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ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΘΚ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΚ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ 

ΘΚ3 Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

  

19.2.2.4 

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, παραγωγής 
ειδών μετα την 1η μεταποίηση, και του  εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 

19.2.2.5 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, της 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετα την 1η μεταποίηση, και του  εμπορίου με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 
πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής 

19.2.3.6 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών 
αγροκτημάτων 

ΒΘΚ Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού 
τομέα 

19.2.3.1 
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

19.2.3.2 
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

19.2.2.1 
Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής. 

19.2.2.2 
Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

ΘΚ4 Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του 
τουριστικού προϊόντος 

19.2.3.3 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

19.2.2.3 
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 
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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 απασχόλησης 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. 
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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 οικο-καινοτομίας 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. 
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19.2.2.1 Ενίσχυση επενδύσεων στη 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 τον εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης για μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό (Ιδρύσεις, 
εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων μεταποίησης) στους τομείς: 

 κρέας: παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας (βοοειδών, χοιρινών, αιγοπροβάτων), 
μονάδων δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων με βάση το κρέας βοοειδών, χοιρινών, αιγοπροβάτων 

 Γάλα (επεξεργασία γάλακτος παραγωγή προϊόντων γάλακτος, γιαούρτη)  

 Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων)  

 Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων)  

 Ελαιούχα προϊόντα (Εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)  

 Οίνος  

 Οπωροκηπευτικά (πατάτες, φρούτα και λαχανικά)  

 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά  

 Ξηροί καρποί  

 Όσπρια  

 Μανιτάρια Τρούφα  

 Μέλι.  
 
Από την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής η καλλιέργεια και η μεταποίηση αγροτικών τοπικών προϊόντων μεσογειακής 
διατροφής και άλλων, λόγω της υψηλής ποιότητας που τα χαρακτηρίζει, κατέχει σημαντική θέση στην οικονομία της περιοχής 
παρέμβασης. Η διαμόρφωση ευνοϊκών προϋποθέσεων για διαβαλκανική συνεργασία και συνεργασία με παρευξείνιες χώρες, 
προσδίδει νέα δυναμική για την οικονομία της περιοχής παρέμβασης, εάν δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων. Ειδικότερα, ο κλάδος της κτηνοτροφίας είναι 
αναπτυγμένος και περιλαμβάνει τις σταβλισμένες εκτροφές βοοειδών για παραγωγή γάλακτος, τα ελευθέρας βοσκής βοοειδή 
(θηλάζουσες αγελάδες) για την παραγωγή κρέατος, καθώς και σταβλισμένα και ελευθέρας βοσκής αιγοπρόβατα.  
 
Στην περιοχή καλλιεργούνται σιτηρά, όσπρια για καρπό, κονδυλώδη, βιομηχανικά ελαιοδοτικά φυτά (ηλίανθος, βαμβάκι, 
κολοκυθόσπορος), Αρωματικά φαρμακευτικά, σανοδοτικά χορτοδοτικά, Νωπά κηπευτικά, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, 
Ακρόδρυα και Αμπέλια για κρασί. Τα ως άνω προϊόντα θεωρούνται δυναμικά για την περιοχή, διότι παράγονται σε ικανές 
ποσότητες, είναι εξαιρετικής ποιότητας και δύνανται να διεκδικήσουν μία καλή θέση στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Άρα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα προϊόντα αυτά με την παροχή κινήτρων (υψηλό ποσοστό επιδότησης με βάση τον κανόνα 
de minimis) για ενδυνάμωση των επιχειρήσεων στους τομείς αυτούς, προκειμένου να βελτιωθούν τα τελικά παραγόμενα 
προϊόντα και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους. 
 

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. 
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Κριτήρια επιλογής αιτήσεων 19.2.2.1 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης 
19.2.2.1 

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 

Αίτηση ενίσχυσης - 
Πρόσκληση 

5 

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 

υποδράση 
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 

Φωτοτυπία 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

5 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό 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 Φωτοτυπία 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, 
καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

5 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50% γυναίκες 

50 

6 
Προώθηση  

επιχειρηματικότητας 
ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

Βεβαίωση ΟΑΕΔ 5 
άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

9 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

Πτυχίο ή Βεβαίωση 
σπουδών 5 

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) 

 

Έναρξη με σχετικό 
ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή 

Βεβαίωση 
εργοδότη/φορέα 

5 
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16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 

Βεβαίωση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος, 

προηγούμενου 
μήνα της Αιτήσεως 

Στήριξης 

2 

17 
Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 
Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 

2 Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0  

18 
Παραγωγή προϊόντων 

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

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 100 
Βεβαίωση 

Αρμόδιου Φορέα 
5 10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60  

Παραγωγή 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 ίσο με 20% 100 

Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 
5 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

21 
Εγκατάσταση συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

Ναι 100 Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 
5 

Όχι 0 

22 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με τη χρήση – εγκατάσταση 

– εφαρμογή συστήματος 
εξοικονόμησης ύδατος 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 100 Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 
5 

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 

Αίτηση 
Στήριξης/Σχετική 

Πρόσκληση 
5 

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 Αίτηση Στήριξης 5 
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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 Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 
Εγκατάστασης, 
Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 
Αιτήσεις για την 

έκδοση των 
προηγούμενων. 

5 
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 
για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 
30 

29 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της 
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο 
κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 

100 Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

2 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0  

30 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
ποιοτικών σημάτων / προτύπων 

100 Αίτηση Στήριξης 5 

31 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

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

*100% 

 Ιδιωτικά 
Συμφωνητικά ή  Ε9. 

5 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 

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

δικαιολογητικά 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 
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 

Αίτηση Στήριξης 2 
Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου 

50 
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34 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 την Οδηγία 

(ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 
Αίτηση Στήριξης, 

Οδηγία (ΕΟΚ) 
75/268) 

5 
Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 Αίτηση Στήριξης, 
Σχετικά Κριτήρια 

ΠΑΑ και 
Περιφέρειας 

2 
Όχι 0 

 

Σημ. 1: Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή 

βάσης),απορρίπτονται. 
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19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στη 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 δράση αφορά τον εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων  
επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης για μεταποίηση, γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν 
(Ιδρύσεις εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων μεταποίησης) στους τομείς:  

 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος. 

 Ζυθοποιία. 

 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός). 

 Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων. 

 Μονάδες πυρηνελαιουργείων. 

 Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοϊνικής προέλευσης. 

 Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής. 

 Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών. 

 Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. 

 Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα). 

 Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες..     

Από την υφιστάμενη κατάσταση η καλλιέργεια και η μεταποίηση αγροτικών τοπικών προϊόντων μεσογειακής διατροφής και 

άλλων, λόγω της υψηλής ποιότητας που τα χαρακτηρίζει, κατέχει σημαντική θέση στην οικονομία αυτής. Η διαμόρφωση 

ευνοϊκών προϋποθέσεων για διαβαλκανική συνεργασία και συνεργασία με παρευξείνιες χώρες, προσδίδει νέα δυναμική για 

την οικονομία της περιοχής παρέμβασης, εάν δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της 

ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η επεξεργασία  γεωργικών προϊόντων 

εξαιρετικής ποιότητας που παράγονται σε ικανές ποσότητες στην περιοχή παρέμβασης, όπως γύρη, πρόπολη, βασιλικό πολτό, 

αιθέρια έλαια, αποστάγματα οπωροκηπευτικά ή αμπελοϊνικής προέλευσης, προϊόντα κοσμετολογίας και διατροφής, πυτιά 

και κλωστικές ίνες δύναται να αποδώσει εξαιρετικής ποιότητας μη γεωργικά προϊόντα. Τα ως άνω προϊόντα θεωρούνται 

δυναμικά για την περιοχή παρέμβασης, διότι παράγονται σε ικανές ποσότητες εις αυτήν, είναι εξαιρετικής ποιότητας και 

δύνανται να διεκδικήσουν μία καλή θέση στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια του τοπικού 

προγράμματος πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα προϊόντα αυτά με την παροχή κινήτρων για ενδυνάμωση των 

επιχειρήσεων στους τομείς αυτούς (υψηλό ποσοστό επιδότησης με βάση τον κανόνα de minimis), προκειμένου να 

βελτιωθούν τα τελικά παραγόμενα προϊόντα και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους.    

  

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. 
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Κριτήρια επιλογής αιτήσεων 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης 
19.2.2.2 
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 

Αίτηση ενίσχυσης - 
Πρόσκληση 

5 

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 

υποδράση 
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 

Φωτοτυπία 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

5 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό 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 Φωτοτυπία 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, 
καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

5 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50% γυναίκες 

50 

6 
Προώθηση  

επιχειρηματικότητας 
ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

Βεβαίωση ΟΑΕΔ 5 
άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

9 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

Πτυχίο ή Βεβαίωση 
σπουδών 5 

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) 

 

Έναρξη με σχετικό 
ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή 

Βεβαίωση 
εργοδότη/φορέα 

5 
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16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 

Βεβαίωση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος, 

προηγούμενου 
μήνα της Αιτήσεως 

Στήριξης 

2 

17 
Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 
Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 

2 Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0  

18 
Παραγωγή προϊόντων 

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

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 100 
Βεβαίωση 

Αρμόδιου Φορέα 
5 10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60  

Παραγωγή 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 ίσο με 20% 100 

Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 
5 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

21 
Εγκατάσταση συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

Ναι 100 Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 
5 

Όχι 0 

22 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με τη χρήση – εγκατάσταση 

– εφαρμογή συστήματος 
εξοικονόμησης ύδατος 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 100 Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 
5 

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 

Αίτηση 
Στήριξης/Σχετική 

Πρόσκληση 
5 

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 Αίτηση Στήριξης 5 
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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 Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 
Εγκατάστασης, 
Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 
Αιτήσεις για την 

έκδοση των 
προηγούμενων. 

5 
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 
για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 
30 

29 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της 
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο 
κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 

100 Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

2 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0  

30 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
ποιοτικών σημάτων / προτύπων 

100 Αίτηση Στήριξης 5 

31 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

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

*100% 

 Ιδιωτικά 
Συμφωνητικά ή  Ε9. 

5 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 

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

δικαιολογητικά 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 
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 

Αίτηση Στήριξης 2 
Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου 

50 
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34 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 την Οδηγία 

(ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 
Αίτηση Στήριξης, 

Οδηγία (ΕΟΚ) 
75/268) 

5 
Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 Αίτηση Στήριξης, 
Σχετικά Κριτήρια 

ΠΑΑ και 
Περιφέρειας 

2 
Όχι 0 

 

Σημ. 1: Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή 

βάσης),απορρίπτονται. 
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19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του 
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
 

(Κωδικός υποδράσης 19.2.2.3 ) 

 

Περιγραφή υποδράσης 

Η δράση αφορά την επέκταση και εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, 

εκθετήρια, εστίασης, γευσιγνωσίας, αναψυχής, καφενεία, τουριστικά αγροκτήματα, μονάδες εξυπηρέτησης 

αεραθλητισμού κ.λ.π.) σε τοπικές κοινότητες της περιοχής παρέμβασης που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον από 

φυσιολατρική, πολιτιστική και ιστορική άποψη, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή 

παρέμβασης. Στόχος της δράσης είναι να δοθεί κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό ή και την επέκταση των ήδη υπαρχόντων 

τουριστικών υποδομών, προκειμένου αυτές να βελτιωθούν και να καταστούν το ίδιο ανταγωνιστικές με τις νέες τουριστικές 

υποδομές που θα δημιουργηθούν στην περιοχή, ώστε να είναι βιώσιμες. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται η στήριξη: 

 Καταλυμάτων, οι λειτουργικές μορφές και οι κατηγορίες των οποίων προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 2986 / 2016 
(ΦΕΚ Β3885 / 2016) όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

 Χώρων εστίασης, παραδοσιακών καφενείων. 

 Μονάδων επιχειρήσεων εναλλακτικού τουρισμού. 

 

Η περιοχή παρέμβασης αποτελεί μια περιοχή πρώτης ευκαιρίας, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που της προσδίδουν μια 

δυναμική ξεχωριστή και δυνητικά αποτελεί έναν χώρο που μπορεί να ξεχωρίσει και να πρωτοπορήσει σε περιφερειακό αλλά 

και βαλκανικό επίπεδο. Επίσης χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα φυσική ομορφιά και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που της 

προσδίδει μια διαφορετική πολιτιστική ταυτότητα σε σχέση με άλλες περιοχές και η οποία προκύπτει κυρίως λόγω της 

γεωστρατηγικής της θέσης, της ιστορίας της, της λαϊκής παράδοσης και των εθίμων που διατηρεί μέχρι και σήμερα. 

Η περιοχή παρέμβασης έχει πολλές δυνατότητες και προσφέρει την ευκαιρία στους επισκέπτες της για πολλά διαφορετικά 

είδη διακοπών, καλοκαιρινές και χειμερινές, θρησκευτικού ενδιαφέροντος, κυνηγετικού και περιβαλλοντικού, για αυτό 

πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες που προσφέρονται για την ανάδειξη της περιοχής ως τουριστικού πόλου έλξης, 

εκσυγχρονίζοντας ή και επεκτείνοντας τις ήδη υπάρχουσες τουριστικές υποδομές και δημιουργώντας και νέες όπου υπάρχει 

τουριστικό ενδιαφέρον. Για να παραμείνουν βιώσιμες οι υπάρχουσες τουριστικές υποδομές και μετά την δημιουργία νέων 

και για να έχουμε ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας των υπαρχόντων τουριστικών επιχειρήσεων.  

Συνεπώς προκειμένου να αναδειχθεί άρτια η περιοχή παρέμβασης ως προορισμός εναλλακτικού τουρισμού απαιτείται, 

πέραν της ιδρύσεως νέων τουριστικών υποδομών, να δοθεί βαρύτητα στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος στην αύξηση 

της δυναμικότητας και στον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων τουριστικών υποδομών (π.χ. υποδομές διανυκτέρευσης, 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, εκθετήρια, εστίασης, γευσιγνωσίας, αναψυχής, καφενεία, 

τουριστικά αγροκτήματα κ.λ.π.), με την παροχή κινήτρων (ενισχύσεις με υψηλό ποσοστό επιδότησης βάσει του κανόνα de 

minimis), προκειμένου αυτές να παραμείνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες και μετά την ίδρυση νέων τουριστικών υποδομών.  

Το ποσοστό ενίσχυσης της δράσης διαμορφώνεται σε 65% σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (Καν. (ΕΕ) 1407/2013). 
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Κριτήρια επιλογής αιτήσεων 19.2.2.3 
 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης 
19.2.2.3 

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 

Αίτηση ενίσχυσης - 
Πρόσκληση 

5 

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  0% των στόχων που αφορούν 

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 

Φωτοτυπία 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

5 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό 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 
Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, 
καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

5 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 
και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

6 
Προώθηση  επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

Βεβαίωση ΟΑΕΔ 5 
άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

9 Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 5 
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Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 
φύση της πρότασης. 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 

50 
Πτυχίο ή Βεβαίωση 

σπουδών 

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) 

 

Έναρξη με σχετικό 
ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή 

Βεβαίωση 
εργοδότη/φορέα 

5 

12 
Συμμετοχή σε υφιστάμενα και 

τοπικά δίκτυα ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

Ναι 100 Βεβαίωση από το 
σχετικό Τοπικό 

Δίκτυο 
8 

Όχι 0 

16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 

Βεβαίωση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος, 

προηγούμενου 
μήνα της Αιτήσεως 

Στήριξης 

2 

17 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 
Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 
2 

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 
Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 
δαπάνες 

5 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 Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 
5 

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 

Αίτηση 
Στήριξης/Σχετική 

Πρόσκληση 
5 

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 

Αίτηση Στήριξης 5 
Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

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

Μονάδες Εργασίας). 

60 
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Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

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

Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου δεν προβλέπεται 

δημιουργία θέσεων εργασίας 
0 

27 
Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 100 
Εγκεκριμένα 

Αρχιτεκτονικά 
Σχέδια από 

Αρμόδιο Φορέα, 
Σχετικό ΦΕΚ, 

Σχετικά  Τοπικά 
Σύμφωνα. 

5 

Παραδοσιακός οικισμός 50 

28 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 
Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 
Εγκατάστασης, 
Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 
Αιτήσεις για την 

έκδοση των 
προηγούμενων. 

5 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 
30 

29 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 

100 

Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 2 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 

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

δικαιολογητικά 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 

Αίτηση Στήριξης 2 
Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου 

50 
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34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 Αίτηση Στήριξης 10 

36 
Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα 

με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 Αίτηση Στήριξης, 
Οδηγία (ΕΟΚ) 

75/268) 
2 Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 Αίτηση Στήριξης, 
Σχετικά Κριτήρια 

ΠΑΑ και 
Περιφέρειας 

2 
Όχι 0 

 

Σημ. 1: Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή 

βάσης),απορρίπτονται. 
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19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της 
βιοτεχνίας, οικοτεχνίας, 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 δράση αφορά την επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μεσαίων, πολύ μικρών και 

μικρών βιοτεχνικών μονάδων εκτός γεωργικού τομέα σε όλους τους τομείς μεταποίησης και επιχειρήσεων χειροτεχνίας και 

παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση καθώς και εμπορικών επιχειρήσεων. Η δράση αφορά ενδεικτικά στην ενίσχυση 

μονάδων για την επεξεργασία, τη συσκευασία και τη διάθεση στην αγορά τοπικών προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση, 

για την κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, αλλά και γενικότερα για την παραγωγή και το εμπόριο. 

Στόχος της δράσης είναι να δοθεί κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό ή και την επέκταση των ήδη υπαρχόντων βιοτεχνικών 

μονάδων εκτός γεωργικού τομέα σε όλους τους τομείς μεταποίησης και επιχειρήσεων χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών 

μετά την 1η μεταποίηση καθώς και εμπορικών επιχειρήσεων, προκειμένου αυτές να βελτιωθούν και να καταστούν το ίδιο 

ανταγωνιστικές με τις νέες επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν στους ως άνω τομείς, ώστε αυτές να παραμείνουν βιώσιμες.  

Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται σε στάδιο «μετάβασης» από παραδοσιακές προς σύγχρονες μορφές και δομές και είναι σε 

στασιμότητα, εκτεθειμένη στις ανταγωνιστικές συνθήκες και χωρίς υποστήριξη. Τις τελευταίες δεκαετίες η οικονομική 

δραστηριότητα στην περιοχή στράφηκε σε σημαντικό βαθμό προς τη  μεταποίηση σε όλους τους τομείς, την χειροτεχνία, την 

παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση, καθώς και σε όλων των ειδών τις εμπορικές επιχειρήσεις. Επίσης υπάρχει μειωμένη 

ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τα αστικά κέντρα ως προς τα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες και ευκαιρίες, που 

επιδεινώνεται στα πλαίσια της γενικότερης οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα και οδηγεί σε κλείσιμο πολλές 

επιχειρήσεις των ως άνω κλάδων. Από την άλλη η διαμόρφωση ευνοϊκών προϋποθέσεων για διαβαλκανική συνεργασία και 

συνεργασία με παρευξείνιες χώρες, προσδίδει νέα δυναμική για την οικονομία της περιοχής, εάν δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών, η οποία πρέπει να 

αξιοποιηθεί με την επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων στους ως άνω κλάδους  

Για να παραμείνουν βιώσιμες οι υπάρχουσες επιχειρήσεις των ως άνω κλάδων και μετά την δημιουργία νέων παρόμοιων και 

για να έχουμε ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας των υπαρχόντων επιχειρήσεων στους ως άνω κλάδους. Συνεπώς απαιτείται να δοθεί βαρύτητα στα 

πλαίσια του τοπικού προγράμματος στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων, με την παροχή 

κινήτρων (ενισχύσεις με υψηλό ποσοστό επιδότησης βάσει του κανόνα de minimis), προκειμένου αυτές να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές και βιώσιμες και μετά την ίδρυση νέων παρόμοιων επιχειρήσεων.  

Το ποσοστό ενίσχυσης της δράσης διαμορφώνεται σε 65% σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (Καν. (ΕΕ) 1407/2013). 
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Κριτήρια επιλογής αιτήσεων 19.2.2.4 
 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης 
19.2.2.4 

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 

Αίτηση ενίσχυσης - 
Πρόσκληση 

5 

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  0% των στόχων που αφορούν 

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 

Φωτοτυπία 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

5 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό 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 
Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, 
καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

5 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 
και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

6 
Προώθηση  επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

Βεβαίωση ΟΑΕΔ 5 
άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

9 Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 5 
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Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 
φύση της πρότασης. 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 

50 
Πτυχίο ή Βεβαίωση 

σπουδών 

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) 

 

Έναρξη με σχετικό 
ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή 

Βεβαίωση 
εργοδότη/φορέα 

5 

16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 

Βεβαίωση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος, 

προηγούμενου 
μήνα της Αιτήσεως 

Στήριξης 

4 

17 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 
Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 
5 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 
Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 
δαπάνες 

5 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 Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 
5 

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 

Αίτηση 
Στήριξης/Σχετική 

Πρόσκληση 
10 

Η παραγωγική διαδικασία στο 
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή 

προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 
συστημάτων αυτοματισμού-

ελέγχου-καταγραφής δεδομένων 
στην παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση 
των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή μιας 
σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας 

παραγωγής για τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της 

οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με 
τον όγκο παραγωγής της, την 

ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος 
παραγωγής της 

50 
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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 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 
Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 
Εγκατάστασης, 
Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 
Αιτήσεις για την 

έκδοση των 
προηγούμενων. 

5 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 
30 

29 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 

100 

Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 4 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0 

30 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 
και ποιοτικών σημάτων / προτύπων 

100 Αίτηση Στήριξης 5 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 

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

δικαιολογητικά 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  
και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

0 
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33 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 
είδος και το μέγεθος του έργου 

50 

Αίτηση Στήριξης 2 
Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου 

50 

34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 Αίτηση Στήριξης, 
Οδηγία (ΕΟΚ) 

75/268) 
5 Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 Αίτηση Στήριξης, 
Σχετικά Κριτήρια 

ΠΑΑ και 
Περιφέρειας 

5 
Όχι 0 

 

Σημ. 1: Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή 

βάσης),απορρίπτονται. 
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19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών 
για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού 
(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά 
κέντρα, κ.λ.π.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
(Κωδικός υποδράσης 19.2.2.5 ) 

 

Περιγραφή υποδράσης 

Η δράση περιλαμβάνει την επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό μεσαίων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που 

παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης καθώς και των επισκεπτών 

της (π.χ. παιδικοί σταθμοί, ιδιωτικά σχολεία, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, 

συνεργεία, μεσιτικά γραφεία, φροντιστήρια, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, κ.λ.π.). 

 Στόχος της δράσης είναι να δοθεί κίνητρο στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό ή και την επέκταση 

των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού, προκειμένου αυτές 

να βελτιωθούν και να καταστούν το ίδιο ανταγωνιστικές με τις νέες επιχειρήσεις του ίδιου τομέα, που θα δημιουργηθούν 

στην περιοχή, ώστε να είναι βιώσιμες. 

Όπως προκύπτει από την υφιστάμενη κατάσταση σε μεγάλο τμήμα της περιοχής παρέμβασης παρατηρείται έλλειψη σε 

βασικές υπηρεσίες για τον αγροτικό πληθυσμό όπως ιατρεία, παιδικοί σταθμοί, χώροι συγκέντρωσης και αθλοπαιδιών κ.λ.π. 

Επίσης η κακή κατάσταση των κτιρίων μέσα στις οποίες παρέχονται οι βασικές αυτές υπηρεσίες, οδηγούν στην απομάκρυνση 

των κατοίκων από τις αγροτικές περιοχές, μειώνουν την ελκυστικότητα και την επισκεψιμότητα των περιοχών αυτών και 

συμμετέχουν άμεσα στην κατασπατάληση των πόρων και άρα στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τελικά οδηγούν σε 

φτώχεια και ερημοποίηση της υπαίθρου. Από την άλλη η διαμόρφωση ευνοϊκών προϋποθέσεων για διαβαλκανική 

συνεργασία και συνεργασία με παρευξείνιες χώρες, προσδίδει νέα δυναμική για την οικονομία της περιοχής παρέμβασης, 

εάν δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί. Ως εκ τούτου απαιτείται μεγαλύτερη και πιο εντατική προσπάθεια ώστε να 

αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες που προσφέρονται, εκσυγχρονίζοντας ή και επεκτείνοντας τις ήδη υπάρχουσες 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού και δημιουργώντας και νέες όπου υπάρχει 

ενδιαφέρον.  

Για να παραμείνουν βιώσιμες οι υπάρχουσες επιχειρήσεις στον ως άνω τομέα και μετά την δημιουργία νέων παρόμοιων και 

για να έχουμε ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας των υπαρχόντων  επιχειρήσεων ώστε αυτές να παραμείνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές και μετά τη 

δημιουργία νέων παρόμοιων. Συνεπώς απαιτείται, πέραν της ιδρύσεως νέων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού, να δοθεί βαρύτητα στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων στον τομέα αυτό, με την παροχή κινήτρων (ενισχύσεις με υψηλό 

ποσοστό επιδότησης βάσει του κανόνα de minimis), προκειμένου αυτές να παραμείνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες και 

μετά την ίδρυση νέων παρόμοιων επιχειρήσεων.  

Το ποσοστό ενίσχυσης της δράσης διαμορφώνεται σε 65% σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (Καν. (ΕΕ) 1407/2013). 
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Κριτήρια επιλογής αιτήσεων 19.2.2.5 
 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης 
19.2.2.5 

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 

Αίτηση ενίσχυσης - 
Πρόσκληση 

5 

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  0% των στόχων που αφορούν 

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 

Φωτοτυπία 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

5 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό 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 
Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, 
καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

5 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 
και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

6 
Προώθηση  επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

Βεβαίωση ΟΑΕΔ 5 
άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

9 Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 5 
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Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 
φύση της πρότασης. 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 

50 
Πτυχίο ή Βεβαίωση 

σπουδών 

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) 

 

Έναρξη με σχετικό 
ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή 

Βεβαίωση 
εργοδότη/φορέα 

5 

12 
Συμμετοχή σε υφιστάμενα και 

τοπικά δίκτυα ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

Ναι 100 Βεβαίωση από το 
σχετικό Τοπικό 

Δίκτυο 
5 

Όχι 0 

16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 

Βεβαίωση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος, 

προηγούμενου 
μήνα της Αιτήσεως 

Στήριξης 

3 

17 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 
Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 
2 

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 
Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 
δαπάνες 

5 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 Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 
5 

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 

Αίτηση 
Στήριξης/Σχετική 

Πρόσκληση 
5 

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 Αίτηση Στήριξης 

5 
Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

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

Μονάδες Εργασίας). 

60  
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Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

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

Μονάδες Εργασίας). 

30  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου δεν προβλέπεται 

δημιουργία θέσεων εργασίας 
0  

27 
Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 100 
Εγκεκριμένα 

Αρχιτεκτονικά 
Σχέδια από 

Αρμόδιο Φορέα, 
Σχετικό ΦΕΚ, 

Σχετικά  Τοπικά 
Σύμφωνα. 

5 

Παραδοσιακός οικισμός 50 

28 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 
Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 
Εγκατάστασης, 
Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 
Αιτήσεις για την 

έκδοση των 
προηγούμενων. 

5 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 
30 

29 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 

100 Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

3 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0  

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 

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

δικαιολογητικά 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 

Αίτηση Στήριξης 2 
Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου 

50 
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34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 Αίτηση Στήριξης, 
Οδηγία (ΕΟΚ) 

75/268) 
5 Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

37 Αναγκαιότητα της πράξης 

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 
100 

Αίτηση Στήριξης, 
Πρόσκληση, 

Βεβαίωση από 
Αρμόδια Δημοτική 

Αρχή. 

 

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 
0  

38 
Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 Αίτηση Στήριξης, 
Σχετικά Κριτήρια 

ΠΑΑ και 
Περιφέρειας 

5 
Όχι 0 

 

Σημ. 1: Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή 

βάσης),απορρίπτονται. 
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19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας 
και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα 
γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
(Κωδικός υποδράσης 19.2.3.1 ) 

 

Περιγραφή υποδράσης 

 

Η υποδράση αφορά την ενίσχυση μεσαίων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης για την 

μεταποίηση συντήρηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό σε όλους τους τομείς.  

Ενισχύονται ιδρύσεις εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας, σφαγείων και 

μονάδων διαχείρισης υποπροϊόντων. 

Ενδεικτικά 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 

 Ξηροί καρποί,  

 Άνθη,(ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων),  

 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, 

 Ξύδι, (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες). 

 Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό υλικό. 

Στη παρούσα υποδράση δύνανται να ενταχθούν και επενδύσεις που περιγράφονται στην υποδράση 19.2.2.1 και που λόγω 

της εφαρμογής του κανόνα de minimis Καν. (ΕΕ) 1407/2013) δεν δύνανται να ενταχθούν στη δράση εκείνη. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός κάθε επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 600.000,00 ευρώ 

Το ποσοστό ενίσχυσης της υπο-δράσης διαμορφώνεται σε 50% σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II του Καν. 1305/2013. 
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Κριτήρια επιλογής αιτήσεων 19.2.3.1 
 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης 
19.2.2.4 

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 

Αίτηση ενίσχυσης - 
Πρόσκληση 

5 

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  0% των στόχων που αφορούν 

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 

Φωτοτυπία 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

5 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό 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 
Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, 
καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

5 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 
και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

6 
Προώθηση  επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

Βεβαίωση ΟΑΕΔ 5 
άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

9 Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 5 
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Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 
φύση της πρότασης. 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 

50 
Πτυχίο ή Βεβαίωση 

σπουδών 

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) 

 

Έναρξη με σχετικό 
ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή 

Βεβαίωση 
εργοδότη/φορέα 

5 

16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 

Βεβαίωση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος, 

προηγούμενου 
μήνα της Αιτήσεως 

Στήριξης 

2 

17 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 
Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 
2 

Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0  

18 
Παραγωγή προϊόντων ποιότητας 

βάσει προτύπου (Βιολογικά, ΠΟΠ, 
ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 100 
Βεβαίωση 

Αρμόδιου Φορέα 
5 

10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60  

Παραγωγή 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 ίσο με 20% 100 
Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 
δαπάνες 

5 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

21 
Εγκατάσταση συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. 
ISO 14.000, EMAS) 

Ναι 100 Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 
5 

Όχι 0 

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

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 100 Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 
5 

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 

Αίτηση 
Στήριξης/Σχετική 

Πρόσκληση 
5 

Η παραγωγική διαδικασία στο 
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή 

προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 
συστημάτων αυτοματισμού-

ελέγχου-καταγραφής δεδομένων 
στην παραγωγική διαδικασία 

75 
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Η συσκευασία και η παρουσίαση 
των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή μιας 
σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας 

παραγωγής για τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της 

οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με 
τον όγκο παραγωγής της, την 

ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος 
παραγωγής της 

50 

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 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 
Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 
Εγκατάστασης, 
Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 
Αιτήσεις για την 

έκδοση των 
προηγούμενων. 

5 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 
30 

29 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 

100 Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

2 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0  

30 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 
και ποιοτικών σημάτων / προτύπων 

100 Αίτηση Στήριξης 5 
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31 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 
ποσότητας πρώτης ύλης που ο 

φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία 
παραγωγή *100% 

 Ιδιωτικά 
Συμφωνητικά ή  Ε9. 

5 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 

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

δικαιολογητικά 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 

Αίτηση Στήριξης 2 
Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου 

50 

34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 Αίτηση Στήριξης, 
Οδηγία (ΕΟΚ) 

75/268) 
5 Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 Αίτηση Στήριξης, 
Σχετικά Κριτήρια 

ΠΑΑ και 
Περιφέρειας 

2 
Όχι 0 

 

Σημ. 1: Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή 

βάσης),απορρίπτονται. 
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19.2.3.2 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας 
και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα 
μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
(Κωδικός υποδράσης 19.2.3.2 ) 

Περιγραφή υποδράσης 

Η δράση αφορά την ενίσχυση μεσαίων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή 
παρέμβασης για μεταποίηση, συντήρηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό 
προϊόν μη γεωργικό προϊόν σε όλους τους τομείς. Ενισχύονται ιδρύσεις εκσυγχρονισμοί επεκτάσεις, 
μετεγκαταστάσεις μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας και μονάδων διαχείρισης υποπροϊόντων.  
Στην παρούσα υποδράση δύνανται να ενταχθούν και επενδύσεις που περιγράφονται στην υπο-δράση 
19.2.2.2 και που λόγω της εφαρμογής του κανόνα de minimis Καν. (ΕΕ) 1407/2013) δεν δύνανται να 
ενταχθούν στη δράση εκείνη. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος. 
• Ζυθοποιία. 
• Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός). 
• Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων. 
• Μονάδες πυρηνελαιουργείων. 
• Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοϊνικής προέλευσης. 
• Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και 

διατροφής. 
• Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών. 
• Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. 
• 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. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε 
επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 600.000,00 ευρώ. 
 
Το ποσοστό ενίσχυσης της υπο-δράσης διαμορφώνεται ως εξής: 
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Α) για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ σε ποσοστό 50%  
Β) για τις μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ ΕΚ σε 

ποσοστό 45% 

 

Κριτήρια επιλογής αιτήσεων 19.2.3.2 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης 
19.2.2.4 

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 

Αίτηση ενίσχυσης - 
Πρόσκληση 

5 

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  0% των στόχων που αφορούν 

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 

Φωτοτυπία 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

5 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό 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 
Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, 
καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

5 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 
και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

6 
Προώθηση  επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

Βεβαίωση ΟΑΕΔ 5 
άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

9 Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 5 
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Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 
φύση της πρότασης. 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 

50 
Πτυχίο ή Βεβαίωση 

σπουδών 

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) 

 

Έναρξη με σχετικό 
ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή 

Βεβαίωση 
εργοδότη/φορέα 

5 

16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 

Βεβαίωση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος, 

προηγούμενου 
μήνα της Αιτήσεως 

Στήριξης 

2 

17 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 
Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 
2 

Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

18 
Παραγωγή προϊόντων ποιότητας 

βάσει προτύπου (Βιολογικά, ΠΟΠ, 
ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 100 
Βεβαίωση 

Αρμόδιου Φορέα 
5 

10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60 

Παραγωγή 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 ίσο με 20% 100 
Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 
δαπάνες 

5 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

21 
Εγκατάσταση συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. 
ISO 14.000, EMAS) 

Ναι 100 Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 

5 

Όχι 0  

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

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 100 Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 
5 

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 

Αίτηση 
Στήριξης/Σχετική 

Πρόσκληση 
5 

Η παραγωγική διαδικασία στο 
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή 

προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 
συστημάτων αυτοματισμού-

ελέγχου-καταγραφής δεδομένων 
στην παραγωγική διαδικασία 

75 
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Η συσκευασία και η παρουσίαση 
των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή μιας 
σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας 

παραγωγής για τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της 

οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με 
τον όγκο παραγωγής της, την 

ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος 
παραγωγής της 

50 

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 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 
Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 
Εγκατάστασης, 
Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 
Αιτήσεις για την 

έκδοση των 
προηγούμενων. 

5 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 
30 

29 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 

100 Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

2 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0  

30 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 
και ποιοτικών σημάτων / προτύπων 

100 Αίτηση Στήριξης 5 
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31 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 
ποσότητας πρώτης ύλης που ο 

φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία 
παραγωγή *100% 

 Ιδιωτικά 
Συμφωνητικά ή  Ε9. 

5 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 

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

δικαιολογητικά 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 

Αίτηση Στήριξης 2 
Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου 

50 

34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 Αίτηση Στήριξης, 
Οδηγία (ΕΟΚ) 

75/268) 
5 Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 Αίτηση Στήριξης, 
Σχετικά Κριτήρια 

ΠΑΑ και 
Περιφέρειας 

2 
Όχι 0 

 

Σημ. 1: Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή 

βάσης),απορρίπτονται. 

 

 

 

 

 



           

 39 

19.2.3.3 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 δράση αφορά την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας τουριστικών καταλυμάτων και μεσαίων, 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (π.χ. εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, εκθετήρια, εστίασης, γευσιγνωσίας, 
αναψυχής, καφενεία, τουριστικά αγροκτήματα κ.λ.π.) σε τοπικές κοινότητες της περιοχής παρέμβασης που παρουσιάζουν 
τουριστικό ενδιαφέρον από φυσιολατρική, πολιτιστική και ιστορική άποψη, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του 
αγροτουρισμού στην περιοχή παρέμβασης.  
 
Προκειμένου να αναδειχθεί η περιοχή παρέμβασης ως προορισμός εναλλακτικού τουρισμού απαιτείται μέσω του τοπικού 
προγράμματος να ιδρυθούν νέες τουριστικές υποδομές, να αυξηθεί η δυναμικότητα και να εκσυγχρονιστούν οι ήδη 
υπάρχουσες τουριστικές υποδομές (π.χ. υποδομές διανυκτέρευσης, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές 
τουρισμού, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, εκθετήρια, εστίασης, γευσιγνωσίας, αναψυχής, καφενεία, τουριστικά 
αγροκτήματα κ.λ.π.) ώστε να συμπληρωθούν αλλά και να βελτιστοποιηθούν ποσοτικά και ποιοτικά οι ανάγκες τους σε 
τουριστικές υποδομές στον τομέα του  εναλλακτικού τουρισμού (φυσιολατρικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού, κ.λ.π.) σε 
τοπικές κοινότητες που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον (ιστορικό, πολιτιστικό και φυσιολατρικό). Στη παρούσα 
υποδράση δύνανται να ενταχθούν και επενδύσεις που περιγράφονται στην υποδράση 19.2.2.3 και που λόγω της εφαρμογής 
του κανόνα de minimis Καν. (ΕΕ) 1407/2013) δεν δύνανται να ενταχθούν στη δράση εκείνη.  
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 600.000,00 ευρώ.  
Το ποσοστό ενίσχυσης της υπο- δράσης διαμορφώνεται ως εξής:  

α) 65% για μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΜΜΕ που λειτουργούν έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους, οι οποίες 

δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης. Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που 

δεν υπόκεινται σε καταχώριση, η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από τη στιγμή που η 

επιχείρηση είτε αρχίζει την οικονομική της δραστηριότητα ή καθίσταται υπόχρεη καταβολής φόρου για την οικονομική της 

δραστηριότητα (αρ. 22 Καν. 651/2014) 

β) 55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, σύμφωνα με 

τον Περιφερειακό Χάρτη Ενισχύσεων (Καν. 651/2014) και 

γ) 45% για μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, σύμφωνα με τον 

Περιφερειακό Χάρτη Ενισχύσεων (Καν. 651/2014). 
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Κριτήρια επιλογής αιτήσεων 19.2.3.3 
 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης 
19.2.3.3 

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 

Αίτηση ενίσχυσης - 
Πρόσκληση 

5 

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  0% των στόχων που αφορούν 

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 

Φωτοτυπία 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

5 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό 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 
Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, 
καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

5 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 
και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

6 
Προώθηση  επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

Βεβαίωση ΟΑΕΔ 5 
άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

9 Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 5 
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Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 
φύση της πρότασης. 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 

50 
Πτυχίο ή Βεβαίωση 

σπουδών 

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) 

 

Έναρξη με σχετικό 
ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή 

Βεβαίωση 
εργοδότη/φορέα 

5 

12 
Συμμετοχή σε υφιστάμενα και 

τοπικά δίκτυα ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

Ναι 100 
Βεβαίωση από το 

σχετικό Τοπικό 
Δίκτυο 8 

Όχι 0  

16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 

Βεβαίωση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος, 

προηγούμενου 
μήνα της Αιτήσεως 

Στήριξης 

2 

17 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 
Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 
2 

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 
Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 
δαπάνες 

5 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

21 
Εγκατάσταση συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. 
ISO 14.000, EMAS) 

Ναι 100 Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 
5 

Όχι 0 

25 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 
καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 
100 

Αίτηση 
Στήριξης/Σχετική 

Πρόσκληση 
5 

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 Αίτηση Στήριξης 

5 
Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

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

Μονάδες Εργασίας). 

60  
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Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

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

Μονάδες Εργασίας). 

30  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου δεν προβλέπεται 

δημιουργία θέσεων εργασίας 
0  

27 
Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 100 
Εγκεκριμένα 

Αρχιτεκτονικά 
Σχέδια από 

Αρμόδιο Φορέα, 
Σχετικό ΦΕΚ, 

Σχετικά  Τοπικά 
Σύμφωνα. 

5 

Παραδοσιακός οικισμός 50 

28 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 
Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 
Εγκατάστασης, 
Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 
Αιτήσεις για την 

έκδοση των 
προηγούμενων. 

5 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 
30 

29 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 

100 Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

2 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0  

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 

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

δικαιολογητικά 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 

Αίτηση Στήριξης 2 
Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου 

50 



           

 43 

34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 Αίτηση Στήριξης 10 

36 
Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα 

με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 Αίτηση Στήριξης, 
Οδηγία (ΕΟΚ) 

75/268) 
2 Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 Αίτηση Στήριξης, 
Σχετικά Κριτήρια 

ΠΑΑ και 
Περιφέρειας 

2 
Όχι 0 

 

Σημ. 1: Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή 

βάσης),απορρίπτονται. 
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19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων 
στους τομείς της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετα την 1η μεταποίηση, και του 
εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 
 

(Κωδικός υποδράσης 19.2.3.4 ) 

 

Περιγραφή υποδράσης 

 

Η δράση αφορά την ενίσχυση μεσαίων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης για την ίδρυση, 
επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων εκτός γεωργικού τομέα σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας. 
Επίσης η δράση αφορά την ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων χειροτεχνίας, οικοτεχνίας, παραγωγής 
ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου.  
 
Στην περιοχή παρέμβασης δραστηριοποιούνται ήδη βιοτεχνίες και επιχειρήσεις παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση,  
χειροτεχνίας, οικοτεχνίας και εμπορίου, παράγοντας και πουλώντας προϊόντα υψηλής αξίας. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αυτές, 
λόγω περιορισμένης δυναμικότητας και ελλείψεων σε εξοπλισμό, αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας, με 
συνέπεια τα προϊόντα τους να διακινούνται με δυσμενέστερους ανταγωνιστικούς όρους σε σχέση με βιομηχανοποιημένα 
προϊόντα χαμηλότερης ποιοτικής αξίας, προερχόμενα από αγορές εκτός αυτής. Συνεπώς προκειμένου να αναπτυχθεί η τοπική 
επιχειρηματικότητα απαιτείται να δημιουργηθούν νέες βιοτεχνικές μονάδες, νέες επιχειρήσεις χειροτεχνίας, οικοτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και εμπορίου, καθώς και να εκσυγχρονιστούν ή/και να επεκταθούν οι ήδη 
υπάρχουσες. 
 
Στη παρούσα υποδράση δύνανται να ενταχθούν και επενδύσεις που περιγράφονται στην υποδράση 19.2.2.4 και που λόγω 
της εφαρμογής του κανόνα de minimis Καν. (ΕΕ) 1407/2013) δεν δύνανται να ενταχθούν στη δράση εκείνη. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός κάθε επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 600.000,00 ευρώ. 
 
Το ποσοστό ενίσχυσης της υπο-δράσης διαμορφώνεται ως εξής:  
 
α) 65% για μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΜΜΕ που λειτουργούν έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους, οι οποίες 
δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης. Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δεν υπόκεινται σε καταχώριση, η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από τη στιγμή που η 
επιχείρηση είτε αρχίζει την οικονομική της δραστηριότητα ή καθίσταται υπόχρεη καταβολής φόρου για την οικονομική της 
δραστηριότητα (αρ. 22 Καν. 651/2014)  
β) 55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, σύμφωνα με 
τον Περιφερειακό Χάρτη Ενισχύσεων (Καν. 651/2014) και  
γ) 45% για μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, σύμφωνα με τον 
Περιφερειακό Χάρτη Ενισχύσεων (Καν. 651/2014). 
 
Οι επενδύσεις οικοτεχνίας που δύνανται να ενταχθούν στη δράση αυτή αφορούν επενδυτές που δεν έχουν ως κύριο 

επάγγελμα τη γεωργία. Κατά τα λοιπά και στις επενδύσεις αυτές τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 4235/2014. 
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Κριτήρια επιλογής αιτήσεων 19.2.3.4 
 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης 
19.2.3.4 

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 

Αίτηση ενίσχυσης - 
Πρόσκληση 

5 

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  0% των στόχων που αφορούν 

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 

Φωτοτυπία 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

5 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό 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 
Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, 
καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

5 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 
και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

6 
Προώθηση  επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

Βεβαίωση ΟΑΕΔ 5 
άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

9 Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 5 
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Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 
φύση της πρότασης. 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 

50 
Πτυχίο ή Βεβαίωση 

σπουδών 

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) 

 

Έναρξη με σχετικό 
ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή 

Βεβαίωση 
εργοδότη/φορέα 

5 

16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 

Βεβαίωση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος, 

προηγούμενου 
μήνα της Αιτήσεως 

Στήριξης 

4 

17 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 
Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 
5 

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 
Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 
δαπάνες 

5 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

21 
Εγκατάσταση συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. 
ISO 14.000, EMAS) 

Ναι 100 Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 
5 

Όχι 0 

24 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές 

μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο 

100 

Αίτηση 
Στήριξης/Σχετική 

Πρόσκληση 
10 

Η παραγωγική διαδικασία στο 
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή 

προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 
συστημάτων αυτοματισμού-

ελέγχου-καταγραφής δεδομένων 
στην παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση 
των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή μιας 
σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας 

παραγωγής για τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της 

οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με 
τον όγκο παραγωγής της, την 

ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος 
παραγωγής της 

50 
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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 Αίτηση Στήριξης 

5 

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 
Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 
Εγκατάστασης, 
Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 
Αιτήσεις για την 

έκδοση των 
προηγούμενων. 

5 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 
30 

29 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 

100 Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

4 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0  

30 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 
και ποιοτικών σημάτων / προτύπων 

100 Αίτηση Στήριξης 5 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 

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

δικαιολογητικά 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  
και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

0 
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33 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 
είδος και το μέγεθος του έργου 

50 

Αίτηση Στήριξης 2 
Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου 

50 

34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 Αίτηση Στήριξης, 
Οδηγία (ΕΟΚ) 

75/268) 
5 Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 Αίτηση Στήριξης, 
Σχετικά Κριτήρια 

ΠΑΑ και 
Περιφέρειας 

5 
Όχι 0 

 

Σημ. 1: Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή 

βάσης),απορρίπτονται. 
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19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων 
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι 
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
(Κωδικός υποδράσης 19.2.3.5 ) 

 

Περιγραφή υποδράσης 

 

Η δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό μεσαίων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που παρέχουν 
υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης καθώς και των επισκεπτών της (π.χ. 
παιδικοί σταθμοί, ιδιωτικά σχολεία, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, 
συνεργεία, μεσιτικά γραφεία, φροντιστήρια, κ.λ.π.). Η διάρθρωση του τριτογενή τομέα στην περιοχή μπορεί να 
χαρακτηριστεί πολυκλαδική, αλλά με τις  αδυναμίες σε όλους τους κλάδους.  
 
Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχει μειωμένη ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τα αστικά κέντρα ως προς τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες και ευκαιρίες, που επιδεινώνεται στα πλαίσια της γενικότερης οικονομικής κρίσης και οδηγεί σε κλείσιμο πολλές 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού. Από την άλλη η διαμόρφωση ευνοϊκών 
προϋποθέσεων για διαβαλκανική συνεργασία και συνεργασία με παρευξείνιες χώρες, προσδίδει νέα δυναμική για την 
οικονομία της περιοχής παρέμβασης, εάν δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της 
ανταγωνιστικότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί. Άρα υπάρχει ανάγκη 
στήριξης της ίδρυσης ή/και του εκσυγχρονισμού ή/και της επέκτασης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
του αγροτικού πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης σε όλους τους κλάδους της τοπικής επιχειρηματικότητας.  
 
Στη παρούσα υποδράση δύνανται να ενταχθούν και επενδύσεις που περιγράφονται στην υποδράση 19.2.2.5 και που λόγω 
της εφαρμογής του κανόνα de minimis Καν. (ΕΕ) 1407/2013) δεν δύνανται να ενταχθούν στη δράση εκείνη. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός κάθε επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 600.000,00 ευρώ. 
 

Το ποσοστό ενίσχυσης της υπο-δράσης διαμορφώνεται ως εξής:  

α) 65% για μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΜΜΕ που λειτουργούν έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους, οι οποίες 

δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης. Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που 

δεν υπόκεινται σε καταχώριση, η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από τη στιγμή που η 

επιχείρηση είτε αρχίζει την οικονομική τους δραστηριότητα ή καθίσταται υπόχρεη καταβολής φόρου για την οικονομική της 

δραστηριότητα (αρ. 22 Καν. 651/2014)  

β) 55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, σύμφωνα με 

τον Περιφερειακό Χάρτη Ενισχύσεων (Καν. 651/2014) και  

γ) 45% για μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, σύμφωνα με τον 

Περιφερειακό Χάρτη Ενισχύσεων (Καν. 651/2014). 
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Κριτήρια επιλογής αιτήσεων 19.2.3.5 
 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης 
19.2.3.5 

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 

Αίτηση ενίσχυσης - 
Πρόσκληση 

5 

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  0% των στόχων που αφορούν 

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 

Φωτοτυπία 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

5 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό 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 
Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, 
καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

5 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 
και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

6 
Προώθηση  επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

Βεβαίωση ΟΑΕΔ 5 
άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

9 Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 5 
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Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 
φύση της πρότασης. 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 

50 
Πτυχίο ή Βεβαίωση 

σπουδών 

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) 

 

Έναρξη με σχετικό 
ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή 

Βεβαίωση 
εργοδότη/φορέα 

5 

12 
Συμμετοχή σε υφιστάμενα και 

τοπικά δίκτυα ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

Ναι 100 
Βεβαίωση από το 

σχετικό Τοπικό 
Δίκτυο 5 

Όχι 0  

16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 

Βεβαίωση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος, 

προηγούμενου 
μήνα της Αιτήσεως 

Στήριξης 

3 

17 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 
Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 
2 

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 
Αίτηση 

Στήριξης/Επιλέξιμες 
δαπάνες 

5 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

21 
Εγκατάσταση συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. 
ISO 14.000, EMAS) 

Ναι 100 Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 
5 

Όχι 0 

25 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 
καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 
100 

Αίτηση 
Στήριξης/Σχετική 

Πρόσκληση 
5 

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 Αίτηση Στήριξης 

5 
Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

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

Μονάδες Εργασίας). 

60  
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Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

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

Μονάδες Εργασίας). 

30  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου δεν προβλέπεται 

δημιουργία θέσεων εργασίας 
0  

27 
Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 100 
Εγκεκριμένα 

Αρχιτεκτονικά 
Σχέδια από 

Αρμόδιο Φορέα, 
Σχετικό ΦΕΚ, 

Σχετικά  Τοπικά 
Σύμφωνα. 

5 

Παραδοσιακός οικισμός 50 

28 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 
Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 
Εγκατάστασης, 
Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 
Αιτήσεις για την 

έκδοση των 
προηγούμενων. 

5 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 
30 

29 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 

100 Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

3 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0  

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 

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

δικαιολογητικά 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 

Αίτηση Στήριξης 2 
Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου 

50 
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34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 Αίτηση Στήριξης, 
Οδηγία (ΕΟΚ) 

75/268) 
5 Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

37 Αναγκαιότητα της πράξης 

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 
100 

Αίτηση Στήριξης, 
Πρόσκληση, 

Βεβαίωση από 
Αρμόδια Δημοτική 

Αρχή. 

5 
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 
Ενότητα 

0 

38 
Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 Αίτηση Στήριξης, 
Σχετικά Κριτήρια 

ΠΑΑ και 
Περιφέρειας 

5 
Όχι 0 

 

Σημ. 1: Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή 

βάσης),απορρίπτονται. 
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19.2.3.6 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων 
οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. 
 

(Κωδικός υποδράσης 19.2.3.6 ) 

 

Περιγραφή υποδράσης 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης ενισχύονται οι επενδύσεις στον τομέα της οικοτεχνίας, σύμφωνα με το άρθρο 56§2 
του Νόμου 4235/2014 (όπως ισχύει κάθε φορά) με βασικά στοιχεία τα εξής: 
 
Α) μεταποίηση, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένειά 
του, στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.  
 
Β) δικαιούχους που έχουν δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, δηλαδή φυσικά 
πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων καθώς και 
τα μέλη της οικογένειάς τους. 
 
Γ) υποψηφίους δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι ή εγγράφονται στο σχετικό Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας, 
με καταγραφή των παραγωγών και των προϊόντων τους. 
 
Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής είναι:  

 Προϊόντα δημητριακών  

 Αρτοσκευάσματα  

 Ζυμαρικά  

 Γλυκίσματα  

 Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες,  

 Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια 
έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων. 

 Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες ελιάς, τουρσιά, 
σάλτσες.  

 Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά.  

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

 Γαλακτοκομικά προϊόντα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη με αριθμ.3724/162303/22.12.14 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 3438 /Β/2014).  

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

 Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης ενισχύονται και τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 
52 του Νόμου 4235/2014 (όπως ισχύει κάθε φορά), είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες λειτουργούν με έμφαση στις 
τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής και η οποίες 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. 
Μπορούν, εφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές και δυνατότητες, να αναπτύσσουν δραστηριότητες εκπαίδευσης, 
πρόληψης και προάσπισης υγείας, καθώς και αθλητισμού. Προβλέπεται σχετική πιστοποίηση (κατοχύρωση σήματος). 
Θα στηριχθούν επενδύσεις προϋπολογισμού έως 600.000,00€.   

Το ποσοστό ενίσχυσης επί των επιλέξιμων δαπανών καθορίζεται σε ποσοστό 50% σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και 

τον Καν. 702/2014 όπου η επένδυση αφορά μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν 

ή μη γεωργικό προϊόν αντίστοιχα. 
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Κριτήρια επιλογής αιτήσεων 19.2.3.6 
 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης 
19.2.3.6 

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 

Αίτηση ενίσχυσης - 
Πρόσκληση 

5 

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  0% των στόχων που αφορούν 

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 

Φωτοτυπία 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

5 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό 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 
Φωτοτυπία 

ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, 
καταστατικό 

εταιρικού σχήματος 

5 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 
και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

6 
Προώθηση  επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

Βεβαίωση ΟΑΕΔ 5 
άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

9 Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 5 
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Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 
φύση της πρότασης. 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 
φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 

50 
Πτυχίο ή Βεβαίωση 

σπουδών 

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) 

 

Έναρξη με σχετικό 
ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή 

Βεβαίωση 
εργοδότη/φορέα 

5 

12 
Συμμετοχή σε υφιστάμενα και 

τοπικά δίκτυα ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

Ναι 100 
Βεβαίωση από το 

σχετικό Τοπικό 
Δίκτυο 

 

Όχι 0   

16 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 

Βεβαίωση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος, 

προηγούμενου 
μήνα της Αιτήσεως 

Στήριξης 

5 

17 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 
Σχετική Δήλωση 

Οδηγίας 
5 

Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0  

23 
Προστασία περιβάλλοντος (στις 

περιπτώσεις όπου δεν γίνει η 
χρήση των ανωτέρω) 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 
100 

Αίτηση 
Στήριξης/Επιλέξιμες 

δαπάνες 
5 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος 

μικρότερο του 5% 
0 

24 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές 

μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο 

100 

Αίτηση 
Στήριξης/Σχετική 

Πρόσκληση 
10 

Η παραγωγική διαδικασία στο 
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή 

προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 
συστημάτων αυτοματισμού-

ελέγχου-καταγραφής δεδομένων 
στην παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση 
των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή μιας 
σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας 

παραγωγής για τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της 

οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με 
τον όγκο παραγωγής της, την 

ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος 
παραγωγής της 

50 
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28 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 
Άδεια Λειτουργίας, 

Άδεια 
Εγκατάστασης, 
Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, 
Αιτήσεις για την 

έκδοση των 
προηγούμενων. 

5 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 
30 

29 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 

100 Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

3 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0  

30 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 
και ποιοτικών σημάτων / προτύπων 

100 Αίτηση Στήριξης 5 

32 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 

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

δικαιολογητικά 

100 

Αίτηση Στήριξης 5 

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 

Αίτηση Στήριξης 2 
Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου 

50 

34 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

Αίτηση Στήριξης 10 

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

60 

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

30 

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0 
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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 Αίτηση Στήριξης 5 

36 
Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα 

με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 Αίτηση Στήριξης, 
Οδηγία (ΕΟΚ) 

75/268) 
5 Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

Σημ. 1: Προτάσεις οι οποίες δεν συμπληρώνουν το 30% της συνολικής βαθμολογίας (γραμμή 

βάσης),απορρίπτονται. 
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Περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων προτάσεων 
 

Η ΕΔΠ δύναται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης και της 

εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, με απόφαση της να εγκρίνει αιτήσεις στήριξης, μιας ή 

περισσότερων υποδράσεων, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας (και μεγαλύτερη της ελάχιστης 

τεθείσας από την ΟΤΔ βαθμολογίας), πέραν του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης υποδράσης, 

εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις:  

1. είτε κατόπιν απόφασής της, για υπερδεύσμευση της τρέχουσας πρόσκλησης, μέχρι το 110% 

του προϋπολογισμού του ΤΠ. 

2. είτε κατόπιν απόφασής της από ανακατανομή πόρων εντός θεματικών κατευθύνσεων του ΤΠ, 

χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης. 

3. είτε από ανακατανομή πόρων μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων του ΤΠ, χωρίς αύξηση του 

προϋπολογισμού της πρόσκλησης. 

4. είτε από υπερδεύσμευση της τρέχουσας πρόσκλησης, πέραν το 110% του προϋπολογισμού 

του ΤΠ 

Στην περίπτωση (3) θα πρέπει να έχει προηγηθεί και εγκριθεί σχετικό αίτημα, με σύμφωνη γνώμη της 

ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας. 

Στην περίπτωση (4) θα πρέπει η ΟΤΔ να αιτηθεί υπερδεύσμευση πόρων από την ΕΥΕ ΠΑΑ. Η ΕΥΕ ΠΑΑ 

2014-2020 αποφασίζει σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 για την έγκριση ή όχι του σχετικού 

αιτήματος. 

Σε περιπτώσεις ισοβαθμούντων δυνητικών δικαιούχων, εντάσσονται όλοι εφόσον επαρκεί ο 

προϋπολογισμός της υποδράσης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εντάσσεται κανείς από τους 

ισοβαθμούντες. 
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Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες 
 

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

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 
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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 επένδυσης 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, τηλεφωνία 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 Καν. (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 των30.000. 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. 
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• Κατασκευή οικίσκου – αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης – εξυπηρέτησης της επένδυσης, 

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

• Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης. 

• Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας).17. 

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

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

του παρόντος Άρθρου, είναι: 

• Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 

αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία 

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

εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση). 

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

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

παρόντος Άρθρου, είναι: 

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

της επιχείρησης. 

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

οχήματα μεταφοράς ΑΜΕΑ σε επενδύσεις συνδεόμενες με την υγεία.) 

19. Ειδικά για την Υποδράση 19.2.6.2: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων 1 έως 

13, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 

• Ειδικές διαμορφώσεις χώρων π.χ. κορμοπλατείες. 

• Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης. 

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

εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης και της γεωμορφολογίας της 

περιοχής. 

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

• Εξοπλισμός για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας. 

• Δαπάνες πιστοποίησης προέλευσης ξυλείας, συστημάτων δέουσας επιμέλειας, λογισμικού 

παρακολούθησης δασών και εμπορικών σημάτων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιλέξιμος ο 

κατάλληλος εξοπλισμός ή συστήματα εξοπλισμού όχι όμως τα λειτουργικά κόστη. 

• Δαπάνες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης δασών ή ισοδύναμων μέσων, διαχειριστικές 

εκθέσεις, πίνακες υλοτομίας. 

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

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

παρόντος Άρθρου, είναι: 

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

σκοπιμότητας, έρευνα αγοράς, εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων των δικαιούχων. 

• Δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό τους 

σχέδιο. 

• Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας, το 

συντονισμό της και την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου(αμοιβές ήδη 

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

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

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

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

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

σχετίζονται με την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες που αφορούν στην 

υλοποίηση του έργου/επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου (όπως δημιουργία 

ιστοσελίδας, φυλλαδίων, διοργάνωση ημερίδων, έξοδα μετακίνησης, κόστος μεταφράσεων). 

• Απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

• Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, 

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

επαγγελματικά αυτοκίνητα μεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ. 

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

λογότυπο, αγορά επίπλων και εξοπλισμού γραφείου, εξοπλισμός για εκθέσεις 

κλπ).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. 
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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. 
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