
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
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Ενημερωτικό υλικό 

 Υπομέτρο 19.2

Περιγραφή υποδράσεων ιδιωτικού χαρακτήρα
Βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής προτάσεων

Επιλέξιμες, και μη, δαπάνες

(Τα δεδομένα του ενημερωτικού υλικού θα οριστικοποιηθούν με την επίσημη πρόσκληση υποβολής προτάσεων)



 
 
 

A 
 

Στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 

 

1.  Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, της κοινωνικής συνοχής και 
της ελκυστικότητας της περιοχής μέσα από την αναβάθμιση και ανάπτυξη 
νέων υποδομών και υπηρεσιών που ενισχύουν την ολοκληρωμένη – αειφόρο 
ανάπτυξη της υπαίθρου.   

2. Η προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων μέσα από τη 
δημιουργία υποδομών και παρεμβάσεων που ταυτόχρονα εξυπηρετούν τους 
κατοίκους και την τοπική οικονομία. 

3. Η ανάπτυξη της βιώσιμης, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς 
επιχειρηματικότητας, με δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
απασχόλησης και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για νέους, γυναίκες και ειδικές 
ομάδες πληθυσμού.   

4. Η επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης με ενσωμάτωση και 
ανάπτυξη καινοτομιών, αύξηση της προστιθέμενης αξίας της αγροτικής 
παραγωγής, ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών και μεθόδων. 

5. Η δημιουργία στρατηγικής μάζας συνεργασιών μέσω της δικτύωσης αφενός 
μεν των φορέων της τριπλής έλικας και αφετέρου της περιοχής μέσα από 
τοπικές, διατοπικές και διακρατικές συνεργασίες.   

6. Η δημιουργία συνθηκών πολυαπασχόλησης και διαφοροποίησης της 
αγροτικής οικονομίας με έμφαση στην ανάπτυξη πλέγματος μεταποιητικών 
και τουριστικών δραστηριοτήτων, διασυνδέοντας τη φυσική και πολιτιστική 
κληρονομιά με την παραγωγή προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και την 
τοπική γαστρονομία.   

 

  



 
 
 

A 
 

Ειδικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 

 

1. Η αύξηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων. 

2. Η αναβάθμιση και πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων και των 
υπηρεσιών. 

3. Η προώθηση και ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. 

4. Η σύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας με την παραγωγή νέων, 
καινοτομικών προϊόντων. 

5. Η αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού. 

6. Η προώθηση της κουλτούρας καινοτομίας, της οικοκαινοτομίας και 
κοινωνικής καινοτομίας. 

7. Η ενίσχυση της «πράσινης» επιχειρηματικότητας και οικονομίας. 
8. Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας τουρισμού και των ήπιων μορφών του. 
9. Η προστασία και ανάδειξη περιβαλλοντικών, πολιτιστικών καθώς και 

τοπικών παραγωγικών πόρων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους. 
10. Η δημιουργία επώνυμων τοπικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία 

και η σύνδεσή τους με τον τουρισμό. 
11. Η εξωστρέφεια του τοπικού παραγωγικού κυκλώματος καθώς και της 

περιοχής. 
12. Η αύξηση της απασχόλησης και η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 

θέσεων εργασίας. 
13. Η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών.  
14. Η δημιουργία ελκυστικής τοπικής ταυτότητας της περιοχής. 
15. Η αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, η ενίσχυση της πολιτιστικής 

δημιουργίας και η σύνδεσή τους με τον τουρισμό. 
16. Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των στοιχείων της τριπλής έλικας 

(δημόσιο, αγορά, πανεπιστήμια). 
17. Η αξιοποίηση των Α.Π.Ε. και η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. 
18. Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες.  
19. Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
20. Η τεχνική στήριξη και η ενίσχυση δομών πληροφόρησης και υποστήριξης 

επιχειρήσεων, φορέων και τοπικού πληθυσμού. 

 



 
 

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

(Κωδικός υποδράσης 19.2.2.1) 

 

 

Περιγραφή υποδράσης 
 

Η υποδράση αφορά τη δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη 
μεταποίηση και εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και αφορούν τελικό 
παραγόμενο γεωργικό προϊόν το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέρειας, ενδεικτικά δε στους ακόλουθους 
τομείς: Κρέας–πουλερικά–κουνέλια, Γάλα, Αυγά, Μέλι, σηροτροφία – σαλιγκάρια, διάφορα 
ζώα, Ζωοτροφές, Δημητριακά, Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), 
Οίνος, Οπωροκηπευτικά, Ακρόδρυα, Ξηροί καρποί, Άνθη, Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, 
Ξύδι, Πολλαπλασιαστικό υλικό.   

Κύριοι στόχοι των επενδύσεων θα πρέπει να είναι, μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση τοπικών α΄ υλών 
και προϊόντων ή και βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους 
φιλικές προς το περιβάλλον, η παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, η αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, ο παραγωγικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η 
ενσωμάτωση διαδικασιών τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας και χρήσης νέων 
τεχνολογικών μέσων και μεθόδων για την παραγωγή νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων, η 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η εφαρμογή της παραγωγικής ευελιξίας, η  
αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών λειτουργιών, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς 
και η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της περιοχής παρέμβασης (εδαφοκλιματολογικές συνθήκες, τεχνογνωσία, παράδοση κ.λπ.). 

Προτεραιότητα θα δοθεί επενδύσεις που θα φορούν σε παραγωγή προϊόντων που προέρχονται 
από την τοπική παραγωγή: αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά,  γαλακτοκομικά / τυροκομικά, 
ακρόδρυα, προκειμένου να παραχθούν επώνυμα προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας, με 
εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τα οποία τελικά με τη βελτίωση της αποδοτικότητας του τομέα 
της μεταποίησης και την οργάνωση της εμπορίας τους καθώς και την ενσωμάτωσή τους στις 
τουριστικές υπηρεσίες θα οδηγήσουν σε διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος, στην 
αναβάθμιση της περιοχής και του δυναμικού της και στην τοπική ανάπτυξη.  

Η ένταση της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 65% (Κ. 1407/13 - de minimis) των επιλέξιμων 
δαπανών με την προϋπόθεση της υλοποίησης επενδύσεων από δικαιούχους πολύ μικρές 
επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ.  



 
 

Κριτήρια επιλογής αιτήσεων   
 

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της 

πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 
100 

7,00% 

Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

0 

    Προτεραιότητες υπο-δράσης      3,00% 

3 
Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό σχήμα 
αγροτών 

Ναι  00 
3,00% 

Όχι 0 

4 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 
της οποίας είναι στο σύνολο 

τους νέοι ≤ 35 ετών 

100 

3,00% Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 

μετοχικό /ε ταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  
νέοι ≤ 35 ετών  

50 

5 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 
της οποίας είναι στο σύνολο 

τους είναι γυναίκες 

100 

3,00% Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% 
γυναίκες 

50 

9 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση 

της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

2,00% 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σ ε ικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική 
με το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευση 

0 

10 
Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

(κάθε έτος επαγγελματικής 
εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

 3,00% 



 
 

απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 
με τη φύση  της πρότασης) 

16 
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης 
του επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 
της ιδιωτικής συμμετοχής *100 

 10,00% 

18 
Παραγωγή προϊόντων ποιότητας 

βάσει προτύπου (Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, 
κ.λπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 100 

5,00% 
10%<Παραγωγή σε ποσοστό 

<30% 
60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 

19 
Επεξεργασία πρώτων υλών 

παραγόμενων με μεθόδους  βάσει 
προτύπων 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 100 

5,00% 
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό 

<30% 
60 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30 

20 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 
χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 
(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο 
κ.λπ.) για την κάλυψη των αναγκών 

των μονάδων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

100 

4,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

22 
Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή 
συστήματος εξοικονόμησης ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

100 

2,00 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

24 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο 

100 

10,00% 

Η παραγωγική διαδικασία 
σ ο σύνολό της χαρακτηρίζεται 

ως νέα ή προηγμένη, ή  αφορά 
σε χρήση συστημάτων 

αυτοματισμού-ελέγχου-
καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η 
παρουσίαση των προϊόντων 

είναι νέα ή προηγμένη  ή 
γίνεται εισαγωγή μιας 

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

σημαντικό σε σχέση με τον 
όγκο παραγωγής της, την 

ποιότητα των προϊόντων ή το 
κόστος παραγωγής της 

50 

26 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία άνω 
των δύο (2) νέων θέσεων 

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

100 3,00% 



 
 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  
μίας έως 2 νέων θέσεων 

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

60 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία έως 
μίας (1) νέας θέσης 

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

30 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου δεν 
προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

2 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 

10,00% 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για απαραίτητε  

 γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

29 Σύσταση Φορέα 

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

κ.λπ) ή δεν απαιτείται σύσταση 
φορέα 

100 

1,00% 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 
που απαιτείται 

0 

30 
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 

και ποιοτικών σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων 
διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  
100 5,00% 

31 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 
ποσότητας πρώτης ύλης που ο 
φορέας έχει εξασφαλίσει από 

ιδία παραγωγή  

 3,00% 

32 
Σαφήνεια και πλ ηρό τητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 
της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

   

100 

7,00% 
Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα ως 
προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
   

 



 
 

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

33 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 
το είδος και το μέγεθος του 

έργου 
50 

2,00% 
Ορθολογικός προσ διο ρισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 

34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

2,00% 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο  ≤ 30 

30 

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0 

36 
Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με 

τη  σχετική Οδηγία 2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 

2,00% Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 1 
2,00% 

Όχι 0 

43 
Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων 

προβολής  

Ναι 100 
3,00% 

Όχι 0 

 

Σημ. 1 Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή βάσης), 
απορρίπτονται. 
Σημ. 2: Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων προτάσεων προκρίνεται εκείνη που συγκεντρώνει 
υψηλότερη βαθμολογία στα κριτήρια (κατά σειρά προτεραιότητας): 24,28 και 16. 

 



 
 

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής  

(Κωδικός υποδράσης 19.2.2.2) 

 

Περιγραφή υποδράσης 
 

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά, υπό προϋποθέσεις, αφορά τη δημιουργία ή/και 
εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη μεταποίηση και εμπορία ή/και ανάπτυξη 
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν σε τομείς όπως ενδεικτικά αναφέρονται: 
Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, Ζυθοποιία, Επεξεργασία προϊόντων 
κυψέλης, Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, Μονάδες πυρηνελαιουργείων, Μονάδες 
παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης, Μονάδες 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, 
Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, Αξιοποίηση 
παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα), Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες. 

Ο αγροδιατροφικός τομέας παρόλο που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της 
περιοχής εφαρμογής παρουσιάζει σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα, που οφείλεται κυρίως 
στο υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, στη χαμηλή, εν γένει, προστιθέμενη 
αξία στο προϊόν σε ποιότητα, συσκευασία, τυποποίηση και στην αδυναμία διείσδυσής του στις 
ξένες αγορές. Παράλληλα οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή 
υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο καινοτομίας και νέων προϊόντων.  

Κύριοι στόχοι των επενδύσεων θα πρέπει να είναι, μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση τοπικών α΄ υλών 
και προϊόντων ή και βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους 
φιλικές προς το περιβάλλον, η παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, η αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, ο παραγωγικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η 
ενσωμάτωση διαδικασιών τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας και χρήσης νέων 
τεχνολογικών μέσων και μεθόδων για την παραγωγή νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων, η 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η εφαρμογή της παραγωγικής ευελιξίας, η  
αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών λειτουργιών, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς 
και η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της περιοχής παρέμβασης (εδαφοκλιματολογικές συνθήκες, τεχνογνωσία, παράδοση κ.λπ.). 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις που θα αφορούν σε παραγωγή προϊόντων που θα 
προέρχονται κυρίως από την τοπική παραγωγή: επεξεργασία προϊόντων κυψέλης, παραγωγή 
αιθέριων ελαίων, προϊόντα κοσμετολογίας & διατροφής. 

Η ένταση της ενίσχυσης να ανέρχεται στο 65% (Κ. 1407/13 - de minimis) των επιλέξιμων 
δαπανών με την προϋπόθεση της υλοποίησης επενδύσεων από δικαιούχους πολύ μικρές 
επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ.  



 
 

Κριτήρια επιλογής αιτήσεων   
 

 

 Κ ΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 
του τοπικού προγράμματος 
που εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 
100 

7,00% 

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

δράση 
70 

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

δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

0 

2 Προτεραιότητες υπο-δράσης    3,00% 

3 
Ο δικαιούχο  είναι  κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό 
σχήμα αγροτών 

Ναι 100 
3,00% 

Όχι 0 

4 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 
της οποίας είναι στο σύνολο 

τους νέοι ≤ 35 ετών 

100 

3,00% Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50%  
νέοι ≤ 35 ετών 

50 

5 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο)   εται ρεία οι μέτοχοι 
της οποίας είναι στο σύνολο 

τους είναι γυναίκες 

100 

3,00% Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50% 
γυναίκες 

50 

9 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 

φύση της πρό τασης   

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

2,00% 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική 
με το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευση 

0 



 
 

10 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προ ηγούμε νη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 
εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

 3,00% 

16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχ εδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 
της ιδιωτικής συμμετοχής 

*100% 

 10,00% 

18 
Παραγωγή προϊόντων 

ποιότητας βάσει προτύπου 
(Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 100 

5,00% 
10%<Παραγωγή σε ποσοστό 

<30% 
60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 

19 
Επεξ εργασία πρώτων υλών 
παραγόμενων με μεθόδους  

βάσει προτύπων 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 100 

5,00% 
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό 

<30% 
60 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30 

20 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 
τη χρήση ή παραγωγή 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ)  (φωτ βολταϊκά, βιοντίζελ, 
βιοαέριο κ.λπ.) για την κάλυψη 

των αναγκών των μονάδων. 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

100 

4,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

22 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 
τη χρήση – εγκατάσταση – 

εφαρμογή συστήματος  
εξοικ ονόμησης ύδατος 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

100 

2,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

24 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 
και νέων τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και βιοτεχνικές 
μονάδες) 

Το προϊόν χαρα κτηρί ζεται ως 
καινοτόμο 

100 

10,00% 

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

χρήση συστημάτων 
αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 
παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η 
παρουσίαση των προϊόντων 

είναι νέα ή προηγμένη  ή 
γίνεται εισαγωγή μιας 

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

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 
παραγωγής της, την ποιότητα 

των προϊόντων ή το κόστος 
παραγωγής τ ς 

50 

26 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία άνω 
των δύο (2) νέων θέσεων 

100 3,00% 



 
 

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

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  μία ς 
έως 2 νέων θέσεων 

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

60 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία έως 
μίας (1) νέας θέσης 

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

30 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτ ικού σ χεδίου δεν 
προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

28 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 

10,00% 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδ ειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 

29 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) 
ή δεν απαιτείται σύσταση 

φορέα 

100 

1,00% 

Δεν έχει συσ ταθεί  ο φορέας 
που απαιτείται 

0 

30 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων 
διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων 
100 5,00% 

31 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 
ποσότητας πρώτης ύλης που ο 
φορέας  έχει  εξασφαλίσει από 

ιδία παραγωγή 

 2,00% 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

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

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
 

100 8,00% 



 
 

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης αλλά πληρότητα 

ως προς  α απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

 

50 

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

33 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 
το ε ίδος κ ι το μέγεθος του 

έργου 
50 

2,00% 
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 

34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

2,00% 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμ ένο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30 

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0 

36 
Χωροθέτηση της πράξης 
(σύμφωνα με τη  σχετική 

Οδηγία 2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 

2,00% Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

 8 
Συσχέτ ιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 100 
2,00% 

Όχι 0 

43 
Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων 

προβολής  

Ναι 100 
3,00% 

Όχι 0 

 
 

Σημ. 1 Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή βάσης), 
απορρίπτονται. 
Σημ. 2: Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων προτάσεων προκρίνεται εκείνη που συγκεντρώνει 
υψηλότερη βαθμολογία στα κριτήρια (κατά σειρά προτεραιότητας): 24,28 και 16. 

 

 



 
 

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής    

(Κωδικός υποδράσης 19.2.2.3) 

 

Περιγραφή υποδράσης 
 
Η υποδράση αφορά τη δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην 
τουριστική αλυσίδα όπως τουριστικών καταλυμάτων λειτουργικών μορφών και κατηγοριών 
όπως  καθορίζονται στην κείμενη και σε ισχύ κάθε φορά νομοθεσία και υπουργικές αποφάσεις που 
αφορούν (και) τα προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με 

ποιοτικές κατασκευαστικές και λειτουργικές προδιαγραφές και ταυτόχρονη αξιοποίηση και 
εμπλουτισμό του τοπικού τουριστικού προϊόντος, τουριστικών γραφείων, καθώς και μια σειρά 
από εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες στους τομείς του ιαματικού, οικολογικού, 
αεραθλητικού, ορειβατικού, ιππικού, ιατρικού, εκπαιδευτικού – κατασκηνωτικού και άλλων 
αντίστοιχων μορφών τουρισμού όπως η δημιουργία ολοκληρωμένων αγροτικών μονάδων 
τύπου πολυλειτουργικών αγροκτημάτων (φάρμα) με παραδοσιακή αρχιτεκτονική, για την 
ενεργή συμμετοχή των επισκεπτών στην αγροτική ζωή, που θα περιλαμβάνουν και 
αναπαριστούν τις δραστηριότητες της γεωργικής και κτηνοτροφικής ζωής με τη δημιουργία των 
κατάλληλων υποδομών. 
Επίσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης είναι επιλέξιμες δραστηριότητες υπηρεσιών 
εστίασης -όπως εστιατόρια, καφέ, παραδοσιακά  καφενεία,  αναψυκτήρια- με στόχο και 
εφόσον συνδέονται με την αξιοποίηση της τοπικής γαστρονομίας και παράδοσης, την ανάπτυξη 
του γαστρονομικού τουρισμού καθώς και την βελτίωση / εμπλουτισμό του συνολικού 
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος ώστε να ενισχυθεί ο τουρισμός εμπειρίας σε όλα τα 
επίπεδα καλύπτοντας συνολικά τις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες του σύγχρονου 
επισκέπτη / τουρίστα.    
Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργούν αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες, κάποιες από τις οποίες 
έχουν υλοποιηθεί σε προηγούμενες εφαρμογές της Κ.Π. LEADER ενώ με δράσεις των 
προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ και Leader, Άξονας 3 & 4, έχουν αναπτυχθεί θύλακες αγροτουρισμού σε 
σημαντικά σημεία της περιοχής. Σταδιακά βήματα για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού με ανάδειξη των φυσικών πόρων του νομού όπως οι κατάφυτοι ορεινοί όγκοι και τα 
υδατικά συστήματα, έχουν γίνει μέσω αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Interreg κ.ά.).  
Κρίνεται σημαντική η ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας των υφιστάμενων 
(αγρο)τουριστικών μονάδων καθώς και η δημιουργία νέων σε περιοχές που δεν υφίστανται 
ανάλογες μονάδες για την εξυπηρέτηση τόσο των ήδη υφιστάμενων επισκεπτών όσο και για την 
προσέλκυση νέων, προσφέροντας νέες ή/και αναβαθμισμένες υπηρεσίες αξιοποιώντας στο 
τοπικό φυσικό κάλλος, την πλούσια παράδοση και πολιτιστική δραστηριότητα, τις 
γαστρονομικές ιδιαιτερότητες και το ενεργό ανθρώπινο δυναμικό. 
Στο πλαίσιο αυτό προτεραιότητα θα δοθεί στη δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% (Κ. 1407/13 - de 
minimis) των επιλέξιμων δαπανών με την προϋπόθεση της υλοποίησης επενδύσεων από 
δικαιούχο που είτε είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών, είτε είναι νομικό πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών. 



 
 

Κριτήρια επιλογής αιτήσεων   
 

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 
του τοπι κού προγράμματος 
που εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρόταση  ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 
100 

8,00% 

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

70 

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

δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 
του  30% των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

0 

2 Προτεραιότητες υπο-δράσης      3,00% 

5 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους είναι 
γυναίκες 

100 

3,00% 
Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλυτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

9 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

3, 00% 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με 

το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευση 

0 

10 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη 

α ποδεδειγμένη απασχόληση 
σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της π ρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 
εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 
  5,00% 

16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

  10,00% 

17 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα 
με τη σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 

2,00% Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

20 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με τη χρήση ή παραγωγή 

ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 
βιοαέριο κ.λπ.) για την 

 Ποσοστό μεγαλύτερο   ίσο με 20% 100 

5,00% 
10% ≤ Ποσο στό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 



 
 

κάλυψη των αναγκών των 
μονάδων. 

22 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με τη χρήση – εγκατάσταση – 

εφαρμογή συστήματος 
εξοικονόμησης ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

100 

2,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσο στό < 10% 30 

25 

Καινοτόμος  χαρακτήρας τη  
πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 
τεχνολογιών (τουρισμός / 

υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 
καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 
100 10,00% 

26 
Αύξηση θέσεων 
απασχόλησης 

Με την υλοποίηση τ υ επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η 

δημιουργία άνω των δύο (2)  νέων 
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  

100 

4,00% 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

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

60 

Με  ην υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

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

30 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία θέσεων 
εργασί ας 

0 

27 
Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 100 
1,00% 

Παραδοσιακός οικισμός  50 

28 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 

10,00% 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
 αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

29 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο  κλπ) ή 
δεν απαιτείται σύσταση φορέα 

100 
1,00% 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0 

30 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων 
διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  
100 5,00% 



 
 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 
της πρότασης και πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

100 

10,00% 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά   

50 

Ασαφ ής περιγραφή της πρότασης  
και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα γ α τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

0 

33 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 
είδος και το μέγεθος του έργου 

50 

3,00% Ορθολογικός προσδιορισμός  ων 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 
50 

34 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

3,00% 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30 

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0 

35 
Παροχή συμπληρωματικών 

υπηρεσιών / προϊόντων 

Δυνατότητα παροχής 
συμπληρωματικών υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων σε σχέση με την 

κύρια δραστηριότητα (π.χ. 
κατάλυμα και παροχή 

δραστηριοτήτων εναλλακτικο  
τουρισμού) 

100 5,00% 

36 
Χωροθέτη ση της πράξης 
(σύμφωνα με τη  σχετική 

Οδηγία 2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 

2,00% Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 100 
2,00% 

Όχι 0 

43 
Πρόβλεψη ενεργειών 
δρά σεων προβολής  

Ναι 100 
3,00% 

Όχι 0 

 
Σημ. 1 Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή βάσης), 
απορρίπτονται. 

Σημ. 2: Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων προτάσεων προκρίνεται εκείνη που συγκεντρώνει 
υψηλότερη βαθμολογία στα κριτήρια (κατά σειρά προτεραιότητας): 25,28, 32 και 16. 

 



 
 

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

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

σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής  

(Κωδικός υποδράσης 19.2.2.4) 

 

Περιγραφή υποδράσης 
 

Η υποδράση αφορά τη δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους τομείς που 
ενδεικτικά αναφέρονται βάσει ΚΑΔ 2008: 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, 14 
Κατασκευή ειδών ένδυσης, 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών, 16 Βιομηχανία 
ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών 
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής, 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων, 18 
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και 
προϊόντων, 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων, 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες, 23 
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων, 25 
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, 26 
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, 27 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., 29 
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, 
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, 31 Κατασκευή επίπλων, 32 Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες, 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών, 58 
Εκδοτικές δραστηριότητες. 

Η υποδράση αφορά, επίσης, στη δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παραγωγής 
διαφόρων ειδών μετά την 1η μεταποίηση (ζυμαρικών, αρτοποιημάτων, νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής, αλκοολούχων ποτών κ.ά.) στις οποίες θα δοθεί και προτεραιότητα. 

Κύριοι στόχοι των επενδύσεων μπορούν να είναι η παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, ο 
παραγωγικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός τους με την προμήθεια νέου 
αυτοματοποιημένου εξοπλισμού, η εφαρμογή οργανωτικής ή/και τεχνολογικής καινοτομίας και 
χρήση νέων τεχνολογικών μέσων και μεθόδων, η διαφοροποίηση της παραγωγικής 
δυναμικότητας, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η διαφοροποίηση της παραγωγής, η 
εφαρμογή της παραγωγικής ευελιξίας, η αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών λειτουργιών, η 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας.  

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% (Κ. 1407/13 - de minimis) των επιλέξιμων δαπανών 
με την προϋπόθεση της υλοποίησης επενδύσεων από δικαιούχο που είτε είναι νέος ≤ 35 ετών 
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών, είτε 
είναι νομικό πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλυτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών. 



 
 

Κριτήρια επιλογής αιτήσεων   
 

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ε δικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που εξυπηρετούνται 
με την υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 
100 

8,00% 

Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 

0 

2 Προτεραιότητες υπο-δράσης      3,00% 

5 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 

100 

3,00% Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 
50% γυναίκες 

50 

9 
Τίτλοι Σπουδών σ χετικοί με τη φύση 

της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 1 0 

3,00% 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με 
τη φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική 

με το αντικείμενο της 
πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευση 

0 

10 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 
με τη φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 
εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 
  5,00% 

16 
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλ οποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 
της ιδιωτικής συμμετοχής 

*1 0% 
  10,00% 

17 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 

2% Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

20 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 
χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 
(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

100 

5,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 



 
 

κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών 
των μονάδων. 

22 
Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή 
συστήματος εξοικονόμησης ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

100 

2,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

24 

Καινοτόμος  χαρα κτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο 

100 

15,00% 

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

χρήση συστημάτων 
αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 
παραγ ωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η 
παρουσίαση των προϊόντων 

είναι νέα ή προηγμένη  ή 
γίνεται εισαγωγή μιας 

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

σημαντικό σε σχέση με τον 
όγκο πα ραγωγής της, την 

ποιότητα των προϊόντων ή το 
κόστος παραγωγής της 

50 

26 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικ ού σχεδίου 

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

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  

100 

4,00% 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

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

(Ετήσιες Μονάδες Ερ γασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία έως 
μίας (1) νέας 

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

30 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου δεν 
προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

2 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γν ωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 

10,00% 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

60 



 
 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 
 γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 

29 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθε ί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κ.λπ) ή δεν απαιτείται σύσταση 
φορέα 

100 
1,00% 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 
που απαιτείται 

0 

30 
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρι σης 

και ποιοτικών σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων 
διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  
100 5,00% 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 
της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

   

100 

10,00% 

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

βαθμολόγηση δικαιολ ογητικά 
   

50 

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

33 
Ρεαλιστικότητα χρονο διαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 
το είδος και το μέγεθος του 

έ γου 
50 

3,00% 
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 

34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκ ριμένο ≤ 5 

100 

4,00% 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30 

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0 

36 
Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με 

τη  σχετική Οδηγία 2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 

2,00% Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

3 
Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 100 
2,00% 

Όχι 0 

43 
Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων 

προβολής  

Ναι 100 
3,00% 

Όχι 0 

 



 
 

Σημ. 1 Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή βάσης), 
απορρίπτονται. 

Σημ. 2: Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων προτάσεων προκρίνεται εκείνη που συγκεντρώνει 
υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο 24. 

 



 
 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 

πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

της τοπικής στρατηγικής    

(Κωδικός υποδράσης 19.2.2.5) 

 

Περιγραφή υποδράσης 
 
Η δράση αφορά την δημιουργία νέων καθώς και την ενίσχυση υφιστάμενων τοπικών 
επιχειρήσεων του τομέα παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού 
βάσει ΚΑΔ 2008:  

• Δραστηριότητες αθλητικές και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (93).  

• Δραστηριότητες στον τομέα της πληροφορικής (62) και των υπηρεσιών πληροφορίας (63).  

• Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα: 
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (86), Δραστηριότητες βοήθειας κατ΄ οίκον (87). 

• Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος (88).   

• Δραστηριότητες επαγγελματικές, τεχνικές και επιστημονικές (εκτός της κατασκευής νέων 
κτιρίων): 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (69), Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (70), Αρχιτεκτονικές 
δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών۰ τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (71), 
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (72), Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (73), Άλλες 
επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (74), Κτηνιατρικές 
δραστηριότητες (75). 

• Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση (90). 

• Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων, και λοιπές πολιτιστικές 
δραστηριότητες (91). 

• Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης (95). 

• Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (96). 

Επίσης, στο πλαίσιο της υποδράσης, είναι επιλέξιμη και η δημιουργία νέων ή/και ο 
εκσυγχρονισμός (λειτουργικός, παραγωγικός, επεκτάσεις) υφιστάμενων επιχειρήσεων στους 
ακόλουθους τομείς βάσει ΚΑΔ 2008: επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 
(45), Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών (46) 
και Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (47). 

 Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% (Κ. 1407/13 - de minimis) των επιλέξιμων δαπανών 
με την προϋπόθεση της υλοποίησης επενδύσεων από δικαιούχο που είτε είναι νέος ≤ 35 ετών 
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών, είτε 
είναι νομικό πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών. 

  



 
 

Κριτήρια επιλογής αιτήσεων   
 

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί 
ή στρατηγικοί στόχο  του τοπικού 

προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 
100 

8,00% 

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

δράση 
70 

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

δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

0 

5 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 
της οποίας είναι σ ο σύνολο 

τους είναι γυναίκες 

100 

3,00% Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50% 
γυναίκες 

50 

9 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 

φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 10 

4,00% 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική 
με το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευση 

0 

10 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αν τικείμενο 
σχετικό με τη φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 
εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 
  5,00% 

16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 
της  ιδιωτικής συμμετοχής 

*100% 
  10,00% 

17 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 

2% Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

20 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 
χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 
(φωτοβ λταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

100 

5,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 



 
 

κ.λ.π.) για την κάλυψη των 
αναγκών των μονάδων. 

22 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή 

συστήματ ος εξοικονόμησης 
ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

100 

3,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

25 

Καινοτόμος   χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 
καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 
100 12,00% 

26 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπε ται η δημιουργία άνω 
των δύο (2) νέων θέσεων 

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

100 

5,00% 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  μίας 
έως 2 νέων θέσεων 

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

60 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία έως 
μίας (1) νέας θέσης 

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

30 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου δεν 
προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

28 
Ετοιμότητα έναρξης υλ οποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 

10,00% 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρί σεις / 

άδειες. 

30 

29 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) 
ή δεν απαιτείτα ι σύσταση 

φορέα 

100 

1,00% 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 
που απαιτείται 

0 

30 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
 σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων 
διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  
100 5,00% 



 
 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

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

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
   

100 

8,00% 

Α αφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

   

50 

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

33 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος υλοποίη σης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 
το είδος και το μέγεθος του 

έργου 
50 

5,00% 
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 

34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

5,00% 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο   30 

30 

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0 

36 
Χωροθέτηση της πράξης 

(σύμφωνα με τη  σχετική Οδηγία 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 

2,0 % Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 100 
3,00% 

Όχι 0 

43 
Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων 

προβολής  

Ναι 100 
4,00% 

Όχι 0 

 

Σημ. 1 Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή βάσης), 
απορρίπτονται. 

Σημ. 2: Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων προτάσεων προκρίνεται εκείνη που συγκεντρώνει 
υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο 25. 

 



 
 

νΕνίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών 

αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής.  

(Κωδικός υποδράσης 19.2.2.6) 

 

Περιγραφή υποδράσης 
 
Η υποδράση αφορά την δημιουργία ή/και τον εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής προϊόντων 
οικοτεχνικής παρασκευής, στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο: 1. 
Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής είναι: Α. Προϊόντα δημητριακών π.χ. πλιγούρι, 
μπομπότα, Β. Αρτοσκευάσματα π.χ. παξιμάδια φρυγανιές, αρτίδια, σταφιδόψωμα, κριτσίνια, 
βουτήματα, λουκουμάδες με μέλι, κουλούρια, λαγάνες, διπυρίτης άρτος (γαλέτα) φύλλο 
κρούστας, σφολιάτα, πίτες (αλμυρές και γλυκές), Γ. Ζυμαρικά π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, 
ξυνόχονδρος Δ. Γλυκίσματα π.χ. χαλβάς με σιμιγδάλι, σάμαλι, ραβανί, 
Ε. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, π.χ. γλυκά κουταλιού, 
μαρμέλαδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, γλυκά αλείμματα και γλυκές πάστες φρούτων και 
λαχανικών, φρουι γλασέ, πετιμέζι, μουσταλευριά, αμυγδαλωτά, εργολάβους, χαρουπόμελο 
,προιόντα από σουσάμι ΣΤ. Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν 
προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων 
Ζ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, 
πάστες ελιάς, τουρσιά, σάλτσες. Η. Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και 
λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά Θ.. Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί 
ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. τρόφιμα. Ι. Γαλακτοκομικά προϊόντα, 
π.χ. τυρί, βούτυρο, γιαούρτι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη με 
αριθμ.3724/162303/22.12.14 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3438/Β/2014). ΙΑ. Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί 
φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου. ΙΒ Προϊόντα σαπωνοποιίας από 
ελαιόλαδο. 
Επίσης, στο πλαίσιο της υποδράσης και σύμφωνα πάντα με τους όρους και προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4235/2014, ΥΑ με αριθ. 4912/120862 (ΦΕΚ 
2468/17-11-2015) και τροποποιήσεις αυτής, KYA 543/34450/24.3.2017), μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν και επενδύσεις πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, δηλαδή αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων οι οποίες λειτουργούν με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες της 
περιοχής εφαρμογής και οι οποία διαθέτουν τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση, β) φυτικό 
ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και 
παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνικής μεταποίησης.  
Οι επενδύσεις αυτές οι οποίες θα υλοποιηθούν από επαγγελματίες αγρότες, θα δώσουν 
υπεραξία σε τοπικά προϊόντα ενώ μέσα από την γνωριμία του επισκέπτη με παραδοσιακά 
επαγγέλματα, ντόπιες καλλιεργητικές μεθόδους παραγωγής και παραγωγικές διαδικασίες, οι 
οποίες σπανίζουν ή έχουν εκλείψει, μπορούν να οδηγήσουν στην ανάδειξη των πολιτιστικών και 
πολιτισμικών χαρακτηριστικών της περιοχής εφαρμογής, της ταυτότητας και της μοναδικότητάς 
της ως προς την αγροτική ζωή, της τοπικής γαστρονομίας, την ιστορίας και του πολιτισμό της 
κ.λπ.  



 
 

Η ένταση της ενίσχυσης να ανέρχεται στο 65% (Κ. 1407/13 - de minimis) των επιλέξιμων 
δαπανών με την προϋπόθεση της υλοποίησης επενδύσεων από δικαιούχους Φυσικά και Νομικά 
πρόσωπα  Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία κατά την κατάθεση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής 
πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 της ΚΥΑ 543/34450 (ΦΕΚ/1145/Β/2017) και του 
Άρθρου 6 και 7 της εν λόγω της ΚΥΑ 4912/120862/30-10-2015(ΦΕΚ/Β/2468/2015). Δεν 
υποχρεούνται να τις ικανοποιούν κατά την κατάθεση της αίτησης στήριξης. 
Εν δυνάμει δικαιούχοι θα είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται και είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), σύμφωνα με τον 
ν. 3874/2010 ενώ στην περίπτωση επένδυσης στον τομέα της οικοτεχνίας οι δικαιούχοι πρέπει 
να είναι και παραγωγοί των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων που αποτελούν το πρωταρχικό 
συστατικό. Επιλέξιμη μορφή της επιχείρησης είναι μόνο η πολύ μικρή επιχείρηση κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ. 
 

 

Κριτήρια επιλογής αιτήσεων   
  

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 
100 

8,00% 

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

70 

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

30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 
του  30% των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

0 

5 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) 
ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύ νολο τους είναι 
γυναίκες 

100 

6,00% 
Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 
μετοχικό/ εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό  
μεγαλυτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

9 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 

φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

2,0 0% 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστο  200 ωρών σχετική με 

το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευση 

0 

16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυ τικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 
της ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

  10,00% 



 
 

 18 
Παραγωγή προϊόντων ποιότητας 

βάσει προτύπου (Βιολογικά, ΠΟΠ, 
ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 100 

7,00% 
10%<Παραγωγή σε ποσοστό 

<30% 
60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 

19 
Επεξεργασία πρώτων υλών 

παραγόμενων με μεθόδους  βάσει 
προτύπων 

Πρώτη ύλη σε πο σοστό >3 % 100 

3,00% 
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό 

<30% 
60 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30 

20 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 
χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργει ας (ΑΠΕ), 
(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 

βιοαέριο κ.λ.π.) για την κάλυψη 
των αναγκών των μονά δων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

100 

5,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

22 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή 

 συστήματος εξοικονόμησης 
ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

100 

2,00% 10% ≤ Ποσοσ τό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

24 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές 

μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο 

100 

10,00% 

Η παραγωγική διαδικασία στο 
σύνολό τ ς χαρακτηρίζεται ως νέα 
ή προηγμέ νη, ή  αφορά σε χρήση 

συστημάτων αυτοματισμού-
ελέγχου-καταγραφής δεδομένων 

στην παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση 
των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή 
μιας σημαντικά βελτιωμένης 

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

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 
παραγωγής της, την ποιότητα 

των προϊόντων ή το κόστος 
 παραγωγής της 

50 

25 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 
καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 
100 2,00% 

26 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίησ η του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία άνω 
των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλη σης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 
Μονάδες Εργασίας).  

100 

5,00% 
Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  μίας 
έως 2 νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετή σιες 
Μονάδες Εργασίας). 

60 



 
 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία έως 
μίας (1) νέας θέσης 

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

30 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία θέσεων 
εργα σίας 

0 

28 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαι τούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκ ρίσεων / 
αδειών 

100 

10,00% 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές γ α απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

30 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισ ης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων 
διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  
100 5,00% 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

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

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

1 

8,00% 

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

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης  και ελλείψεις ως προ  

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

33 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμμ ατος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 
είδος και το μέγεθος του έργου 

50 

3,00% Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 
 0 

34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

3,00% 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30 

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0 

35 
Παροχή συμπληρωματικών 

υπηρεσιών / προϊόντων 

Δυνατότητα παροχής 
συμπληρωμ ατικών υπηρεσιών 

και δραστ ηριοτήτων σε σχέση με 
την κύρια δραστηριότητα (π.χ. 

κατάλυμα και παροχή 

100 1,00% 



 
 

δραστηριοτήτων εναλλακτικού 
τουρισμού) 

36 
Χωροθέτηση της πράξη ς 

(σύμφωνα με τη  σχετική Οδηγία 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 

4,00% Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 100 
2,00% 

Όχι 0 

43 
Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων 

προβολής  

Ναι 100 
4,00% 

Όχι 0 

 

Σημ. 1 Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή βάσης), 
απορρίπτονται. 

Σημ. 2: Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων προτάσεων προκρίνεται εκείνη που συγκεντρώνει 
υψηλότερη βαθμολογία στα κριτήρια (κατά σειρά προτεραιότητας): 24,28 και 16. 

 



 
 

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

(Κωδικός υποδράσης 19.2.3.1) 

 

Περιγραφή υποδράσης 
 

Η υποδράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων που 
αφορούν τελικό παραγόμενο γεωργικό προϊόν το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέρειας, ενδεικτικά δε στους 
ακόλουθους τομείς: Κρέας–πουλερικά–κουνέλια, Γάλα, Αυγά, Μέλι, σηροτροφία – σαλιγκάρια, 
διάφορα ζώα, Ζωοτροφές, Δημητριακά, Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις 
ελαιοτριβείων), Οίνος, Οπωροκηπευτικά, Ακρόδρυα, Ξηροί καρποί, Άνθη, Φαρμακευτικά και 
Αρωματικά Φυτά, Ξύδι, Πολλαπλασιαστικό υλικό.   

Κύριοι στόχοι των επενδύσεων θα πρέπει να είναι, μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση τοπικών α΄ υλών 
και προϊόντων ή και βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους 
φιλικές προς το περιβάλλον, η παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, η αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, ο παραγωγικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η 
ενσωμάτωση διαδικασιών τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας και χρήσης νέων 
τεχνολογικών μέσων και μεθόδων για την παραγωγή νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων, η 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η εφαρμογή της παραγωγικής ευελιξίας, η  
αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών λειτουργιών, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς 
και η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της περιοχής παρέμβασης (εδαφοκλιματολογικές συνθήκες, τεχνογνωσία, παράδοση κ.λπ.). 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις που θα αφορούν προϊόντα που θα προέρχονται κυρίως 
από την τοπική παραγωγή: αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά,  γαλακτοκομικά / τυροκομικά, 
κρέας προκειμένου να παραχθούν επώνυμα προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας, με 
εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τα οποία τελικά με τη βελτίωση της αποδοτικότητας του τομέα 
της μεταποίησης και την οργάνωση της εμπορίας τους καθώς και την ενσωμάτωσή τους στις 
τουριστικές υπηρεσίες θα οδηγήσουν σε διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος, στην 
αναβάθμιση της περιοχής και του δυναμικού της και στην τοπική ανάπτυξη.  

Η ένταση ενίσχυσης βάσει του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΕ) 1305/2013 ανέρχεται στο 50% των 
επιλέξιμων δαπανών. 

 
  
 

 

  



 
 

Κριτήρια επιλογής αιτήσεων   
  

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή  στρατηγικοί στόχοι 

το  τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορoύν στην υπο-δράση 

100 

 7,00% 

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

70 

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

30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  
30% των στόχων που αφορoύν στην 

υπο-δράση 
0 

2 Προτεραιότητες υπο-δράσης       3,00% 

3 
Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό 

σχήμα αγροτών 

Ναι 100 
3,00% 

Όχι 0 

4 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος 
≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία 
οι μέτοχοι της οποίας είναι στο  σύνολο 

τους νέοι ≤ 35 ετών 

100 

3,00% 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/ε ταιρικό του κεφάλαιο το 
κατέχουν σ  ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 

50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50 

5 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 
γυ ναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία 
οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 

τους είναι γυναίκες 

100 

3,00% 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 
50% γυναίκες 

50 

 9 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 

φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

2,00% 

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

κατάρτιση το υλάχιστον 200 ωρών 
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαί δευση 0 

10 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 
βαθμολ ογείται με 20 μονάδες - μέγιστο 

τα 5 έτη) 
  3,00% 

16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης τ υ επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

  10,00% 

17 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα 
με τη σύσταση της Ε πιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 

2,00% Μικρές επιχειρήσεις 50 

Με σαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

18 Παραγωγή σε ποσοστό >30% 100 5,00% 



 
 

Παραγωγή προϊόντων 
ποιότητας βάσει προτύπου 
(Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 

19 
Επεξεργασία πρώτων υλών 
παραγόμενων με μεθόδου   

βάσει προτύπων 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 100 

4,00% 10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30% 60 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30 

20 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με τη χρήση  ή παραγωγή 

ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 
βιοαέριο κ.λ.π.) γ α την 

κάλυψη των αναγκών των 
μονάδων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 100 

3,00% 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

22 

Ποσοστό δαπανών σχετικών  ε 
τη χρήση – εγκατάσταση – 

εφαρμογή συστήματος 
εξοικονόμησης ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ί ο με 20 100 

2,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

24 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 

και νέων τεχνολογιών 
(μονάδες μετ αποίησης και 

βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο 100 

10,00% 

Η π αραγωγική διαδικασία στο σύνολό 
της χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, 

ή  αφορά σε χρήση συστημάτων 
αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής 

δεδομένων στην παραγωγική 
διαδικασί α 

75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση των 
προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη  ή 

γίνεται εισαγω γή μιας σημαντικά 
βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής 
για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσμα της οποίας είναι σημαντικό 
σε σχέση με τον όγκο παραγωγής της, τη  

ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος 
παραγωγής της 

50 

26 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την  υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία άνω 
των δύο (2) νέων θέσεων απασχόλησης 
σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  

100 

3,00% 

Με την υλοποίησ η του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

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

60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία έως 

μίας (1) νέας θέσης απασχόλησης σε 
Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονά δες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία 

θέ σεων εργασίας 
0 

28 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
100 

10,00% 

Εξασφάλιση μέρ ους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 



 
 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 
για απαρα ίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 
30 

29 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της 
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο 
κλπ) ή δεν α παιτείται σύσταση φορέα 

100 

1,00% 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0 

 30 
Εφαρ μογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
ποιοτικών σημάτων / προτύπων  

100 5,00% 

31 Εξασφάλιση πρώτων υλών 
Ποσοστό επί  ου συνόλου της ποσότητας 

πρώτης ύλης που ο φορέας έχει 
εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή  

  3,00% 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

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

δικαιολογητικά 
   

10 

7,00% 
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση  δικαιολογητικά 
   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
0 

33 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμμ ατος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του έργου 

50 

2,00% Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 
50 

34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο   5 

100 

2,00% 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτούμενο 
 εγκε κριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30 

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0 

36 
Χωροθέτηση της πράξης 
(σύμφωνα με τη  σχετική 

Οδηγία 2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 

2,00% Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδ ίκευση (RIS)  

Ναι 100 
2,00% 

Όχι 0 

43 
Πρόβλεψη ενεργειών 
δράσεων προβολής  

Ναι 100 
3,00% 

Όχι 0 

 
Σημ. 1 Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή βάσης), 
απορρίπτονται. 

Σημ. 2: Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων προτάσεων προκρίνεται εκείνη που συγκεντρώνει 
υψηλότερη βαθμολογία στα κριτήρια (κατά σειρά προτεραιότητας): 24,28 και 16. 

 



 
 

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό 

την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

(Κωδικός υποδράσης 19.2.3.2) 

 

Περιγραφή υποδράσης 
 

Η υποδράση αφορά, υπό προϋποθέσεις, στη μεταποίηση και εμπορία ή/και ανάπτυξη 
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν σε τομείς όπως ενδεικτικά αναφέρονται: 
Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, Ζυθοποιία, Επεξεργασία προϊόντων 
κυψέλης, Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, Μονάδες πυρηνελαιουργείων, Μονάδες 
παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης, Μονάδες 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, 
Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, Αξιοποίηση 
παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα), Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες. 

Ο αγροδιατροφικός τομέας παρόλο που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της 
περιοχής εφαρμογής παρουσιάζει σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα, που οφείλεται κυρίως 
στο υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, στη χαμηλή, εν γένει, προστιθέμενη 
αξία στο προϊόν σε ποιότητα, συσκευασία, τυποποίηση και στην αδυναμία διείσδυσής του στις 
ξένες αγορές. Παράλληλα οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή 
υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο καινοτομίας και νέων προϊόντων.  

Κύριοι στόχοι των επενδύσεων θα πρέπει να είναι, μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση τοπικών α΄ υλών 
και προϊόντων ή και βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους 
φιλικές προς το περιβάλλον, η παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, η αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, ο παραγωγικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η 
ενσωμάτωση διαδικασιών τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας και χρήσης νέων 
τεχνολογικών μέσων και μεθόδων για την παραγωγή νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων, η 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η εφαρμογή της παραγωγικής ευελιξίας, η  
αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών λειτουργιών, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς 
και η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της περιοχής παρέμβασης (εδαφοκλιματολογικές συνθήκες, τεχνογνωσία, παράδοση κ.λπ.). 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις που θα αφορούν σε παραγωγή προϊόντων που θα 
προέρχονται κυρίως από την τοπική παραγωγή: επεξεργασία προϊόντων κυψέλης, παραγωγή 
αιθέριων ελαίων, προϊόντα κοσμετολογίας & διατροφής. 

Η ένταση της ενίσχυσης παρέχεται βάσει του άρθρ. 44 Κ 702/14 και ανέρχεται στο 50% για τις 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και στο 45% για τις μεσαίες.  

 

 

  



 
 

Κριτήρια επιλογής αιτήσεων   
  

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

1 

Σκ οπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούντα ι με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορoύν στην υπο-

δράση 
100 

7,00% 

Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορoύν στην 

υπο δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των 
στόχων που αφορoύν στην υπο-

δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των στόχων 
που αφορoύν στην υπο-δράση 

0 

2 Προτεραιότητες υπο-δράσης      3,00% 

3 
Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό 

σχήμα αγροτών 

Ναι 100 
2,00% 

Όχι 0 

4 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 
της οποίας είναι στο σύνολο 

τους νέοι ≤ 35 ετών 

100 

3,00% Ο δικαιούχος είναι  
νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε 
ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο  

 50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50 

5 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 
της οποίας είναι  στο σύνολο 

τους είναι γυναίκες 

100 

3,00% Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 

μετοχι κό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κα έχουν σε 

ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50% 
γυναίκες 

50 

8  
  

 
Όχι 0 

9 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 

φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδ ών  ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

2,00% 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική 
με το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευση 

0 



 
 

10 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη  

απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικ ό με τη φύση της 

πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 
εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 
  3,00% 

16 

Δυνατότητ α διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων κ  εφαλαίων επί 
της ιδιωτικής συμμετοχής 

*100% 
  10,00% 

17 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με 

τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 

2,00% Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

18 
Παραγωγή προϊόντων ποιότητας 
 βάσει προτύπου (Βιολογικά, ΠΟΠ, 

ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 100 

5,00% 
10%<Παραγωγή σε ποσοστό 

<30% 
60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 

19 
Επεξεργασία πρώτ ων υλών 
παραγόμενων με μεθόδους  

βάσει προτύπων 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 100 

5,00% 
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό 

<30% 
60 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30 

20 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 
χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 
(φωτοβολταϊκά  βιοντίζελ, 

βιοαέριο κ.λ.π.) για την κάλυψη 
των αναγκών των μονάδων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή  σο με 
 0% 

100 

4,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

22 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 
χρήση – εγκατάσταση – 
εφαρμογή συστήματος 
εξοικονόμησης ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

100 

2,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Πο σοστό  < 10% 30 

24 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές 

μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ω  
καινοτόμο 

100 

10,00% 

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

χρήση συστημάτων 
αυτοματισμού-ελ έγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 
παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η 
παρουσίαση των προϊόντων 

είναι ν α ή προηγμένη  ή γίνεται 
εισαγωγή μιας σημαντικά 
βελτιωμένης διαδικασίας 

παραγωγής για τη 
σ γυκεκριμένη επιχείρηση, το 
αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 
παραγωγής της, την ποιότητα 

των προϊόντων ή το κόστος 
παραγωγής της 

50 



 
 

2 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία άνω  
των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιε ς 
Μονάδες Εργασίας).  

100 

3,00% 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  
μίας έως 2 νέων θέσεων 

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

60 

Με την υλοποίηση του 
 επενδυ τικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία έως 
μίας (1) νέας θέσης 

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

30 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου  δεν 
προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

28 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρόταση ς 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 

10,00% 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

 0 

29 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) 
ή δεν απαιτείται σύσταση 

φορέα 

100 

1,00% 

Δεν έχει συσταθεί ο φορ ας που 
απαιτείται 

0 

30 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή  συστ ημάτων 
διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  
100 5,00% 

31 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 
ποσότητας πρώτης ύλης που ο 
φορέας έχει εξασφα λίσει από 

ιδία παραγωγή  

  2,00% 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

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

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
   

100 7,00% 



 
 

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης αλλά πληρότητα ως 

προς τ  απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

   

50 

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς  α απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

33 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 
το είδος  αι το μέγεθος του 

έργου 
50 

2,00% 
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησ ης του έργου 

50 

34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

2,00% 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο   10 

60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30 

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμ ένο)/εγ κεκριμένο > 30 

0 

36 
Χωροθέτηση της πράξης 

(σύμφωνα με τη  σχετική Οδηγία 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 

2,00% Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

38 
Συσχέτ ιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 100 
2,00% 

Όχι 0 

43 
Πρόβλεψη ενεργειών  δρά σεων 

προβολής  

Ναι 100 
3,00% 

Όχι 0 

 

Σημ. 1 Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή βάσης), 
απορρίπτονται. 

Σημ. 2: Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων προτάσεων προκρίνεται εκείνη που συγκεντρώνει 
υψηλότερη βαθμολογία στα κριτήρια (κατά σειρά προτεραιότητας): 24,28 και 16. 

 



 
 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του 

τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής.  

(Κωδικός υποδράσης 19.2.3.3) 

 

Περιγραφή υποδράσης 
 

Η υποδράση αφορά τη δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην 
τουριστική αλυσίδα όπως τουριστικών καταλυμάτων λειτουργικών μορφών και κατηγοριών 
όπως  καθορίζονται στην κείμενη και σε ισχύ κάθε φορά νομοθεσία και υπουργικές αποφάσεις 
που αφορούν (και) τα προγράμματα  αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με 

ποιοτικές κατασκευαστικές και λειτουργικές προδιαγραφές και ταυτόχρονη αξιοποίηση και 
εμπλουτισμό του τοπικού τουριστικού προϊόντος, τουριστικών γραφείων, χώρων αθλοπαιδιών 
καθώς και μια σειρά από εναλλακτικές και ήπιες τουριστικές δραστηριότητες στους τομείς του 
ιαματικού, οικολογικού, αεραθλητικού, ορειβατικού, ιππικού, ιατρικού, εκπαιδευτικού – 
κατασκηνωτικού και άλλων αντίστοιχων μορφών τουρισμού όπως η δημιουργία 
ολοκληρωμένων αγροτικών μονάδων τύπου πολυλειτουργικών αγροκτημάτων (φάρμα) με 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική, για την ενεργή συμμετοχή των επισκεπτών στην αγροτική ζωή, που 
θα περιλαμβάνουν και αναπαριστούν τις δραστηριότητες της γεωργικής και κτηνοτροφικής 
ζωής με τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών. 

Επίσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης είναι επιλέξιμες δραστηριότητες υπηρεσιών 
εστίασης -όπως εστιατόρια, καφέ,παραδοσιακά  καφενεία,  αναψυκτήρια- με στόχο και εφόσον 
συνδέονται με την αξιοποίηση της τοπικής γαστρονομίας και παράδοσης, την ανάπτυξη του 
γαστρονομικού τουρισμού καθώς και την βελτίωση / εμπλουτισμό του συνολικού 
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος ώστε να ενισχυθεί ο τουρισμός εμπειρίας σε όλα τα 
επίπεδα καλύπτοντας συνολικά τις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες του σύγχρονου 
επισκέπτη / τουρίστα.    

Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργούν αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες, κάποιες από τις οποίες 
έχουν υλοποιηθεί σε προηγούμενες εφαρμογές της Κ.Π. LEADER ενώ με δράσεις των 
προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ και Leader, Άξονας 3 & 4, έχουν αναπτυχθεί θύλακες αγροτουρισμού σε 
σημαντικά σημεία της περιοχής. Σταδιακά βήματα για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού με ανάδειξη των φυσικών πόρων του νομού όπως οι κατάφυτοι ορεινοί όγκοι και τα 
υδατικά συστήματα, έχουν γίνει μέσω αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Interreg κ.ά.).  

Κρίνεται σημαντική η ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας των υφιστάμενων 
(αγρο)τουριστικών μονάδων καθώς και η δημιουργία νέων σε περιοχές που δεν υφίστανται 
ανάλογες μονάδες για την εξυπηρέτηση τόσο των ήδη υφιστάμενων επισκεπτών όσο και για την 
προσέλκυση νέων, προσφέροντας νέες ή/και αναβαθμισμένες υπηρεσίες αξιοποιώντας στο 
τοπικό φυσικό κάλλος, την πλούσια παράδοση και πολιτιστική δραστηριότητα, τις 
γαστρονομικές ιδιαιτερότητες και το ενεργό ανθρώπινο δυναμικό. 

Στο πλαίσιο προτεραιότητα θα δοθεί στη δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. οι οποίες συνδυαζόμενες με τις δράσεις φιλοξενίας, 



 
 

εστίασης και άλλων υπηρεσιών της δράσης, θα προσδώσουν μια ολοκληρωμένη ποιοτική 
ανάπτυξη και στήριξη των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων. 

Η ενίσχυση χορηγείται βάσει: α) του άρθ. 22 Κ 651/14 και ανέρχεται στο 65% για μη εισηγμένες 
ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών ή β) του περιφερειακού χάρτη 
ενισχύσεων (όπως ισχύει κάθε φορά), ήτοι  55% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
στο 45% για τις μεσαίες. 
 

 

Κριτήρια επιλογής αιτήσεων   
  

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγι κοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορoύν στην υπο-

δράση 
100 

8,00% 

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

70 

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

30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 
του  30% των στόχων που 
αφορoύν στην υπο-δράση 

0 

2 Προτεραιότητες υπο-δράσης     5,00% 

4 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσι κό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 
της οποίας είναι στο σύνολο τους 

νέοι ≤ 35 ετών 

1 0 

3 % Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 
το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλυτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 
ετών  

50 

5 
Προώθηση γυναικείας 
 επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) 
ή εταιρεία οι  μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους είναι 
γυναίκες 

100 

3,00% 
Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό 
 μεγαλυτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

9 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 

φύση της πρότασης.  

Τίτ λος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

3,00% 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική 
με το αντικείμενο της πρότ ασης 

50 



 
 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευση 

0 

10 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη αποδ εδειγμένη 

απασχόληση σε αν τικείμενο 
σχετικό με τη φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 
εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 
  5,00% 

16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστ ό Ιδίων Κεφαλαίων επί 
της ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

  10,00% 

17 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με 

τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 1 0 

2,00% Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

20 

Ποσοστό δαπανών σχετι κών με τη 
χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 
(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 

βιοαέριο κ.λ.π.) για την κάλυψη 
των αναγκών των μονάδων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

100 

5,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

22 

Ποσοστό  δαπα νών σχετικών με τη 
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή 

συστήματος εξοικονόμησης 
ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

100 

2,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσο στό < 10% 30 

25 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιώ ν (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 
καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 
100 10,00% 

26 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση  ου 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία άνω 
των δύο (2) νέων θέσεων 

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

100 

4,00% 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  μίας 
έως 2 νέων θέσεων απασχόλησης 

σε Ε.Μ.Ε (Ετήσι ες Μονάδες 
Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργ ία έως 
μίας (1) νέας θέσης απασχόλησης 

σε Ε.Μ.  (Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία θέσεων 
εργασί ας 

0 

27 
Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό 
κτίριο 

1 0 
1 % 

Παραδοσιακός οικισμός  50 

28 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 
Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 
100 10,00% 



 
 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

29 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσω ο κλπ) ή 
δεν απαιτείται σύσταση φορέα 

100 

1,00% 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0 

30 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων 
διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  
100 5,00% 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

100 

8,00% 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  
και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

33 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 
είδος και το μέγεθος του έργου 

50 

2,00% Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 
50 

34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

2,00% 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30 

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0 

35 
Παροχή συμπληρωματικών 

υπηρεσιών / προϊόντων 

Δυνατότητα παροχής 
συμπληρωματικών υπηρεσιών 

και δραστηριοτήτων σε σχέση με 
την κύρια δραστηριότητα (π.χ. 

κατάλυμα και παροχή 
δραστηριοτήτων εναλλακτικού 

τουρισμού) 

100 4,00% 

36 
Χωροθέτηση της πράξης 

(σύμφωνα με τη  σχετική Οδηγία 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 

2,00% Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 



 
 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 100 
2,00% 

Όχι 0 

43 
Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων 

προβολής  
Ναι 100 3,00% 

  

Σημ. 1 Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή βάσης), 
απορρίπτονται. 

Σημ. 2: Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων προτάσεων προκρίνεται εκείνη που συγκεντρώνει 
υψηλότερη βαθμολογία στα κριτήρια (κατά σειρά προτεραιότητας): 25,28 και 16. 

 



 
 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της 

βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, 

και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής.  

(Κωδικός υποδράσης 19.2.3.4) 

 

Περιγραφή υποδράσης 
 

Η υποδράση αφορά τη δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους τομείς που 
ενδεικτικά αναφέρονται βάσει ΚΑΔ 2008: 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, 14 
Κατασκευή ειδών ένδυσης, 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών, 16 Βιομηχανία 
ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών 
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής, 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων, 18 
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και 
προϊόντων, 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων, 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες, 23 
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων, 25 
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, 26 
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, 27 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., 29 
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, 
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, 31 Κατασκευή επίπλων, 32 Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες, 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών, 58 
Εκδοτικές δραστηριότητες. 

Η υποδράση αφορά, επίσης, στη δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παραγωγής 
διαφόρων ειδών μετά την 1η μεταποίηση (ζυμαρικών, αρτοποιημάτων, νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής, αλκοολούχων ποτών) στις οποίες θα δοθεί και προτεραιότητα. 

Κύριοι στόχοι των επενδύσεων μπορούν να είναι η παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, ο 
παραγωγικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός τους με την προμήθεια νέου 
αυτοματοποιημένου εξοπλισμού, η εφαρμογή οργανωτικής ή/και τεχνολογικής καινοτομίας και 
χρήση νέων τεχνολογικών μέσων και μεθόδων, η διαφοροποίηση της παραγωγικής 
δυναμικότητας, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η διαφοροποίηση της παραγωγής, η 
εφαρμογή της παραγωγικής ευελιξίας, η αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών λειτουργιών, η 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας.  

Η ενίσχυση χορηγείται βάσει του άρθ. 22 Κ 651/14 και ανέρχεται στο 65% για μη εισηγμένες 
ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών ή του περιφερειακού χάρτη 
ενισχύσεων (όπως ισχύει κάθε φορά), ήτοι  55% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
στο 45% για τις μεσαίες. 

 

  



 
 

Κριτήρια επιλογής αιτήσεων   
   

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 
που αφορoύν στην υπο-δράση 

100 

8,00% 

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

70 

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

30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 
του  30% των στόχων που αφορoύν 

στην υπο-δράση 
0 

2 Προτεραιότητες υπο-δράσης      5,00% 

4 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 

ετών 

100 

3,00% 
Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό 
του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50%  
νέοι ≤ 35 ετών  

50 

5 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 
είναι στο σύνολο τους είναι 

γυναίκες 

100 

3,00% 
Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό 
του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50% 
γυναίκες 

50 

9 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 

φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

3,00% 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με 

το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευση 

0 

10 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 
εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 
  5,00% 

16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

  10,00% 

17 
Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 

2,00% 
Μικρές επιχειρήσεις 50 



 
 

Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με 
τη σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 
Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

20 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 
τη χρήση ή παραγωγή 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, 

βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) για 
την κάλυψη των αναγκών των 

μονάδων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 100 

4,00% 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

22 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 
τη χρήση – εγκατάσταση – 

εφαρμογή συστήματος 
εξοικονόμησης ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 100 

1,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

24 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 
και νέων τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και βιοτεχνικές 
μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο 

100 

15,00% 

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

συστημάτων αυτοματισμού-
ελέγχου-καταγραφής δεδομένων 

στην παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση 
των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή 
μιας σημαντικά βελτιωμένης 

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

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

της 

50 

26 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

άνω των δύο (2) νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  

100 

4,00% 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

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

Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

έως μίας (1) νέας θέσης 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου δεν προβλέπεται 

δημιουργία θέσεων εργασίας 
0 

28 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 10,00% 



 
 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 
30 

29 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή 
δεν απαιτείται σύσταση φορέα 

100 

1,00% 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0 

30 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 
και ποιοτικών σημάτων / προτύπων  

100 4,00% 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

   

100 

8,00% 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  
και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

0 

33 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 
είδος και το μέγεθος του έργου 

50 

3,00% Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 
50 

34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

4,00% 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30 

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0 

36 
Χωροθέτηση της πράξης 

(σύμφωνα με τη  σχετική Οδηγία 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 

2,00% Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 100 
2,00% 

Όχι 0 

43 
Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων 

προβολής  

Ναι 100 
3,00% 

Όχι 0 

 
 



 
 

Σημ. 1 Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή βάσης), 
απορρίπτονται. 

Σημ. 2: Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων προτάσεων προκρίνεται εκείνη που συγκεντρώνει 
υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο 24. 

 



 
 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για 

την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, 

χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

(Κωδικός υποδράσης 19.2.3.5) 

 

Περιγραφή υποδράσης 
 

Η δράση αφορά την δημιουργία νέων καθώς και την ενίσχυση υφιστάμενων τοπικών 
επιχειρήσεων του τομέα παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού 
όπως ενδεικτικά αναφέρονται βάσει ΚΑΔ 2008:  

• Δραστηριότητες αθλητικές και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (93).  

• Δραστηριότητες στον τομέα της πληροφορικής (62) και των υπηρεσιών πληροφορίας (63).  

• Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα: 
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (86), Δραστηριότητες βοήθειας κατ΄ οίκον (87). 

• Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος (88).   

• Δραστηριότητες επαγγελματικές, τεχνικές και επιστημονικές (εκτός της κατασκευής νέων 
κτιρίων): 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (69), Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (70), Αρχιτεκτονικές 
δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών۰ τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (71), 
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (72), Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (73), Άλλες 
επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (74), Κτηνιατρικές 
δραστηριότητες (75). 

• Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση (90). 

• Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων, και λοιπές πολιτιστικές 
δραστηριότητες (91). 

• Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης (95). 

• Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (96). 

Επίσης, στο πλαίσιο της υποδράσης, είναι επιλέξιμη και η δημιουργία νέων ή/και ο 
εκσυγχρονισμός (λειτουργικός, παραγωγικός, επεκτάσεις) υφιστάμενων επιχειρήσεων στους 
ακόλουθους τομείς βάσει ΚΑΔ 2008: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο۰ επισκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών (45), Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκινήτων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών (46) και Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών (47). 

Η ενίσχυση χορηγείται βάσει του άρθ. 22 Κ 651/14 και ανέρχεται στο 65% για μη εισηγμένες 
ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών ή του περιφερειακού χάρτη 
ενισχύσεων (όπως ισχύει κάθε φορά), ήτοι  55% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
στο 45% για τις μεσαίες. 

  



 
 

Κριτήρια επιλογής αιτήσεων   
  

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί 
ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορoύν στην 

υπο-δράση 
100 

8,00% 

Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορoύν στην 

υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των 
στόχων που αφορoύν στην 

υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορoύν στην 
υπο-δράση 

0 

4 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

100 

3,00% Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 
50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50 

5 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 

100 

3,00% Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 
50% γυναίκες 

50 

9 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 

φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

4,00% 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με 
τη φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της 
πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευση 

0 

10 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 
εμπειρίας βαθμολογείται με 

20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 
  5,00% 

16 
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 
της ιδιωτικής συμμετοχής 

*100% 
  10,00% 



 
 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

17 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 

2,00% Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες 
επιχειρήσεις 

0 

20 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 
χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 
(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 

βιοαέριο κ.λ.π.) για την κάλυψη 
των αναγκών των μονάδων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

100 

3,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

22 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή 

συστήματος εξοικονόμησης 
ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

100 

2,00% 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

25 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 
καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 
100 12,00% 

26 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
άνω των δύο (2) νέων θέσεων 

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

100 

5,00% 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

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

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
έως μίας (1) νέας θέσης 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου δεν 
προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

28 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 

10,00% 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 



 
 

29 Σύσταση Φορέα 

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

κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση 
φορέα 

100 

1,00% 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 
που απαιτείται 

0 

30 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων 
διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  
100 5,00% 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 

8,00% 
Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα ως 
προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
   

50 

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

33 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 
το είδος και το μέγεθος του 

έργου 
50 

5,00% 
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 

34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

5,00% 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

30 
30 

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 

30 
0 

36 
Χωροθέτηση της πράξης 

(σύμφωνα με τη  σχετική Οδηγία 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 

2,00% Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 100 
3,00% 

Όχι 0 

43 
Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων 

προβολής  

Ναι 100 
4,00% 

Όχι 0 

Σημ. 1 Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή βάσης), απορρίπτονται. 

Σημ. 2: Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων προτάσεων προκρίνεται εκείνη που συγκεντρώνει υψηλότερη 
βαθμολογία στο κριτήριο 24. 

 



 
 
 

Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες 

 

Οι επιλεξιμότητες δαπανών των Άρθρων 21,22,23,24,25,26,27 και 29 αντικαθίσταται από 

τις ακόλουθες :  

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

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

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

οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε περιπτώσεις πράξεων που περιλαμβάνουν 

κτιριακές υποδομές, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου 

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

συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην 

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

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

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

πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων.  

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

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

ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας 

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

αποτελούν μεμονωμένη δαπάνη αλλά συμπληρωματική δαπάνη σε παραγωγικές 

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

επιλέξιμες επενδύσεις που συνδέονται με την παραγωγή βιοκαυσίμων ή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

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

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

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

ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού 

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

Δεν είναι επιλέξιμα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ή πελατών, εκτός αν σε επιμέρους 

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

είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών. 

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

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

και πιστοποίησης. 



 
 
 

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

δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών 

μηχανημάτων και φωτοτυπικών. 

6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής 

προστασίας εγκαταστάσεων. 

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

όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές 

σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων 

των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Οι δαπάνες αυτές εν μπορούν να υπερβαίνουν 

το 10% του Συνολικού Κόστους της πράξης. Επίσης στις δαπάνες αυτές δύναται να 

συμπεριλαμβάνεται και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και την τεχνική 

υποστήριξη της αίτησης στήριξης. 

8.  Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, 

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

διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση). 

9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις 

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

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

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

που αφορούν την κατασκευή ιστοσελίδας και έντυπου διαφημιστικού υλικού της 

επενδύσεις αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται 

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

διαφημιστικού υλικού δεν είναι επιλέξιμες. 

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

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

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

και 702/2014 οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες. 

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

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

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

επιλέξιμες. 

12. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής 

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

προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να 

απολυθεί με την ολοκλήρωσή του, σε περίπτωση αυτεπιστασίας. Στις περιπτώσεις 



 
 
 

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

702/2014 οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες. 

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

ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. 

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

αποκλειστικά: 

α) δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης 

και επίδειξης, 

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

καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην εκμετάλλευση. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες των Υποδράσεων αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες. 

Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη είναι μη επιλέξιμη 

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

δαπάνες, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων 1 έως 13, στο πλαίσιο των επενδυτικών 

προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 

• Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής των 

προϊόντων της επιχείρησης  καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού (όπως 

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

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

επιχειρηματίες. 

• Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσμησης σε 

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

και επιχειρηματίες. 

• Η αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης Ελαιολάδου, μέχρι του ποσού των 

30.000. Η δαπάνη αυτή αφορά αποκλειστικά ενεργούς ή επαγγελματίες αγρότες, 

μόνο για την ιδία παραγωγή τους  και το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι 

τυποποιημένο σε συσκευασίες μέχρι πέντε (5) λίτρων.  

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

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

Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 

• Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού όπως η αγορά- κατασκευή παραδοσιακών ξύλινων 

σκαφών, λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά 

αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης. Επίσης η αγορά οχημάτων μεταφοράς 

πελατών για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον 

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

τα οχήματα αυτά. 



 
 
 

• Κατασκευή οικίσκου – αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης – εξυπηρέτησης της 

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

• Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης. 

• Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και 

εικόνας). 

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

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

Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 

• Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, 

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

τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση). 

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

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

Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 

• Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) εφόσον αποτελούν 

λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης. 

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

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

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

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

Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 

• Ειδικές διαμορφώσεις χώρων π.χ. κορμοπλατείες. 

• Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης. 

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

λοιπά ειδικά εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης και της 

γεωμορφολογίας της περιοχής. 

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

• Εξοπλισμός για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας. 

• Δαπάνες πιστοποίησης προέλευσης ξυλείας, συστημάτων δέουσας επιμέλειας, 

λογισμικού παρακολούθησης δασών και εμπορικών σημάτων. Στην περίπτωση αυτή 

είναι επιλέξιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός ή συστήματα εξοπλισμού όχι όμως τα 

λειτουργικά κόστη. 

• Δαπάνες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης δασών ή ισοδύναμων μέσων,  

διαχειριστικές εκθέσεις, πίνακες υλοτομίας. 



 
 
 

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

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

Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 

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

σκοπιμότητας, έρευνα αγοράς, εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων των 

δικαιούχων. 

• Δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων προκειμένου να καθορίσουν το 

επιχειρηματικό τους σχέδιο. 

• Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής 

συνεργασίας, το συντονισμό της  και την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου 

(αμοιβές ήδη απασχολούμενου και νέου προσωπικού, αναλώσιμα υλικά, έξοδα 

μετακίνησης). 

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

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

δοκιμή των αποτελεσμάτων της πράξης. 

• Ανθρωποημέρες προσωπικού (δύναται να συμπεριλαμβάνει εργασία ερευνητή για 

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

φορέων που σχετίζονται με την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες 

που αφορούν στην υλοποίηση του έργου/επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου (όπως 

δημιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίων, διοργάνωση ημερίδων, έξοδα μετακίνησης, 

κόστος μεταφράσεων). 

• Απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.  

• Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων 

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

επαγγελματικά αυτοκίνητα μεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ. 

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

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

εκθέσεις  κλπ). 

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

επιλεξιμότητα κάθε δαπάνης εξαρτάται από τον Κανονισμό κρατικών ενισχύσεων καθώς και 

το συγκεκριμένο άρθρο που χρησιμοποιείται από την εκάστοτε πρόσκληση. 

 

  



 
 
 

Μη επιλέξιμες δαπάνες 

 

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

υποδράσεων είναι: 

 

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

πιθανή προηγούμενη χρήση τους. 

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

επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και έργα 

συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού. 

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

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

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

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

αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων. 

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

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

τμήμα. 

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

δαπάνες αναλωσίμων υλικών. 

8. Τα μεταχειρισμένα  οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 

9. Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας 

κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνεται με εγκατάσταση 

καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που  αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί. 

10. Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται 

από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα. 

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

υποχρεωτικά Ενωσιακά πρότυπα. 

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

αίτησης στήριξης. 

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

αποδεκτές στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου. 

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

αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και 

μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση. 

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

επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης. 



 
 
 

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

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

παρόντος Άρθρου, είναι: 

• Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει 

περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων. 

• Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων. 

• Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια 

δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος. 

• Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές 

περιοχές. 

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

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

παρόντος Άρθρου, είναι: 

• Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια απλού οχήματος μεταφοράς. 

 

Ειδικές  περιπτώσεις επιλεξιμοτήτων 

 

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

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

δικαιούχων που υποβάλλουν πρόταση η οποία θα φορά κυρίως δαπάνες προβολής 

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

περιλαμβάνει κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών. 

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

19.2.3.4 θεωρείται επιλέξιμη η δαπάνη κατασκευής οικίσκου ή συγκεκριμένου 

χώρου για τις ανάγκες φύλαξης της πράξης μέχρι επιφάνειας  είκοσι τετραγωνικών 

μέτρων (20 τ.μ.)  

 

  

  



 
 
 

Ειδικοί όροι εφαρμογής 

Οι επιχειρήσεις που ενισχύονται, θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές 

γίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (Υπόδειγμα Ι_5  της παρούσας 

πρόσκλησης) ή με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) 702/2014 κατά περίπτωση.  

Στην εκτέλεση των έργων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα ο Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ΕΕ L 119 της 4.5.2016.  

Για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της 

ενίσχυσης. Ειδικότερα: 

α) εάν ενωσιακή χρηματοδότηση (που δεν τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους μέλους) 

συνδυάζεται με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια 

κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό 

ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες 

δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι 

ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας  

β) οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες 

κρατικές ενισχύσεις, εάν πρόκειται για διαφορετικές προσδιορίσιμες δαπάνες  

γ) δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με οποιεσδήποτε 

άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή 

εν μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το 

υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή  

δ) οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του Kαν. 651/2014 δεν 

σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες 



 
 
 

επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης 

ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο III του Kαν. 651/2014 

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της εκάστοτε πρόσκλησης συμβιβάζονται με 

την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 2 ή 3 της Συνθήκης 

και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 

της Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του 

Κεφαλαίου Ι του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014 ή του Καν. ΕΕ 702/2014 και του αντίστοιχου 

άρθρου του ειδικού μέρους του ιδίου Κανονισμού. Αντίστοιχα οι ενισχύσεις που 

χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 πρέπει να 

πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού. 
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