληα απηά σο πξψηε χιε γηα ηελ πεξαηηέξσ 

κεηαπνίεζή ηνπο ζε κε γεσξγηθφ πξντφλ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο Σπλζήθεο.  

Δπηδηψθεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ ε ελζσκάησζε δηαδηθαζηψλ θαηλνηνκίαο θαη ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ αιιά θαη δηαδηθαζηψλ θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ, πνπ πεξηνξίδνπλ ην θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ελψ παξάιιεια είλαη θαζνξηζηηθή θαη ε πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο.  

 

Έληαζε Δλίζρπζεο 

Η παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013 άξζξν 17, κε έληαζε ελίζρπζεο 40% ηωλ επηιέμηκωλ 

δαπαλώλ θαη ε κέγηζηε δεκφζηα δαπάλε θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηνπ γεληθνχ De Minimis (ΔΔ) 1407/2013. 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

Υξεκαηνδνηηθά ηνηρεία 

 Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππφ-

κέηξνπ 

Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Τνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 750.000,00 9,15 7,85 

Γεκφζηα Γαπάλε 300.000,00 6,25 4,88 

Ιδησηηθή Σπκκεηνρή 450.000,00 13,23 13,23 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Όιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο 

Γηθαηνύρνη 

Γηθαηνχρνη είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ζπληζηνχλ . 

Πνιχ Μηθξέο ή Μηθξέο επηρεηξήζεηο. 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

Α/Α Κξηηήξηα Αλάιπζε ηηκώλ – θαηάζηαζε θξηηεξίνπ 
Βαξύηεηα  

(πνζνζηό %) 

Μνξηνδόηεζε 

(Κιίκαθα  

1-100) 

1 

θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 

ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο.) 

Σπζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 

10 

100 

Σπζρέηηζε κε ην 70% ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππν-δξάζε 
70 

Σπζρέηηζε κε ην 30% ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππν-δξάζε 
30 

Σπζρέηηζε κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξά ζηελ ππν-δξάζε 
0 

2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίωλ θεθαιαίωλ γηα ηελ 

έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ επί ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο *100% 
10 0-100 

3 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 
15 

100 

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 
60 
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Υπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / άδεηεο. 
30 

4 Πξνώζεζε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη γπλαίθα (θπζηθφ 

πξφζσπν) ή εηαηξεία, νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 

ζχλνιν ηνπο είλαη γπλαίθεο 
4 

  100 

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ην 

κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 50% γπλαίθεο 

 50 

5 
Ο δηθαηνύρνο είλαη θαηά θύξην επάγγεικα αγξόηεο 

ή εηαηξηθό ζρήκα αγξνηώλ 

Ναη 
4 

100 

Όρη 0 

6 Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο 

100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

10 

100 

5 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 60 

10 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 30 

100*(αηηνχκελν -εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 0 

7 Δθαξκνγή ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο θαη πνηνηηθώλ 

ζεκάηωλ / πξνηύπωλ 

Ναη 
 

5 

100 

Όρη 0 

8 Πνζνζηό δαπαλώλ ζρεηηθώλ κε ηελ εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο. 

Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 20% 

5 

100 

10% ≤ Πνζνζηφ < 20% 60 

5% ≤ Πνζνζηφ < 10% 30 

9 

Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο ηεο πξόηαζεο/ Υξήζε 

θαηλνηνκίαο θαη λέωλ ηερλνινγηώλ (κνλάδεο 

κεηαπνίεζεο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο) 

Τν πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη σο θαηλνηφκν 

5 

100 

Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο 

ραξαθηεξίδεηαη σο λέα ή πξνεγκέλε, ή  αθνξά ζε 

ρξήζε ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ-ειέγρνπ-

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

75 

Η ζπζθεπαζία θαη ε παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ είλαη 

λέα ή πξνεγκέλε  ή γίλεηαη εηζαγσγή κηαο ζεκαληηθά 

βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο 

είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν παξαγσγήο ηεο, 

ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ην θφζηνο παξαγσγήο 

ηεο 

50 

10 
Υωξνζέηεζε ηεο πξάμεο (ζύκθωλα κε ηελ Οδεγία 

(ΔΟΚ) 75/268) 

Οξεηλή 

3 

100 

Μεηνλεθηηθή 50 

Λνηπέο πεξηνρέο 0 

11 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (Πξνεγνύκελε 

απνδεδεηγκέλε απαζρόιεζε ζε αληηθείκελν ζρεηηθό 

κε ηε θύζε ηεο πξόηαζεο) 

(θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη 
κε 20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 έηε) 

3 0-100 

12 Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε ηε θύζε ηεο πξόηαζεο. 

Τίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΤΔΙ 

3 

100 

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑΣ ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηεο 
πξφηαζεο ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ 

200 σξψλ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο 

50 

Κακία εθ ησλ παξαπάλσ εθπαίδεπζε 0 

13 Πξνώζεζε λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 εηψλ 
(θπζηθφ πξφζσπν) ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο 

είλαη ζην ζχλνιν ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ 15 

 

100 

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ην 

κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

50 

14 Αύμεζε ζέζεωλ απαζρόιεζεο 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία άλσ ησλ δχν (2) λέσλ 
ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο 

Δξγαζίαο).  

8 100 
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Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία  κίαο έσο 2 λέσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο ζε Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

60 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία έσο κίαο (1) λέαο ζέζεο 

απαζρφιεζεο ζε Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

30 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ 

πξνβιέπεηαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 
0 

 

Η ειάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο  (% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο)  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΤΣΗΣΑ Υ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 

 

30 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 
Η ππφ – δξάζε ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ίδξπζε ή ηνλ εθζπγρξνληζκφ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε 

απνηέιεζκα ην γεσξγηθφ πξντφλ, επελδχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηδξχζεηο ή εθζπγρξνληζκνχο κνλάδσλ πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε 

εζηίαζε, ε αλαςπρή θαη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο παξάιιεια κε ηελ ελίζρπζε δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Η ππφ – δξάζε κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί επίζεο κε 

δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ δηθηχσζε νκάδσλ παξαγσγψλ θαζψο θαη κε δξάζεηο ησλ δηαηνπηθψλ θαη δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ή νινθιεξσκέλεο 

δεκφζηεο παξεκβάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 
Η ππφ – δξάζε είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ζπλερηδφκελα έξγα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, απφ ππν - δξάζεηο γηα ηδηψηεο ή ΜΜΔ ηνπ ΔΣΠΑ 

2014-2020, ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, ην πξφγξακκα Horizon 2020 ή θαη άιια κέηξα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φπσο ηα ζρέδηα βειηίσζεο γηα λένπο 

αγξφηεο. Η ίδξπζε Κέληξνπ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο ζα κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηνπο επελδπηέο 

δηαδξακαηίδνληαο επίζεο πνιχ ζνβαξφ ξφιν. Τέινο ε ππφ – δξάζε ζα κπνξεί λα ζπλεξγεί κε επελδχζεηο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 3 «Βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ», ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Υπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο» ηνπ Δ.Π ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο θαη ησλ αμφλσλ 1,2 θαη 4 ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο (RIS) ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο. 

 

Σίηινο Γξάζεο Αλάπηπμε/βειηίωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή δηθαηνύρνπο 

Κσδηθφο Γξάζεο 19.2.2 

Τίηινο ππφ – δξάζεο  Δλίζρπζε επελδύζεωλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε εηδηθώλ ζηόρωλ ηεο ηνπηθήο 

ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππφ - δξάζεο 19.2.2.3   

Ννκηθή Βάζε  Άξζξν 19§1β ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013- θαλ. [ΔΔ] 1407/2013 

Άξζξν 8 θαη Παξάξηεκα Ι ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο /ππν - δξάζεο 

Η πεξηνρή παξέκβαζεο παξνπζηάδεη αδπλακία ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ πινχζησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ηεο πφξσλ, ιφγσ ζεκαληηθψλ 

ειιείςεσλ ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο (μελνδνρεηαθή ππνδνκή, ρψξνη εζηίαζεο θ.ι.π.).  

Δπηπξφζζεηα νη πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή, είλαη θπξίσο νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα, ρσξίο 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη αθνινπζνχλ παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο, κε απνηέιεζκα νη παξερφκελεο ππεξεζίεο λα ζηεξνχληαη ζε 

πνηφηεηα.  

Η αλαγθαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε ζχλδεζεο ησλ νξεηλψλ πξννξηζκψλ κε ηηο παξαζαιάζζηεο 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο αιιά θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη πξντφλησλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, 

θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ νξγάλσζε θαη βειηίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

Η πεξηνρή παξέκβαζεο κπνξεί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο επηζθεπηψλ πξνζθέξνληαο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ  αμηνπνηψληαο κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο, ηφζν σο πξνο ην θπζηθφ φζν θαη σο πξνο ην πνιηηηζκηθφ ηεο πεξηβάιινλ.  

Η ελζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αθνξά ζε επελδχζεηο νη νπνίεο κε ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ηελ βειηίσζε 

ηεο νξγάλσζε ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο.  

Δηδηθφηεξα, ζα εληζρπζνχλ κηθξά επελδπηηθά ζρέδηα ηα νπνία αθνξνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ή αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο, ζχκθσλα κε πξφηππα ζπκβαηά κε ην είδνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνπ κπνξεί λα παξαζρεζεί απφ απηή.  

Ωο ελδεηθηηθέο δξάζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε απηφ ην πιαίζην είλαη ε δεκηνπξγία θαη ν εθζπγρξνληζκφο αγξνηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ (ΦΔΚ 3885/Β/2-12-2016) ή παξαδνζηαθψλ μελψλσλ, ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, γξαθείσλ νξγάλσζεο 

πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ, ρψξσλ αλαςπρήο θαη θαηαζθήλσζεο, ππαηζξίσλ ρψξσλ θαηάθιηζεο, αλαςπθηεξίσλ, 

νξεηλψλ θαηαθπγίσλ, αλαβίσζε παξαδνζηαθψλ θαθελείσλ, δξάζεηο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ινηπέο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο. Δθαξκόδεηαη ζε 

δηθαηνύρνπο έωο θαη 35 εηώλ ή ζε πεξηπηώζεηο εθζπγρξνληζκώλ, εθαξκόδεηαη ζε δηθαηνύρνπο αζρέηωο ειηθίαο. 
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Έληαζε Δλίζρπζεο 

Η παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ θαλνληζκφ ηνπ γεληθνχ De Minimis (ΔΔ) 1407/2013, κε έληαζε ελίζρπζεο 65% ηωλ επηιέμηκωλ δαπαλώλ. 

Η Γεκόζηα Γαπάλε ηωλ επελδύζεωλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα όξηα ηνπ Καλνληζκνύ De Minimis  1407/13 

(200.000€ αλά ηξηεηία αλά  εληαία επηρείξεζε). 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

Υξεκαηνδνηηθά ηνηρεία 

 Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππφ-κέηξνπ Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

Τνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο 
Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 769.230,77 9,38 8,05 

Γεκφζηα Γαπάλε 500.000,00 10,42 8,13 

Ιδησηηθή Σπκκεηνρή 269.230,77 7,92 7,92 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Όιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο 

Γηθαηνύρνη 

1. Φπζηθά πξφζσπα έωο θαη 35 εηώλ ή ζε πεξηπηώζεηο εθζπγρξνληζκώλ, εθαξκόδεηαη ζε δηθαηνύρνπο αζρέηωο ειηθίαο πνπ ζπληζηνύλ Πνιύ 

κηθξέο ή Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο. 

2. Πνιχ κηθξέο ή Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν ηνπο έωο 

θαη 35 εηώλ ή ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ κεηνρηθνύ/εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ, ην θαηέρνπλ κέηνρνη έωο θαη 35 εηώλ.  

ε πεξηπηώζεηο εθζπγρξνληζκώλ, ε δξάζε εθαξκφδεηαη ζε Πνιχ κηθξέο ή Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο αζρέηωο ειηθίαο ηωλ κεηόρωλ. 

Κξηηήξηα Δπηινγήο  

Α/Α Κξηηήξηα Αλάιπζε ηηκώλ – θαηάζηαζε θξηηεξίνπ 
Βαξύηεηα 

(πνζνζηό %) 

Μνξηνδόηεζε 

(Κιίκαθα  

1-100) 

1 

θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (Δηδηθνί ή 

ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνύληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο ) 

Σπζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξά ζηελ 

ππν-δξάζε 

10 

100 

Σπζρέηηζε κε ην 70% ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξά ζηελ ππν-

δξάζε 
70 

Σπζρέηηζε κε ην 30% ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππν-δξάζε 
30 

Σπζρέηηζε κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 30% ησλ ζηφρσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 
0 

2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίωλ θεθαιαίωλ γηα 

ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ 

ζρεδίνπ 

Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ επί ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο 

*100% 
10 100 

3 

Δηνηκόηεηα έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο 

πξόηαζεο 

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 

15 

100 

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 
60 

Υπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα απαξαίηεηεο 

γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / άδεηεο. 
30 

4 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη γπλαίθα (θπζηθφ 

πξφζσπν) ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 

ζχλνιν ηνπο είλαη γπλαίθεο 

4 

100 

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ην 

κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ή ίζν 50% γπλαίθεο 

50 

Σε πεξίπησζε κε γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο 0 

5 Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο 

100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

10 

100 

5 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 60 

10 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 30 
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100*(αηηνχκελν -εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 0 

6 

Δθαξκνγή ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο θαη 

πνηνηηθώλ ζεκάηωλ / πξνηύπωλ 

Ναη 
5 

100 

Όρη 0 

7 

Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο ηεο πξόηαζεο/ 

Υξήζε θαηλνηνκίαο θαη λέωλ ηερλνινγηώλ 

(ηνπξηζκόο / ππεξεζίεο) 

Οξγαλσηηθή θαηλνηνκία / θαηλνηνκία ζην πξντφλ ή ζηελ 

δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία 
5 100 

8 
Πνζνζηό δαπαλώλ ζρεηηθώλ κε ηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 20% 

8 

100 

10% ≤ Πνζνζηφ < 20% 60 

5% ≤ Πνζνζηφ < 10% 30 

9 

Υωξνζέηεζε ηεο πξάμεο (ζύκθωλα κε ηελ 

Οδεγία (ΔΟΚ) 75/268) 

Οξεηλή 

3 

100 

Μεηνλεθηηθή 50 

Λνηπέο πεξηνρέο 0 

10 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (Πξνεγνύκελε 

απνδεδεηγκέλε απαζρόιεζε ζε αληηθείκελν 

ζρεηηθό κε ηε θύζε ηεο πξόηαζεο) 

(θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 

20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 έηε) 
3 0-100 

11 

Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε ηε θύζε ηεο 

πξόηαζεο. 

Τίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΤΔΙ 

3 

100 

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑΣ ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ή 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ ζρεηηθή 

κε ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο 

50 

Κακία εθ ησλ παξαπάλσ εθπαίδεπζε 0 

12 Πξνώζεζε λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 εηψλ (θπζηθφ 

πξφζσπν) ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 

ζχλνιν ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ 

 

 

10 

100 

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ην 

κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ 
κεγαιχηεξν ή ίζν 50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

50 

13 Αύμεζε ζέζεωλ απαζρόιεζεο 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη 

ε δεκηνπξγία άλσ ησλ δχν (2) λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

ζε Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο).  

10 

100 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη 

ε δεκηνπξγία  κίαο έσο 2 λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε 
Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

60 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη 

ε δεκηνπξγία έσο κίαο (1) λέαο ζέζεο απαζρφιεζεο ζε 

Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

30 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ 

πξνβιέπεηαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 
0 

14 

Παξνρή ζπκπιεξωκαηηθώλ 

ππεξεζηώλ/Πξνηόληωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ 

ζε ζρέζε κε ηελ θύξηα δξαζηεξηόηεηα (π.ρ. 

θαηάιπκα θαη παξνρή δξαζηεξηνηήηωλ 

ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ) 

Ναη 

 

 

 

4 

100 

Όρη 0 

Η ειάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο  (% ηεο κέγ. βαζκνινγίαο)  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΤΣΗΣΑ Υ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 
30 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 
Η ππφ - δξάζε ζα ζπλδπαζηεί κε φισλ ησλ εηδψλ ηνπο εθζπγρξνληζκνχο επηρεηξήζεσλ, κε παξεκβάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ φπσο πνιηηηζηηθά θέληξα, αλάδεημε - αμηνπνίεζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ, ζέαηξν, κνπζεία-εθζεηήξηα θ.α, θαζψο θαη κε 

επελδχζεηο αζιεηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ.  

Η ππφ - δξάζε αλακέλεηαη επίζεο λα ζπλδπαζηεί κε παξεκβάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 
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Η ππφ - δξάζε είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ζπλερηδφκελα έξγα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, απφ ππφ - δξάζεηο ΜΜΔ ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020, 

ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, ην πξφγξακκα Horizon 2020 ή θαη άιια κέηξα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φπσο ηα ζρέδηα βειηίσζεο γηα λένπο αγξφηεο. Η 

ίδξπζε Κέληξνπ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο ζα κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηνπο επελδπηέο δηαδξακαηίδνληαο 

επίζεο πνιχ ζνβαξφ ξφιν. Δπίζεο είλαη δπλαηέο νη εληζρχζεηο θαη νη ζπλέξγεηεο κε πξσηνβνπιίεο απφ ην Τακείν ππνζηήξημεο ΜΜΔ «Institution for 

Growth» θαη ην New SME Initiative ηεο ΔΤΔπ. Τέινο ε ππφ - δξάζε ζα κπνξεί λα ζπλεξγεί κε επελδχζεηο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 3 «Βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ», ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Υπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο» ηνπ Δ.Π ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο θαη ησλ αμφλσλ 1,2 θαη 4 ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο (RIS) ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο. Τν πεξηθεξεηαθφ ζρέδην γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ ζε ηνπξηζηηθέο 

δηεζλήο θαη εγρψξηεο εθζέζεηο ζα ζπλεξγνχλ παξάιιεια κε ηελ δξάζε. 

 

Σίηινο Γξάζεο Αλάπηπμε/βειηίωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή δηθαηνύρνπο 

Κσδηθφο Γξάζεο 19.2.2 

Τίηινο ππφ – δξάζεο  Δλίζρπζε επελδύζεωλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγωγήο εηδώλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, 

θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε εηδηθώλ ζηόρωλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππφ - δξάζεο 19.2.2.4   

Ννκηθή Βάζε  Άξζξν 19§1β ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 - θαλ. [ΔΔ] 1407/2013 

Άξζξν 8 θαη Παξάξηεκα Ι ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο /ππό – δξάζεο 

Ο παξαδνζηαθφο ραξαθηήξαο νξγάλσζεο ησλ βηνηερληθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη ην θαηλφκελν ηεο δηαξθνχο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ην νπνίν 

ζηεξεί απφ ηηο πεξηνρέο απηέο, ηηο δπλακηθέο ειηθίεο ηνπ πιεζπζκνχ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ην ρακειφ επίπεδν ησλ επελδχζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.  

Δπηπιένλ παξαηεξείηαη ε χπαξμε νξηζκέλσλ παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνηερλίαο πνπ ηείλνπλ λα εμαιεηθζνχλ θαη ζπλεπψο 

απαηηείηαη λα εθζπγρξνληζηνχλ. Η δεκηνπξγία θαη ν εθζπγρξνληζκφο βηνηερληθψλ κνλάδσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

θαη δηαθνξνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο δηάξζξσζεο. Δπηπιένλ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο εθηφο ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Η ππφ - δξάζε πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ βηνηερληθψλ κνλάδσλ, ρεηξνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε 

κεηαπνίεζε, θαζψο θαη ην εκπφξην ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σην πιαίζην ηεο ππφ – δξάζεο εληζρχνληαη επελδχζεηο νη νπνίεο ζα δεκηνπξγνχλ λέεο ή ζα 

βειηηψλνπλ πθηζηάκελεο βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη επελδχζεηο,  νη νπνίεο ζα βειηηψλνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπ βηνηερληθνχ πξντφληνο.  

Η πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε αλεπηπγκέλεο βάζεο ζην δεπηεξνγελή ηνκέα κε κεγάιε ζπγθέληξσζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο εηδηθά 

ζηνλ αγξνην-δηαηξνθηθφ ηνκέα κεηά ηελ πξψηε κεηαπνίεζε, νπφηε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απφ ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο, ίδξπζεο θαη  

εθζπγρξνληζκνχ αληίζηνηρσλ κνλάδσλ  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη επεμεξγαζία εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ πξψηε κεηαπνίεζε ζε 

παξαδνζηαθνχο θιάδνπο (π.ρ. παξαγσγή δαραξσδψλ  πξντφλησλ– Κνπξακπηέο, δπκαξηθψλ– Φπινπίηεο θηι.), ηελ αξηνπνηία θαη ηελ παξαγσγή 

θξπγαληψλ θαη κπηζθφησλ, αιιά θαη ηελ παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ.  

Δθαξκόδεηαη ζε δηθαηνύρνπο έωο θαη 35 εηώλ ή ζε πεξηπηώζεηο εθζπγρξνληζκώλ, εθαξκόδεηαη ζε δηθαηνύρνπο αζρέηωο ειηθίαο. 

Έληαζε Δλίζρπζεο 

Η παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ θαλνληζκφ ηνπ γεληθνχ De Minimis (ΔΔ) 1407/2013, κε έληαζε ελίζρπζεο 65% ηωλ επηιέμηκωλ 

δαπαλώλ.Η Γεκόζηα Γαπάλε ηωλ επελδύζεωλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα όξηα ηνπ Καλνληζκνύ De Minimis  

1407/13 (200.000€ αλά ηξηεηία αλά εληαία επηρείξεζε). 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Γηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

Υξεκαηνδνηηθά ηνηρεία 

 Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππφ-κέηξνπ Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Τνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 153.846,15 1,88 1,61 

Γεκφζηα Γαπάλε 100.000,00 2,08 1,63 

Ιδησηηθή Σπκκεηνρή 53.846,15 1,58 1,58 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Όιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο 

Γηθαηνύρνη 

1. Φπζηθά πξφζσπα έωο θαη 35 εηώλ ή ζε πεξηπηώζεηο εθζπγρξνληζκώλ, εθαξκόδεηαη ζε δηθαηνύρνπο αζρέηωο ειηθίαο που συνιστοφν 
Πνιύ κηθξέο ή Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο. 

2. Πνιχ κηθξέο ή Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν ηνπο 

έωο θαη 35 εηώλ ή ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ κεηνρηθνύ/εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ, ην θαηέρνπλ κέηνρνη έωο θαη 35 εηώλ.  
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ε πεξηπηώζεηο εθζπγρξνληζκώλ, ε δξάζε εθαξκφδεηαη ζε Πνιχ κηθξέο ή Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο αζρέηωο ειηθίαο ηωλ κεηόρωλ. 

Κξηηήξηα Δπηινγήο  

Α/Α Κξηηήξηα Αλάιπζε ηηκώλ – θαηάζηαζε θξηηεξίνπ 

Βαξύηεηα 

(πνζνζηό 

%) 

Μνξηνδόηεζε 

(Κιίκαθα 1-100) 

1 

θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (Δηδηθνί ή 

ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

πνπ εμππεξεηνύληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο ) 

Σπζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

10 

100 

Σπζρέηηζε κε ην 70% ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππν-δξάζε 
70 

Σπζρέηηζε κε ην 30% ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππν-δξάζε 
30 

Σπζρέηηζε κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ ζηφρσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 
0 

2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίωλ θεθαιαίωλ γηα ηελ 

έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ επί ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο 

*100% 
10 0- 100 

3 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 

15 

100 

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ. 
60 

Υπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα απαξαίηεηεο 

γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / άδεηεο. 
30 

4 Πξνώζεζε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη γπλαίθα (θπζηθφ 

πξφζσπν) ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 

ζχλνιν ηνπο είλαη γπλαίθεο 

4 

  100 

δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ην 

κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ή ίζν 50% γπλαίθεο 

 50 

Σε πεξίπησζε κε γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο 0 

5 

 

 

Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο 

100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

10 

 

 

100 

5 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 
60 

10 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 30 

100*(αηηνχκελν -εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 0 

6 Δθαξκνγή ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο θαη 

πνηνηηθώλ ζεκάηωλ / πξνηύπωλ 

Ναη 5 100 

Όρη 0 

7 Πνζνζηό δαπαλώλ ζρεηηθώλ κε ηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 20% 

10 

100 

10% ≤ Πνζνζηφ < 20% 60 

5% ≤ Πνζνζηφ < 10% 30 

8 

Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο ηεο πξόηαζεο/ 

Υξήζε θαηλνηνκίαο θαη λέωλ ηερλνινγηώλ 

(κνλάδεο κεηαπνίεζεο θαη βηνηερληθέο 

κνλάδεο) 

Τν πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη σο θαηλνηφκν 

5 

100 

Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο 

ραξαθηεξίδεηαη σο λέα ή πξνεγκέλε, ή  αθνξά ζε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ-ειέγρνπ-θαηαγξαθήο 

δεδνκέλσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

75 

Η ζπζθεπαζία θαη ε παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ είλαη 

λέα ή πξνεγκέλε  ή γίλεηαη εηζαγσγή κηαο ζεκαληηθά 

βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο 

είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν παξαγσγήο ηεο, 

ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο 

50 

9 Υωξνζέηεζε ηεο πξάμεο (ζύκθωλα κε ηελ Οξεηλή 4 
100 
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Οδεγία (ΔΟΚ) 75/268) 
Μεηνλεθηηθή 50 

Λνηπέο πεξηνρέο 0 

10 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (Πξνεγνύκελε 

απνδεδεηγκέλε απαζρόιεζε ζε αληηθείκελν 

ζρεηηθό κε ηε θύζε ηεο πξόηαζεο) 

(θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 έηε) 

4 0-100 

11 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε ηε θύζε ηεο 

πξόηαζεο. 

Τίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΤΔΙ 

3 

100 

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑΣ ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ή 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 

ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο 

50 

Κακία εθ ησλ παξαπάλσ εθπαίδεπζε 0 

12 Πξνώζεζε λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 εηψλ 
(θπζηθφ πξφζσπν) ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη 

ζην ζχλνιν ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ 

 

 

10 

100 

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ην 

κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ 
κεγαιχηεξν ή ίζν 50%  λένη ≤ 35 εηψλ 

50 

13 Αύμεζε ζέζεωλ απαζρόιεζεο 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη 

ε δεκηνπξγία άλσ ησλ δχν (2) λέσλ ζέζεσλ 
απαζρφιεζεο ζε Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

10 

100 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη 
ε δεκηνπξγία  κίαο έσο 2 λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε 

Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

60 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη 
ε δεκηνπξγία έσο κίαο (1) λέαο ζέζεο απαζρφιεζεο ζε 

Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

30 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ 

πξνβιέπεηαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 
0 

Η ειάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο  (% ηεο κέγ. βαζκνινγίαο) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΤΣΗΣΑ Υ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 
30 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 
Η ππφ - δξάζε ζα ζπλδπαζηεί κε φισλ ησλ εηδψλ ηηο ηδξχζεηο θαη εθζπγρξνληζκνχο επηρεηξήζεσλ, κε παξεκβάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ φπσο πνιηηηζηηθά θέληξα, αλάδεημε - αμηνπνίεζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ, ζέαηξν, κνπζεία-εθζεηήξηα 

θ.α, θαζψο θαη κε επελδχζεηο αζιεηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ.  

Η ππφ - δξάζε αλακέλεηαη επίζεο λα ζπλδπαζηεί κε παξεκβάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 
Η ππφ - δξάζε είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ζπλερηδφκελα έξγα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, απφ ππφ - δξάζεηο ΜΜΔ ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020, 

ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, ην πξφγξακκα Horizon 2020 ή θαη άιια κέηξα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φπσο ηα ζρέδηα βειηίσζεο γηα λένπο αγξφηεο. 

Η ίδξπζε Κέληξνπ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο ζα κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηνπο επελδπηέο 

δηαδξακαηίδνληαο επίζεο πνιχ ζνβαξφ ξφιν. Δπίζεο είλαη δπλαηέο νη εληζρχζεηο θαη νη ζπλέξγεηεο κε πξσηνβνπιίεο απφ ην Τακείν ππνζηήξημεο 

ΜΜΔ «Institution for Growth» θαη ην New SME Initiative ηεο ΔΤΔπ. Τέινο ε ππν - δξάζε ζα κπνξεί λα ζπλεξγεί κε επελδχζεηο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 3 «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ», ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Υπνζηήξημε ηεο 

κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο» ηνπ Δ.Π ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο θαη ησλ 

αμφλσλ 1,2 θαη 4 ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο εμεηδίθεπζεο (RIS) ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο. Τν πεξηθεξεηαθφ ζρέδην γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ ζε ηνπξηζηηθέο δηεζλήο θαη εγρψξηεο εθζέζεηο ζα ζπλεξγνχλ παξάιιεια κε ηελ ππφ - δξάζε. 

 

Σίηινο Γξάζεο Αλάπηπμε/βειηίωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή δηθαηνύρνπο 

Κσδηθφο Γξάζεο 19.2.2 

Τίηινο ππν – δξάζεο  Δλίζρπζε επελδύζεωλ παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ (παηδηθνί 

ζηαζκνί, ρώξνη αζιεηηζκνύ, πνιηηηζηηθά θέληξα, θιπ) κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε εηδηθώλ ζηόρωλ ηεο 

ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππν - δξάζεο 19.2.2.5 

Ννκηθή Βάζε  Άξζξν 19§1β ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013- θαλ. [ΔΔ] 1407/2013 

Άξζξν 8 θαη Παξάξηεκα Ι ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο /ππό – δξάζεο 
Η ππφ - δξάζε αθνξά ηελ ίδξπζε/εθζπγρξνληζκφ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, 

κηθξά αζιεηηθά θέληξα κε ππνδνκέο φπσο: γήπεδα φισλ ησλ εηδψλ αζιεηηζκνχ, ρψξνπο αζινπαηδηψλ, γπκλαζηήξηα, αίζνπζεο πνιχ 

δξαζηεξηνηήησλ ή πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ θιπ., θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ. Δπίζεο 
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πεξηιακβάλεη επελδχζεηο ελίζρπζεο επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ 

θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, φπσο ππεξεζίεο απφ πηπρηνχρνπο επηζηήκνλεο, θνηλσληθέο ή ινηπέο ππεξεζίεο θιπ.  

 

Δθαξκόδεηαη ζε δηθαηνύρνπο έωο θαη 35 εηώλ ή ζε πεξηπηώζεηο εθζπγρξνληζκώλ, εθαξκόδεηαη ζε δηθαηνύρνπο αζρέηωο ειηθίαο. 

 

Έληαζε Δλίζρπζεο 

Η παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ θαλνληζκφ ηνπ γεληθνχ De minimis (ΔΔ) 1407/2013, κε έληαζε ελίζρπζεο 65% ηωλ επηιέμηκωλ δαπαλώλ. 

Η Γεκόζηα Γαπάλε ηωλ επελδύζεωλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα όξηα ηνπ Καλνληζκνύ De Minimis  1407/13 

(200.000€ αλά ηξηεηία αλά εληαία επηρείξεζε). 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Γηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο  

Υξεκαηνδνηηθά ηνηρεία 

 Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππφ-κέηξνπ Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Τνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 153.846,15 1,88 1,61 

Γεκφζηα Γαπάλε 100.000,00 2,08 1,63 

Ιδησηηθή Σπκκεηνρή 53.846,15 1,58 1,58 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Όιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο 

Γηθαηνύρνη 

1. Φπζηθά πξφζσπα έωο θαη 35 εηώλ ή ζε πεξηπηώζεηο εθζπγρξνληζκώλ, εθαξκόδεηαη ζε δηθαηνύρνπο αζρέηωο ειηθίαο πνπ ζπληζηνύλ Πνιύ 

κηθξέο ή Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο. 

2. Πνιχ κηθξέο ή Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν ηνπο 

έωο θαη 35 εηώλ ή ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ κεηνρηθνύ/εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ, ην θαηέρνπλ κέηνρνη έωο θαη 35 εηώλ.  

ε πεξηπηώζεηο εθζπγρξνληζκώλ, ε δξάζε εθαξκφδεηαη ζε Πνιχ κηθξέο ή Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο αζρέηωο ειηθίαο ηωλ κεηόρωλ. 

Κξηηήξηα Δπηινγήο  

Α/Α Κξηηήξηα 
Αλάιπζε ηηκώλ – θαηάζηαζε 

θξηηεξίνπ 

Βαξύηεηα 

(πνζνζηό %) 

Μνξηνδόηεζε 

(Κιίκαθα 1-100) 

1 

θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (Δηδηθνί ή 

ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνύληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο) 

Σπζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε. 

10 

100 

Σπζρέηηζε κε ην 70% ησλ ζηφρσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε. 
70 

Σπζρέηηζε κε ην 30% ησλ ζηφρσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε. 
30 

Σπζρέηηζε κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 30% 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε. 
0 

2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίωλ θεθαιαίωλ γηα 

ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ 

ζρεδίνπ 

Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ επί ηεο 

ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο *100% 
10 100 

3 

Δηνηκόηεηα έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο 

πξόηαζεο 

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαηηνχκελσλ γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 

αδεηψλ 

15 

100 

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ. 
60 

Υπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

30 

4 Πξνώζεζε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη γπλαίθα 

(θπζηθφ πξφζσπν) ή εηαηξεία νη κέηνρνη 

ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν ηνπο είλαη 

γπλαίθεο 
4 

  100 

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ην 

κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ θεθάιαην ην 

θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 

50% γπλαίθεο 

 50 
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Σε πεξίπησζε κε γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο 0 

5 

 

 

Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο 

100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 

≤ 5 

 

10 

 

 

100 

5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 60 

10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 
30 

100*(αηηνχκελν -εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 

> 30 
0 

6 Δθαξκνγή ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο θαη 

πνηνηηθώλ ζεκάηωλ / πξνηύπωλ 

Ναη 5 100 

Όρη 0 

7 Πνζνζηό δαπαλώλ ζρεηηθώλ κε ηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 20% 

10 

100 

10% ≤ Πνζνζηφ < 20% 60 

5% ≤ Πνζνζηφ < 10% 30 

8 
Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο ηεο πξόηαζεο/ 

Υξήζε θαηλνηνκίαο θαη λέωλ ηερλνινγηώλ 

(ηνπξηζκόο / ππεξεζίεο) 

Οξγαλσηηθή θαηλνηνκία / θαηλνηνκία ζην 

πξντφλ ή ζηελ δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία 
5 100 

10 
Υωξνζέηεζε ηεο πξάμεο (ζύκθωλα κε ηελ 

Οδεγία (ΔΟΚ) 75/268) 

Οξεηλή 

4 

100 

Μεηνλεθηηθή 50 

Λνηπέο πεξηνρέο 0 

11 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (Πξνεγνύκελε 

απνδεδεηγκέλε απαζρόιεζε ζε αληηθείκελν 

ζρεηηθό κε ηε θύζε ηεο πξόηαζεο) 

(θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 

βαζκνινγείηαη κε 20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 

5 έηε) 

4 0-100 

12 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε ηε θύζε ηεο 

πξόηαζεο. 

Τίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΤΔΙ 

3 

100 

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑΣ ζρεηηθφ κε ηε θχζε 

ηεο πξφηαζεο ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ ζρεηηθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο 

50 

Κακία εθ ησλ παξαπάλσ εθπαίδεπζε 0 

13 Πξνώζεζε λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 
35 εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) ή εηαηξεία νη 

κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν ηνπο 

λένη ≤ 35 εηψλ 

 

 

10 
100 

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ην 

κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ θεθάιαην ην 

θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

50 

14 Αύμεζε ζέζεωλ απαζρόιεζεο 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία άλσ 

ησλ δχν (2) λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε 
Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο).  

10 

100 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία  κίαο 
έσο 2 λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε Δ.Μ.Δ 

(Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

60 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία έσο 
κίαο (1) λέαο ζέζεο απαζρφιεζεο ζε Δ.Μ.Δ 

(Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

30 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ δελ πξνβιέπεηαη δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο 

0 

Η ειάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο  (% ηεο κέγ. βαζκνινγίαο) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΤΣΗΣΑ Υ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 
30 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 



1ε ηξνπνπνίεζε 1εο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο Τπνκέηξνπ 19.2 γηα Πξάμεηο Ιδησηηθνύ Υαξαθηήξα – Παξάξηεκα ΙI.2 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ Α.Δ. Ο.Σ.Α.                ειίδα 24 

 

Η ππφ - δξάζε ζα ζπλδπαζηεί κε φισλ ησλ εηδψλ ηηο ηδξχζεηο θαη εθζπγρξνληζκνχο επηρεηξήζεσλ, κε παξεκβάζεηο γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ φπσο πνιηηηζηηθά θέληξα, αλάδεημε - αμηνπνίεζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ, 

ζέαηξν, κνπζεία-εθζεηήξηα θ.α, θαζψο θαη κε επελδχζεηο αζιεηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ. Η ππφ - δξάζε αλακέλεηαη επίζεο 

λα ζπλδπαζηεί κε παξεκβάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 
Η ππφ - δξάζε είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ζπλερηδφκελα έξγα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, απφ ππφ - δξάζεηο ΜΜΔ ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020, 

ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, ην πξφγξακκα Horizon 2020 ή θαη άιια κέηξα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φπσο ηα ζρέδηα βειηίσζεο γηα λένπο 

αγξφηεο. Η ίδξπζε Κέληξνπ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο ζα κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηνπο επελδπηέο 

δηαδξακαηίδνληαο επίζεο πνιχ ζνβαξφ ξφιν. Δπίζεο είλαη δπλαηέο νη εληζρχζεηο θαη νη ζπλέξγεηεο κε πξσηνβνπιίεο απφ ην Τακείν ππνζηήξημεο 

ΜΜΔ «Institution for Growth» θαη ην New SME Initiative ηεο ΔΤΔπ. Τέινο ε ππφ - δξάζε ζα κπνξεί λα ζπλεξγεί κε επελδχζεηο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 3 «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ», ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Υπνζηήξημε ηεο 

κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο» ηνπ Δ.Π ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο θαη ησλ 

αμφλσλ 1,2 θαη 4 ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο εμεηδίθεπζεο (RIS) ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο. Τν πεξηθεξεηαθφ ζρέδην γηα ηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ ζε ηνπξηζηηθέο δηεζλήο θαη εγρψξηεο εθζέζεηο ζα ζπλεξγνχλ παξάιιεια κε ηελ δξάζε. 

 

Σίηινο Γξάζεο Αλάπηπμε/βειηίωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο 

πεξηνρήο εθαξκνγήο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή δηθαηνύρνπο 
Κσδηθφο Γξάζεο 19.2.2 

Τίηινο ππν – δξάζεο  Δλίζρπζε επελδύζεωλ νηθνηερλίαο θαη πνιπιεηηνπξγηθώλ αγξνθηεκάηωλ κε ζθνπό ηελ 

εμππεξέηεζε εηδηθώλ ζηόρωλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππν - δξάζεο 19.2.2.6 

Ννκηθή Βάζε  Άξζξν 17 θαη 19§1β ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 - θαλ. [ΔΔ] 1407/2013 

Άξζξν 8 θαη Παξάξηεκα Ι ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο /ππν – δξάζεο 

Σην πιαίζην ηεο ππφ – δξάζεο εληζρχνληαη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνηερλίαο θαη ησλ πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ. Tα πνιπιεηηνπξγηθά 

αγξνθηήκαηα νξίδνληαη ζην αξ. 52 Ν. 4235/2014. 

Η δεκηνπξγία θαη ν εθζπγρξνληζκφο νηθνηερληθψλ κνλάδσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

ηνπηθήο παξαγσγηθήο δηάξζξσζεο. Δπηπιένλ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο εθηφο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, θαζψο θαη ζηε 

δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο ηα πνιπιεηηνπξγηθά αγξνθηήκαηα ζπκβάιινπλ: α) ζηελ ελίζρπζε ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

β) ζηελ πξναγσγή ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη  γ) ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

Γηα πξάμεηο πνπ είλαη επηιέμηκεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 1305/2013 (κεηαπνίεζε γεσξγηθνχ πξντφληνο ζε γεσξγηθφ ή κε πξντφλ) 

εθαξκόδεηαη ζε δηθαηνύρνπο αζρέηωο ειηθίαο.  

Γηα πξάμεηο πνπ είλαη επηιέμηκεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 1305/2013 (ινηπέο πξάμεηο εθηφο απφ κεηαπνίεζε γεσξγηθνχ πξντφληνο ζε 

γεσξγηθφ ή κε πξντφλ) εθαξκόδεηαη ζε δηθαηνύρνπο έωο θαη 35 εηώλ ή ζε πεξηπηώζεηο εθζπγρξνληζκώλ, εθαξκόδεηαη ζε δηθαηνύρνπο 

αζρέηωο ειηθίαο. 

 

 

Έληαζε Δλίζρπζεο 

Η παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ θαλνληζκφ ηνπ γεληθνχ De Minimis (ΔΔ) 1407/2013.Γηα πξάμεηο πνπ είλαη επηιέμηκεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 17 

ηνπ Καλ.(ΔΔ) 1305/2013 (κεηαπνίεζε γεσξγηθνχ πξντφληνο ζε γεσξγηθφ ή κε πξντφλ) κε έληαζε ελίζρπζεο 40% ηωλ επηιέμηκωλ δαπαλώλ  θαη 

γηα πξάμεηο πνπ είλαη επηιέμηκεο βάζεη ηνπ άξζξνπ19 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 1305/2013 (ινηπέο πξάμεηο) κε έληαζε ελίζρπζεο 65%. . H κέγηζηε δεκφζηα 

δαπάλε θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηνπ γεληθνχ De Minimis (ΔΔ) 1407/2013 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Γηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

Υξεκαηνδνηηθά ηνηρεία 

 Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππφ-κέηξνπ Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

Τνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο 
Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 184.615,38 2,25 1,93 

Γεκφζηα Γαπάλε 120.000,00 2,5 1,95 

Ιδησηηθή Σπκκεηνρή 64.615,38 1,90 1,90 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Όιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο 

Γηθαηνύρνη 

Γηα πξάμεηο πνπ είλαη επηιέμηκεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 1305/2013 (κεηαπνίεζε γεσξγηθνχ πξντφληνο ζε γεσξγηθφ ή κε πξντφλ) πνιχ 

κηθξέο θαη κηθξέο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ 

Μ.Α.Α.Δ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ εγγεγξακκέλσλ ζην θεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Οηθνηερληθψλ 

Κ.Η.Μ.Ο. Η έγγξαθε ζην ΜΑΑΔ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πίλαθα 
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θαηάηαμεο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο πξάμεο. 

Γηα πξάμεηο πνπ είλαη επηιέμηκεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 1305/2013 (ινηπέο πξάμεηο εθηφο απφ κεηαπνίεζε γεσξγηθνχ πξντφληνο ζε 

γεσξγηθφ ή κε πξντφλ) ζε πεξηπηψζεηο ηδξχζεσλ δηθαηνχρνη είλαη: 

Φπζηθά πξφζσπα έωο θαη 35 εηώλ θαη Πνιχ κηθξέο ή Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, νη 

κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν ηνπο έωο θαη 35 εηώλ ή ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ κεηνρηθνύ/εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ, ην θαηέρνπλ κέηνρνη 

έωο θαη 35 εηώλ.  

ε πεξηπηώζεηο εθζπγρξνληζκώλ, ε δξάζε εθαξκόδεηαη ζε Πνιχ κηθξέο ή Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ 

ηεο Δπηηξνπήο αζρέηωο ειηθίαο ηωλ κεηόρωλ. 

Κξηηήξηα Δπηινγήο  

Α/Α Κξηηήξην 
Αλάιπζε ηηκώλ – θαηάζηαζεο 

θξηηεξίνπ 

Βαξύηεηα  

(πνζνζηό %) 

Μνξηνδόηεζε 

(Κιίκαθα 

 1-100) 

1 

θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (Δηδηθνί ή 

ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

πνπ εμππεξεηνύληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο) 

Σπζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε. 

10 

100 

Σπζρέηηζε κε ην 70% ησλ ζηφρσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε. 
70 

Σπζρέηηζε κε ην 30% ησλ ζηφρσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε. 
30 

Σπζρέηηζε κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 

30% ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππν-δξάζε. 

0 

2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίωλ θεθαιαίωλ γηα ηελ 

έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ επί ηεο 

ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο *100% 
10 100 

3 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 

15 

100 

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ. 
60 

Υπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο 

γηα απαξαίηεηεο 

γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / άδεηεο. 

30 

4 Πξνώζεζε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη 

γπλαίθα (θπζηθφ πξφζσπν) ή εηαηξεία 

νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 

ηνπο είλαη γπλαίθεο 

4 

  100 

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη 

ην κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ θεθάιαην ην 

θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 

50% γπλαίθεο 

 50 

Σε πεξίπησζε κε γπλαηθείαο 

ζπκκεηνρήο 
0 

5 

 

 

Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο 

100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

10 

 

 

100 

5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 
60 

10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 
30 

100*(αηηνχκελν -

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 
0 

6 Δθαξκνγή ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο θαη 

πνηνηηθώλ ζεκάηωλ / πξνηύπωλ 

Ναη 
5 

100 

Όρη 0 
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7 Πνζνζηό δαπαλώλ ζρεηηθώλ κε ηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 20% 

8 

100 

10% ≤ Πνζνζηφ < 20% 60 

5% ≤ Πνζνζηφ < 10% 30 

8 
Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο ηεο πξόηαζεο/ Υξήζε 

θαηλνηνκίαο θαη λέωλ ηερλνινγηώλ (ηνπξηζκόο / 

ππεξεζίεο) 

Οξγαλσηηθή θαηλνηνκία / θαηλνηνκία 

ζην πξντφλ ή ζηελ δηαρείξηζε θαη 

ιεηηνπξγία 

5 100 

9 
Υωξνζέηεζε ηεο πξάμεο (ζύκθωλα κε ηελ 

Οδεγία (ΔΟΚ) 75/268) 

Οξεηλή 

5 

100 

Μεηνλεθηηθή 50 

Λνηπέο πεξηνρέο 
0 

10 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (Πξνεγνύκελε 

απνδεδεηγκέλε απαζρόιεζε ζε αληηθείκελν 

ζρεηηθό κε ηε θύζε ηεο πξόηαζεο) 

(θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 
βαζκνινγείηαη κε 20 κνλάδεο - κέγηζην 

ηα 5 έηε) 

5 0-100 

11 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε ηε θύζε ηεο 

πξόηαζεο. 

Τίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΤΔΙ 

5 

100 

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑΣ ζρεηηθφ κε ηε 

θχζε ηεο πξφηαζεο ή επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 

ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο 

πξφηαζεο 

50 

Κακία εθ ησλ παξαπάλσ εθπαίδεπζε 0 

12 Πξνώζεζε λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη λένο 

≤ 35 εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) ή εηαηξεία 

νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ 

 

 

8 100 

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη 

ην κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ θεθάιαην ην 

θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

50 

13 Αύμεζε ζέζεωλ απαζρόιεζεο 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία άλσ 

ησλ δχν (2) λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

ζε Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο).  

10 

100 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία  

κίαο έσο 2 λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
ζε Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

60 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία έσο 

κίαο (1) λέαο ζέζεο απαζρφιεζεο ζε 
Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

30 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ δελ πξνβιέπεηαη δεκηνπξγία 
ζέζεσλ εξγαζίαο 

0 

ειάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο  (% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο)  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΤΣΗΣΑ Υ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 
30 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Η ππφ - δξάζε ζα ζπλδπαζηεί κε φισλ ησλ εηδψλ ηηο ηδξχζεηο θαη εθζπγρξνληζκνχο επηρεηξήζεσλ, κε παξεκβάζεηο γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ φπσο πνιηηηζηηθά θέληξα, αλάδεημε - αμηνπνίεζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ, 

ζέαηξν, κνπζεία-εθζεηήξηα θ.α, θαζψο θαη κε επελδχζεηο αζιεηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ. Η ππφ - δξάζε αλακέλεηαη επίζεο 

λα ζπλδπαζηεί κε παξεκβάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

Η ππφ - δξάζε είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ζπλερηδφκελα έξγα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, απφ ππφ - δξάζεηο ΜΜΔ ηνπ 

ΔΣΠΑ 2014-2020, ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, ην πξφγξακκα Horizon 2020 ή θαη άιια κέηξα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φπσο ηα 
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ζρέδηα βειηίσζεο γηα λένπο αγξφηεο. Η ίδξπζε Κέληξνπ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο 

ζα κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηνπο επελδπηέο δηαδξακαηίδνληαο επίζεο πνιχ ζνβαξφ ξφιν. Δπίζεο είλαη δπλαηέο νη εληζρχζεηο θαη νη 

ζπλέξγεηεο κε πξσηνβνπιίεο απφ ην Τακείν ππνζηήξημεο ΜΜΔ «Institution for Growth» θαη ην New SME Initiative ηεο ΔΤΔπ. 

Τέινο ε ππν - δξάζε ζα κπνξεί λα ζπλεξγεί κε επελδχζεηο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 3 «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ», ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Υπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο» ηνπ Δ.Π ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο θαη ησλ αμφλσλ 1,2 θαη 4 ηεο ζηξαηεγηθήο 

έμππλεο εμεηδίθεπζεο (RIS) ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο. Τν πεξηθεξεηαθφ ζρέδην γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ε ζπκκεηνρή 

ησλ Γήκσλ ζε ηνπξηζηηθέο δηεζλήο θαη εγρψξηεο εθζέζεηο ζα ζπλεξγνχλ παξάιιεια κε ηελ ππν - δξάζε. 

 

Σίηινο Γξάζεο Οξηδόληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε/βειηίωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη 

αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο 
Κσδηθφο Γξάζεο 19.2.3    

Τίηινο ππφ – δξάζεο  Οξηδόληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή αλάπηπμεο γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ κε 

απνηέιεζκα γεωξγηθό πξνϊόλ κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε εηδηθώλ ζηόρωλ ηεο ηνπηθήο 

ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππφ - δξάζεο 19.2.3.1    

Ννκηθή Βάζε  Άξζξν 17§1β θαη 45 θαλ. – Παξάξηεκα ΙΙ [ΔΔ] 1305/2013 

Άξζξν 8 ηνπ Δθηειεζηηθνχ. Καλνληζκνχ (ΔΔ) 808/2014 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο /ππν - δξάζεο 

Σην πιαίζην ηεο ππφ - δξάζεο εληζρχνληαη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο, κεηεγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ κεηαπνίεζε ή/θαη επεμεξγαζία γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη αμηνπνηνχλ ηα πξντφληα απηά σο πξψηε χιε γηα ηελ 

πεξαηηέξσ κεηαπνίεζή ηνπο ζε γεσξγηθφ πξντφλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο Σπλζήθεο.  

Σηφρνο ηεο παξνχζαο ππφ - δξάζεο είλαη ε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ, θαζηζηψληαο ηα πην ειθπζηηθά ζηνλ θαηαλαισηή. 

Δπηδηψθεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ ε ελζσκάησζε δηαδηθαζηψλ θαηλνηνκίαο θαη ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ αιιά θαη δηαδηθαζηψλ θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ, πνπ πεξηνξίδνπλ ην θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ελψ παξάιιεια είλαη θαζνξηζηηθή θαη ε πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο.  

 

Έληαζε Δλίζρπζεο 

Η παξερφκελε ζηήξημε δελ αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο.  

Τν πνζνζηφ ζηήξημεο αλέξρεηαη ζε 40% ηωλ επηιέμηκωλ δαπαλώλ, βάζεη ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ θαλ. (ΔΔ) 1305/2013.   

 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα 

Υξεκαηνδνηηθά ηνηρεία 

 Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππφ-

κέηξνπ 

Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Τνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 
Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3.000.000,00 36,58 31,41 

Γεκφζηα Γαπάλε 1.200.000,00 25,00 19,51 

Ιδησηηθή Σπκκεηνρή 1.800.000,00 52,93 52,93 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Όιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο 

Γηθαηνύρνη 

Γηθαηνχρνη είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

Πνιχ κηθξέο ή Μηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 

Άξζξν 59 παξ. 3γ θαη παξ. 3δ θαλ 1305/2013 

Κξηηήξηα Δπηινγήο  

Α/Α Κξηηήξην Αλάιπζε ηηκώλ – θαηάζηαζεο θξηηεξίνπ 
Βαξύηεηα 

(πνζνζηό 

%) 

Μνξηνδόηεζε 

(Κιίκαθα 1-100) 

1 

θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (Δηδηθνί ή 

ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνύληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο) 

Σπζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

10 

100 

Σπζρέηηζε κε ην 70% ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππν-δξάζε 
70 

Σπζρέηηζε κε ην 30% ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππν-δξάζε 
30 

Σπζρέηηζε κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ ζηφρσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 
0 
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2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίωλ θεθαιαίωλ γηα 

ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ 

ζρεδίνπ 

Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ επί ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο *100% 
12 100 

3 

Δηνηκόηεηα έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο 

πξόηαζεο 

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 

15 

100 

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 
60 

Υπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / άδεηεο 
30 

4 

 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη γπλαίθα (θπζηθφ 

πξφζσπν) ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 

ζχλνιν ηνπο είλαη γπλαίθεο 

4 

 

  100 

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ην 

κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 50% γπλαίθεο 

 50 

Σε πεξίπησζε κε γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο 0 

5 
Ο δηθαηνύρνο είλαη θαηά θύξην επάγγεικα 

αγξόηεο ή εηαηξηθό ζρήκα αγξνηώλ 

Ναη 
4 

100 

Όρη 0 

6 Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο 

100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

10 

100 

5 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 60 

10 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 30 

100*(αηηνχκελν -εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 0 

7 Δθαξκνγή ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο θαη 

πνηνηηθώλ ζεκάηωλ / πξνηύπωλ 

Ναη 

5 

100 

Όρη 0 

8 Πνζνζηό δαπαλώλ ζρεηηθώλ κε ηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 20% 

4 

100 

10% ≤ Πνζνζηφ < 20% 60 

5% ≤ Πνζνζηφ < 10% 30 

9 

Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο ηεο πξόηαζεο/ 

Υξήζε θαηλνηνκίαο θαη λέωλ ηερλνινγηώλ 

(κνλάδεο κεηαπνίεζεο θαη βηνηερληθέο 

κνλάδεο) 

Τν πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη σο θαηλνηφκν 

2 

100 

Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο 

ραξαθηεξίδεηαη σο λέα ή πξνεγκέλε, ή  αθνξά ζε 

ρξήζε ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ-ειέγρνπ-

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

75 

Η ζπζθεπαζία θαη ε παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ είλαη 

λέα ή πξνεγκέλε  ή γίλεηαη εηζαγσγή κηαο ζεκαληηθά 

βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο 

είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν παξαγσγήο ηεο, 

ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ην θφζηνο παξαγσγήο 

ηεο 

50 

10 
Υωξνζέηεζε ηεο πξάμεο (ζύκθωλα κε ηελ 

Οδεγία (ΔΟΚ) 75/268) 

Οξεηλή 

5 

100 

Μεηνλεθηηθή 50 

Λνηπέο πεξηνρέο 0 

11 Πξνώζεζε λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 εηψλ 

(θπζηθφ πξφζσπν) ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο 

είλαη ζην ζχλνιν ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ 15 

100 

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ην 

κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
50 
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Σίηινο Γξάζεο Οξηδόληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε/βειηίωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο 

εθαξκνγήο 

Κσδηθφο Γξάζεο 19.2.3 

Τίηινο ππφ – δξάζεο  Οξηδόληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδύζεωλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε εηδηθώλ 

ζηόρωλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο  

Κσδηθφο ππφ - δξάζεο 19.2.3.3 

Ννκηθή Βάζε  Άξζξν 19§1β ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 – ΚΝ (Δ.Δ) 651/2014 αξ.14 θαη αξ.22 

Άξζξν 8 θαη Παξάξηεκα Ι ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο /ππν – δξάζεο 

Η πεξηνρή παξέκβαζεο παξνπζηάδεη αδπλακία ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ πινχζησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ηεο πφξσλ, ιφγσ ζεκαληηθψλ 

ειιείςεσλ ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο (μελνδνρεηαθή ππνδνκή, ρψξνη εζηίαζεο θ.ι.π.).  

Δπηπξφζζεηα νη πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή, είλαη θπξίσο νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα, ρσξίο 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη αθνινπζνχλ παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο, κε απνηέιεζκα νη παξερφκελεο ππεξεζίεο λα ζηεξνχληαη ζε 

πνηφηεηα.  

Η αλαγθαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε ζχλδεζεο ησλ νξεηλψλ πξννξηζκψλ κε ηηο παξαζαιάζζηεο 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο αιιά θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη πξντφλησλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, 

θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ νξγάλσζε θαη βειηίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Η πεξηνρή παξέκβαζεο κπνξεί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο επηζθεπηψλ 

πξνζθέξνληαο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ  αμηνπνηψληαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο, ηφζν σο πξνο ην 

θπζηθφ φζν θαη σο πξνο ην πνιηηηζκηθφ ηεο πεξηβάιινλ.  

Η ελζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αθνξά ζε επελδχζεηο νη νπνίεο κε ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ηελ βειηίσζε 

ηεο νξγάλσζε ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 50%  λένη ≤ 35 εηψλ 

12 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (Πξνεγνύκελε 

απνδεδεηγκέλε απαζρόιεζε ζε αληηθείκελν 

ζρεηηθό κε ηε θύζε ηεο πξόηαζεο) 

(θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 έηε) 

3 0-100 

13 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε ηε θύζε ηεο 

πξόηαζεο. 

Τίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΤΔΙ 

3 

100 

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑΣ ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 

ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 

ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο 

50 

Κακία εθ ησλ παξαπάλσ εθπαίδεπζε 0 

14 Αύμεζε ζέζεωλ απαζρόιεζεο 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 
πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία άλσ ησλ δχν (2) λέσλ 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο 

Δξγαζίαο). 

8 

100 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία  κίαο έσο 2 λέσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο ζε Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

60 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία έσο κίαο (1) λέαο ζέζεο 

απαζρφιεζεο ζε Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

30 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ 
πξνβιέπεηαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

0 

ειάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο  (% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο)  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΤΣΗΣΑ Υ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 
30 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 
Η ππφ - δξάζε ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο ππφ - δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο κε απνηέιεζκα κε γεσξγηθφ 

πξντφλ θαη ζε επελδχζεηο επηρεηξήζεσλ πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε εζηίαζε, ε αλαςπρή θαη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Παξάιιεια ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ ελίζρπζε δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Η ππφ - δξάζε κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί επίζεο κε ππφ - δξάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ δηθηχσζε νκάδσλ παξαγσγψλ θαζψο θαη κε ηηο δηαηνπηθέο θαη δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 
Η ππφ - δξάζε είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ζπλερηδφκελα έξγα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, απφ ππν -  δξάζεηο γηα ηδηψηεο ή ΜΜΔ ηνπ 

ΔΣΠΑ 2014-2020, ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, ην πξφγξακκα Horizon 2020 ή θαη άιια κέηξα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, φπσο ηα ζρέδηα 

βειηίσζεο γηα λένπο αγξφηεο.  

Η ίδξπζε Κέληξνπ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο ζα κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηνπο επελδπηέο 

δηαδξακαηίδνληαο επίζεο πνιχ ζνβαξφ ξφιν. Τέινο ε ππν - δξάζε ζα κπνξεί λα ζπλεξγεί κε επελδχζεηο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 3 «Βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ», ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Υπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο» ηνπ Δ.Π ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο θαη ησλ αμφλσλ 1,2 θαη 4 ηεο 

ζηξαηεγηθήο έμππλεο εμεηδίθεπζεο (RIS) ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο. 
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πεξηφδνπ ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο. Δηδηθφηεξα, ζα εληζρπζνχλ κηθξά επελδπηηθά ζρέδηα ηα νπνία αθνξνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ή αλάπηπμε ηεο 

ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ζχκθσλα κε πξφηππα ζπκβαηά κε ην είδνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνπ κπνξεί λα παξαζρεζεί 

απφ απηή.  

Ωο ελδεηθηηθέο δξάζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε απηφ ην πιαίζην είλαη ε δεκηνπξγία θαη ν εθζπγρξνληζκφο αγξνηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ (ΦΔΚ 3885/Β/2-12-2016) ή παξαδνζηαθψλ μελψλσλ, ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, γξαθείσλ νξγάλσζεο 

πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ, ρψξσλ αλαςπρήο θαη θαηαζθήλσζεο, ππαηζξίσλ ρψξσλ θαηάθιηζεο, αλαςπθηεξίσλ, 

νξεηλψλ θαηαθπγίσλ, αλαβίσζε παξαδνζηαθψλ θαθελείσλ, δξάζεηο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ινηπέο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο. Πξνηεξαηφηεηα 

ζα δίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο επελδχζεσλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ή πεξηπηψζεηο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, δπλακηθφηεηαο έσο θαη 

80 θαζηζκάησλ ή πεξηπηψζεηο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ δπλακηθφηεηαο έσο 25 θιίλεο.  

 

Έληαζε Δλίζρπζεο 

 65% (όζνλ αθνξά κε εηζεγκέλεο Πνιύ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνπ ιεηηνπξγνύλ ωο 5 έηε ρωξίο δηαλνκή θεξδώλ – αξ. 

22ΚΝ 651/14) 

 ή ζχκθσλα κε ηνλ πεξηθεξεηαθφ ράξηε εληζρχζεσλ (ΚΝ. 651/14) 

 

 Μηθξέο θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

Πεξηνρή Παξέκβαζεο 45% 
 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

Υξεκαηνδνηηθά ηνηρεία 

 Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππφ-κέηξνπ Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Τνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 555.555,26 6,77 5,82 

Γεκφζηα Γαπάλε 250.000,00 5,21 4,07 

Ιδησηηθή Σπκκεηνρή 305.555,56 8,99 8,99 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Όιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο 

Γηθαηνύρνη 

Γηθαηνχρνη είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ζπληζηνχλ  Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 

Κξηηήξηα Δπηινγήο  

Α/Α Κξηηήξηα Αλάιπζε ηηκώλ – θαηάζηαζε θξηηεξίνπ 
Βαξύηεηα 

(πνζνζηό %) 

Μνξηνδόηεζε 

(Κιίκαθα 1-100) 

1 

θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (Δηδηθνί ή 

ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνύληαη κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο) 

Σπζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-

δξάζε 

10 

100 

Σπζρέηηζε κε ην 70% ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-

δξάζε 
70 

Σπζρέηηζε κε ην 30% ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-

δξάζε 
30 

Σπζρέηηζε κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ ζηφρσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 
0 

2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίωλ θεθαιαίωλ 

γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ 

επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ επί ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο 

*100% 
10 100 

3 

Δηνηκόηεηα έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο 

πξόηαζεο 

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 

15 

100 

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 
60 

Υπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα απαξαίηεηεο 

γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / άδεηεο. 
30 

4 

Πξνώζεζε γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη γπλαίθα (θπζηθφ πξφζσπν) 

ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν ηνπο είλαη 

γπλαίθεο 

4 

 

100 

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ην κεηνρηθφ/εηαηξηθφ 

ηνπ θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 50% 

γπλαίθεο 

50 

Σε πεξίπησζε κε γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο 0 
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5 

Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ 

θόζηνπο 

100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκ.)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

10 

100 

5 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 60 

10 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 30 

100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκ.)/εγθεθξηκέλν >30 0 

6 Δθαξκνγή ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο θαη 

πνηνηηθώλ ζεκάηωλ / πξνηύπωλ 

Ναη 
5 

100 

Όρη 0 

7 Πνζνζηό δαπαλώλ ζρεηηθώλ κε ηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 20% 

8 

100 

10% ≤ Πνζνζηφ < 20% 60 

5% ≤ Πνζνζηφ < 10% 30 

8 
Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο ηεο πξόηαζεο/ 

Υξήζε θαηλνηνκίαο θαη λέωλ 

ηερλνινγηώλ (ηνπξηζκόο / ππεξεζίεο) 

Οξγαλσηηθή θαηλνηνκία / θαηλνηνκία ζην πξντφλ ή ζηελ 

δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία 
5 100 

9 
Υωξνζέηεζε ηεο πξάμεο (ζύκθωλα κε 

ηελ Οδεγία (ΔΟΚ) 75/268) 

Οξεηλή 
 

3 

 

100 

 Μεηνλεθηηθή 50 

Λνηπέο πεξηνρέο 0 

10 
Πξνώζεζε λεαληθήο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 εηψλ (θπζηθφ 

πξφζσπν) ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 

ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ 

10 

100 

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ην κεηνρηθφ/εηαηξηθφ 

ηνπ θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 50%  

λένη ≤ 35 εηψλ 

50 

11 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (Πξνεγνύκελε 

απνδεδεηγκέλε απαζρόιεζε ζε 

αληηθείκελν ζρεηηθό κε ηε θύζε ηεο 

πξόηαζεο) 

(θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 20 
κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 έηε) 

3 0-100 

12 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε ηε θύζε 

ηεο πξόηαζεο. 

Τίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΤΔΙ 

3 

100 

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑΣ ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ή 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ ζρεηηθή κε 

ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο 

50 

Κακία εθ ησλ παξαπάλσ εθπαίδεπζε 0 

13 Αύμεζε ζέζεωλ απαζρόιεζεο 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε 

δεκηνπξγία άλσ ησλ δχν (2) λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε 
Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

10 

100 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε 

δεκηνπξγία  κίαο έσο 2 λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε Δ.Μ.Δ 

(Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

60 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε 

δεκηνπξγία έσο κίαο (1) λέαο ζέζεο απαζρφιεζεο ζε Δ.Μ.Δ 

(Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

30 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ πξνβιέπεηαη 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 
0 

14 

Παξνρή ζπκπιεξωκαηηθώλ 

ππεξεζηώλ/Πξνηόληωλ θαη 

δξαζηεξηνηήηωλ ζε ζρέζε κε ηελ θύξηα 

δξαζηεξηόηεηα (π.ρ. θαηάιπκα θαη 

παξνρή δξαζηεξηνηήηωλ ελαιιαθηηθνύ 

ηνπξηζκνύ) 

Ναη 

4 

100 

Όρη 0 

ειάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο  (% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο)  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΤΣΗΣΑ Υ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 
30 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 
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Η ππν - δξάζε ζα ζπλδπαζηεί κε φισλ ησλ εηδψλ ηνπο εθζπγρξνληζκνχο επηρεηξήζεσλ, κε παξεκβάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ φπσο πνιηηηζηηθά θέληξα, αλάδεημε - αμηνπνίεζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ, ζέαηξν, κνπζεία-εθζεηήξηα θ.α, θαζψο θαη κε 

επελδχζεηο αζιεηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ. Η ππφ - δξάζε αλακέλεηαη επίζεο λα ζπλδπαζηεί κε παξεκβάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 
Η ππφ – δξάζε είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ζπλερηδφκελα έξγα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, απφ δξάζεηο ΜΜΔ ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020, ηνπ 

λένπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, ην πξφγξακκα Horizon 2020 ή θαη άιια κέηξα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φπσο ηα ζρέδηα βειηίσζεο γηα λένπο αγξφηεο. Η 

ίδξπζε Κέληξνπ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο ζα κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηνπο επελδπηέο 

δηαδξακαηίδνληαο επίζεο πνιχ ζνβαξφ ξφιν. Δπίζεο είλαη δπλαηέο νη εληζρχζεηο θαη νη ζπλέξγεηεο κε πξσηνβνπιίεο απφ ην Τακείν ππνζηήξημεο 

ΜΜΔ «Institution for Growth» θαη ην New SME Initiative ηεο ΔΤΔπ. Τέινο ε ππφ - δξάζε ζα κπνξεί λα ζπλεξγεί κε επελδχζεηο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 3 «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ», ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Υπνζηήξημε ηεο 

κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο» ηνπ Δ.Π ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο θαη ησλ 

αμφλσλ 1,2 θαη 4 ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο εμεηδίθεπζεο (RIS) ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο. Τν πεξηθεξεηαθφ ζρέδην γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ ζε ηνπξηζηηθέο δηεζλήο θαη εγρψξηεο εθζέζεηο ζα ζπλεξγνχλ παξάιιεια κε ηελ δξάζε. 

 

Σίηινο Γξάζεο Οξηδόληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε/βειηίωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο 

πεξηνρήο εθαξκνγήο 

Κσδηθφο Γξάζεο 19.2.3 

Τίηινο ππν – δξάζεο  Οξηδόληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδύζεωλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγωγήο εηδώλ κεηά 

ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε εηδηθώλ ζηόρωλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππν - δξάζεο 19.2.3.4 

Ννκηθή Βάζε  Άξζξν 19§1β ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013– ΚΝ (Δ.Δ) 651/2014 αξ.14 θαη αξ.22 

Άξζξν 8 θαη Παξάξηεκα Ι ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο /ππν - δξάζεο 

Ο παξαδνζηαθφο ραξαθηήξαο νξγάλσζεο ησλ βηνηερληθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη ην θαηλφκελν ηεο δηαξθνχο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ην νπνίν ζηεξεί 

απφ ηηο πεξηνρέο απηέο, ηηο δπλακηθέο ειηθίεο ηνπ πιεζπζκνχ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ην ρακειφ επίπεδν ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.  

Δπηπιένλ παξαηεξείηαη ε χπαξμε νξηζκέλσλ παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνηερλίαο πνπ ηείλνπλ λα εμαιεηθζνχλ θαη ζπλεπψο 

απαηηείηαη λα εθζπγρξνληζηνχλ. 

Η δεκηνπξγία θαη ν εθζπγρξνληζκφο βηνηερληθψλ κνλάδσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο 

παξαγσγηθήο δηάξζξσζεο.  

Δπηπιένλ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο εθηφο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ 

γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Η ππφ - δξάζε πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ  βηνηερληθψλ κνλάδσλ, ρεηξνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε 

κεηαπνίεζε, θαζψο θαη ην εκπφξην ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

Σην πιαίζην ηεο ππφ – δξάζεο εληζρχνληαη επελδχζεηο νη νπνίεο ζα δεκηνπξγνχλ λέεο ή ζα βειηηψλνπλ πθηζηάκελεο βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαζψο θαη επελδχζεηο,  νη νπνίεο ζα βειηηψλνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπ βηνηερληθνχ πξντφληνο. 

Η πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε αλεπηπγκέλεο βάζεο ζην δεπηεξνγελή ηνκέα κε κεγάιε ζπγθέληξσζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο εηδηθά ζηνλ 

αγξνην-δηαηξνθηθφ ηνκέα κεηά ηελ πξψηε κεηαπνίεζε, νπφηε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απφ ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο, ίδξπζεο θαη  εθζπγρξνληζκνχ 

αληίζηνηρσλ κνλάδσλ  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη επεμεξγαζία εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ πξψηε κεηαπνίεζε ζε παξαδνζηαθνχο θιάδνπο 

(π.ρ. παξαγσγή δαραξσδψλ  πξντφλησλ– Κνπξακπηέο, δπκαξηθψλ– Φπινπίηεο θηι.), ηελ αξηνπνηία θαη ηελ παξαγσγή θξπγαληψλ θαη κπηζθφησλ, 

αιιά θαη ηελ παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ. 

Έληαζε Δλίζρπζεο 

 65% (όζνλ αθνξά κε εηζεγκέλεο Πνιύ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνπ ιεηηνπξγνύλ ωο 5 έηε ρωξίο δηαλνκή 

θεξδώλ – αξ. 22Κ 651/14) 

 ή ζχκθσλα κε ηνλ πεξηθεξεηαθφ ράξηε εληζρχζεσλ (Κ651/14) 
 Μηθξέο θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

Πεξηνρή Παξέκβαζεο 45% 
 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Γηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

Υξεκαηνδνηηθά ηνηρεία 

 Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππφ-κέηξνπ Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Τνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 
Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 222.222,22 2,71 2,33 

Γεκφζηα Γαπάλε 100.000,00 2,08 1,63 

Ιδησηηθή Σπκκεηνρή 122.222,22 3,59 3,59 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Όιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο 
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Γηθαηνύρνη 

Γηθαηνχρν είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ζπληζηνχλ Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο 

Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

Α/Α Κξηηήξηα Αλάιπζε ηηκώλ – θαηάζηαζε θξηηεξίνπ Βαξύηεηα 

(πνζνζηό %) 

Μνξηνδόηεζε 

(Κιίκαθα 1-100) 

1 

θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (Δηδηθνί 

ή ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνύληαη κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο) 

Σπζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-

δξάζε 

10 

100 

Σπζρέηηζε κε ην 70% ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 70 

Σπζρέηηζε κε ην 30% ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 30 

Σπζρέηηζε κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ ζηφρσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 
0 

2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίωλ 

θεθαιαίωλ γηα ηελ έλαξμε 

πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ επί ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο *100% 10 100 

3 

Δηνηκόηεηα έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο 

πξόηαζεο 

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 

15 

100 

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ. 
60 

Υπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα απαξαίηεηεο 

γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / άδεηεο.. 
30 

4 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη γπλαίθα (θπζηθφ πξφζσπν) ή 

εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν ηνπο είλαη 

γπλαίθεο 4 

 

100 

Σε πεξίπησζε κε γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο 50 

5 
Ο δηθαηνύρνο είλαη θαηά θύξην 

επάγγεικα αγξόηεο ή εηαηξηθό ζρήκα 

αγξνηώλ 

Ναη 

4 

100 

Όρη 0 

6 

 

 

Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ 

θόζηνπο 

 

 

100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

10 

100 

5 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 60 

10 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 30 

100*(αηηνχκελν -εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 0 

7 Δθαξκνγή ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο 

θαη πνηνηηθώλ ζεκάηωλ / πξνηύπωλ 

Ναη 

5 

100 

Όρη 0 

8 
Πνζνζηό δαπαλώλ ζρεηηθώλ κε ηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 20% 

8 

100 

10% ≤ Πνζνζηφ < 20% 60 

5% ≤ Πνζνζηφ < 10% 30 

9 Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο ηεο 

πξόηαζεο/ Υξήζε θαηλνηνκίαο θαη 
Τν πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη σο θαηλνηφκν 5 100 
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λέωλ ηερλνινγηώλ (κνλάδεο 

κεηαπνίεζεο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο) 
Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο λέα 

ή πξνεγκέλε, ή  αθνξά ζε ρξήζε ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ-

ειέγρνπ-θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

75 

Η ζπζθεπαζία θαη ε παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ είλαη λέα ή 

πξνεγκέλε  ή γίλεηαη εηζαγσγή κηαο ζεκαληηθά βειηησκέλεο 

δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ην 

απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν 

παξαγσγήο ηεο, ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ην θφζηνο 

παξαγσγήο ηεο 

50 

10 
Υωξνζέηεζε ηεο πξάμεο (ζύκθωλα 

κε ηελ Οδεγία (ΔΟΚ) 75/268) 

Οξεηλή  

3 

 

100 

 Μεηνλεθηηθή 50 

Λνηπέο πεξηνρέο 0 

11 
Πξνώζεζε λεαληθήο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 εηψλ (θπζηθφ 

πξφζσπν) ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν ηνπο 

λένη ≤ 35 εηψλ 
10 

100 

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ην κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 

θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 50%  λένη ≤ 

35 εηψλ 

50 

12 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 

(Πξνεγνύκελε απνδεδεηγκέλε 

απαζρόιεζε ζε αληηθείκελν ζρεηηθό 

κε ηε θύζε ηεο πξόηαζεο) 

(θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 20 

κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 έηε) 
3 0-100 

13 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε ηε θύζε 

ηεο πξόηαζεο. 

Τίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΤΔΙ 

3 

100 

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑΣ ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ή 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ ζρεηηθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο 

50 

Κακία εθ ησλ παξαπάλσ εθπαίδεπζε 0 

14 Αύμεζε ζέζεωλ απαζρόιεζεο 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε 
δεκηνπξγία άλσ ησλ δχν (2) λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε Δ.Μ.Δ 

(Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

10 

100 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε 
δεκηνπξγία  κίαο έσο 2 λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε Δ.Μ.Δ 

(Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

60 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε 

δεκηνπξγία έσο κίαο (1) λέαο ζέζεο απαζρφιεζεο ζε Δ.Μ.Δ 
(Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

30 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ πξνβιέπεηαη 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 
0 

ειάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο)  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΤΣΗΣΑ Υ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 
30 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 
Η ππφ - δξάζε ζα ζπλδπαζηεί κε φισλ ησλ εηδψλ ηνπο εθζπγρξνληζκνχο επηρεηξήζεσλ, κε παξεκβάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ φπσο πνιηηηζηηθά θέληξα, αλάδεημε - αμηνπνίεζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ, ζέαηξν, κνπζεία-εθζεηήξηα θ.α, θαζψο θαη κε 

επελδχζεηο αζιεηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ.  

Η ππφ - δξάζε αλακέλεηαη επίζεο λα ζπλδπαζηεί κε παξεκβάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 
Η ππν - δξάζε είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ζπλερηδφκελα έξγα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, απφ ππν - δξάζεηο ΜΜΔ ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020, 

ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, ην πξφγξακκα Horizon 2020 ή θαη άιια κέηξα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φπσο ηα ζρέδηα βειηίσζεο γηα λένπο αγξφηεο.  

Η ίδξπζε Κέληξνπ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο ζα κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηνπο επελδπηέο 

δηαδξακαηίδνληαο επίζεο πνιχ ζνβαξφ ξφιν. Δπίζεο είλαη δπλαηέο νη εληζρχζεηο θαη νη ζπλέξγεηεο κε πξσηνβνπιίεο απφ ην Τακείν ππνζηήξημεο 

ΜΜΔ «Institution for Growth» θαη ην New SME Initiative ηεο ΔΤΔπ.  

Τέινο ε ππν - δξάζε ζα κπνξεί λα ζπλεξγεί κε επελδχζεηο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 3 «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ», ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Υπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο» ηνπ Δ.Π ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο θαη ησλ αμφλσλ 1,2 θαη 4 ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο εμεηδίθεπζεο (RIS) ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. 

Διιάδαο.  Τν πεξηθεξεηαθφ ζρέδην γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ ζε ηνπξηζηηθέο δηεζλήο θαη εγρψξηεο εθζέζεηο ζα 

ζπλεξγνχλ παξάιιεια κε ηελ δξάζε. 

 

Σίηινο Γξάζεο Οξηδόληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε/βειηίωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο 
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εθαξκνγήο 

Κσδηθφο Γξάζεο 19.2.3 

Τίηινο ππν – δξάζεο  Οξηδόληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδύζεωλ παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ 

(παηδηθνί ζηαζκνί, ρώξνη αζιεηηζκνύ, πνιηηηζηηθά θέληξα, θιπ)  κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε εηδηθώλ ζηόρωλ ηεο 

ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππν - δξάζεο 19.2.3.5 

Ννκηθή Βάζε  Άξζξν 19§1β ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013– ΚΝ (Δ.Δ) 651/2014 αξ.14 θαη αξ.22 

Άξζξν 8 θαη Παξάξηεκα Ι ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο /ππν - δξάζεο 

Η ππφ - δξάζε αθνξά ηελ ίδξπζε/εθζπγρξνληζκφ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, κηθξά 

αζιεηηθά θέληξα κε ππνδνκέο φπσο: γήπεδα φισλ ησλ εηδψλ αζιεηηζκνχ, ρψξνπο αζινπαηδηψλ, γπκλαζηήξηα, αίζνπζεο πνιπδξαζηεξηνηήησλ ή 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ θιπ., θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ.  Δπίζεο πεξηιακβάλεη επελδχζεηο 

ελίζρπζεο επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, 

φπσο ππεξεζίεο απφ πηπρηνχρνπο επηζηήκνλεο, θνηλσληθέο ή ινηπέο ππεξεζίεο θιπ.  

 

Έληαζε Δλίζρπζεο 

 65% (φζνλ αθνξά κε εηζεγκέλεο Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 5 έηε ρσξίο δηαλνκή θεξδψλ – αξ. 22Κ 651/14) 

 ή ζχκθσλα κε ηνλ πεξηθεξεηαθφ ράξηε εληζρχζεσλ (Κ651/14) 

 
 Μηθξέο θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

Πεξηνρή Παξέκβαζεο 45% 
 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Γηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

Υξεκαηνδνηηθά ηνηρεία 

 Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππφ-κέηξνπ Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Τνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 
Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 511.111,11 6,23 5,35 

Γεκφζηα Γαπάλε 230.000,00 4,79 3,74 

Ιδησηηθή Σπκκεηνρή 281.111,11 8,27 8,27 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

 

Όιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο 

Γηθαηνύρνη 

Γηθαηνχρνη είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ζπληζηνχλ  Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο.  

Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 

Κξηηήξηα Δπηινγήο  

Α/Α Κξηηήξηα Αλάιπζε ηηκώλ – θαηάζηαζε θξηηεξίνπ 
Βαξύηεηα 

(πνζνζηό %) 

Μνξηνδόηεζε 

(Κιίκαθα 1-100) 

1 

θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (Δηδηθνί ή 

ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνύληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο) 

Σπζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-

δξάζε 

10 

100 

Σπζρέηηζε κε ην 70% ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-

δξάζε 
70 

Σπζρέηηζε κε ην 30% ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-

δξάζε 
30 

Σπζρέηηζε κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ ζηφρσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 
0 

2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίωλ θεθαιαίωλ γηα 

ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ 

ζρεδίνπ 

Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ επί ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο 

*100% 
10 100 

3 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο 

πξόηαζεο 

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 
15 

100 

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ. 
60 
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Υπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα απαξαίηεηεο 

γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / άδεηεο. 
30 

4 Πξνώζεζε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη γπλαίθα (θπζηθφ πξφζσπν) 

ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν ηνπο είλαη 

γπλαίθεο 

4 

 

100 

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ην κεηνρηθφ/εηαηξηθφ 

ηνπ θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 50% 

γπλαίθεο 

50 

Σε πεξίπησζε κε γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο 100 

5 Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο 

100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

10 

100 

5 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 60 

10 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 30 

100*(αηηνχκελν -εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 0 

6 
Δθαξκνγή ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο θαη 

πνηνηηθώλ ζεκάηωλ / πξνηύπωλ 

Ναη 
5 

100 

Όρη 0 

7 
Πνζνζηό δαπαλώλ ζρεηηθώλ κε ηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 20% 

10 

100 

10% ≤ Πνζνζηφ < 20% 60 

5% ≤ Πνζνζηφ < 10% 30 

8 
Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο ηεο πξόηαζεο/ 

Υξήζε θαηλνηνκίαο θαη λέωλ ηερλνινγηώλ 

(ηνπξηζκόο / ππεξεζίεο) 

Οξγαλσηηθή θαηλνηνκία / θαηλνηνκία ζην πξντφλ ή ζηελ 

δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία 
5 100 

9 
Υωξνζέηεζε ηεο πξάμεο (ζύκθωλα κε ηελ 

Οδεγία (ΔΟΚ) 75/268) 

Οξεηλή 
 

4 

 

100 

 Μεηνλεθηηθή 50 

Λνηπέο πεξηνρέο 0 

10 Πξνώζεζε λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 εηψλ (θπζηθφ 

πξφζσπν) ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 

ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ 

10 

100 

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ην κεηνρηθφ/εηαηξηθφ 

ηνπ θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 50%  

λένη ≤ 35 εηψλ 

50 

11 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (Πξνεγνύκελε 

απνδεδεηγκέλε απαζρόιεζε ζε αληηθείκελν 

ζρεηηθό κε ηε θύζε ηεο πξόηαζεο) 

(θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 20 
κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 έηε) 

4 0-100 

12 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε ηε θύζε ηεο 

πξόηαζεο. 

Τίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΤΔΙ 

3 

100 

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑΣ ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ή 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ ζρεηηθή κε 

ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο 

50 

Κακία εθ ησλ παξαπάλσ εθπαίδεπζε 0 

13 Αύμεζε ζέζεωλ απαζρόιεζεο 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε 

δεκηνπξγία άλσ ησλ δχν (2) λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε 

Δ.Μ.Δ (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

10 

100 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε 
δεκηνπξγία  κίαο έσο 2 λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε Δ.Μ.Δ 

(Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

60 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε 
δεκηνπξγία έσο κίαο (1) λέαο ζέζεο απαζρφιεζεο ζε Δ.Μ.Δ 

(Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο). 

30 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ πξνβιέπεηαη 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 
0 
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            ειάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο  (% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο)  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΤΣΗΣΑ Υ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 
30 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 
Η ππν - δξάζε ζα ζπλδπαζηεί κε φισλ ησλ εηδψλ ηνπο εθζπγρξνληζκνχο επηρεηξήζεσλ, κε παξεκβάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ φπσο πνιηηηζηηθά θέληξα, αλάδεημε - αμηνπνίεζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ, ζέαηξν, κνπζεία-εθζεηήξηα θ.α, θαζψο θαη κε 

επελδχζεηο αζιεηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ. Η ππν - δξάζε αλακέλεηαη επίζεο λα ζπλδπαζηεί κε παξεκβάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 
Η ππν - δξάζε είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ζπλερηδφκελα έξγα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, απφ δξάζεηο ΜΜΔ ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020, ηνπ λένπ 

Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, ην πξφγξακκα Horizon 2020 ή θαη άιια κέηξα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φπσο ηα ζρέδηα βειηίσζεο γηα λένπο αγξφηεο. Η ίδξπζε 

Κέληξνπ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο ζα κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηνπο επελδπηέο δηαδξακαηίδνληαο επίζεο 

πνιχ ζνβαξφ ξφιν. Δπίζεο είλαη δπλαηέο νη εληζρχζεηο θαη νη ζπλέξγεηεο κε πξσηνβνπιίεο απφ ην Τακείν ππνζηήξημεο ΜΜΔ «Institution for Growth» 

θαη ην New SME Initiative ηεο ΔΤΔπ. Τέινο ε ππν - δξάζε ζα κπνξεί λα ζπλεξγεί κε επελδχζεηο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 3 «Βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ», ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Υπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο» ηνπ Δ.Π ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο θαη ησλ αμφλσλ 1,2 θαη 4 ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο (RIS) ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο. Τν πεξηθεξεηαθφ ζρέδην γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ ζε ηνπξηζηηθέο 

δηεζλήο θαη εγρψξηεο εθζέζεηο ζα ζπλεξγνχλ παξάιιεια κε ηελ δξάζε. 

 

4. ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ 

1. θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνύληαη κε ηελ πινπνίεζε 

ηεο πξόηαζεο) 

 

ηε ζθνπηκφηεηα ηεο πξφηαζεο ειέγρεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο κε ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ην εγθεθξηκέλν 

Σνπηθφ Πξφγξακκα.  

 

Η βαζκνινγία ζα ππνινγίδεηαη κε πνζνζηηαία αλαινγία επί ηεο 100, ησλ ζηφρσλ πνπ εμππεξεηνχληαη. 

Οη ζηφρνη γηα ην Σνπηθφ πξφγξακκα ηεο Ο.Σ.Γ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΑΔ ΟΣΑ είλαη νη παξαθάησ: 

 

 ηόρνη ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο 

1.    Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξντφλησλ. 

2.   Αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ. 

3.    ηήξημε ηεο πνιπαπαζρφιεζεο θαη ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

4.    Βειηίσζε ειθπζηηθφηεηαο θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ. 

5.    Γεκηνπξγία / Βειηίσζε ππνδνκψλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

6.    Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. 

7.  Αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο  

8.  Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο δηάζηαζεο. 

9. Γεκηνπξγία κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ελίζρπζε ησλ δηθηχσλ θαη ζπλεξγαζηψλ ησλ ηνπηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

θνξέσλ. 

10.  Οξζή δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο. 

11. Δλίζρπζε θαη πξνψζεζε ηεο έμππλεο θαη βηψζηκήο αλάπηπμεο κέζσ θαηλνηφκσλ επελδχζεσλ. 

12. Σνπηθή αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο. 

 

ηε ζθνπηκφηεηα ηεο πξφηαζεο ειέγρεηαη ν αξηζκφο θαη ην πνζνζηφ ηεο ζπζρέηηζεο ηεο πξφηαζεο κε ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε, βάζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. 

 Η ζπζρέηηζε ησλ ζηφρσλ ζα ππνινγίδεηαη κε πνζνζηηαία αλαινγία επί 100% θαη ζα βαζκνινγείηαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ησλ 

ζηφρσλ πνπ θαιχπηεη ε επέλδπζε.  

Κάζε ζηφρνο θαιχπηεη πνζνζηφ 8,33% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηφρσλ. 
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Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπζρέηηζεο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο ζα ιακβάλεη θαη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. Η 

ζπζρέηηζε ησλ ζηφρσλ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ζηελ πξφηαζε θαη λα απνηππψλεηαη κε αθξίβεηα ε αλαγθαηφηεηα 

πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πξνηεηλφκελε πξάμε ζα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Σνπηθήο 

ηξαηεγηθήο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

 

2. Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

 

Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηεο Αίηεζεο ηήξημεο. H δπλαηφηεηα δηάζεζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ηεθκεξηψλεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ππνςεθίνπ ή Έγθξηζε δαλείνπ ή Βεβαίσζε θαηαζέζεσλ Σξαπεδηθνχ Ιδξχκαηνο, 

Υαξηνθπιάθην θηι. ή/θαη ζπλδπαζκφ ηνπο. (Δπηζεκαίλεηαη φηη επεηδή ε θάιπςε ηεο Ιδησηηθήο ζπκκεηνρήο απνηειεί 

βαζκνινγνχκελν θξηηήξην, ε πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο Γήισζεο βαζκνινγείηαη κε κεδέλ (0)).   

Σα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο, απαηηείηαη λα έρνπλ εκεξνκελία έθδνζεο κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο δεκνζίεπζεο ηεο 

πξφζθιεζεο. 

Άκεζα δηαζέζηκα θεθάιαηα εθηφο απφ ηηο βεβαηψζεηο θαηαζέζεσλ, χπαξμε κεηνρψλ, ηίηισλ θ.α., απνηειεί θαη ε έγθξηζε 

δαλείνπ ή extrait ηξαπεδψλ ή απνδεηθηηθά ππνινίπνπ ινγαξηαζκψλ πνπ αθνξά ηνλ δηθαηνχρν. 

ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηα αλσηέξσ, κπνξεί λα εμεηάδνληαη θαη ζε επίπεδν εηαίξσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

απαηηείηαη θαη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ννκίκνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ εηαίξνπ πνπ δηαζέηεη ηα παξαπάλσ, ζηελ νπνία λα 

δειψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε έληαμεο ζα αθνινπζήζεη αληίζηνηρε αχμεζε θεθαιαίνπ. 

ε πεξίπησζε ζπλδηθαηνχρσλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, απαηηείηαη ε Τπεχζπλε Γήισζε απφ φινπο ηνπο 

ζπλδηθαηνχρνπο μερσξηζηά, φηη ζε πεξίπησζε έληαμεο ζην πξφγξακκα, φιν ην πνζφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ είλαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ. 

Δηδηθά γηα ηηο πξάμεηο πνπ εληζρχνληαη κέζσ ηνπ Άξζξνπ 14 ηνπ Καλ (ΔΔ) αξηζ. 651/2014 ηεο Δπηηξνπήο ε ηδησηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 25% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, είηε κέζσ ηδίσλ 

πφξσλ είηε κέζσ εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εηδηθφηεξα κέζσ εγθεθξηκέλνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ (ε έγθξηζε ηνπ δαλείνπ 

πξναπαηηείηαη ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο)  θαη κε κνξθή πνπ δελ ελέρεη ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο.  

Όηαλ γίλεηαη ρξήζε Τπεχζπλεο Γήισζεο πεξί ηδίσλ πφξσλ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη φηη ζε πεξίπησζε δαλεηζκνχ, πνπ ζα 

αλέξρεηαη ζην σο άλσ πνζνζηφ, ην δάλεην ζα   ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ εγγπήζεσλ ή επηδνηήζεσλ επηηνθίνπ, ή δαλείνπ 

κε επλντθφηεξνπο φξνπο ρνξήγεζεο κέζσ θάζε είδνπο ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ.  

Κάζε δπλεηηθφο δηθαηνχρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη πξάμε κε πξνυπνινγηζκφ ζηα κέγηζηα επηηξεπφκελα φξηα. Χζηφζν, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε κηαο πξάμεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ππνδξάζε, απνηειεί ε χπαξμε δηαζέζηκσλ πφξσλ ζην 

χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απηήο.   

Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ηειεπηαίνπ ελ δπλάκεη εληαρζέληνο δηθαηνχρνπ 

ππεξθαιχπηεη ηνλ δηαζέζηκν απφ ηελ πξφζθιεζε πξνυπνινγηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνδξάζεο κεηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

ζεκείσλ 9.3 θαη 9.4 ηεο Τ.Α. 7888/14-9-2018, ε έληαμε ηνπ δηθαηνχρνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζχκθσλε γλψκε 

απηνχ θαη ηε δέζκεπζε ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εληαζζφκελεο πξάμεο θαιχπηνληαο ηελ πξνθχπηνπζα δηαθνξά κε ίδηα 

θεθάιαηα. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ ΚΑΝ. 1407/2013, δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί πξφηαζε κε δεκφζηα δαπάλε άλσ ησλ 

200.000 επξψ. 

Σν θξηηήξην βαζκνινγείηαη αλάινγα κε ην πνζνζηό Ιδίσλ Κεθαιαίσλ επί ηεο ζπλνιηθήο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο. 

3. Δηνηκόηεηα έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 
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Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηεο Αίηεζεο ηήξημεο.  

 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπκπιεξψλνληαη ν Πίλαθαο Απνηχπσζεο ησλ Αδεηψλ θαη 

Δγθξίζεσλ ηνπ ζπλφινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ βαζκνχ πξνφδνπ απηψλ, ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ.11 θαη ν Πίλαθαο αλαγθαίσλ 

ηερληθψλ, ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ θαη σξίκαλζεο ηεο Πξάμεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ.12, κε ζαθή αηηηνιφγεζε φπνπ δελ 

αθνξά ην έξγν. 

πλεκκέλα ζα ππνβάιινληαη φιεο νη άδεηεο, εγθξίζεηο/γλσκνδνηήζεηο ή ηα απαιιαθηηθά έγγξαθα ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 

ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο θαη δηαζέηεη ν δηθαηνχρνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ ζε αληίγξαθν.  

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ππνβάιινληαη αληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ ζα ππνβάιιεηαη ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (εθφζνλ 

ππάξρεη) ή κε ηνλ κειεηεηή (εθφζνλ ππάξρεη) θαζψο θαη ην Έληππν Ακνηβψλ ηνπ ΣΔΔ κε ηηο λφκηκεο θαη ζπκθσλεζείζεο 

ακνηβέο γηα ηελ κειέηε ή ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ.   

Καηά ζπλέπεηα, ε επαξθήο σξηκφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο εμαζθαιίδεηαη απφ ηα παξαθάησ:  

- Πίλαθαο απνηχπσζεο ηερληθψλ, ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ θαη ηεο σξίκαλζεο ηεο πξάμεο.   

- Πίλαθαο απνηχπσζεο αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ ηεο πξάμεο θαη ηνπ βαζκνχ πξνφδνπ απηψλ.  

- Δγθεθξηκέλεο κειέηεο κε ζπλεκκέλα φια ηα ηεχρε, ζρέδηα, ηερληθέο εθζέζεηο, πξνυπνινγηζκφ, πξνκεηξήζεηο θαη 

έληππν ΣΔΔ πεξί ακνηβψλ ζπλνδεπφκελν απφ ηα ζπκθσλεηηθά, φπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ αλαγθαίσλ 

ηερληθψλ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ θαη ηεο σξίκαλζεο ηεο πξάμεο. 

- Άδεηεο/εγθξίζεηο/γλσκνδνηήζεηο/απαιιαθηηθά έγγξαθα, αληίγξαθα αηηήζεσλ ή επαξθή ηεθκεξίσζε γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ θάπνηα έγθξηζε, δελ αθνξά ην έξγν, φπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα απνηχπσζεο ησλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ 

ηνπ ζπλφινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ βαζκνχ πξνφδνπ απηψλ. 

 

Η βαζκνιφγεζε ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ/αδεηψλ 

απαιιαθηηθψλ ή ηκήκαηνο ησλ απαηηνχκελσλ γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ/αδεηψλ/απαιιαθηηθψλ, φπνπ ν ππνςήθηνο ζα 

ιακβάλεη ηελ κέγηζηε βαζκνινγία, αλάινγα κε ηα δεισζέληα ζηα ζρεηηθά πεδία ηνπ παξαξηήκαηνο Αίηεζεο ηήξημεο θαη ησλ 

Πηλάθσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ ππνβάιεη θαζφινπ άδεηεο/εγθξίζεηο/απαιιαθηηθά έγγξαθα ή γλσκνδνηήζεηο αιιά έρεη 

ππνβάιεη ηηο αηηήζεηο ζηηο αξκφδηεο αξρέο, ζα ιακβάλεη ηελ ρακειφηεξε βαζκνινγία. εκεηψλεηαη φηη ζηελ πξφηαζε ζα πξέπεη 

λα ππάξρνπλ αληίγξαθα ησλ αξηζκψλ πξσηνθφιινπ ησλ αηηήζεσλ πξνο ηηο ππεξεζίεο. 

 

4. Πξνώζεζε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

 

Η εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ειέγρεηαη απφ ηελ πξνζθφκηζε Αληίγξαθνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, θαζψο θαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε θαηαζηαηηθνχ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο. 

 

5. Ο δηθαηνύρνο είλαη θαηά θύξην επάγγεικα αγξόηεο ή εηαηξηθό ζρήκα αγξνηώλ 

Ο Δπαγγεικαηίαο αγξφηεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3874/2010 νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ λφκνπ 4389/2016 

δειαδή:  

 «Επαγγελμαηίας αγρόηης είναι ηο ενήλικο θσζικό πρόζωπο ποσ έτει δικαίωμα εγγραθής ζηο Μηηρώο Αγροηών και Αγροηικών 

Εκμεηαλλεύζεων, εθόζον πληροί ζωρεσηικά ηις ακόλοσθες προϋποθέζεις :  

 

αα) Δίλαη θάηνρνο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ππνβάιεη δήισζε ΟΓΔ, δειαδή έρεη δξαζηεξηφηεηα πνπ απνηππψλεηαη. 
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αβ) Αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά κε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά 30% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εηήζηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπ.  

αγ) Λακβάλεη απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπ ζε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ην 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ εηζνδήκαηφο 

ηνπ θαη  

αδ) Δίλαη αζθαιηζκέλνο ν ίδηνο θαη ε αγξνηηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

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

Σα αλσηέξσ ηεθκεξηψλνληαη απφ ηελ πξνζθφκηζε: 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (ΜΑΑΔ).  

 Δ1 θαη Δ3. 

6. Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο 

 

Δμεηάδεηαη αλ ε θνζηνιφγεζε ηεο πξάμεο είλαη εχινγε κε ηελ επηζχλαςε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην «εχινγν 

θφζηνο» ησλ αηηνχκελσλ πξνο ελίζρπζε δαπαλψλ.  

Οη δαπάλεο, σο πξνο ην εχινγν ηνπ θφζηνπο ηνπο, αμηνινγνχληαη κε ρξήζε θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, φπσο 

δαπάλεο αλαθνξάο (πίλαθαο ηηκψλ Μνλάδαο), έξεπλα ζην δηαδίθηπν, ζχγθξηζε ησλ δηαθφξσλ πξνζθνξψλ ή δηαζηαπξσηηθφο 

έιεγρνο πξνζθνξψλ νκνεηδψλ πξντφλησλ άιισλ πξάμεσλ απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

Δπίζεο, ε ΟΣΓ ζα ιάβεη ππφςε θαη ηνπο επίζεκνπο ηηκνθαηαιφγνπο ησλ πξνκεζεπηψλ θαζψο θαη ζρεηηθέο κειέηεο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εχινγνπ θφζηνπο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη έρνπλ ππνζηεξίμεη βάζεηο δεδνκέλσλ 

ηηκψλ αλαθνξάο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, εθφζνλ απηέο είλαη δηαζέζηκεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εχινγνπ θφζηνπο, ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα ινηπέο δαπάλεο πιελ 

θηηξηαθψλ ππνδνκψλ. Δθφζνλ ην κνλαδηαίν αλά ηεκάρην θφζηνο απηψλ ππεξβαίλεη, ζε αμία ηα 1.000€, ή ην ζπλνιηθφ πνζφ 

αλά είδνο ππεξβαίλεη ηα 5.000€, απαηηνχληαη ηξεηο (3) ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο γηα ην ελ ιφγσ είδνο, ελψ ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ κία (1). Οη ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο αθνξνχλ νκνεηδή θαη εθάκηιια πξντφληα.  

Η ΟΣΓ ζα αμηνινγήζεη ηφζν ηηο νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο ησλ πξνζθνξψλ, φζν θαη ηηο πνηνηηθέο. Έηζη είλαη δπλαηφ λα γίλεη 

δεθηή κηα πξνζθνξά ε νπνία δελ είλαη ε πην ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά, αξθεί ν δηθαηνχρνπο λα ηεθκεξηψλεη θαη ε ΟΣΓ λα 

απνδέρεηαη, ηελ κνλαδηθφηεηα ή ηελ πςειή πνηφηεηα ή ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο  πνπ πξνζθέξεη ην πξνκεζεπφκελν πξντφλ.  

Όζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ θηηξηαθέο ππνδνκέο ν έιεγρνο ηνπ «εχινγνπ θφζηνπο» ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ζρεηηθψλ εγθεθξηκέλσλ Πηλάθσλ Σηκψλ Μνλάδαο. Γηα φιεο ηηο θηηξηαθέο δαπάλεο, ν Πξνυπνινγηζκφο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθέο  πξνκεηξήζεηο, θαζψο θαη απφ φια ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. Δάλ ν πξνυπνινγηζκφο πεξηέρεη 

δαπάλεο νη νπνίεο θξηζνχλ κε επηιέμηκεο κε ζαθή αηηηνιφγεζε απφ ηελ ΟΣΓ, ηφηε ζα γίλεηαη πεξηθνπή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

Θα εμεηάδεηαη ε πιεξφηεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (αλ πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία ππνέξγα / θφζηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ) θαη αλ ε θνζηνιφγεζε ηεο πξάμεο είλαη εχινγε, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Καηαζθεπαζηηθψλ Σηκψλ 

Δξγαζηψλ ηνπ  Παξαξηήκαηνο.  

Γηα ηηο κειέηεο αδεηψλ θαη ηηο επηβιέςεηο ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ην Έληππν Ακνηβψλ ηνπ ΣΔΔ κε ηηο λφκηκεο ή 

θαη ηηο ζπκθσλεζείζεο ακνηβέο γηα ηελ κειέηε ή ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ΟΣΓ ζα ιάβεη ππφςε 

ηηο ακνηβέο ησλ κεραληθψλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο γηα αλάινγνπ κεγέζνπο έξγα. 

Γηα ηε βαζκνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ζα εθαξκφδεηαη ν ηχπνο: 100*(αηηνύκελν πνζό – εγθεθξηκέλν πνζό) /εγθεθξηκέλν 

πνζό. 

7. Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη πνηνηηθώλ ζεκάησλ. 
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Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ πεδίνπ ηεο Αίηεζεο ηήξημεο, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηνχλ ηα αληίζηνηρα πξνηηκνιφγηα/πξνζθνξέο κε αλάιπζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ή/θαη 

ηνπ πνηνηηθνχ ζήκαηνο.  

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ήδε εθαξκνδφκελε πνιηηηθή δηαρείξηζε ή πνηνηηθφ ζήκα ηφηε ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ. 
 

8. Πνζνζηό δαπαλώλ ζρεηηθώλ κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηεο Αίηεζεο ηήξημεο θαζψο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 

πξνηεηλφκελσλ δαπαλψλ. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ δαπαλψλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα αληίζηνηρα πξνηηκνιφγηα/ 

πξνζθνξέο ή λα πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ Καηαζθεπαζηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ. 

ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην ειέγρεηαη ην πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηελ ρξήζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ), (θσηνβνιηατθά, βηνληίδει, βηναέξην θ.ι.π.) ή άιισλ ελεξγεηψλ ΔΞΔ. χκθσλα κε ην 

θξηηήξην ζα ειέγρεηαη ε βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνθίι θαη ε άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή κέζσ 

ηεο απνδνηηθφηεξεο ρξήζεο ελέξγεηαο ή ηεο ρξήζεο εμνπιηζκνχ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο φπσο θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κέζσ ηεο ζηήξημεο επελδχζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνπξντφλησλ θαη 

απνβιήησλ.  

Οη επελδχζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ρξήζε ΑΠΔ ελδεηθηηθά είλαη ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζπλδεδεκέλα ή απηφλνκα κε 

εηδηθή αηηηνιφγεζε, γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο, αληιίεο ζεξκφηεηαο γηα παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο, αλεκνγελλήηξηεο 

γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζπλδεδεκέλεο ή απηφλνκεο, θαπζηήξεο βηνκάδαο, ζπζηήκαηα πδξνγφλνπ θηι.  

Γηα ηε βαζκνιφγεζε ηνπ αλσηέξσ θξηηεξίνπ, ζα εμεηάδνληαη νη δαπάλεο επί ηνπ έξγνπ πνπ αθνξνχλ ΔΞΔ θαη ζα 

ππνινγίδνληαη ζε θιίκαθα επί ηεο % βάζε ηνπ αηηνχκελνπ θαη ηειηθά εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. Θα ππνινγίδεηαη επίζεο 

ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαζψο θαη ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηεο κνλάδαο ζχκθσλα κε ηελ κεραλνινγηθή κειέηε 

ηνπ έξγνπ θαη ηελ νηθνδνκηθή άδεηα.  

Απαηηείηαη δήισζε Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ή ζρεηηθφ έγγξαθν απφ αξκφδηα ππεξεζία ή θνξέα, πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ 

ππνινγηδφκελε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

Πξνζνρή: O εμνπιηζκφο παξαγσγήο ελέξγεηαο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, εμνηθνλφκεζεο χδαηνο θαη επεμεξγαζίαο 

απνβιήησλ είλαη επηιέμηκνο εθφζνλ αληηζηνηρνχλ ζηελ δπλακηθφηεηα ή ηηο αλάγθεο ηεο κνλάδαο θαη δελ απνηεινχλ 

κεκνλσκέλε δαπάλε αιιά ζπκπιεξσκαηηθή δαπάλε ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο.  

ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ αξ. 14 ηνπ Καλ. ΔΔ 651/2014 δελ είλαη επηιέμηκεο νη εληζρχζεηο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη 

επνκέλσο ν εμνπιηζκφο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.( επνκέλσο δελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο 

γηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ν εμνπιηζκφο ελέξγεηαο ζηηο ππνδξάζεηο 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5.  

πλεπψο ν ππνςήθηνο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ΑΠΔ γηα ηελ Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αιιά δελ ζα είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε 

γηα ηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο θαη ηηο αληίζηνηρεο ππν-δξάζεηο. 

 

9. Καηλνηόκνο ραξαθηήξαο ηεο πξόηαζεο/ Υξήζε θαηλνηνκίαο θαη λέσλ ηερλνινγηώλ (κνλάδεο κεηαπνίεζεο θαη βηνηερληθέο 

κνλάδεο). 

 

Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηεο Αίηεζεο ηήξημεο, Δηδηθόηεξα, εμεηάδεηαη εάλ ηα πξνηεηλόκελα έξγα 

πιεξνύλ ηνπο όξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ αθόινπζν Οξηζκό ηεο Καηλνηνκίαο: 
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«Η Καηλνηνκία νξίδεηαη σο «ε εθαξκνζκέλε ρξήζε ηεο γλψζεο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ή/θαη παξνρή λέσλ ή νπζηαζηηθά 

βειηησκέλσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ ή/θαη ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνπλ άκεζεο παξαγσγηθήο, ρξεζηηθήο ή/θαη εκπνξηθήο 

εθαξκνγήο».  

Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα νξηζζεί φηη ε θαηλνηνκία ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγσγή, ηελ αθνκνίσζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε κε επηηπρία 

ησλ λέσλ επηηεπγκάησλ ή ηδεψλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα.  

Μηα Καηλνηφκα Γξάζε κπνξεί λα είλαη ξηδνζπαζηηθή, ή ζηαδηαθή (αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ζε πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίεο κηαο 

επηρείξεζεο) θαη κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε έλα λέν πξντφλ ή κηα λέα ππεξεζία, ζηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ηνπο ή ζηελ 

ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, φπσο θαη ζηελ δηνηθεηηθή δνκή ελφο νξγαληζκνχ (εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ζε ζρέζε κε ηνπο 

πειάηεο ή θαηαλαισηέο). 

 

 ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ  

 

Χο ηερλνινγηθή θαηλνηνκία νξίδεηαη:  

 

α. Η εηζαγσγή ζηελ αγνξά ελφο λένπ ή ζεκαληηθά βειηησκέλνπ ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ην ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ ή άιια κε πιηθά ζπζηαηηθά, πξνζηηζέκελεο ρξήζεηο ή ηε θηιηθφηεηα πξνο ηνλ 

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

 

β. Η εηζαγσγή ζηελ επηρείξεζε κίαο λέαο ή ζεκαληηθά βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, κεζφδνπ παξνρήο θαη δηαλνκήο 

ή δηαδηθαζίαο ππνζηήξημεο γηα ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Σν απνηέιεζκα (ηεο δηαδηθαζίαο) ζα πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθφ ζε 

ζρέζε κε ηνλ φγθν ηεο παξαγσγήο, ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο. Καζαξά νξγαλσηηθέο ή 

δηνηθεηηθέο κεηαβνιέο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία.  

 

Δπηπξφζζεηα, ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα λέσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, λέσλ 

ζπλδπαζκψλ ππαξρνπζψλ ηερλνινγηψλ ή ζηε ρξεζηκνπνίεζε άιινπ είδνπο γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε. 

Οη κεηαβνιέο θαζαξά αηζζεηηθήο θχζεσο δελ πεξηιακβάλνληαη.  

 

 ΜΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ  

 

Οξγαλσηηθή κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία είλαη ε εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ ή κεηαβνιψλ ησλ κεζφδσλ, φζνλ αθνξά ηε δνκή ή ηε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ γλψζεσλ ζηελ επηρείξεζε, ηεο πνηφηεηαο ησλ 

αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ξνψλ εξγαζίαο.  

 

Με ηερλνινγηθή θαηλνηνκία εκπνξίαο είλαη ε εθαξκνγή λέσλ ή βειηησκέλσλ ζρεδίσλ ή κεζφδσλ πψιεζεο πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ή ζηελ είζνδν ζε λέεο αγνξέο.  

 

Α) Παξαδείγκαηα ηνπ ηη κπνξεί λα αθνξά ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία  

 

Ο θαηάινγνο είλαη ελδεηθηηθφο θαη δελ εμαληιεί φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.  

 

1. Βηνκεραλία / Παξαγσγή  

 

Καηλνηνκία «πξντφληνο» ή δηαδηθαζίαο. 

  

 Νέεο κέζνδνη ζηελ παξαζθεπή ηειηθψλ θαη άιισλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ κε λέεο πξψηεο χιεο.  

 Υξήζε λέσλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθψλ. 

 Πξντφληα βηνηερλνινγίαο.  
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 Νέεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα.  

 Φάξκαθα βηνινγηθήο βάζεο.  

 Νέεο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη ζηελ ηαηξηθή ή ζηελ παξαγσγή.  

 Σερλνινγίεο αηζζεηήξσλ.  

 Πξντφληα γηα ηελ παξνρή πξνζηαζίαο ηνπ ρξήζηε ή πεξηβάιινληνο.  

 πζηήκαηα νιηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ή απνβιήησλ.  

 Αμηνπνίεζε απνξξηκκάησλ / απνβιήησλ.  

 Μείσζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο αλά κνλάδα πξντφληνο / ππεξεζίαο.  

 Δλζσκάησζε «πξάζηλσλ» ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγηθή / παξνρή ππεξεζηψλ.  

 Μέζνδνο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ δηαδηθαζηψλ ή/θαη πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ κε αηζζεηήξεο.  

 πζηήκαηα πνπ κεηξνχλ θαη ειέγρνπλ ηα απνζέκαηα ησλ πξντφλησλ.  

 Δηζαγσγή κεζφδσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε ςεθηαθέο ηερλνινγίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο (π.ρ. 

απηνκαηνπνηεκέλε γξακκή παξαγσγήο).  

 Δηζαγσγή πξνγξακκάησλ πξνζνκνίσζεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ηειηθψλ ή θαη ησλ ελδηάκεζσλ 

κεζφδσλ ηεο παξαγσγήο θαη ησλ πξντφλησλ.  

 

2. Δκπόξην - Υνλδξηθό Δκπόξην  

 

Καηλνηνκία «πξντφληνο» ή δηαδηθαζίαο.  

 

 Δηζαγσγή νηθνινγηθψλ πξντφλησλ ζηε ζεηξά ησλ αγαζψλ.  

 Νέα είδε ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο.  

 Δηζαγσγή επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ: ζπλδπαζκέλεο ππεξεζίεο (π.ρ. ηερληθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, 

εμέηαζε θαη πηζηνπνίεζε ππεξεζηψλ).  

 Πψιεζε απεπζείαο ζηνλ πειάηε - Ηιεθηξνληθή αληαιιαγή πξντφλησλ.  

 Μείσζε ελεξγεηαθνχ «απνηππψκαηνο» παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 Μέζνδνη εληνπηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ θνξηίσλ.  

 Φεθηαθφο ρεηξηζκφο πξντφλησλ.  

 Δηζαγσγή θαλαιηψλ άκεζεο επαλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ πειάηε-παξαγσγνχ.  

 Ηιεθηξνληθνί θαηάινγνη (π.ρ. ζε νπηηθνχο δίζθνπο).  

 Κέληξα εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζπληνληζκφ φισλ ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ.  

 

3. Άιιεο πεξηπηώζεηο θαηλνηνκίαο  

 

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

 Αλάπηπμε επέιηθηνπ θαη θηιηθνχ πξνο ην ρξήζηε ινγηζκηθνχ.  

 Τπεξεζίεο βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ πξσηφηππνπ πξντφληνο / δηεξγαζίαο / παξνρήο ππεξεζίαο.  

 Αλάπηπμε θαη παξνρή ππεξεζηψλ εμνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο.  

 Δμ΄ απνζηάζεσο ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ θαη παξνρή ζπκβνπιψλ.  

 Παξνρή λέσλ εθαξκνγψλ θαη πξνγξακκάησλ πνιπκέζσλ.  

 Δθαξκνγέο εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο.  

 Δθαξκνγή ζεξκνγξαθηθψλ θαη κεζφδσλ / ηερληθψλ κε – θαηαζηξνθηθψλ ειέγρσλ ζηελ απνηίκεζε ηερληθψλ 

ζπζηεκάησλ.  

 Δθαξκνγέο ηειεκαηηθήο θαη ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο.  

 Δθαξκνγέο ηειε-ηαηξηθήο.  
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Β) Παξαδείγκαηα ηνπ ηη κπνξεί λα είλαη κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία.  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ηεο κε ηερλνινγηθήο 

θαηλνηνκίαο (νξγάλσζεο θαη εκπνξίαο). Γηα παξάδεηγκα:  

 

 Σα πηζηνπνηεηηθά ISO ή ε εηζαγσγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο είλαη ηερλνινγηθή θαηλνηνκία 

κφλν φηαλ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ή ζεκαληηθά βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ.  

 Η δεκηνπξγία κίαο απιήο ηζηνζειίδαο κε πιεξνθνξίεο, ρσξίο on-line λέεο θαη πξσηφηππεο ππεξεζίεο δελ απνηειεί 

θαηλνηνκία. Αλ ππάξρνπλ νη πξσηφηππεο ππεξεζίεο ηφηε απνηειεί παξάδεηγκα κε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο.  

 Οη νξγαλσηηθέο θαηλνηνκίεο ζεσξνχληαη ηερλνινγηθέο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ βαζίδνληαη ζε λέεο ηερλνινγηθέο 

εθαξκνγέο θαη επηθέξνπλ κεηξήζηκεο αιιαγέο ζηελ απφδνζε, γηα παξάδεηγκα αχμεζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ή ζηηο 

πσιήζεηο.  

 

 

Ση δελ είλαη θαηλνηνκία νπνηαζδήπνηε κνξθήο  

 

Έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα φια ηα είδε θαηλνηνκίαο είλαη φηη πξέπεη λα πεξηέρνπλ κία ζεκαληηθή αιιαγή / δηαθνξνπνίεζε 

ζηα ππάξρνληα πξντφληα (αγαζά ή ππεξεζίεο), ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο κεζφδνπο εκπνξίαο ή ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη πξαθηηθέο 

ηεο επηρείξεζεο. Γελ είλαη ινηπφλ θαηλνηνκία αιιαγέο νη νπνίεο:  

 

(1) έρνπλ κηθξή ζεκαζία ή εκβέιεηα ή δελ επηθέξνπλ ηθαλφ βαζκφ λεσηεξηζκνχ ζηελ επηρείξεζε φπσο:  

 

 δηαθνπή ρξήζεο κίαο δηαδηθαζίαο, κεζφδνπ εκπνξίαο ή εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ελφο πξντφληνο,  

 αιιαγέο πξνεξρφκελεο απνθιεηζηηθά απφ κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, 

 απιή αληηθαηάζηαζε ή αλαβάζκηζε ελφο πξντφληνο ή δηαδηθαζίαο ή ζπζθεπαζίαο  

 παξαγσγή επί παξαγγειία  

 επνρηαθέο θαη άιιεο θπθιηθέο κεηαβνιέο.  

 

(2)  επηθέξνπλ “άιιεο δεκηνπξγηθέο βειηηψζεηο”, φπνπ ν λεσηεξηζκφο δελ αθνξά ηε ρξήζε ή ηα αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

απφδνζεο ησλ πξντφλησλ, νχηε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή θαη δηαλνκήο ηνπο, αιιά ηελ αηζζεηηθή ή άιιεο ππνθεηκεληθέο 

ηδηφηεηεο, φπσο αιιαγέο πνπ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε κφδα ή γεληθά αιιαγέο αηζζεηηθήο θχζεσο. 

 

10.  Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο ηεο πξόηαζεο/ Υξήζε θαηλνηνκίαο θαη λέσλ ηερλνινγηώλ (ηνπξηζκόο /  ππεξεζίεο). 

 

Χο αλσηέξσ ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή θαηλνηνκία. 

 

11. Υσξνζέηεζε ηεο πξάμεο (ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία (ΔΟΚ) 75/268) 

 

Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ πεδίνπ ηεο Αίηεζεο ηήξημεο, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε ρσξνζέηεζε ηεο πξάμεο εληφο ηεο 

πεξηνρήο παξέκβαζεο (νξεηλή, κεηνλεθηηθή, ινηπέο πεξηνρέο). Θα εμεηάδεηαη επίζεο ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ζπληεηαγκέλεο 

ΔΓΑ 87, ράξηεο ΓΤ ή απνζπάζκαηα θηεκαηνινγηθψλ ραξηψλ ή πηλάθσλ απφ ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 

 

Θα βαζκνινγείηαη ε ρσξνζέηεζε ηεο πξάμεο εληφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Λφγσ ηνπ ζηφρνπ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ αιιά θαη ηεο κείσζεο ησλ αληζνηήησλ, ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία 

ζα ιακβάλεη ε πξφηαζε πνπ βξίζθεηαη εληφο νξεηλψλ ή θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ.  
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Η ζρεηηθή βαζκνινγία ηίζεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηκήκα (θαη φρη ην ζχλνιν) ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο πινπνηείηαη ζε 

ηέηνηεο πεξηνρέο.  

Χο πξνο ηηο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο  πεξηνρέο, ε αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ θαηάινγν πεξηνρψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο ή εηδηθά κεηνλεθηήκαηα θαη αλαθέξνληαη ζηελ Αλαιπηηθή Πξφζθιεζε. 

12. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (Πξνεγνύκελε απνδεδεηγκέλε απαζρόιεζε ζε αληηθείκελν ζρεηηθό κε ηε θύζε ηεο πξόηαζεο). 

 

Η εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ειέγρεηαη απφ ηελ πξνζθφκηζε: 

 Βεβαίσζεο Έλαξμεο θαη ΚΑΓ απφ Γ.Ο.Τ. ή/θαη  

 Βεβαίσζε εξγνδφηε/θνξέα, ζπλνδεπφκελε απφ νπνηνδήπνηε έγγξαθν δεκνζίνπ θνξέα πνπ απνδεηθλχεη ηηο εκέξεο 

αζθάιηζεο θαζψο θαη ην αληηθείκελφ ηεο (π.ρ. Λνγαξηαζκφ Αζθαιηζκέλνπ απφ ΙΚΑ, Βεβαίσζε ΔΦΚΑ θηι). 

 πζηαηηθέο επηζηνιέο εξγνδνηψλ. 

 Λνηπά ζηνηρεία πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ εμεηάδεηαη εάλ ην θξηηήξην θαιχπηεηαη απφ πνζνζηφ κεηνρψλ > 50% 

ηνπιάρηζηνλ, ησλ εηαίξσλ/κεηφρσλ.  

Κάζε έηνο απνδεδεηγκέλεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζα βαζκνινγείηαη κε 20 κνλάδεο, κε κέγηζην ηα 5 έηε θαη κέγηζηε δπλαηή 

βαζκνινγία : 100. 

13. Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε ηε θύζε ηεο πξόηαζεο.  

 

Η εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ειέγρεηαη απφ ηελ πξνζθφκηζε: 

 

 Σίηινπ ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΣΔΙ ζρεηηθψλ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο. 

 Μεηαπηπρηαθά ή Γηδαθηνξηθά δηπιψκαηα ζρεηηθψλ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ή βεβαίσζε ηνπ Ιδξχκαηνο φηη ν 

ππνςήθηνο έρεη εγγξαθεί ζε αληίζηνηρν ηκήκα, ε θνίηεζε είλαη ζε εμέιημε θαη ν ππνςήθηνο παξαθνινπζεί ζπλαθέο 

αληηθείκελν κε ηελ ππνβιεζείζα πξφηαζε. 

 Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑ ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο. 

 Βεβαίσζε επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ εμεηάδεηαη εάλ ην θξηηήξην θαιχπηεηαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 

50% ηνπιάρηζηνλ ησλ εηαίξσλ/κεηφρσλ. 

 

14. Πξνώζεζε λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

 

Η εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ειέγρεηαη απφ ηελ πξνζθφκηζε Αληίγξαθνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, θαζψο θαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ εμεηάδεηαη εάλ ην θξηηήξην θαιχπηεηαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 

50% ηνπιάρηζηνλ ησλ εηαίξσλ/κεηφρσλ. 

 

15. Αύμεζε ζέζεσλ απαζρόιεζεο. 

 

Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηεο Αίηεζεο ηήξημεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο αχμεζεο ησλ 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ ΤΑ 13214 (30.11.2017) φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη κε ηελ ππ.Αξ. 7888/14.09.18 απφθαζε (άξζξν 16). 
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16. Παξνρή ζπκπιεξσκαηηθώλ ππεξεζηώλ / πξντόλησλ. 

 

Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ πεδίνπ ηεο Αίηεζεο ηήξημεο, φπνπ πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. 

θαηάιπκα θαη παξνρή δξαζηεξηνηήησλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ). Σα αλσηέξσ ζα ηεθκεξηψλνληαη απφ πξνηηκνιφγηα/ 

πξνζθνξέο, ηηο εξγαζίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνλ εμνπιηζκφ, ζπκθσλεηηθά, άδεηεο – εγθξίζεηο θαη γεληθά απφ ην ζχλνιν 

ηεο αίηεζεο ζηήξημεο. 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

ε θάζε πεξίπησζε ε ειάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ππνςήθηνο επελδπηήο δελ κπνξεί λα είλαη 
ρακειόηεξε από 30 κόξηα, όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα θξηηήξησλ επηινγήο πξάμεσλ. 
 


