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Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής 

ΔΡΑΣΗ 
ΥΠΟ-

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΕΩΣ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

19.2.1 Μεταφορά 
γνώσεων & 

ενημέρωσης. 
19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 100% 1407/2013 30.000,00 

19.2.2: Ανάπτυξη / 
βελτίωση  της 

επιχειρηματικότητας 
και 

ανταγωνιστικότητας 
της περιοχής 

εφαρμογής σε 
εξειδικευμένους 

τομείς, περιοχές ή 
δικαιούχους 

19.2.2.2 
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με 

αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
50% 

1407/2013 

130.000,00 

19.2.2.3 
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 
65%  243.750,00 

19.2.2.6 
Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 
65% 130.000,00 

19.2.3: Οριζόντια 
ενίσχυση στην 

ανάπτυξη / βελτίωση 
της 

επιχειρηματικότητας 
και 

ανταγωνιστικότητας 
της περιοχής 
εφαρμογής 

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. 
50% 

1305/2013, 
παράρτημα ΙΙ 

233.500,00 

19.2.3.3 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 

των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
45% 

651/2014, 
άρθρο 14 

571.500,00 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιομηχανίας, χειροτεχνίας, παραγωγής 
ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής.    
45% 

651/2014, 
άρθρο 14 

157.500,00 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την 

εξυπηρέτηση  
των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

45% 
651/2014, 
άρθρο 14 

180.000,00 

19.2.7 Συνεργασία 
μεταξύ διαφορετικών 

παραγόντων 
19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή 
χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών 

υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 
65%  65.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.741.250,00 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Αναλυτική περιγραφή προκηρυσσόμενων Δράσεων και Υποδράσεων  του Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER  

Τίτλος Δράσης Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης. 

Κωδικός Δράσης 19.2.1 

Τίτλος Υπο-Δράσης Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

Κωδικός Υπο-

Δράσης 
19.2.1.2 

Νομική βάση Άρθρο 14 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης 

Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση φορέων για τη μεταφορά γνώσεων και την ενημέρωση, με στόχο την ενίσχυση 
γνώσεων και δεξιοτήτων στο θεματικό αντικείμενο: 

 Σύνδεση παραγωγικών κλάδων αγρο – διατροφής, περιβάλλοντος και πολιτισμού με τον  τουρισμό.  

 Εφαρμογή ΤΣΠ. 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν θεωρητική εκπαίδευση και στα πλαίσια των εργαστηρίων θα πραγματοποιείται και 
πρακτική προσέγγιση του αντικειμένου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις 
επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης θα πραγματοποιηθούν κατ’ εκτίμηση τρία (3) προγράμματα με 
συμμετέχοντες έως 15 άτομα.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε προγράμματος κατάρτισης δεν θα υπερβαίνει τα 10.000€ 

Ωφελούμενοι της υπο-δράσης θα είναι: 

 επιχειρηματίες και στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων.  

Για την υλοποίηση της υπο-δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την 

εφαρμογή της, ενώ αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 

Η παρεχόμενη στήριξη διέπεται από τον Κανονισμό του γενικού De Minimis  (EE) 1407/2013, με ένταση ενίσχυσης 100%. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

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

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

υπομέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 30.000 0,64% 0,53% 

Δημόσια Δαπάνη 30.000 1,01% 0,76% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0 0% 0% 
 

Περιοχή Εφαρμογής 

Περιοχή εφαρμογής τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ 

Δικαιούχοι 

 Φορείς υλοποίησης δράσεων μεταφοράς, γνώσης και ενημέρωσης. 
Κατηγορία Δικαιούχου - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

Καν.(ΕΕ) 1407/2013// Προϋπολογισμός προτεινόμενης πράξης ≤ 20.000€ //Ποσοστό Ενίσχυσης 100% // 
19.2_028 

Καθεστώς Ενίσχυσης - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

Καν.(ΕΕ) 1407/2013 //προϋπολογισμός προτεινόμενης δαπάνης ≤ 20.000// Ποσοστό Ενίσχυσης 100% 
//19.2_028 
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Τίτλος Δράσης 
Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 

εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους  

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

Τίτλος Υπο-Δράσης 

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός Υπο-

Δράσης 
19.2.2.2 

Νομική βάση Άρθρο 17 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης 

Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης, εμπορίας ή/και ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν (προϊόντα εκτός Παραρτήματος Ι της Συνθήκης) και συγκεκριμένα 
στοχεύει στην επέκταση και εκσυγχρονισμό αποκλειστικά υφιστάμενων επιχειρήσεων:  

 Ζυθοποιίας. 

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

 Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων. 

 Μονάδες πυρηνελαιουργείων. 

 Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης. 

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

 Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών. 

 Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. 

Στόχος της υπο-δράσης είναι η ενίσχυση  και ανάπτυξη της καθετοποιημένης αγροτικής παραγωγής, η οποία θα  
ενισχύσει το αγροτικό εισόδημα και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της περιοχής 
παρέμβασης.  
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις και επιχειρηματικά σχέδια που στοχεύουν: 

 Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

 Στην περαιτέρω ανάπτυξη του labeling των υφιστάμενων προϊόντων. 

 Στη δημιουργία νέου branding – νέων προϊόντων. 

 Στην ανάπτυξη προϊόντων σύμφωνα με τις παραγωγικές δυνατότητες. 
Ενισχύεται ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση – βελτίωση - προσαρμογή στις (σύγχρονες) ανάγκες της επιχείρησης, 
καθώς και η μετεγκατάσταση και η συγχώνευση μονάδων παραγωγής, όταν συνοδεύονται από εκσυγχρονισμό και 
αναβάθμιση. 
Για την υλοποίηση της υπο-δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την 

εφαρμογή της, ενώ αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

υπομέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 260.000,00 5,54% 4,57% 

Δημόσια Δαπάνη 130.000,00 4,39% 3,29% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 130.000,00 7,49% 7,49% 
 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης  

Δικαιούχοι 

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που αποτελούν Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

Κατηγορία Δικαιούχου - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 
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Καν.(ΕΕ) 1305/2013 άρθρο 17 // Η πράξη είναι σύμφωνη με τους ειδικούς όρους εφαρμογής της υπο-δράσης 
// Ποσοστό Ενίσχυσης 50% // 19.2_002 

Καθεστώς Ενίσχυσης - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

Καν.(ΕΕ) 1407/2013 // Ποσοστό Ενίσχυσης 50% //  
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Τίτλος Δράσης 
Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 

εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους  

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

Τίτλος Υπο-Δράσης Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός Υπο-

Δράσης 
19.2.2.3 

Νομική βάση Άρθρο 19 Καν (ΕΕ)1305/2013  

Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης 

Χαρακτηριστικό της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης είναι η επικράτηση της ‘mainstream’ 
τουριστικής προσφοράς (μαζικός τουρισμός) με κύριες συνέπειες την υποβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού 
προϊόντος και την υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας περιοχών με υψηλή ροή επισκεπτών.  

Στόχος της υπο-δράσης είναι η αντιμετώπιση – αναστροφή των παραπάνω φαινόμενων μέσω της στήριξης 
εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού, γεγονός που προκύπτει από την αυξανόμενη ζήτηση και τη συνεχή 
αύξηση τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος. Ο εν λόγω υπο - κλάδος μπορεί να αποτελέσει το βασικό πυλώνα, στον οποίο 
μπορεί να βασιστεί η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και επιμήκυνση – χρονική διαφοροποίηση της 
τουριστικής περιόδου. 

Η υπό-δράση αφορά σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Δ.Ε. Λαγανά και ειδικότερα στα όρια του Εθνικού Θαλάσσιου  
Πάρκου και  δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά στον κλάδο του εναλλακτικού 
ή/και θεματικού τουρισμού ενισχύοντας δραστηριότητες όπως:  

  Φυσιολατρικός τουρισμός,  

  οικοτουρισμός,  

  γαστρονομικός τουρισμός,  

  trekking,  

  surfing,  

  περιβαλλοντικός τουρισμός,  

  θαλάσσιος και καταδυτικός τουρισμός,  

  Λοιπές δραστηριότητες τουρισμού υπαίθρου. 

Η υπο-δράση δεν περιλαμβάνει την ενίσχυση υποδομών διανυκτέρευσης. 

Για την υλοποίηση της υπο-δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρμογή της, ενώ αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

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

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 375.000 7,99% 6,60% 

Δημόσια Δαπάνη 243.750 8,23% 6,17% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 131.250 7,56% 7,56% 
 

Περιοχή Εφαρμογής 

ΔΚ Λιθακιάς, Μουζακίου, Παντοκράτορος και ΤΚ Καλαμακίου, Κερίου 

Δικαιούχοι 

 Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που αποτελούν  
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

Κατηγορία Δικαιούχου - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

Καν.(ΕΕ) 1407/2013 // Η πράξη είναι σύμφωνη με τους ειδικούς όρους εφαρμογής της υπο-δράσης // Ποσοστό 
Ενίσχυσης 65% // 19.2_029 



1η Πρόσκληση_CLLD/LEADER_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 

Παράρτημα ΙΙ_1 ΟΔΗΓΟΣ                                                                                                                                                 Σελίδα 8 από 61 

 

 

 

Καθεστώς Ενίσχυσης - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

Καν.(ΕΕ) 1407/2013 //Ποσοστό Ενίσχυσης 65% . 
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 Τίτλος Δράσης 
Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους  

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

Τίτλος Υπο-Δράσης 
Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός Υπο-Δράσης 19.2.2.6 

Νομική βάση Άρθρο 19 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 και Καν (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) 

Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης 

Στόχος της υπο-δράσης είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης με όρους «ποιότητας» και 
αξιοποίησης του τοπικού παραγωγικού κεφαλαίου για την εξασφάλιση ενός συμπληρωματικού εισοδήματος για τους 
κατοίκους της περιοχής παρέμβασης με σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωση τους και κατ’ επέκταση τη συγκράτηση του 
αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο. Για το σκοπό αυτό θα ενισχυθούν επενδύσεις για την πρόοδο και βελτίωση του 
μεταποιητικού κλάδου των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.  

Ειδικότερα σε επίπεδο υπο-δράσης θα στηριχθούν επενδύσεις στον τομέα  της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων από 
επαγγελματίες αγρότες, καθώς και στον τομέα της Οικοτεχνίας και συγκεκριμένα για την ίδρυση, επέκταση, 
εκσυγχρονισμό μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής που λειτουργούν κατά το άρθρο 56 του Ν. 4235 (ΦΕΚ 
32/Α/2014) και την Υ.Α. 4912/120862 (ΦΕΚ 2468/τ.Β’/17.11.2015).τα είδη των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής ορίζονται 
ρητά στην Υ.Α. 4912/120862 (ΦΕΚ 2468/τ.Β’/17.11.2015) όπως τροποποιήθηκε με την  Υ.Α. 345/23924 (ΦΕΚ 866/τ. Β’ / 
16.3.2017).Σε περίπτωση υφιστάμενων μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής απαιτείται η εγγραφή των 
υπευθύνων των μονάδων αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ). 

Προτεραιότητα θα δοθεί στις επενδύσεις  από νέους (κάτω των 35 ετών) και γυναίκες. 

Για την υλοποίηση της υπο-δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρμογή της, ενώ αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 200.000 4,26% 3,52% 

Δημόσια Δαπάνη 130.000 4,39% 3,29% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 70.000 4,03% 4,03% 
 

Περιοχή Εφαρμογής 

Περιοχή εφαρμογής τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ 

Δικαιούχοι 

• Πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ 

συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο ΚΗΜΟ). Η εγγραφή 

στο ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης 

του πίνακα κατάταξης, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης 

Κατηγορία Δικαιούχου - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

Καν.(ΕΕ) 1407/2013 // Η πράξη είναι σύμφωνη με τους ειδικούς όρους εφαρμογής της υπο-δράσης // Ποσοστό 
Ενίσχυσης 65% // 19.2_029 

Καθεστώς Ενίσχυσης - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

Καν.(ΕΕ) 1407/2013 // Ποσοστό Ενίσχυσης 65%. 
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Τίτλος Δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής παρέμβασης.   

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος Υπο-Δράσης Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και /ή 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός Υπο-Δράσης 19.2.3.1 

Νομική βάση Άρθρο 17 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης 

Στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης με όρους «ποιότητας» και 
αξιοποίησης του παραγωγικού και κοινωνικού κεφαλαίου στον πρωτογενή τομέα.  

Η περιοχή εφαρμογής χαρακτηρίζεται από παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. 
Για το λόγο αυτό σε επίπεδο υπο-δράσης, επιδιώκεται η ανάδειξη του παράγοντα «ποιότητα», «προστιθέμενη αξία» και 
«υπεραξία»  μέσα από τη στήριξη νέων, καινοτόμων και πιστοποιημένων προϊόντων.  

Στη βάση αυτή η Υπο-δράση θα εξασφαλίσει στήριξη σε επενδύσεις για τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν (Παράρτημα Ι της Συνθήκης), με έμφαση σε αγροτικά προϊόντα 
ποιότητας και  προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. 

Συγκεκριμένα θα ενισχυθούν ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις (με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό 
αυτών), μονάδων παραγωγής και, μονάδες διαχείρισης προϊόντων των παρακάτω τομέων και κατεξοχήν καινοτόμων 
δράσεων στους κλάδους: 

• Κρέας - πουλερικά - κουνέλια (παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, 
μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων) 

• Γάλα (επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτι) 

• Διάφορα Ζώα (μελισσοκομία - σηροτροφία - σαλιγκαροτροφία) 

• Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 

• Οίνος 

• Οπωροκηπευτικά 

• Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων) 

• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 

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

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που δίνουν έμφαση:  

α) στη σύγχρονη συσκευασία με σχηματισμό ταυτότητας - brand, εκλεπτυσμένο design και labeling, υψηλής ποιότητας 
εκτυπώσεις και πρωτότυπα γραφικά, φιλικά προς το περιβάλλον υλικά συσκευασίας (π.χ. ανακυκλώσιμα, 
βιοδιασπώμενα, ελαφρύτερα),  

β) στη μικροσυσκευασία και micro-συσκευασία, στην πλύση, αποφλοίωση και τεμαχισμό (π.χ. convenience foods),  

γ) στη μίξη συναφών ή συμπληρωματικών προϊόντων για άμεση χρήση (π.χ. ready to eat),  

δ) σε νέα προϊόντα (π.χ. χυμοί λαχανικών, φύτρα) και τεχνολογικές μεθόδους (π.χ. ελεγχόμενες και τροποποιημένες 
ατμόσφαιρες). 

ε) σε αγροτικά προϊόντα ποιότητας και  προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, με παράλληλη ανάπτυξη συστημάτων 
ποιότητας 

Για την υλοποίηση της υπο-δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρμογή της, ενώ αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 
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Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 467.000 9,95% 8,21% 

Δημόσια Δαπάνη 
233.500 7,89% 5,91% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
233.500 13,45% 13,45% 

 

Περιοχή Εφαρμογής 

Περιοχή εφαρμογής τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ 

Δικαιούχοι 

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 
Ειδικά για τις νέες επιχειρήσεις εφαρμόζεται η Υ.Α. οικ. 32790/392/Φ.15 «Απλούστευση πλαισίου άσκησης 

μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών 

διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας» (ΦΕΚ 1061/τ. Β΄/28.3.2017). 

Κατηγορία Δικαιούχου - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

Καν.(ΕΕ) 1305/2013, παράρτημα ΙΙ // Ιόνια Νησιά//Ποσοστό Ενίσχυσης 50% // 19.2_002 

Καθεστώς Ενίσχυσης - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

Καν.(ΕΕ) 1305/2013, παράρτημα ΙΙ // Ποσοστό Ενίσχυσης 50%  
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Τίτλος Δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής παρέμβασης.   

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος Υπο-Δράσης Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός Υπο-Δράσης 19.2.3.3 

Νομική βάση Καν (ΕΕ) 651/2014  

Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης 

Χαρακτηριστικό της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή εφαρμογής είναι η επικράτηση της ‘mainstream’ 
τουριστικής προσφοράς (μαζικός τουρισμός). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον υψηλό βαθμό εξάρτησης από μεγάλους 
tour-operators, την έντονη εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης και σε κάποιες περιπτώσεις την υπέρβαση της 
φέρουσας ικανότητας των τουριστικών περιοχών αλλά και την υποβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού 
προϊόντος. 

Συνεπώς, η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην κατεύθυνση πιο αναβαθμισμένων και ολοκληρωμένων 
παρεχόμενων υπηρεσιών διαμονής, εστίασης και αναψυχής κρίνεται σκόπιμη. Σε μία εποχή όπου οι επισκέπτες 
αναζητούν ξεχωριστές εμπειρίες η προσαρμογή του τουριστικού τομέα στα νέα δεδομένα αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη για όλη την περιοχή παρέμβασης. 

Μέσω της υπο-δράσης θα δοθεί προτεραιότητα σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση, επέκταση ή 
εκσυγχρονισμό: 

• μικρής δυναμικότητας (έως και 25 κλίνες) υποδομών διανυκτέρευσης (ξενοδοχειακά καταλύματα εντός 
παραδοσιακών οικισμών ή διατηρητέων κτισμάτων, ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα 
δωμάτια-διαμερίσματα, αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, παραδοσιακά, 
διατηρητέα κτίσματα που προορίζονται για καταλύματα),  

• μικρής κλίμακας (έως και 80 καθίσματα) χώρων εστίασης και αναψυχής (με έμφαση στην ανάδειξη της 
τοπικής αρχιτεκτονικής, της Ιονικής ταυτότητας,και της τοπικής γαστρονομίας και γευστικής κουλτούραςτης 
Ζακύνθου), 

• επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (γραφεία 
ειδικού/εναλλακτικού τουρισμού, γραφεία οργάνωσης εκδρομών στη φύση και υπαίθρων δραστηριοτήτων, 
επισκέψιμοι χώροι γευσιγνωσίας/γαστρονομίας ). 

Για την υλοποίηση της υποδράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρμογή της, ενώ αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). Στην περίπτωση 
των υποδομών διανυκτέρευσης θα πρέπει να εφαρμόζεται η Κ.Υ.Α. 2986 (ΦΕΚ 3885/τ.Β΄2.12.2016) και  ειδικά για τις 
οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις η Υ.Α. 14129 (ΦΕΚ 1476/τ.Β’/14.7.2015 

Λόγω της χρήσης του Άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014: ι) ενισχύονται αποκλειστικά επενδύσεις που 
πληρούν τον όρο «αρχική επένδυση» όπως αυτός αναλύεται στον  «Πίνακα επεξήγησης όρων και 
συντμήσεων» της παρούσας πρόσκλησης και ιι) δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας 
και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

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

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
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 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
1.270.000 27,05% 22,34% 

Δημόσια Δαπάνη 571.500 19,31% 14,47% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 698.500 40,24% 40,24% 

 
 

Περιοχή Εφαρμογής 

Περιοχή εφαρμογής τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ 

Δικαιούχοι 

 Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που αποτελούν 
πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

Κατηγορία Δικαιούχου - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ (δύο επιλογές – συμπληρώνεται ανάλογα) 

Καν.(ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 // Δικαιούχος μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση // Ιόνια Νησιά // Ποσοστό 
Ενίσχυσης 45% // 19.2_013 

Καθεστώς Ενίσχυσης - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

Καν.(ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14// Ποσοστό Ενίσχυσης 45%  
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Τίτλος Δράσης 
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής παρέμβασης.   

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος Υπο-Δράσης 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

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

των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός  Υπο-Δράσης 19.2.3.4 

Νομική βάση Καν (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης 

Στόχος της υπο-δράσης είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 
της απασχόλησης, με όρους «ποιότητας» και αξιοποίησης του τοπικού παραγωγικού και κοινωνικού κεφαλαίου στο 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας, με απώτερο σκοπό την αύξηση της απασχόλησης και τη 
συγκράτηση του νεανικού και γυναικείου πληθυσμού και τη βελτίωση του τοπικού εισοδήματος. 
 
Προς αυτή την κατεύθυνση σε επίπεδο Υπο-δράσης θα στηριχθούν επενδύσεις σε μη γεωργικές δραστηριότητες και θα 
δοθεί προτεραιότητα στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό: 

 μονάδων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση π.χ. προϊόντα με συνδυασμό προϊόντων τύπου 
«δίσκου», σάλτσες με αρωματικά φυτά, προϊόντα με βάση το μούστο, συνδυασμένα προϊόντα κ.ά.  

 βιοτεχνικών και χειροτεχνικών μονάδων,  

 μονάδων παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης (π.χ. παραγωγής προϊόντων ένδυσης, κλωστοϋφαντουργίας, 
επεξεργασίας μετάλλου, πέτρας, ξύλου, δέρματος, κατασκευής ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής, 
εργαστήρια κεραµικής, αγιογραφίας, ψηφιδωτού, παραδοσιακών στολών, μουσικών οργάνων  κ.α.). 

Ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση – βελτίωση - προσαρμογή στις (σύγχρονες) ανάγκες της 
επιχείρησης, ο εξοπλισμός (μηχανολογικός κ.ά), η μετεγκατάσταση και η συγχώνευση μονάδων (με ταυτόχρονο 
εκσυγχρονισμό αυτών) .  
Για την υλοποίηση της υπο-δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την 

εφαρμογή της, ενώ αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 

Λόγω της χρήσης του Άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014: ι) ενισχύονται αποκλειστικά επενδύσεις που 

πληρούν τον όρο «αρχική επένδυση» όπως αυτός αναλύεται στον  «Πίνακα επεξήγησης όρων και 

συντμήσεων» της παρούσας πρόσκλησης και ιι) δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας και 

επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
350.000 7,45% 6,16% 

Δημόσια Δαπάνη 157.500 5,32% 3,99% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 192.500 11,09% 11,09% 

 
 

Περιοχή Εφαρμογής 

Περιοχή εφαρμογής τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ 

Δικαιούχοι 
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 • Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

 Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και άλλες 
διατάξεις». 

Ειδικά για τις νέες επιχειρήσεις εφαρμόζεται η Υ.Α. οικ. 32790/392/Φ.15 «Απλούστευση πλαισίου άσκησης 

μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών 

διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας» (ΦΕΚ 1061/τ. Β΄/28.3.2017). 

Όλα τα είδη των επιχειρήσεων θα πρέπει να αποτελούν Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

Κατηγορία Δικαιούχου - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ (δύο επιλογές – συμπληρώνεται ανάλογα) 

Καν.(ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 // Δικαιούχος μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση // Ιόνια Νησιά // Ποσοστό 
Ενίσχυσης 45% // 19.2_013 

 
Καθεστώς Ενίσχυσης - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

 

Καν.(ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 // Ποσοστό Ενίσχυσης 45%  
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Τίτλος Δράσης 
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής  

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος Υπο-Δράσης 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού 

(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός  Υπο-Δράσης 19.2.3.5 

Νομική βάση Καν (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης 

Στόχος της υπο-δράσης είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης στον 
τοπικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα, λόγω της νησιωτικότητας της περιοχής παρέμβασης σε πολλές περιοχές παρατηρείται 
έλλειψη (ή έντονη συγκέντρωση στο αστικό κέντρο της Ζακύνθου) σημαντικών υπηρεσιών, οι οποίες  διευκολύνουν – 
υπηρετούν την καθημερινότητα του τοπικού πληθυσμού.  
Σε επίπεδο Υπο-δράσης, επιδίωξη είναι η οριζόντια υποστήριξη της περιοχής παρέμβασης και η συγκράτηση των νέων 
και των επιστημόνων, μέσω της στήριξης επαγγελμάτων που εξυπηρετούν βασικές κοινωνικές και άλλες ανάγκες και 
σχετίζονται με την «καθημερινότητα» των κατοίκων και εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή διαβίωση και ένα αστικό 
επίπεδο ζωής. 
Προς αυτή την κατεύθυνση θα στηριχθούν επενδύσεις για την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στον 
τομέα της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, κοινωνικών και ψυχαγωγικών υπηρεσιών όπως:  
• ιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί και φροντιστές.  
• δραστηριότητες στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας και των τεχνών, του θεάματος, του πολιτισμού και 
του αθλητισμού. 
 
Προτεραιότητα θα δοθεί στην ίδρυση επιχειρήσεων στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, βάσει του Ν.4019/2011. 
Για την υλοποίηση της υπο-δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρμογή της, ενώ αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 

Λόγω της χρήσης του Άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014: ι) ενισχύονται αποκλειστικά επενδύσεις που 
πληρούν τον όρο «αρχική επένδυση» όπως αυτός αναλύεται στον  «Πίνακα επεξήγησης όρων και 
συντμήσεων» της παρούσας πρόσκλησης και ιι) δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας και 
επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
400.000 8,52% 7,04% 

Δημόσια Δαπάνη 180.000 6,08% 4,56% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 220.000 12,67% 12,67% 

 
 

Περιοχή Εφαρμογής 

Περιοχή εφαρμογής τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ 

Δικαιούχοι 

• Πολύ μικρές, μικρές, επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 
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• Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και άλλες 
διατάξεις». 
Ειδικά για τις νέες επιχειρήσεις εφαρμόζεται η Υ.Α. οικ. 32790/392/Φ.15 «Απλούστευση πλαισίου άσκησης 

μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών 

διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας» (ΦΕΚ 1061/τ. Β΄/28.3.2017). 

Όλα τα είδη των επιχειρήσεων θα πρέπει να αποτελούν Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

Κατηγορία Δικαιούχου - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ (δύο επιλογές – συμπληρώνεται ανάλογα) 

Καν.(ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 // Δικαιούχος μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση // Ιόνια Νησιά // Ποσοστό 
Ενίσχυσης 45% // 19.2_013 

 
Καθεστώς Ενίσχυσης - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

 

Καν.(ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 // Ποσοστό Ενίσχυσης 45%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1η Πρόσκληση_CLLD/LEADER_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 

Παράρτημα ΙΙ_1 ΟΔΗΓΟΣ                                                                                                                                                 Σελίδα 18 από 61 

 

 

 

 
Τίτλος Δράσης Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Κωδικός Δράσης 19.2.7 

Τίτλος Υπο-Δράσης 

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την 

κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία 

τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 

Κωδικός  Υπο-Δράσης 19.2.7.3 

Νομική βάση Άρθρο 35 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης 

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας μέσα από νέα και καινοτόμα προϊόντα και 
υπηρεσίες στους παραγωγικούς κλάδους και στο σύμπλεγμα «Αγροδιατροφή -Τουρισμός-Πολιτισμός- Περιβάλλον» που 
προκύπτουν από συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων. Ευρύτερος στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η 
ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με βιώσιμες προοπτικές και η εμπέδωση κουλτούρας καινοτομίας.  
Σε αυτό το πλαίσιο μέσω της υπο-δράσης ενισχύονται δικτυώσεις (clusters) μεταξύ πολύ μικρών ή / και μικρών 
επιχειρήσεων (ομοειδών και αλληλοσυμπληρούμενων), με στόχο τη διαφοροποίηση και εμπλουτισμό του τουριστικού 
προϊόντος στην κατεύθυνση των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού με  όχημα  τη  γαστρονομία  και  με  
επικέντρωση στην αυθεντικότητα και τη μοναδικότητα.  
Για την υλοποίηση της υποδράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρμογή της, ενώ αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

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

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 

100.000 
2,16% 1,78% 

Δημόσια Δαπάνη 65.000 2,20% 1,65% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 35.000 2,09% 2,09% 

 
 

Περιοχή Εφαρμογής 

Περιοχή εφαρμογής τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ 

Δικαιούχοι 

•  Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 
• Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και άλλες         
διατάξεις» 
• Οργανώσεις παραγωγών, συνεταιρισμοί. 

 

Κατηγορία Δικαιούχου - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ (δύο επιλογές – συμπληρώνεται ανάλογα) 

Καν.(ΕΕ)1407/2013// Η πράξη είναι σύμφωνη με τους ειδικούς όρους εφαρμογής της υπο-δράσης //Ποσοστό 
Ενίσχυσης 65% // 19.2_029 

 
Καθεστώς Ενίσχυσης - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

 



1η Πρόσκληση_CLLD/LEADER_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 

Παράρτημα ΙΙ_1 ΟΔΗΓΟΣ                                                                                                                                                 Σελίδα 19 από 61 

 

 

 

Καν.(ΕΕ) 1407/2013 / Ποσοστό Ενίσχυσης 65%  

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

B.1. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Πράξεων  

α/α Περιγραφή κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

1 
Πληρούνται όλες οι γενικές και ειδικές 
προϋποθέσεις του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 και του 
εφαρμοζόμενου άρθρου. 

• Αίτηση στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ 
• Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης 
• Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά  

2 
Πληρούνται όλες οι γενικές και ειδικές 
προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 1407/2013. 

• Αίτηση στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ 
• Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης 
• Υπεύθυνη Δήλωση de minimis 
• Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά 

3 

Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της 
αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού 
κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού 
στην ΟΤΔ στην προθεσμία που ορίζεται από 
την προκήρυξη. 

• Αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως 
παράγεται από το ΠΣΚΕ 
• Αρ. πρωτ. ΟΤΔ υποβολής  του φυσικού φακέλου  

4 
Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη 
βιωσιμότητας. 

• Μελέτη Βιωσιμότητας 

5 

Η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται εντός της 
περιόδου επιλεξιμότητας που ορίζεται στην 
πρόσκληση (τρία (3) έτη από την στιγμή της 
ένταξης) και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
της προτεινόμενης  πράξης εμπίπτει εντός της 
περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020.  

• Αίτηση στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ 
• Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης   

6 

Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό 
προϋπολογισμό εργασιών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης 
στήριξης 

•Αίτηση στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ 
• Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης στήριξης 
• Αναλυτικός προϋπολογισμός πράξης 

7 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του 
ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η 
υλοποίηση της πρότασης.  

• Αποδεικτικά κατοχής - χρήσης ακινήτου ανάλογα με την 
περίπτωση(π.χ. συμβόλαια ιδιοκτησίας, συμβόλαια ή 
προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς ή χρήσης του γηπέδου ή 
του οικοπέδου ή του ακινήτου) 
• Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών και μη διεκδικήσεων,   
ανάλογα με την περίπτωση 

8 
Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, 
τους όρους και περιορισμούς της 
προκηρυσσόμενης υποδράσης 

• Αίτηση στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ 
• Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης στήριξης 
• Όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
όπως καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ_1, ΜΕΡΟΣ Γ 

9 
Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής 
εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-
δράσης του τοπικού προγράμματος 

• Αίτηση στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ 
• Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης στήριξης 
• Αποδεικτικά κατοχής - χρήσης ακινήτου, ανάλογα με την 
περίπτωση 
• Αυτοψία 
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10 

Για πρόταση εκσυγχρονισμού: δεν έχει 
υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου 
φυσικού αντικειμένου από αναπτυξιακά 
προγράμματα ή στην περίπτωση 
προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο  έχει παρέλθει κατά τη στιγμή 
υποβολής της αίτησης πενταετία από την 
απόφαση αποπληρωμής του. 

• Δήλωση de minimis 
• Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου 

11 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά 
υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα για το ίδιο 
φυσικό αντικείμενο.  

• Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου 

12 

Η πρόταση, εφόσον περιλαμβάνει υποδομές 
διανυκτέρευσης, πληροί τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως 
ισχύει κάθε φορά. 

• Αίτηση στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ 
• Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης στήριξης  
• Σήμα ΕΟΤ σε ισχύ για υφιστάμενες υποδομές 
διανυκτέρευσης 
• Αρχιτεκτονικά σχέδια 
• Χαρακτηρισμός κτιρίου ως παραδοσιακό ή διατηρητέο 

13 

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης 
πράξης δεν έχει περατωθεί φυσικά ή 
εκτελεστεί πλήρως μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης Στήριξης, σύμφωνα με 
τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παρ. 6 και η 
πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε ή 
μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με το άρθρο 71 
του Καν. 1303/2013).   

• Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχου 
• Αυτοψία 

14 
Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

• Αίτηση στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ 
• Συμπληρωματικά στοιχεία  αίτησης στήριξης 
• Αναλυτικός Προϋπολογισμός προτεινόμενης πράξης 

15 
Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και 
αναληθή στοιχεία. 

• Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου 

16 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να 
εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά 
την αίτηση. 

• Άδεια λειτουργίας 
• Σήμα ΕΟΤ για υποδομές διανυκτέρευσης 
• Βεβαίωση έναρξης /μεταβολής εργασιών από ΑΑΔΕ 
• Καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις  του  για νομικά 
πρόσωπα 
• Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, όπου απαιτείται 

17 

Να μην συνιστούν προβληματική επιχείρηση 
κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης. (Το κριτήριο 
δεν  εξετάζεται για ενισχύσεις που γίνεται 
χρήση των Καν. (ΕΕ) 1407/2013 ,  Καν. (ΕΕ) 
1305/2013) 

• Αίτηση στήριξης-Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης 
• Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου  
• Όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που αναφέρονται στο 
σημείο Β. του Παραρτήματος ΙΙ_4 Ορισμός Προβληματικής 

18 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με 
τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 13214/2017, όπως 
ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

• Αίτηση στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ 
• Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης στήριξης 
• Δήλωση για το μέγεθος της επιχείρησης σύμφωνα με το 
"Ι_5 Υπόδειγμα ΜΜΕ" 
• Όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
όπως καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ_1, ΜΕΡΟΣ Γ 
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19 

Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής 
της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές 
κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών 
Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση 
με την υλοποίηση έργων. 

• Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου 

20 

Ο δικαιούχος εφόσον είναι εργαζόμενος σε 
ΔΕΚΟ, δεν κωλύεται από διατάξεις του 
καταστατικού της ΔΕΚΟ ή Δημόσιος 
Υπάλληλος που διαθέτει σχετική άδεια από 
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

• Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου 
• Άδεια αρμόδιου οργάνου 
• Καταστατικό σχετικού οργανισμού 
Σε περίπτωση Εταιρειών το κριτήριο εξετάζεται για όλα τα 
μέλη. 

21 

Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο  έτος 
της ηλικίας του κατά την υποβολή της 
πρότασης 
Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο 
περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη τους. 
Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες 
εταιρίες, τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, 
ΙΚΕ και τους Συνεταιρισμούς. 

• Για φυσικά πρόσωπα: αντίγραφο ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 
• Για προσωπικές εταιρείες: Καταστατικό ή σχέδιο 
Καταστατικού συνοδευόμενο από αντίγραφο ταυτότητας ή 
διαβατηρίου όλων των μετόχων / εταίρων  

22 
Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν 
υπάρχει θέμα πτώχευσης. 

• Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου  

23 
Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι  δεν 
υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης. 

• Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου 

24 

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία 
αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά Υποδράση 
στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης  ανά ΤΠ για 
όλη την περίοδο 2014 - 2020. 

•Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου 
• Αρχείο ΟΤΔ,  

25 

Ο  υποψήφιος  δεν  είναι μέλος του 
Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του 
φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ, 
εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή 
Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ). 

• Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου 
 

26 
Ο υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / 
υπεράκτια εταιρεία. 

•Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου  

27 

Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη  
ιδιωτικής συμμετοχής σύμφωνα με το 
χρηματοδοτικό σχήμα και σύμφωνα με το 
καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης (άρθρο 14 
Καν.(ΕΕ)651/2014).  

Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου  ή αποδεικτικά κάλυψης 
ιδίας συμμετοχής, όπως καταγράφονται στο Παράρτημα 
ΙΙ_1, ΜΕΡΟΣ Γ  

28 

Στο δικαιούχο δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα 
τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής 
νομοθεσίας και ειδικότερα για:  Παράβαση 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 
πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) ή Αδήλωτη εργασία (2 
πρόστιμα/ 2 έλεγχοι). 

• Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου 
• Βεβαιώσεις αδήλωτης εργασίας από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 

29 

Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή 
ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης 
κατόπιν προηγούμενης απόφασης  της 
Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών 

• Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου 
• Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της 
επιχείρησης  
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Κοινοτήτων (ΔΕΚ) (‘Όταν γίνεται χρήση  του 
Καν. Ε.Ε. 651/2014)   

30 

Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι, κατά τα δύο 
έτη που προηγούνται της αίτησης για 
ενίσχυση, δεν έχει προβεί σε μετεγκατάσταση 
στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία 
θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για 
την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύεται 
ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου 
δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής 
επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση 
(‘Όταν γίνεται χρήση  του άρθρου 14 του Καν. 
Ε.Ε. 651/2014)   

• Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου 

31  
Η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την 
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 

• Αρχιτεκτονικά σχέδια (όπου απαιτείται) 
• Τμήμα 9. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
της αίτησης στήριξης από ΠΣΚΕ  

32 
Ο δικαιούχος τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου 

 Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου 
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Β.2 Διευκρινήσεις ως προς την εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας πράξεων  

 
Κριτήριο 1: «Πληρούνται όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 και του 
εφαρμοζόμενου άρθρου 14» 
Εφαρμόζεται στις υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 & 19.2.3.5. Εξετάζεται αν από τη συμπλήρωση των σχετικών 

πεδίων της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, των Συμπληρωματικών στοιχείων και από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά, πληρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και περιορισμοί όπως αναλύονται στα 

σχετικά άρθρα της Πρόσκλησης, προκειμένου στην επενδυτική πρόταση να  γίνει χρήση του σχετικού 

καθεστώτος ενίσχυσης.  

Κριτήριο 2: «Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 1407/2013» 
Εξετάζεται αν από τα αναγραφόμενα στα σχετικά πεδία της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, 
των Συμπληρωματικών στοιχείων, από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και την σχετική υπεύθυνη δήλωση, 
προκύπτει ότι η ενίσχυση σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν υπερβαίνει τα 200.000,00€ Δημόσια Δαπάνη, 
συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα από το καθεστώς de 
minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (τρέχον έτος και 2 προηγούμενα).  
Εξετάζεται επίσης και η πλήρωση των υπολοίπων προϋποθέσεων του Καν. ΕΕ 1407/2013 όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 4 σημείο Ι της αναλυτικής πρόσκλησης. 
 
Κριτήριο 3: «Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης και 
του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που ορίζεται από την προκήρυξη» 
Εξετάζεται  αν η ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ, καθώς και η 
ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου στο ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ έγινε εντός των  
προθεσμιών όπως αυτές που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. Επίσης ελέγχεται εάν ο φυσικός φάκελος 
περιέχει όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα ΙΙ_1,  «ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ», Μέρος Γ. 
 
Κριτήριο 4: «Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας» 
Εξετάζεται η ορθότητα, πληρότητα και ρεαλιστικότητα της  «Μελέτης Βιωσιμότητας» και αν συνοδεύεται από 
τα σχετικά παραστατικά που αποδεικνύουν την αξιοπιστία της, όπως π.χ συμφωνητικά προμήθειας πρώτων 
υλών ικανών για την κάλυψη της προτεινόμενης δυναμικότητας, προβλέψεις ή συμβάσεις διάθεσης 
παραγόμενων προϊόντων κ.λ.π Επίσης στην περίπτωση υφιστάμενης επιχείρησης ελέγχεται η ορθότητα των 
οικονομικών στοιχείων σε σχέση με τα υποβληθέντα φορολογικά στοιχεία.  
 
Κριτήριο 5: «Η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται εντός της περιόδου επιλεξιμότητας που ορίζεται στην 
πρόσκληση (τρία (3) έτη από την στιγμή της ένταξης) και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης  
πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020» 
Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνεται στην αίτηση στήριξης,  
εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας των 3 ετών και της επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020 και αν η 
προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής με βάση σχετική τεκμηρίωση του 
δυνητικού δικαιούχου.  
 
Κριτήριο 6: «Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης» 
Εξετάζεται αν από τα σχετικά πεδία της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ και από   το 
Παράρτημα Ι_4, προκύπτει σαφής ανάλυση του προϋπολογισμού και ότι το συνολικό κόστος της επένδυσης 
είναι έως το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ 2014-2020.   
 
Κριτήριο 7: «Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της 
πρότασης» 
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Εξετάζονται τα υποβληθέντα σχετικά αποδεικτικά ιδιοκτησίας/κατοχής ή χρήσης  του ακινήτου (συμβόλαια 
ιδιοκτησίας, συμβόλαια ή προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς ή χρήσης γηπέδου, ή  του οικοπέδου ή του 
ακινήτου) ως εξής:  
Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, απαιτούνται είτε 
αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση που να καλύπτει χρονική 
περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου, στις οποίες 
πραγματοποιούνται οι επενδύσεις.  
Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή σε περίπτωση μικρών 
προσθηκών που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου οι οποίες σε κάθε περίπτωση αποτελούν 
λιγότερο από το 10% του αιτούμενου κόστους, εννέα (9) έτη. 
Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΤΠ, γίνονται δεκτά προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή 
του οικοπέδου ή/και του ακινήτου. Στην περίπτωση επενδύσεων που υλοποιούνται βάσει του Καν. ΕΕ 
651/2014-Υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4  & 19.2.3.5, να μην αποτελούν ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη 
αναστρέψιμη την επένδυση έτσι ώστε να πληρούται ο χαρακτήρας κινήτρου. 
 Στην περίπτωση παραχώρησης δωρεάν δημοτικών ακινήτων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας του Ν. 4430/2016, γίνονται δεκτά έγγραφα αρχικής παραχώρησης έως πέντε (5) ετών που 
συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα ότι θα αιτηθεί την περαιτέρω παραχώρηση του ακινήτου, 
εφόσον ενταχθεί στο CLLD/LEADER, ώστε το συνολικό χρονικό διάστημα της παραχώρησης να είναι σύμφωνο 
με τις διατάξεις του άρθρου 12, σημείο 10 της Υ.Α. 355/17-1-2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να τηρείται η 3ετία μετά την ολοκλήρωση της πράξης, ειδάλλως εφαρμόζεται το άρθρο 21 
«Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων» της παρούσας πρόσκλησης. 
Οι παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίζονται από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης, 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών εγγράφων.  
Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών και να μην 
εκκρεμούν διεκδικήσεις τρίτων επ΄αυτού, εκτός της περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει από 
επιχειρηματικό δάνειο για την ίδια φύση επένδυσης ή θα προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την 
υλοποίηση της πρότασης ή από δάνειο για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από την οποία επλήγη η 
επιχείρηση (προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού).  
 
Κριτήριο 8: «Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 
προκηρυσσόμενης υποδράσης»  
Εξετάζεται εάν τα περιγραφόμενα στην Αίτηση Στήριξης, στα  Συμπληρωματικά στοιχεία και τα κατά 
περίπτωση υποβληθέντα δικαιολογητικά, συνάδουν με όσα αφορούν στη συγκεκριμένη υποδράση, καθώς και 
αν τηρούνται οι όροι και περιορισμοί, όπως αυτοί αναγράφονται ανά υποδράση στον παρόντα Οδηγό. 
Ελέγχεται αν ο ΚΑΔ της προτεινόμενης επένδυσης ανήκει στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), 
όπως αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ_7 Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση.  
Επίσης ελέγχεται αν ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πράξης υπερβαίνει το όριο που 
καθορίζεται στο ΠΑΑ (600.000,00€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/και εξοπλισμό και 100.000,00 € 
για άυλες πράξεις).  
Διευκρινίζεται ότι κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα 
ανώτατα όρια. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης αποτελεί η διαθεσιμότητα των 
πόρων της πρόσκλησης. 
 
Κριτήριο 9:  «Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του 
τοπικού προγράμματος» 
Εξετάζεται η ορθή  και πλήρης συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της Αίτησης στήριξης, το τοπογραφικό 
διάγραμμα (εκτός άυλων ενεργειών) και τα αποδεικτικά κατοχής – χρήσης ακινήτου όπως περιγράφονται στο 
Κριτήριο 7. Ελέγχεται με επιτόπια αυτοψία.   
 
Κριτήριο 10: «Για πρόταση εκσυγχρονισμού: δεν έχει υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού 
αντικειμένου από αναπτυξιακά προγράμματα ή στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο 
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φυσικό αντικείμενο έχει παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από την απόφαση 
αποπληρωμής του» 
Εξετάζεται η σχετική αναφορά στην Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου.  
 
Κριτήριο 11: «Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / για το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο» 
Εξετάζεται η υποβληθείσα Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου. Σε περίπτωση που έχει γίνει υποβολή 
Πρότασης/Αίτησης υποψηφιότητας για ένταξη σε κάποιο άλλο πρόγραμμα της τρέχουσας προγραμματικής 
περιόδου, ελέγχεται αν ο υποψήφιος δικαιούχος δηλώνει με Υπεύθυνη Δήλωση την ονομασία του 
προγράμματος υποβολής, τον προϋπολογισμό και ότι σε περίπτωση ένταξης και στα δύο προγράμματα θα 
επιλέξει την ένταξη σε ένα από αυτά.  
 
Κριτήριο 12: «Η πρόταση, εφόσον περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης, πληροί τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά» 
Εξετάζεται αν είναι σωστή και πλήρης η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της Αίτησης στήριξης-
Συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά  τεκμηρίωσης .  
Ειδικότερα ελέγχεται η συμμόρφωση ή μη με την ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά και σε 
συνάρτηση με τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται από την ΟΤΔ στις αντίστοιχες υποδράσεις 
19.2.2.3 και 19.2.3.3. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις εξετάζεται το Ειδικό Σήμα του ΕΟΤ και στην υποδράση 
19.2.3.3 τεκμηρίωση της αναβάθμισης. Στην περίπτωση ιδρύσεων υποδομής διανυκτέρευσης εξετάζονται τα 
υποβαλλόμενα αρχιτεκτονικά σχέδια και ο χαρακτηρισμός του κτιρίου ως παραδοσιακό ή διατηρητέο.  
 
Κριτήριο 13: «Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης δεν έχει περαιωθεί περατωθεί φυσικά ή 
εκτελεστεί πλήρως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Στήριξης, σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, 
άρθρο 65, παρ. 6 και η πράξη  δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)». 
Ελέγχεται η Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου και λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της αυτοψίας. 
 
 Κριτήριο 14: «Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο» 
Εξετάζεται αν από την υποβληθείσα αίτηση στήριξης και τα συνημμένα δικαιολογητικά τεκμηριώνεται  ότι το 
φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Ειδικότερα ελέγχονται: 

 Τα αναφερόμενα στα σχετικά πεδία της Αίτηση στήριξης και στα συμπληρωματικά στοιχεία  

 Ο αναλυτικός προϋπολογισμός των εργασιών και των λοιπών δαπανών 
 
Κριτήριο 15: «Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία» 
Εξετάζεται αν ο αιτών δηλώνει υπευθύνως ότι «Στην αίτηση στήριξης δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή 
στοιχεία» 
 
Κριτήριο 16: «Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά την αίτηση» 
Εξετάζεται η υποβολή των απαραίτητων για την τεκμηρίωση της νομιμότητας λειτουργίας της υφιστάμενης 
επιχείρησης όπως: 
• Άδεια λειτουργίας (σε ισχύ κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης στήριξης) 
• Σήμα ΕΟΤ για υποδομές διανυκτέρευσης (σε ισχύ κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης στήριξης) 
• Βεβαίωση έναρξης /μεταβολής εργασιών από ΑΑΔΕ 
• Καταστατικό σε περίπτωση νομικού προσώπου 
• Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, εφόσον απαιτείται 
 
Κριτήριο 17: «Να μην συνιστούν προβληματική επιχείρηση κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης. (Το κριτήριο 
δεν εξετάζεται για ενισχύσεις που γίνεται χρήση των  Καν. (ΕΕ) 1407/2013, Καν. (ΕΕ) 1305/2013  ) 
Σε περίπτωση χρήσης του αρθ. 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (υποδράσεις: 19.2.3.3, 19.2.3.4 , 19.2.3.5) εξετάζεται 
η υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση και όλα τα κατά περίπτωση νομικής μορφής και χρόνου λειτουργίας της 
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επιχείρησης υποβληθέντα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο σημείο Β. του 
Παραρτήματος  ΙΙ_4: «Ορισμός προβληματικής» (βλέπε  δικαιολογητικά) 
 
Κριτήριο 18: «Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 13214/2017, όπως 
ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση». 
Για την πλήρωση του κριτηρίου εξετάζεται αν ο αιτών εμπίπτει στους δικαιούχους της υποδράσης, όπως αυτοί 
εξειδικεύθηκαν από την  ΟΤΔ “ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ” στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης  με 
βάση τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 13214/2017, όπως ισχύει, και αναφέρονται στο Μέρος Α΄ του παρόντος 
Οδηγού. 
Επίσης ελέγχεται το μέγεθος της επιχείρησης μέσω της Αίτησης Στήριξης, της υποβληθείσας  Δήλωσης ΜΜΕ 
(Παράρτημα Ι_5), καθώς και τα κατά περίπτωση συνοδευόμενα δικαιολογητικά  τεκμηρίωσης που 
αναφέρονται στο Μέρος Γ΄ του παρόντος Οδηγού. 
 
Κριτήριο 19:  «Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές 
κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση 
έργων» 
Εξετάζονται τα δηλωθέντα από το δικαιούχο στην υποβληθείσα Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου.  
 
Κριτήριο 20: «Ο δικαιούχος εφόσον είναι εργαζόμενος σε ΔΕΚΟ, δεν κωλύεται από διατάξεις του 
καταστατικού της ΔΕΚΟ ή Δημόσιος Υπάλληλος που διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο»  
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος εξετάζεται αν διαθέτει σχετική άδεια 
από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Αντίστοιχα, εάν είναι εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή ΔΕΚΟ εξετάζεται με 
βάση το υποβληθέν  Καταστατικό του σχετικού οργανισμού, αν κωλύεται από διατάξεις του. Για την 
τεκμηρίωση των ανωτέρω ελέγχονται και τα δηλωθέντα στην Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Εταιρειών το κριτήριο εξετάζεται για όλα τα μέλη.  
 
Κριτήριο 21: «Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο και δεν έχει υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας του κατά 
την υποβολή της πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη 
τους»  
Για την πλήρωση του κριτηρίου ελέγχονται  τα εξής: 
• Για φυσικά πρόσωπα: αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 
• Για προσωπικές εταιρείες: Καταστατικό ή σχέδιο Καταστατικού συνοδευόμενο από αντίγραφο ταυτότητας ή 
διαβατηρίου όλων των μετόχων  / εταίρων 
Σημειώνεται ότι ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ 
και τους Συνεταιρισμούς. 
 
 
Κριτήριο 22: «Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης» και  
Κριτήριο 23: «Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης» 
Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς στην Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Ι_7 Υπεύθυνη Δήλωση 
Δικαιούχου) του υποψήφιου δικαιούχου ή του Νομίμου Εκπροσώπου σε περίπτωση εταιρείας.  
Σημειώνεται ότι για την έκδοση της Απόφασης ένταξης θα προσκομισθούν τα κατάλληλα δικαιολογητικά, 
δηλαδή πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, που  
τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης για τα φυσικά πρόσωπα. Αντίστοιχα, για τα νομικά πρόσωπα, 
θα προσκομισθούν δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης.  
 
Κριτήριο 24: «Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά Υποδράση στο 
πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης  ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 – 2020»  
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Εξετάζεται αν έχει κατατεθεί και άλλη αίτηση στήριξης με τον ίδιο ΑΦΜ ανά υποδράση στα πλαίσια της ίδιας 
Πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 – 2020. Ελέγχεται μέσω της υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης 
δικαιούχου (Παράρτημα Ι_7) και του αρχείου της ΟΤΔ, με μονογραφή του Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της 
αίτησης. 
 
Κριτήριο 25: «Ο υποψήφιος δεν είναι μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που 
έχει συστήσει την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ)». 
Εξετάζεται η Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου (Παράρτημα Ι_7) και από τα σχετικά στοιχεία της ΟΤΔ – 
μονογράφεται από τον Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της αίτησης  
 
Κριτήριο 26: «Ο υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία» 
Εξετάζεται η Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου (Παράρτημα Ι_7). 
 
Κριτήριο 27: «Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη  ιδιωτικής συμμετοχής σύμφωνα με το χρηματοδοτικό 
σχήμα και το καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης (άρθρο 14 Καν.651/2014).»  
Ελέγχεται εάν από την προσκομισθείσα Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου (Παράρτημα Ι_7) ή από τα αποδεικτικά 
έγγραφα όπως περιγράφονται στο Μέρος Γ΄ του παρόντος οδηγού, αποδεικνύεται η δυνατότητα κάλυψης της 
ιδιωτικής συμμετοχής.  
Σε περίπτωση συνδικαιούχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση από όλους τους 
συνδικαιούχους ξεχωριστά, στην οποία δηλώνεται ότι σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα, όλο το ποσό του 
τραπεζικού λογαριασμού είναι στη διάθεση του υποψήφιου δικαιούχου. 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου τα ανωτέρω, μπορεί να εξετάζονται και σε επίπεδο εταίρων. Σε αυτή την 
περίπτωση απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου εκπροσώπου στην οποία να δηλώνεται ότι σε 
περίπτωση ένταξης θα ακολουθήσει αντίστοιχη αύξηση κεφαλαίου που θα καλύπτει την απαιτούμενη 
ιδιωτική συμμετοχή. 
Σε περίπτωση υπό ίδρυση νομικών προσώπων όλα τα παραπάνω εξετάζονται σε επίπεδο εταίρων. 
 
 

 
Κριτήριο 28: «Στο δικαιούχο δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:  Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) ή Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)» 
Για την πλήρωση του κριτηρίου εξετάζεται η υποβληθείσα Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου (Παράρτημα Ι_7) και 
οι βεβαιώσεις αδήλωτης εργασίας από το Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» που σε περίπτωση Νομικού προσώπου 
υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο. 
 
 
Κριτήριο 29: «Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν 
προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ)» 
Το κριτήριο εφαρμόζεται μόνο στις υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5  
Ελέγχεται η υποβληθείσα φορολογική ενημερότητα ή η βεβαίωση οφειλών του δικαιούχου και η 
υποβληθείσα Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου (Παράρτημα Ι_7).  
 
Κριτήριο 30: Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, 
δεν έχει προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η 
αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης 
περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση»  
Το κριτήριο εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις χρήσης του άρθρου 14 του ΚΑΝ (ΕΕ) 651/2014 στις 
υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5. Για την πλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται αν ο υποψήφιος 
δεσμεύεται με την Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου (Παράρτημα Ι_7).  
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Κριτήριο 31: Η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (στις 
περιπτώσεις που απαιτούνται από τη φύση της πράξης) με βάση τα σχετικά  στοιχεία/προβλέψεις της μελέτης 
(π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια) και τα αναφερόμενα στο Τμήμα 9 «ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ» 
της αίτησης στήριξης από το ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη το Παράρτημα ΙΙ_5 Προσβασιμότητα ΑμεΑ. 
 

Κριτήριο 32: Ο δικαιούχος τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 
του επαγγελματικού κινδύνου 
Για την πλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται αν ο υποψήφιος δεσμεύεται με την Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου 
(Παράρτημα Ι_7).   
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Β.3. Κριτήρια  Επιλογής Πράξεων ανά Υποδράση 
Οι αιτήσεις στήριξης βαθμολογούνται με βάση τα κριτήρια επιλογής, τα οποία ανά υποδράση παρουσιάζονται 
στους παρακάτω πίνακες. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.1.2 

Α/
Α 

Κριτήριο επιλογής  Ανάλυση  κριτηρίου 
Βαρύτη

τα 
Μοριοδότ

ηση 
Βαθμολο

γία 

Ανηγμέν
η 

βαθμολο
γία 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 

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

25% 

100 

100 25 
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 

2 
Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού 

προσωπικού 
Ναι 

25% 
100 

100 25 

Όχι 0 

3 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 5 

15% 

100 

100 15 

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

60 

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

30 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
> 30 

0 

4 
  
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα ανάλογο του είδους και 
μεγέθους του έργου 
 

10% 
50 

100 10 
Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 

50 

  5 
Σχετική εμπειρία παρόχου 

επαγγελματικής κατάρτισης 

Ναι  
25% 100 100 25 

Όχι 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
 

100 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ  Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ(% ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 50 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Όποια προτεινόμενη πράξη έχει τα περισσότερα μόρια, θα προτάσσεται στον πίνακα των αποτελεσμάτων. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.2 

Α/
Α 

Κριτήριο επιλογής  Ανάλυση  κριτηρίου 
Βαρύτη

τα 
Μοριοδότη

ση 
Βαθμολο

γία 

Ανηγμέν
η 

βαθμολο
γία 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 

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

10% 

100 

100 10 
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 

2 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων /εγκρίσεων/ αδειών 

15% 

100 

100 15 
Εξασφάλιση μέρους  των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων /εγκρίσεων/ αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις /εγκρίσεις /άδειες   

30 

3 
Σκοπιμότητα της πρότασης  

(Ειδικοί ή Στρατηγικοί Στόχοι του 
προγράμματος) 

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

10% 

100 

100 10 

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

70 

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

30 

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

0 

4 
Συσχέτιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση(RIS)  

Ναι 
5% 100 100 5 

Όχι 0 

5 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 

φύση της πρότασης 

Τίτλος Σπουδών Ανώτερης/Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

10% 

100 

100 10 
Πτυχίο από Τεχνική Σχολή /ή αποδεδειγμένη 
επαγγελματική κατάρτιση σχετική με το 
αντικείμενο της πρότασης. 50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

6 

Καινοτόμος χαρακτήρας της 
πρότασης/Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές 

μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο  

10% 

100 

100 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 

7 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

15% 

100 

100 15 

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

60 

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

30 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 
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8 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου  

Ποσοστό ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής 
συμμετοχής  *100% 

5% 100 100 5 

9 

 Ποσοστό δαπανών σχετικών με 
τη χρήση ή παραγωγή 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ) (για την κάλυψη των 

αναγκών των μονάδων   
 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%                                                          

10% 

 100 

100 10 
10% ≤ Ποσοστό <20%       60 

5% ≤ Ποσοστό <10%     30 

10 
Εγκατάσταση συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(π.χ ISO 14.000, EMAS) 

Ναι  
5% 100 100 5 

Όχι 0 

11 Προτεραιότητες της υπο-δράσης   

Το έργο εντάσσεται στις προτεραιότητες της 
υπο-δράσης. 

5% 
  

100 100 5 

Το έργο δεν εντάσσεται στις προτεραιότητες της 
υπο-δράσης. 

0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ    100 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ  Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ(% ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 50 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Όποια προτεινόμενη πράξη έχει τα περισσότερα μόρια, θα προτάσσεται στον πίνακα των αποτελεσμάτων.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.3 

Α/Α Κριτήριο Ανάλυση κριτηρίου Βαρύτητα Μοριοδότηση 
Βαθμολογ

ία 
Ανηγμένη 

βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 

Σκοπιμότητα της 
πρότασης(ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 
τοπικού προγράμματος) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

15% 

100 

100 15 

Συσχέτιση με το 70% των  στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 70 

Συσχέτιση με το 30% των  στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% 

των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση  0 

2 
Σαφήνεια και πληρότητα  

της  πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης 

και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

15% 

100 

100 15 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
0 

3 
Ετοιμότητα έναρξης  

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων /εγκρίσεων 

/ αδειών 

10% 

100 

100 10 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων /εγκρίσεων / αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 
30 

4 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 5 

15% 

100 

100 15 

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

60 

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

30 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
> 30 

0 

5 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους 
νέοι ≤ 35 ετών. 

15% 

100 

100 15 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 
κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50%  νέοι ≤ 35 ετών 

50 
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6 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής 
συμμετοχής * 100% 

10% 100 100 10 

7 
Συσχέτιση της πρότασης με 

έξυπνη εξειδίκευση(RIS) 

Ναι 
10% 

100 
100 10 

όχι 0 

8 
Τίτλοι σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ  

10% 

100 

100 10 

Πτυχίο από τεχνική σχολή ή αποδεδειγμένη 

επαγγελματική κατάρτιση σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 
50 

Καμιά εκ των παραπάνω εκπαίδευση  
0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ  Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ(% ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 50 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Όποια προτεινόμενη πράξη έχει τα περισσότερα μόρια, θα προτάσσεται στον πίνακα των αποτελεσμάτων.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.6 

Κριτήρια επιλογής 

Α/Α Κριτήριο Ανάλυση κριτηρίου Βαρύτητα Μοριοδότηση 
Βαθμολογί

α 
Ανηγμένη 

βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

10% 

100 

100 10 

Συσχέτιση με το 70% των  στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 
0 

2 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της  πρότασης  

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

15% 

 100 

100 15 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
0 

3 
Ετοιμότητα έναρξης  

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

15% 

100 

100 15 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 
30 

4 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους  

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

15% 

100 

100 15 

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

60 

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

30 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0 

  

5 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαούχος της επένδυσης είναι νέος 
≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 
στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών. 15% 

100 

100 15 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 
και το μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 50 
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μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών 

6 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότας 

Ο δικαούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο)ή εταιρεία 

οι μέτοχοι της οποίας  είναι στο 

σύνολο τους γυναίκες 

15% 

100 

100 15 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

7 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

10% 100 100 10 

8 
Συσχέτιση της πρότασης με 

έξυπνη εξειδίκευση (RIS) 

Nαι 

5% 

100 

100 5 

Όχι 
0 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   100 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 50 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 

Όποια προτεινόμενη πράξη έχει τα περισσότερα μόρια, θα προτάσσεται στον πίνακα των αποτελεσμάτων. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.1 

Α/Α Κριτήριο επιλογής  Ανάλυση κριτηρίου Βαρύτητα Μοριοδότηση Βαθμολογία 
Ανηγμένη 

βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 
 Σαφήνεια και πληρότητα  

της  πρότασης 

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

10% 

100 

100 10 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 

2 
Ετοιμότητα  έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών 

10% 

100 

100 10 
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές  για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις /εγκρίσεις/άδειες  

30 

3 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

10% 

100 

100 10 

Συσχέτιση με το 70% των  στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 70 

Συσχέτιση με το 30% των  στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 0 

4 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 ετών 
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της 
οποίας είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών. 

5% 
100 

100 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 
Συσχέτιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Nαι 
5% 

100 
100 5 

Όχι 
0 

6 

Καινοτόμος χαρακτήρας της 
πρότασης /Χρήση 

καινοτομίας και νέων 
τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και βιοτεχνικές 
μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο  

10% 

100 

100 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 μίας 
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 

7 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους  

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

100 
100 10 

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 60 
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10 

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

30 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

8 

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης της επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το 
μέγεθος του έργου  

5% 

50 

100 5 
0ρθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους 
φάσεων υλοποίησης του έργου 

50 

9 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με τη χρήση ή παραγωγή 

ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) για την 

κάλυψη των αναγκών των 
μονάδων   

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%   

5% 

100 

100 5 10% ≤ Ποσοστό <20%      
60 

5% ≤ Ποσοστό <10%     
30 

10 

Εγκατάσταση συστημάτων 
περιβαλλοντικής 

διαχείρισης(π.χ ISO 
14.000,EMAS) 

Ναι  

5% 

100 

100 5 
Όχι 

0 

11 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με τη χρήση – εγκατάσταση 

– εφαρμογή συστήματος 
εξοικονόμησης ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

5% 

100 

100 5 
10% ≤ Ποσοστό < 20% 

60 
5% ≤ Ποσοστό < 10% 

30 

12 
Προτεραιότητες  της υπο-

δράσης 
 

Το έργο εντάσσεται στις προτεραιότητες της υπό 
δράσης 

5% 

 100 ή 0  

100 5 
100 

Το έργο δεν εντάσσεται στις προτεραιότητες της 
υπό δράσης 

0 

13 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

 

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής 
συμμετοχής *100% 

10% 100 100 10 

14 
Τίτλοι σπουδών σχετικοί με 

την φύση της πρότασης  

Τίτλος σπουδών ανώτερης /ανώτατης 
εκπαίδευσης 

5% 

100 

100 5 

Πτυχίο από τεχνική σχολή ή αποδεδειγμένη 
επαγγελματική κατάρτιση σχετική με το 
αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμιά εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ    100 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 50 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Όποια προτεινόμενη πράξη έχει τα περισσότερα μόρια, θα προτάσσεται στον πίνακα των αποτελεσμάτων.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.3 

Α/
Α 

Κριτήριο Ανάλυση κριτηρίου 
Βαρύτητ

α 
Μοριοδότησ

η 
Βαθμολογί

α 

Ανηγμένη 
βαθμολογί

α 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

10% 

100 

100 10 

Συσχέτιση με το 70% των  στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 70 

Συσχέτιση με το 30% των  στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 
 0 

2 
Σαφήνεια και πληρότητα  της  

πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

10% 

100 

100 10 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
0 

3 
Ετοιμότητα έναρξης  υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων 

/εγκρίσεων / αδειών 

15% 

100 

100 15 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων /εγκρίσεων / αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 

για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 
30 

4 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους  

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

15% 

100 

100 15 

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

60 

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

30 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0 

5 

Τίτλοι σπουδών σχετικοί με την φύση 
της πρότασης  

 

Τίτλος σπουδών ανώτερης /ανώτατης 
εκπαίδευσης 

5% 

100 

100 5 
Πτυχίο από τεχνική σχολή ή 
αποδεδειγμένη επαγγελματική 
κατάρτιση σχετική με το αντικείμενο 
της πρότασης 

50 

Καμιά εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

6 
Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS) 

Nαι 

10% 

100 

100 10 Όχι 0 
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7 

Καινοτόμος χαρακτήρας της 
πρότασης  / Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών 
(τουρισμός/υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία 
στο προιόν ή στην διαχείριση και 
λειτουργία  

10% 100 100 10 

8 Προτεραιότητες της υπο-δράσης 

Το έργο εντάσσεται στις 
προτεραιότητες της υπο-δράσης 

10% 

  
100 

100 10 

Το έργο δεν εντάσσεται στις 
προτεραιότητες της υπο-δράσης   

0 

9 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου  

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
  
  
  

5% 100 100 5 

10 
Προώθηση  νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαούχος της επένδυσης είναι νέος 
≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 
στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών. 

10% 

100  

100 10 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 
κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50%  νέοι ≤ 35 ετών 

50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 100 
 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 50 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

  

 

Όποια προτεινόμενη πράξη έχει τα περισσότερα μόρια, θα προτάσσεται στον πίνακα των αποτελεσμάτων. 

 
 
 
 
 
 

  



1η Πρόσκληση_CLLD/LEADER_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 

Παράρτημα ΙΙ_1 ΟΔΗΓΟΣ                                                                                                                                                 Σελίδα 40 από 61 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.4 

Α/
Α 

Κριτήριο Ανάλυση κριτηρίου 
Βαρύτητ

α 
Μοριοδότη

ση 
Βαθμολογ

ία 

Ανηγμένη 
βαθμολογ

ία 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

10% 

100 

100 10 

Συσχέτιση με το 70% των  στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 70 

Συσχέτιση με το 30% των  στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
 0 

2 
Σαφήνεια και πληρότητα  της  

πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

10% 

100 

100 10 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

3 
Ετοιμότητα έναρξης  υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων 

/εγκρίσεων / αδειών 

10% 

100 

100 10 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων 

/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 

4 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους  

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10% 

100 

100      10 

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

60 

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

30 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0 

5 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα  σύμφωνο με 
το είδος και το μέγεθος του 
έργου 

10% 

50 

100      10 
Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης 
του έργου 

50 

6 Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Nαι 10% 100 100 10 
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Εξειδίκευση (RIS) Όχι 0 

7 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 

είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο)ή εταιρεία οι μέτοχοι 

της οποίας  είναι στο σύνολο 

τους γυναίκες 

10% 

100 

100 10 
Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

8 Προτεραιότητες της υπο-δράσης 

Το έργο εντάσσεται στις 
προτεραιότητες της υπο-δράσης 

10% 
100 

100 10 
Το έργο δεν εντάσσεται στις 
προτεραιότητες της υπο-δράσης 0 

9 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου  

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί 
της ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
  
  
  

10% 100 100 10 

10 
Προώθηση  νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαούχος της επένδυσης είναι 
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 
πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 
της οποίας είναι στο σύνολο τους 
νέοι ≤ 35 ετών. 

10% 

100  

100 10 
Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 
το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 
ετών 

50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 100 
 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 50 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

  

 

Όποια προτεινόμενη πράξη έχει τα περισσότερα μόρια, θα προτάσσεται στον πίνακα των αποτελεσμάτων.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.5 

Α/
Α 

Κριτήριο Ανάλυση κριτηρίου 
Βαρύτητ

α 
Μοριοδότησ

η 
Βαθμολογί

α 

Ανηγμένη 
βαθμολογί

α 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 

Σκοπιμότητα της 
πρότασης(ειδικοί 

ή στρατηγικοί στόχοι του 
τοπικού προγράμματος 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

10% 

100 

100 10 

Συσχέτιση με το 70% των  στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% 

των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 0 

2 
Σαφήνεια και πληρότητα της  

πρότασης  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης 

και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

10% 

 100 

100 10 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
0 

3 
Ετοιμότητα έναρξης  

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

/ αδειών 

10% 

100 

100 10 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 
30 

4 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 5 

10% 

100 

100 10 

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

60 

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

30 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
> 30 

0 

5 

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και 

το μέγεθος του έργου 

5% 

50 

100 5 
Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 

6 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου  

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
  
  
  

10% 
100  

100 10 

0 

7 
Προώθηση  νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

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

15% 100  100 15 
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νέοι ≤ 35 ετών. 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50%  νέοι ≤ 35 ετών 

50 

8 Προτεραιότητες  υπο-δράσης  

Το έργο εντάσσεται στις προτεραιότητες 
της υπο-δράσης 

10% 

100 

100 10 

Το έργο δεν εντάσσεται στις 
προτεραιότητες της υπο-δράσης 

0 

9 
Συσχέτιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Nαι 

5% 

100 

100 5 Όχι 
0 

10 

Τίτλοι σπουδών σχετικοί με την 
φύση της πρότασης  

 

Τίτλος σπουδών ανώτερης /ανώτατης 
εκπαίδευσης 

15% 

100 

100      15 
Πτυχίο από τεχνική σχολή ή αποδεδειγμένη 

επαγγελματική κατάρτιση σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμιά εκ των παραπάνω εκπαίδευση 
 

0 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 50 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Όποια προτεινόμενη πράξη έχει τα περισσότερα μόρια, θα προτάσσεται στον πίνακα των αποτελεσμάτων.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.7.3. 
Α/
Α 

Κριτήριο Ανάλυση κριτηρίου Βαρύτητα Μοριοδότηση Βαθμολογία 
Ανηγμένη 

βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 

Σκοπιμότητα της 
πρότασης(ειδικοί 

ή στρατηγικοί στόχοι του 
τοπικού προγράμματος 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

15% 

100 

100 15 

Συσχέτιση με το 70% των  στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% 

των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 0 

2 
Σαφήνεια και πληρότητα της  

πρότασης  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης 

και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

15% 

 100 

100 15 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
0 

3 

Ικανότητα, εμπειρία και 
αξιοπιστία των μελών του 

δικτύου 

Ποσοστό >50% των μελών της συνεργασίας 

έχει συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας 

10% 

100 

100 10 
Ποσοστό<50% των μελών της συνεργασίας 

έχει συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας 
70 

4 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 5 

15% 

100 

100 15 

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

60 

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

30 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
> 30 

0 

5 

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και 

το μέγεθος του έργου 

10% 

50 

100 10 
Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 

6 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου  

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
  
  
  

10% 
100  

100 10 

0 

7 

Εμπειρία του υπεύθυνου 
στην εκτέλεση και 
συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο υπεύθυνος 
έχει συμμετάσχει 

τουλάχιστον σε ένα έργο 

Ναι 

10% 

100  

100 10 Όχι 
0 
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συνεργασίας) 

8 
Καινοτόμος χαρακτήρας της 

πρότασης  
Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο 
προιόν ή στην διαχείριση και λειτουργία 

5% 100 100 5 

9 
Συσχέτιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Nαι 

10% 

100 

100 10 

Όχι 
0 

Πτυχίο από τεχνική σχολή ή αποδεδειγμένη 

επαγγελματική κατάρτιση σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμιά εκ των παραπάνω εκπαίδευση 
 

0 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 50 

                                                          ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Όποια προτεινόμενη πράξη έχει τα περισσότερα μόρια, θα προτάσσεται στον πίνακα των αποτελεσμάτων. 
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Β.4. Διευκρινήσεις ως προς την εξέταση των κριτηρίων επιλογής  πράξεων 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου προκύπτει από τη μοριοδότηση και την βαρύτητά του. Η διαβάθμιση της 

μοριοδότησής του είναι από το μηδέν (0 σε περίπτωση μη καθολικής  επίτευξης του) έως το 100. Η μέγιστη 

δυνατή βαθμολογία είναι 100 βαθμοί και η ελάχιστη απαιτούμενη για έγκριση βαθμολογία είναι οι 50 βαθμοί. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας με άλλη υποβληθείσα αίτηση στήριξης  στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, 

εξετάζονται συγκριτικά με βάση τη μοριοδότηση στο κριτήριο που έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα, οπότε η 

προτεινόμενη πράξη που έχει τα περισσότερα μόρια θα προτάσσεται στον πίνακα των αποτελεσμάτων. Αν στη 

περίπτωση αυτή προκύψει πάλι ισοβαθμία θα εξετάζονται ομοίως με βάση τη μοριοδότηση που θα 

συγκεντρώσουν στο/στα αμέσως επόμενο/α με την μεγαλύτερη βαρύτητα κριτήρια, έως ότου δεν προκύψει 

ισοβαθμία.  

Κριτήριο: «Σκοπιμότητα της πρότασης» 
Στο κριτήριο εξετάζεται σε ποιο βαθμό η προτεινόμενη πράξη συσχετίζεται με το σύνολο των ειδικών στόχων 

και βαθμολογείται ανάλογα. Την υψηλότερη μοριοδότηση (100 μόρια) λαμβάνει η πράξη που συσχετίζεται και 

με τους δώδεκα (12) ειδικούς στόχους της Τοπικής Στρατηγικής. Στην περίπτωση συσχέτισης της πρότασης με 

οκτώ (8) ειδικούς στόχους, η πράξη λαμβάνει 70 μόρια, στην περίπτωση συσχέτισης με τέσσερις (4) ειδικούς 

στόχους λαμβάνει 30 μόρια και στην περίπτωση συσχέτισης με ένα (1) από τους ειδικούς στόχους του 

προγράμματος, λαμβάνει μηδέν (0) μόρια. Οι ειδικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Ζακύνθου 

παρουσιάζονται στο παρακάτω απόσπασμα του εγκεκριμένου προγράμματος: 

 
Οι συσχετισμοί μεταξύ της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης 

με όρους ποιότητας και αξιοποίησης του τοπικού κεφαλαίου, συναινούν στην υιοθέτηση της στρατηγικής 

του προγράμματος θέτοντας ως Στρατηγικούς  Στόχους της Τοπικής Στρατηγικής (με περαιτέρω στόχευση 

σε Ειδικούς Στρατηγικούς Στόχους), τους παρακάτω: 

ΣΣ1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικότητας για την ενδυνάμωση της τοπικής 

οικονομίας.  

ΕΣΣ1: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με αξιοποίηση του παραγωγικού και κοινωνικού κεφαλαίου 

στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα . 

ΕΣΣ2: Προώθηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε τομείς αιχμής, όπως η μεταποίηση των 

αγροτικών προϊόντων, ο θεματικός/ειδικός τουρισμός, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας. 

ΣΣ2: Διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης και προώθηση της πολύ-λειτουργικότητας στο πλαίσιο της 

διασύνδεσης αγρο-διατροφής – πολιτισμού/περιβάλλοντος – τουρισμού.  

ΕΣΣ1: Αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης για την προώθηση 

της διασύνδεσης του αγρο-διατροφικού τομέα και του δίπολου πολιτισμός/περιβάλλον με τον τουριστικό 

κλάδο. 

ΕΣΣ2: Ανάπτυξη ενός  πολύ – λειτουργικού οικονομικού μοντέλου παραγωγής που θα ενισχύσει την 

συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης.  

ΣΣ3: Διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της υπαίθρου.  
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ΕΣΣ1: Ανάδειξη και προώθηση της  πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ως συγκριτικό 

πλεονέκτημα για την πρόοδο της τοπικής οικονομίας.  

ΕΣΣ2: Παρεμβάσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την διατήρηση σπάνιων οικοτόπων 

και την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων τα οποία αναδεικνύουν τη πλούσια ιστορία της και διατηρούν την 

φυσική μοναδικότητά της.  

ΣΣ4: Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας.  

ΕΣΣ1: Παροχή κίνητρων  στους νέους για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 

ΕΕΣ2: Ανάπτυξη ενός δυναμικού επιχειρείν μέσα από πρωτοπόρες και καινοτόμες ιδέες 

τεχνολογικού, οργανωτικού και παραγωγικού χαρακτήρα.  

ΣΣ5: Αναβάθμιση του τοπικού προϊόντος/υπηρεσιών.  

ΕΣΣ1: Ποιοτική διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών μετατρέποντας την περιοχή παρέμβασης 

από τόπο προορισμού σε προορισμό μοναδικών εμπειριών. 

ΕΣΣ2: Διατήρηση της φέρουσας ικανότητας μέσω ειδικών μορφών τουρισμού με σεβασμό στο 

περιβάλλον και τον φυσικό πλούτο.      

ΣΣ6: Βελτίωση της ποιότητας ζωής με ζητούμενο τη διατήρηση και προσέλκυση πληθυσμού.  

ΕΣΣ1: Δημιουργία αστικού επιπέδου ζωής μέσω ύπαρξης κατάλληλων υποδομών και παρεχόμενων 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για την βελτίωση του επιπέδου ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 

συγκράτηση των νέων στο νησί και δη στην ύπαιθρό του.  

ΕΣΣ2: Στοχευόμενες δράσεις για την επιχειρηματικότητα στον τομέα των υπηρεσιών στοχεύοντας 

στην συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού (νέοι επιστήμονες) και στην αναβάθμιση του παρεχόμενου 

τουριστικού προϊόντος. 

 
 
Κριτήριο:  Σαφήνεια και πληρότητα περιγραφής της πρότασης  (αφορά τις υποδράσεις  19.2.1.2, 19.2.2.2, 
19.2.2.3, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3) 
Ελέγχεται αφενός, η σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης (Αίτηση Στήριξης και τα Συμπληρωματικά 
αυτής) και αφετέρου, η πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα 
αναγραφόμενα στην Αίτηση Στήριξης και το Παράρτημά της. Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις 
ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή σαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, βαθμολογείται με 0. 

 
Κριτήριο: Ρεαλιστικότητα – αξιοπιστία κόστους ( αφορά τις υποδράσεις  19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 
19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3) 
 
Ελέγχεται εάν έχουν συμπληρωθεί ορθά οι πίνακες του αναλυτικού προϋπολογισμού και αν έχει συνταχθεί ο 
προϋπολογισμός των κτιριακών με βάση τις τιμές μονάδας  του Πίνακα Μέγιστων Τιμών Μονάδας 
(Παράρτημα ΙΙ_2), καθώς και εάν για τις λοιπές δαπάνες έχουν υποβληθεί προσφορές. 
Ειδικότερα  κατά την εξέταση του προϋπολογισμού της πράξης: 
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 Γίνονται δεκτές τιμές μονάδας ίσες ή μικρότερες αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ_2 ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της περιοχής εφαρμογής της υποδράσης. Στην 
περίπτωση που μια εργασία δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται το εύλογο του 
κόστους με συγκρίσιμες προσφορές. 

 Για την εξέταση του εύλογου κόστους λαμβάνονται υπόψη οι προσφορές που αφορούν ομοειδή και 
εφάμιλλα προϊόντα. Εφόσον το μοναδιαίο ανά τεμάχιο κόστος αυτών υπερβαίνει σε αξία τα 1.000€, ή τα 
5.000€ συνολικού ποσού ανά είδος, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές για το εν λόγω τεμάχιο, ενώ 
σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία (1). Είναι δυνατό να γίνει δεκτή μία προσφορά, η οποία δεν είναι η 
πλέον συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχος να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να αποδέχεται, την 
μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν. 
Το κριτήριο βαθμολογείται με βάση την απόκλιση που τυχόν προκύψει κατά την αξιολόγηση, μεταξύ του 
αιτούμενου και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, βάσει του τύπου: 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο) 
/εγκεκριμένο. Απόκλιση μικρότερη του 5 βαθμολογείται με 100 μόρια και μεγαλύτερη από 30 με 0. 

 
Κριτήριο: Ρεαλιστικότητα  χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ( αφορά τις υποδράσεις 19.2.1.2, 19.2.3.1, 
19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3) 
Ελέγχεται ο ορθολογικός προσδιορισμός των βημάτων υλοποίησης του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
βάσει του είδους και του μεγέθους του έργου. Δύναται ως βάση σύγκρισης να χρησιμοποιούνται 
χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. 
Βαθμολογείται με 50 μόρια. Τίθενται μηδενικά μόρια στην περίπτωση που το χρονοδιάγραμμα είναι 
μεγαλύτερο των 3 ετών. 

 
 
Κριτήριο: Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης  ( αφορά τις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 
19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5) 
Αξιολογείται αν έχει επιτευχθεί α) το σύνολο των εγκρίσεων για την έναρξη του έργου ή β) η εξασφάλιση 
μέρους των εγκρίσεων/αδειών/απαλλακτικών εγγράφων και γνωμοδοτήσεων ή γ) η υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για την έκδοση εγκρίσεων, αδειών, γνωμοδοτήσεων κλπ. Η βαθμολόγηση προκύπτει από τον 
έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και των αναγραφόμενων στο πεδίο 10. «ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ. Στην περίπτωση α) βαθμολογείται με 100 μόρια, στην 
β) περίπτωση με 60 μόρια και στην γ) με 30 μόρια. Επίσης αξιολογείται κατά πόσο έχουν ολοκληρωθεί οι 
διαδικασίες σύστασης του φορέα, η ύπαρξη οριστικού συμφωνητικού αγοράς ή μίσθωσης/παραχώρησης 
ακινήτου. Τίθενται μηδενικά μόρια στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία από τις παραπάνω 
ενέργειες. 
 
 
Κριτήριο: Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ ISO 14.000, EMAS) (αφορά τις 
υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.3.3) 
Εξετάζεται αν στην πρόταση περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή του συστήματος (π.χ. ISO 14.000, EMAS) 
που θα εγκατασταθεί, η τεκμηρίωσή  του με προσφορές από πιστοποιημένους φορείς που θα το σχεδιάσουν – 
εγκαταστήσουν  ή  σε περίπτωση που ήδη υπάρχει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε ισχύ, το σχετικό 
πιστοποιητικό. Μοριοδοτείται με 100 μόρια όταν πληρείται το κριτήριο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση με 0 
μόρια.  
 
 
Κριτήριο: Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) (αφορά τις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.7.3) 
Εξετάζεται από το σχετικό πεδίο αίτησης στήριξης  και τα συνοδευτικά σχετικά δικαιολογητικά, όπως μελέτες, 
εγχειρίδια, σχέδια, πιστοποιητικά των προμηθευτών, έντυπα τεχνικών προδιαγραφών του προβλεπόμενου 
μηχανολογικού εξοπλισμού, βεβαιώσεις επίσημων ή συλλογικών φορέων (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια κλπ) ή 
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άλλων φορέων της αγοράς, που αναπτύσσουν δραστηριότητα σχετική με το εν λόγω προϊόν, ή οποιοδήποτε 
άλλο έγγραφο αποδεικνύει επαρκώς το κριτήριο, αν η προτεινόμενη πράξη έχει χαρακτηριστικά ή στοιχεία, 
όπως αυτά αναφέρονται ακολούθως και ορίζουν την έννοια της καινοτομίας.  
 
Η Καινοτομία ορίζεται ως «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά 
βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής 
εφαρμογής». Εναλλακτικά μπορεί να ορισθεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την 
εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. 
Μια Καινοτόμος Δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα με τις αλλαγές σε υφιστάμενες λειτουργίες 
μιας επιχείρησης) και μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή 
στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στην διοικητική δομή ενός οργανισμού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση 
με τους πελάτες ή καταναλωτές). 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Ως τεχνολογική καινοτομία ορίζεται: 
α. Η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές 
προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά, προστιθέμενες χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον 
χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας), ή, 
β. Η εισαγωγή στην επιχείρηση μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου παροχής και 
διανομής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα (της διαδικασίας) θα πρέπει να είναι 
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανομής. 
Καθαρά οργανωτικές ή διοικητικές μεταβολές δεν περιλαμβάνονται στην τεχνολογική καινοτομία. 
Επιπρόσθετα, η τεχνολογική καινοτομία πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα νέων τεχνολογικών εξελίξεων, νέων 
συνδυασμών υπαρχουσών τεχνολογιών ή στη χρησιμοποίηση άλλου είδους γνώσεων που αποκτήθηκαν από την 
επιχείρηση. Οι μεταβολές καθαρά αισθητικής φύσεως δεν περιλαμβάνονται. 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ -ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Οργανωτική μη τεχνολογική καινοτομία είναι η εφαρμογή νέων μεθόδων ή μεταβολών των μεθόδων, όσον αφορά τη 
δομή ή τη διοίκηση της επιχείρησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των γνώσεων στην επιχείρηση, της 
ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή της αποτελεσματικότητας των ροών εργασίας. 
Μη τεχνολογική καινοτομία εμπορίας είναι η εφαρμογή νέων ή βελτιωμένων σχεδίων ή μεθόδων πώλησης που 
αποσκοπούν στην αύξηση της ελκυστικότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή στην είσοδο σε νέες αγορές. 
Α) Παραδείγματα του τι μπορεί να αφορά η τεχνολογική καινοτομία 
Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και δεν εξαντλεί όλες τις περιπτώσεις. 
1. Βιομηχανία / Παραγωγή 
Καινοτομία προϊόντος / διαδικασίας 
• Νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών με νέες πρώτες ύλες 

• Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών 
Προϊόντα βιοτεχνολογίας 
• Νέες ενεργειακές τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα 

• Φάρμακα βιολογικής βάσης 

• Νέες διαγνωστικές μέθοδοι στην ιατρική ή στην παραγωγή 

• Τεχνολογίες αισθητήρων 

• Προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη ή περιβάλλοντος 

• Συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων 

• Αξιοποίηση απορριμμάτων / αποβλήτων. 

• Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα προϊόντος / υπηρεσίας 
• Ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική / παροχή υπηρεσιών 

• Μέθοδος μέτρησης και ελέγχου διαδικασιών ή/και ποιότητας των προϊόντων με αισθητήρες 

• Συστήματα που μετρούν και ελέγχουν τα αποθέματα των προϊόντων 

• Εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής (π.χ. 
αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής) 

• Εισαγωγή προγραμμάτων προσομοίωσης για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των τελικών ή και των ενδιάμεσων 
μεθόδων της παραγωγής και των προϊόντων 
 
2. Εμπόριο - Χονδρικό Εμπόριο 
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Καινοτομία «προϊόντος» ή διαδικασίας 
• Εισαγωγή οικολογικών προϊόντων στη σειρά των αγαθών 

• Νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης 

• Εισαγωγή επιπρόσθετων υπηρεσιών: συνδυασμένες υπηρεσίες (π.χ. τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξέταση 
και πιστοποίηση υπηρεσιών) 

• Πώληση απευθείας στον πελάτη - Ηλεκτρονική ανταλλαγή προϊόντων 

• Μείωση ενεργειακού «αποτυπώματος» παραγωγικών διαδικασιών 

• Μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου των φορτίων 

• Ψηφιακός χειρισμός προϊόντων 

• Εισαγωγή καναλιών άμεσης επανατροφοδότησης μεταξύ πελάτη-παραγωγού 

• Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. σε οπτικούς δίσκους) 

• Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για συντονισμό όλων των απαιτήσεων των πελατών 
 
3. Άλλες περιπτώσεις καινοτομίας 
• Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές (π.χ. αγροτικό τομέα) 

• Ανάπτυξη ευέλικτου και φιλικού προς το χρήστη λογισμικού 

• Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής υπηρεσίας. 

• Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης. 

• Εξ΄ αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών 

• Παροχή νέων εφαρμογών και προγραμμάτων πολυμέσων 

• Εφαρμογές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως 

• Εφαρμογή θερμογραφικών και μεθόδων / τεχνικών μη – καταστροφικών ελέγχων στην αποτίμηση τεχνικών 
συστημάτων. 

• Εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης. 

• Εφαρμογές τηλε-ιατρικής 
 
Β) Παραδείγματα του τι μπορεί να είναι μη τεχνολογική καινοτομία 
Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της τεχνολογικής καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών και της μη 
τεχνολογικής καινοτομίας (οργάνωσης και εμπορίας). Για παράδειγμα: 
• Τα πιστοποιητικά ISO ή η εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας είναι τεχνολογική καινοτομία μόνο 
όταν συνδέονται άμεσα με την εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων διαδικασιών. 
• Η δημιουργία μίας απλής ιστοσελίδας με πληροφορίες, χωρίς on-line νέες και πρωτότυπες υπηρεσίες δεν αποτελεί 
καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπες υπηρεσίες τότε αποτελεί παράδειγμα μη τεχνολογικής καινοτομίας 

• Οι οργανωτικές καινοτομίες θεωρούνται τεχνολογικές μόνο στην περίπτωση που βασίζονται σε νέες τεχνολογικές 
εφαρμογές και επιφέρουν μετρήσιμες αλλαγές στην απόδοση, για παράδειγμα αύξηση στην παραγωγικότητα ή στις 
πωλήσεις. 
 
Τι δεν είναι καινοτομία οποιασδήποτε μορφής 
Ένα σημαντικό κριτήριο για όλα τα είδη καινοτομίας είναι ότι πρέπει να περιέχουν μία σημαντική αλλαγή / 
διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις μεθόδους εμπορίας ή τις 
οργανωτικές δομές και πρακτικές της επιχείρησης. Δεν είναι λοιπόν καινοτομία αλλαγές οι οποίες: 
(1) έχουν μικρή σημασία ή εμβέλεια ή δεν επιφέρουν ικανό βαθμό νεωτερισμού στην επιχείρηση όπως: 
• διακοπή χρήσης μίας διαδικασίας, μεθόδου εμπορίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης ενός προϊόντος, 

• αλλαγές προερχόμενες αποκλειστικά από μεταβολές των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, 

• απλή αντικατάσταση ή αναβάθμιση ενός προϊόντος ή διαδικασίας ή συσκευασίας 

• παραγωγή επί παραγγελία 

• εποχιακές και άλλες κυκλικές μεταβολές. 
 
(2) επιφέρουν “άλλες δημιουργικές βελτιώσεις”, όπου ο νεωτερισμός δεν αφορά τη χρήση ή τα αντικειμενικά 
χαρακτηριστικά απόδοσης των προϊόντων, ούτε τον τρόπο παραγωγής ή και διανομής τους, αλλά την αισθητική ή άλλες 
υποκειμενικές ιδιότητες, όπως αλλαγές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό στη μόδα ή γενικά αλλαγές αισθητικής 
φύσεως. 
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Ειδικότερα: 
- ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.7.3 
Εξετάζεται αν με βάση τα αναφερόμενα στο πεδίο 10. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ της 
αίτησης στήριξης  και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι  :  
α)  το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο, οπότε το κριτήριο  μοριοδοτείται με 100 μόρια  ή  
β) η παραγωγική διαδικασία χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή αφορά σε χρήση συστημάτων 
αυτοματισμού–ελέγχου–καταγραφής δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή 
μοριοδοτείται με 75 μόρια ή  
γ) 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 παράγωγής της. 
Στην περίπτωση αυτή μοριοδοτείται με 50 μόρια.  
Τίθενται μηδενικά μόρια στην περίπτωση μη προσκόμισης δικαιολογητικών τεκμηρίωσης καινοτομίας. 
-ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.3.3 
Εξετάζεται αν με βάση τα αναφερόμενα στο πεδίο 10. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ της 
αίτησης στήριξης και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύεται ότι η προτεινόμενη πράξη ή τμήμα αυτής 
πληροί όρο/όρους που περιγράφονται στον ορισμό της οργανωτικής καινοτομίας. Στην περίπτωση που 
πληρείται το κριτήριο μοριοδοτείται με 100 μόρια, ενώ σε αντίθετη περίπτωση λαμβάνει 0. 
 
 
 
Κριτήριο: Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 
(αφορά τις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3., 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3) 
Για την βαθμολόγηση της δυνατότητας κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής, μοριοδοτείται ο λόγος διαθέσιμων 
ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο της ιδιωτικής συμμετοχής. Η μοριοδότηση κυμαίνεται από 0 έως 100 μόρια. 
Εφόσον προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της ίδιας συμμετοχής, το κριτήριο μοριοδοτείται με 
μηδέν (0).  
 
 
Κριτήριο: Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης  (αφορά τις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 
19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.5) 
Για την αξιολόγηση του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στο πεδίο 17.4 της αίτησης 
στήριξης-συμπληρωματικά στοιχεία και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης . 
Για την βαθμολόγηση  του κριτηρίου μοριοδοτείται η κατοχή  τίτλου σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ σχετικών με τη φύση 
της πρότασης με 100 μόρια, η κατοχή  Πτυχίου ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική 
κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το αντικείμενο της πρότασης μοριοδοτείται με 50 μόρια, ενώ 
στην περίπτωση που δεν υπάρχει καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση,  με 0 μόρια. 
 
 
Κριτήριο: Προτεραιότητες υποδράσης (αφορά τις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5) 
 
Προκύπτει από την εξέταση των σχετικών πεδίων της Αίτησης Στήριξης, όπου εξετάζεται εάν η επενδυτική 
πρόταση εμπίπτει στις προτεραιότητες της υποδράσης όπως αυτές αναγράφονται στο Αναμορφωμένο Τοπικό 
Πρόγραμμα. Η βαθμολόγηση της πρότασης με 0 δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού 
 
 
Κριτήριο : Συσχέτιση της πρότασης με έξυπνη εξειδίκευση (RIS) (αφορά τις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 
19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3) 
 
Η στρατηγική της «έξυπνης εξειδίκευσης» αποτελεί έναν βασικό συντελεστή για την διαφοροποίηση  του 

παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και κατά συνέπεια για την τόνωση της 
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ελκυστικότητάς της, με βασικό εργαλείο τη συνδρομή της γνώσης (έρευνα, καινοτομία, τεχνολογίες κλπ). Η 

στρατηγική αυτή, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες στρατηγικές και πολιτικές (ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και Ε.Π. 

Δήμων)  για την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, 

αποτελούν τους πυλώνες της ανάπτυξης της Περιφέρειας. Για την επίτευξή τους η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

προωθεί την αναδιάταξη του παραγωγικού της προτύπου, με βάση την ανάπτυξη της γνώσης και της 

καινοτομίας, τη διασύνδεση των παραγωγικών τομέων, τη βιώσιμη αξιοποίηση των οικολογικών και 

πολιτιστικών πόρων, την ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών, την εξοικονόμηση (ενεργειακών 

και λοιπών) πόρων και γενικά τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του συστήματος με περιβαλλοντικούς 

όρους. 

Η  επιδίωξη αυτή  συμπυκνώνεται στο  κεντρικό Στόχο  για  την  «επανάκτηση  της Ελκυστικότητας  με  την 

αξιοποίηση της Γνώσης», που επιχειρεί να θέσει το παραγωγικό  πρότυπο σε νέες βάσεις και είναι συμβατό 

(ως  υπο-σύνολο) με το γενικό όραμα της Περιφέρειας «Ιόνια Νησιά: ελκυστικός προορισμός και βιώσιμος 

τόπος». 

Οι τομείς προτεραιότητας και η επιμέρους εξειδίκευση του κάθε τομέα αναλύονται στο κείμενο της 

στρατηγικής της ως ακολούθως: 

A. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

A.1 Παραγωγή και νέα προϊόντα στην αγροδιατροφή 

Ο αγροτικός τομέας της Περιφέρειας εξακολουθεί να υφίσταται τα διαρθρωτικά προβλήματα που 

χαρακτηρίζουν γενικότερα τον Ελληνικό αγροτικό χώρο (μικρό μέγεθος εκμεταλλεύσεων, πολυ-τεμαχισμός 

του κλήρου κλπ). Η  ανάπτυξη των  ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του   πρωτογενή τομέα  και  της  

μεταποίησης θα βασιστεί τόσο  στα  συγκριτικά πλεονεκτήματα που  διαθέτει η  περιοχή, όπως η  φύση,  

οι  πρώτες ύλες και η καλλιεργητική και μεταποιητική παράδοση, όσο και στην αξιοποίηση της γνώσης 

και της τεχνολογίας.. 

Οι βασικές προτεραιότητες αφορούν σε: 

 παραγωγή νέων προϊόντων με την αξιοποίηση της γνώσης (έρευνας & καινοτομίας), 

 διαφοροποίηση του αγρο-διατροφικού  προϊόντος  με  βελτίωση της ποιότητας  (καλλιεργητικές  

και  εκτροφικές μέθοδοι, τεχνογνωσία κλπ), 

 τυποποίηση και προώθηση στις αγορές (πιστοποίηση, τυποποίηση, δικτύωση). 

Α.2 Ανάδειξη της επτανησιακής γαστρονομίας 

Η γαστρονομία συνδέει τον  αγρο-διατροφικό τομέα με  τον τουρισμό, αφού αφενός αναβαθμίζει την 

ταξιδιωτική εμπειρία και αφετέρου αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για τουρίστες ειδικού ενδιαφέροντος. Η  

Περιφέρεια φιλοδοξεί να κεφαλαιοποιήσει τον γαστρονομικό της πολιτισμό σχεδιάζοντας, αναπτύσσοντας 

και υλοποιώντας μια ολοκληρωμένη πολιτική για την σύνδεση  του  αγρο-διατροφικού  τομέα  με  τον  

τουρισμό,  με  όχημα  τη  γαστρονομία  και  με  επικέντρωση στην αυθεντικότητα και τη μοναδικότητα. 

Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί σταδιακά, και σε συνάρτηση με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και 

τροφίμων. 

B. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) 
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Β.1 Αλιεία & υδατοκαλλιέργεια 

Η αλιεία στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων επικεντρώνεται κυρίως στην τοπική αγορά ενώ οι 

υδατοκαλλιέργειες αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης αλυσίδας αξίας η οποία επεκτείνεται και σε άλλες 

περιφέρειες της Ελλάδας. Ο τομέας στην Περιφέρεια εξαρτάται από τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο τόσο 

εξαιτίας της παρουσίας μονάδων εκτροφής μεγάλων ομίλων, όσο και της απουσίας από την Περιφέρεια 

σημαντικών τμημάτων της αλυσίδας άξιας όπως η παραγωγή γόνων, τροφών και εξοπλισμού. Με  δεδομένη 

την  ένταξη  των  δυο  αυτών τμημάτων σε  μια  ευρύτερη και  εθνικής  εμβέλειας αλυσίδας αξίας,  η 

στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τις ενέργειες και παρεμβάσεις σε εθνικό 

επίπεδο μέσα από την αξιοποίηση συνεργιών, επικεντρώνοντας (προτεραιότητες) στη: 

 Διαφοροποίηση προϊόντων (νέα είδη και μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων). 

 Μείωση  τους  κόστους  παραγωγής  (εισαγωγή καινοτομιών σε διαδικασία αλίευσης, εκτροφής, 

μεταποίησης) σε συνδυασμό με την άνοδο της ποιότητας (βελτίωση των εκτρεφόμενων ειδών και την 

πιστοποίηση). 

 Διατήρηση  και  προστασία  του περιβάλλοντος (ιδιαίτερα των θαλάσσιων πόρων), καθώς και στη 

συμβίωση  και ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλες οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. τουρισμός). 

Β.2 Θαλάσσιος Τουρισμός 

Ο Θαλάσσιος Τουρισμός αποτελεί προνομιακό πεδίο για τα Ιόνια Νησιά, η δε ορθολογική αξιοποίησή του 

μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη και φυσικά την απασχόληση. 

Μπορεί να  αναπτυχθεί σε  διάφορα πεδία, όπως αυτά  της  κρουαζιέρας, της ιστιοπλοΐας  και  των  

σκαφών  αναψυχής,  του  καταδυτικού  και  αλιευτικού  τουρισμού,  του  θαλάσσιου  αθλητικού τουρισμού, 

που δημιουργούν συναφείς επαγγελματικές δραστηριότητες (τροφοδοσίας, εξυπηρέτησης, υποστήριξης, 

ψυχαγωγίας κλπ). 

Προτεραιότητες αποτελούν η προώθηση νέων επιχειρησιακών μοντέλων μέσω της ανάπτυξης συμπράξεων 

και δικτύων, η ανάπτυξη  επιχειρηματικότητας  σε συναφή  πεδία  και  άλλες  μορφές  θαλάσσιου 

τουρισμού (π.χ. αλιευτικός), καθώς και δραστηριότητες για την ανάδειξη του θαλάσσιου φυσικού και 

πολιτιστικού πλούτου. 

Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Γ.1 Διαφοροποίηση του Τουριστικού Προϊόντος (Θεματικός Τουρισμός) 

Η  βιομηχανία της  εμπειρίας και  ιδιαίτερα ο  τουρισμός είναι  μια  διεθνοποιημένη βιομηχανία και  

επομένως οι δραστηριότητες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελούν τμήματα μιας παγκόσμιας αλυσίδας 

αξίας. Η στρατηγική της αναβάθμισης και διαφοροποίησης θέτει ως προτεραιότητες: τη διεύρυνση της 

αλυσίδας αξίας (προσέλκυση περισσότερων δραστηριοτήτων στην αλυσίδα αξίας με την ανάπτυξη των 

διασυνδέσεων του τουρισμού με την αγροτική οικονομία και τη μεταποίηση, την αξιοποίηση του πολιτισμού 

στην κατεύθυνση της δημιουργίας επιχειρηματικότητας κλπ), τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος   

(αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων  που   προσφέρει ο φυσικός  και πολιτισμικός πλούτος για την ανάπτυξη 

μορφών τουρισμού και πέραν από το μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» και το «μαζικό τουρισμό»), την 

αναβάθμιση   των  υποδομών   και  υπηρεσιών   φιλοξενίας   και  εστίασης  (άνοδός  σε  μεγαλύτερη  

κατηγορία  και απόκτηση σημάτων ποιότητας), χρήση ψηφιακών (ΤΠΕ) και «καθαρών» τεχνολογιών (για 
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την ταχύτερη προώθηση των υπηρεσιών, την αύξηση της αυτονομίας, τη μείωση του κόστους και των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον). 

Γ.2 Πολιτιστική και δημιουργική οικονομία 

Ο (υπο) τομέας της «πολιτιστικής & δημιουργικής» οικονομίας είναι ειδικά στα Ιόνια Νησιά αλληλένδετος με 

εκείνον του τουρισμού. Οι προτεραιότητες  της  Στρατηγικής,  παρά  το  σχετικό  ενδογενές  δυναμικό  που  

υφίσταται  σε  σημαντικό  βαθμό - η στρατηγική στόχευση για  την  ανάδειξη και  προώθηση της  σύζευξης 

και  επιχειρηματικής αξιοποίησης επιμέρους λειτουργούντων στοιχείων (ΑΕΙ με συναφή πεδία, 

επιχειρηματικότητα, έντονη πολιτιστική κουλτούρα, δραστηριότητα και απόθεμα) - οδηγεί   μεσοπρόθεσμα   

στην   ανάπτυξη   μιας   νέας   και   συμπληρωματικής   με  τον  τουρισμό δραστηριότητας. Βασική 

προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία υποδομής για την εκκόλαψη και υποστήριξη της νέας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την ώθηση της επιχειρηματικότητας με 

χαρακτηριστικά καινοτομίας και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών ΤΠΕ.  

Κριτήριο Προώθηση Νεανικής επιχειρηματικότητας ( αφορά τις υποδράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 
19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5) 
 
Η βαθμολόγηση του κριτηρίου (ηλικία ≤ 35 ετών) ελέγχεται από την προσκόμιση Αντίγραφου ταυτότητας ή 

διαβατηρίου του δικαιούχου (φυσικού προσώπου) ή στην περίπτωση νομικού προσώπου (όλων των εταίρων ή 

μετόχων ή ποσοστού μεγαλύτερου ή ίσου του 50% αυτών), καθώς και με την προσκόμιση καταστατικού 

εταιρικού σχήματος. 

Κριτήριο :  Προώθηση  Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (αφορά τις υποδράσεις 19.2.2.6, 19.2.3.4) 
 
Η βαθμολόγηση του κριτηρίου (γυναίκα) ελέγχεται από την προσκόμιση Αντίγραφου ταυτότητας ή 
διαβατηρίου του δικαιούχου (φυσικού προσώπου) ή στην περίπτωση νομικού προσώπου (όλων των εταίρων ή 
μετόχων ή ποσοστού μεγαλύτερου ή ίσου του 50% αυτών), καθώς και με την προσκόμιση καταστατικού 
εταιρικού σχήματος 
 
Κριτήριο : Σχετική εμπειρία παρόχου επαγγελματικής κατάρτισης ( αφορά την υποδράση 19.2.1.2) 
Προκύπτει από την εξέταση των σχετικών πεδίων της Αίτησης Στήριξης, όπου εξετάζεται εάν ο φορέας 
παροχής της επαγγελματικής κατάρτισης έχει υλοποιήσει τουλάχιστον τρία (3) έργα επαγγελματικής 
κατάρτισης την τελευταία πενταετία. Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίζονται κατά 
περίπτωση: 
• Έναρξη στην Δ.Ο.Υ./ΚΑΔ ή/και  
• Πιστοποίηση παρόχου από δημόσιο φορέα 
• Βεβαίωση αρμόδιου φορέα για υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων. 
Η βαθμολόγηση της πρότασης με 0 δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού. 
 
 
Κριτήριο: Διαθεσιμότητα Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( αφορά την υποδράση 19.2.1.2) 
 
Προκύπτει από την εξέταση των σχετικών πεδίων της Αίτησης Στήριξης, όπου εξετάζεται εάν ο φορέας 
παροχής της επαγγελματικής κατάρτισης διαθέτει επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό για την υλοποίηση της 
πρότασης. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται από την προσκόμιση κατά περίπτωση: 
• Ιδιωτικών Συμφωνητικών συνεργασίας ή/και  
• Συμβάσεις. 
Η βαθμολόγηση της πρότασης με 0 δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού. 
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Κριτήριο :  Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για 
την κάλυψη των αναγκών των μονάδων (αφορά τις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.3.1) 
 
Εξετάζονται οι δαπάνες που σχετίζονται με την χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 
(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των επενδύσεων. Εξετάζεται η 
περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των 
προτεινόμενων δαπανών. Για την τεκμηρίωση των δαπανών θα πρέπει να προσκομίζονται τα αντίστοιχα 
προτιμολόγια/ προσφορές. Βαθμολογείται το ποσοστό δαπανών σχετικών με την χρήση ή παραγωγή 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 
 
Κριτήριο : Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση-εγκατάσταση εφαρμογής συστήματος εξοικονόμησης 
ύδατος ( αφορά την υποδράση 19.2.3.1) 
 
Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης. Για την τεκμηρίωση των δαπανών θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αντίστοιχα προτιμολόγια/ προσφορές. 
Βαθμολογείται το ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος 
εξοικονόμησης ύδατος, στο σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 
 
Κριτήριο :  Εμπειρία του υπεύθυνου στην εκτέλεση και συντονισμό έργου συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει 
συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο συνεργασίας ) ( αφορά την υποδράση 19.2.7.3) 
 
Εξετάζεται η περιγραφή του αντίστοιχου πεδίου της Αίτησης Στήριξης. Για την εκπλήρωση του κριτηρίου θα 
πρέπει να προσκομίζεται σχετικό Βιογραφικό σημείωμα, καθώς και αποδεικτικά τεκμηρίωσης της σχετικής 
εμπειρίας του υπευθύνου (π.χ. βεβαίωση εργοδότη / φορέα) για συμμετοχή σ’ ένα τουλάχιστον έργο 
συνεργασίας, όπως ορίζονται προηγούμενα στο Κριτήριο «Επαγγελματική Εμπειρία». Η βαθμολόγηση της 
πρότασης με 0 δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού. 
 
Κριτήριο :  Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία των μελών του δικτύου (αφορά την υποδράση 19.2.7.3) 
Εξετάζεται εάν το ποσοστό των μελών του προτεινόμενου Συνεργατικού σχηματισμού που έχει συμμετάσχει 
σε άλλο σχήμα συνεργασίας είναι τουλάχιστον το 50% (μέγιστη βαθμολογία), μέσω της αξιολόγησης των 
ακολουθών στοιχείων: 
• η σχετική συμπλήρωση της Αίτησης Στήριξης,  
• το Καταστατικό του φορέα ή ιδιωτικό συμφωνητικό σύμπραξης /συνεργασίας, 
• τα Βιογραφικά σημειώματα, και 
• σχετικά αποδεικτικά συμμετοχής σε παλιότερα σχήματα συνεργασίας. 
Η βαθμολόγηση της πρότασης με 0 δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού. 
 
 
 
 

 
ΜΕΡΟΣ Γ 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Υποβολής / Ένταξης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (κατά περίπτωση)  
Σημειώνεται ότι ο παρακάτω πίνακας αποτελεί καταγραφή ενδεικτικών δικαιολογητικών. Σε κάθε περίπτωση τα 
δικαιολογητικά προκύπτουν από τα κριτήρια ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ και ΕΠΙΛΟΓΗΣ καθώς και από τις διευκρινήσεις αυτών, 
κατά περίπτωση. Επίσης ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να επισυνάψει κάθε άλλο δικαιολογητικό, το οποίο θεωρεί ότι 
ενισχύει την πρότασή του, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. 
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Ορισμένα δικαιολογητικά αποτελούν κριτήριο επιλεξιμότητας, αλλά και κριτήριο επιλογής, ανάλογα με την υποδράση, το 
είδος του δικαιούχου κ.α 
 Οι απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις, 
υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. 
Δικαιολογητικά αλλοδαπών υποψηφίων, εφόσον εκδίδονται από αλλοδαπή αρχή πρέπει να είναι επίσημα 
μεταφρασμένα στα ελληνικά. Σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από 
οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδεται κάποιο/κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, αν ούτε αυτή 
προβλέπεται, από Υπεύθυνη Δήλωσή του ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής της χώρας εγκατάστασής του, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και ότι ο υποψήφιος πληροί τα 
κατά τα ανωτέρω απαιτούμενα. 

1 Αποδεικτικό κατάθεσης της Αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ  

2 
Παράρτημα Ι_1: «Αίτηση Στήριξης», όπως εκτυπώνεται από το ΠΣΚΕ, υπογεγραμμένη από τον δυνητικό 
δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή του συνεργατικού σχήματος  

3 Παράρτημα Ι_2: «Αίτηση Στήριξης - Συμπληρωματικά στοιχεία»  

4 Παράρτημα Ι_3 «Μελέτη Βιωσιμότητας» (αρχείο PDF και αρχείο excel)  

5 Παράρτημα Ι_4: «Αναλυτικός Προϋπολογισμός Πράξης» (αρχείο PDF και αρχείο excel)  

6 
Οικονομικές προσφορές/τιμολόγια για λοιπές δαπάνες, πλην κτιριακών υποδομών, και για 
κατασκευαστικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα Μέγιστων τιμών μονάδας 
κατασκευαστικών εργασιών. Πρέπει να συνοδεύονται από πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus)  

7 Τοπογραφικό διάγραμμα (εάν απαιτείται από τη φύση της πρότασης). 

8 Διάγραμμα δόμησης (εάν απαιτείται από τη φύση της πρότασης). 

9 
Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές), εάν απαιτείται από τη φύση της πρότασης, με αναλυτική 
εμβαδομέτρηση, όπου αποτυπώνεται η δυνατότητα πρόσβασης των ΑμεΑ (εάν απαιτείται από τη φύση 
της πρότασης)  

10 Αναλυτικές προμετρήσεις κατασκευαστικών εργασιών (εάν απαιτείται από τη φύση της πρότασης) 

11 Για υφιστάμενα κτίρια άδεια δόμησης ή/και τακτοποιήσεις αυτού. 

12 Κάτοψη με διάταξη υφιστάμενου ή/και νέου εξοπλισμού (εάν απαιτείται από τη φύση της πρότασης)  

13 
 ΦΕΚ χαρακτηρισμού κτηρίου ως διατηρητέο 

 ΦΕΚ χαρακτηρισμού οικισμού ως παραδοσιακός 

 Βεβαίωση Αρμόδιου φορέα για παραδοσιακό κτίριο.  

14 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή ή Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του δυνητικού 
δικαιούχου Παράρτημα Ι_7  

15 
Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού καταλύματος όταν γίνεται χρήση του ΚΑΝ (ΕΕ) 651/14, μοριοδότηση 
Δωματίων Διαμερισμάτων/ Μοριοδότηση Ξενοδοχείων  

16 
Ειδικό Σήμα ΕΟΤ ή Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή 
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή 
γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας.  

17 Βεβαίωση Χρήσεων Γης (εάν περιλαμβάνεται δαπάνη αγοράς γης)  

18 

Αποδεικτικά κατοχής - χρήσης ακινήτου ανάλογα με την περίπτωση: 

 τίτλοι ιδιοκτησίας, συμβόλαια γονικής παροχής, αγοραπωλησίας ή προσύμφωνα αγοράς κ.α στο 
όνομα του δυνητικού δικαιούχου, συνοδευόμενα από Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών και μη 
Διεκδικήσεων 

 συμφωνητικά μακροχρόνιας μίσθωσης ή προσύμφωνα μίσθωσης που να καλύπτουν χρονική 
περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, χωρίς επέμβαση στον 
φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή σε περίπτωση μικρών προσθηκών που συμπληρώνουν την 
λειτουργικότητα του κτιρίου, οι οποίες σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από το 10% του 
αιτούμενου κόστους, τα συμφωνητικά ή προσύμφωνα πρέπει να καλύπτουν χρονική περίοδο, 
τουλάχιστον εννέα (9) ετών. Οι παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίζονται από την ημερομηνία 
δημοσιοποίησης της πρόσκλησης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών 
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εγγράφων. Στην περίπτωση υποβολής προσυμφώνων, αυτά θα πρέπει να οριστικοποιούνται πριν 
την έκδοση της Απόφασης Ένταξης. 

 Στην περίπτωση παραχώρησης δωρεάν δημοτικών ακινήτων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας του Ν. 4430/2016, γίνονται δεκτά έγγραφα αρχικής παραχώρησης έως πέντε (5) ετών 
που συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα ότι θα αιτηθεί την περαιτέρω παραχώρηση 
του ακινήτου, εφόσον ενταχθεί στο CLLD/LEADER, ώστε το συνολικό χρονικό διάστημα της 
παραχώρησης να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 12, σημείο 10 της Υ.Α. 355/17-1-2019, 
όπως αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση να τηρείται η 3ετία μετά την ολοκλήρωση της 
πράξης, ειδάλλως εφαρμόζεται το άρθρο 21 «Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων» της 
παρούσας πρόσκλησης. 

19 Φωτογραφική Απεικόνιση υφιστάμενης κατάστασης   

20 Δήλωση που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας της ΜΜΕ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι_5 

21 Παράρτημα Ι_6: «Υπεύθυνη Δήλωση de minimis»  

22 Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου του Ν. 1599/86, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι_7  

23 

Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης: 
Για A.E.: 
Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο), Συγκρότηση 
ΔΣ & Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο και εκτύπωση από 
taxisnet),  Μετοχολόγιο από την οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση. 
Για Ε.Π.Ε: 
Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο), Πράξη 
εκπροσώπησης & Βεβαίωση Εταίρων (ΓΕΜΗ) σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το 
ανωτέρω Καταστατικό. 
Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: 
Πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα 
αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση. 
Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει: Πιστοποιητικό εγγραφής 
στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Αρχικά υποβληθέν καταστατικό 
και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει). 
Για Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 
Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις: σχέδιο καταστατικού, με κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο με το ποσό της 
ιδίας συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί το οριστικό πριν την έκδοση της 
Απόφασης Ένταξης. 

24 
Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη 
εκτύπωση). Στην περίπτωση νομικών προσώπων προσκομίζονται όλων των εταίρων/μετόχων κατά 
περίπτωση. 

25 Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών από ΑΑΔΕ (πρόσφατη εκτύπωση)  

26 
Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών: αντίγραφο ταυτότητας ή 
διαβατηρίου όλων των μετόχων/εταίρων, ενώ στην περίπτωση λοιπών εταιρειών και συνεταιρισμών: 
αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Νόμιμου εκπροσώπου).  

27 Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα  για υποβολή πρότασης   

28 
 Για Δημόσιο υπάλληλο: Άδεια αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου  

 Για εργαζόμενο σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή ΔΕΚΟ: Καταστατικό του σχετικού οργανισμού, από το οποίο 
προκύπτει αν κωλύεται ή όχι από διατάξεις του. 

29 

Για την ιδιότητα επαγγελματία αγρότη /εταιρικό σχήμα αγροτών:   

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) (για φυσικά 
πρόσωπα)  

  Ισχύον καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο κύριος σκοπός συνίσταται στην άσκηση 
αγροτικής δραστηριότητας (εταιρικό σχήμα) 
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 Εκτύπωση από ιστοσελίδα gsis.gr από την οποία προκύπτει η ιδιότητα του αγρότη  

 Δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε τελευταίου έτους 

 Βεβαίωση ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) για κύρια ασφάλιση ως αγρότης  

30 Για την απόδειξη ανεργίας: Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ  

31 
Για την απόδειξη της ιδιότητας Ατόμου με Αναπηρία: Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης 
Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. 

2 

Φορολογικά στοιχεία, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων : 
 Α.  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων:  
1. Έντυπα Ε3 με σφραγίδα και υπογραφή του λογιστή και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές 
χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης.  
2. Μητρώο παγίων της επιχείρησης (με σφραγίδα και υπογραφή του λογιστή και για τις τρεις (3) 
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης. 
3. Έντυπο Ε9 σε ισχύ 
4. Υπόδειγμα (ΕΛΠ) Β.5 Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες με υπογραφή και σφραγίδα του λογιστή 
ή του νόμιμου εκπρόσωπου για τη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης (αν απαιτείται) 
 
 Β. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων : 
1. Ισολογισμοί – αποτελέσματα χρήσης 
2. Έντυπα Ε3 με σφραγίδα και υπογραφή του λογιστή 
3. Έντυπο Ν (όπου απαιτείται) 
και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης 
στήριξης.  
4. Μητρώο παγίων της επιχείρησης (με σφραγίδα και υπογραφή του λογιστή και για τις τρεις (3) 
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης 
5. Έντυπο Ε9 σε ισχύ 
6. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και προσάρτημα τελευταίας διαχειριστικής χρήσης (όπου 
απαιτείται) 
 
Γ) Φυσικά πρόσωπα (για υπό ίδρυση επιχείρηση): 
1. Έντυπα Ε1, με σφραγίδα και υπογραφή του λογιστή 
2. Έντυπα Ε3, με σφραγίδα και υπογραφή του λογιστή 
3. Πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα),  
4. Έντυπο 9  
για την τελευταία διαχειριστική χρήση, όλων των εταίρων/μετόχων κατά περίπτωση 
 
 

33 

 Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
τροποποιήσεων αυτών) για μια (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους 
υποβολής της αίτησης στήριξης  και τυχόν προσλήψεις-απολύσεις 

 Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους 
έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που 
απασχολήθηκε και για μια (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής 
της αίτησης στήριξης 

34 Βεβαιώσεις Αδήλωτης Εργασίας από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 

35 
Στην περίπτωση πράξεων που ενισχύονται βάσει του Καν. ΕΕ 651/2014 (υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4  
& 19.2.3.5) 
 Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν 
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είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης  της 
Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).  

36 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Α) Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα Παράρτημα Ι_7-
σημείο 22 
 
Στην περίπτωση υπό σύσταση επιχείρησης/εταιρείας θα πρέπει να συμπληρώνεται η Υ.Δ. από όλους 
τους εταίρους /μετόχους/ νόμιμο εκπρόσωπο, κατά περίπτωση. 
 
Στην περίπτωση πράξεων που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014 
(Υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 & 19.2.3.5) θα πρέπει: 
1. Σε περίπτωση δανεισμού, που θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, στην 
Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται επιπλέον το κείμενο: «Το δάνειο θα είναι ελεύθερο από 
κάθε είδους κρατική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή 
δανείου με ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων». 
2. Πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, να προσκομισθούν τα αποδεικτικά στοιχεία που 
διασφαλίζουν την ύπαρξη του 25% των επιλέξιμων δαπανών του εγκεκριμένου σχεδίου. 
 
Β) Στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος επιλέξει την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, 
αυτά, ανάλογα με την περίπτωση κάλυψης που επικαλείται στην αίτησή του, είναι:  
Β1) Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις  

 Τραπεζικές βεβαιώσεις, στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών του 
δυνητικού δικαιούχου πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης, με 
πρόσφατη ημερομηνία (τελευταίου τριμήνου), η οποία θα είναι κοινή για όλους τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς. Σε περίπτωση συνδικαιούχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, απαιτείται η Υπεύθυνη 
Δήλωση από όλους τους συνδικαιούχους ξεχωριστά, ότι σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα, όλο 
το ποσό του τραπεζικού λογαριασμού είναι στη διάθεση του υποψήφιου δικαιούχου. 

ή/και  

  Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων 
κεφαλαίων) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους του τελευταίου τριμήνου πριν την 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.  

 
Β2) Για εταιρείες αν ο φορέας της επένδυσης έχει αποφασίσει να προβεί σε καταβολή ή αύξηση 
εταιρικού / μετοχικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών ή λοιπών διαθεσίμων των εταίρων /μετόχων: 

 Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των 
εταίρων/μετόχων  πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης, με 
πρόσφατη ημερομηνία (τελευταίου τριμήνου), η οποία θα είναι κοινή για όλους τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς. Σε περίπτωση συνδικαιούχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, απαιτείται η Υπεύθυνη 
Δήλωση από όλους τους συνδικαιούχους ξεχωριστά, ότι σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα, όλο 
το ποσό του τραπεζικού λογαριασμού είναι στη διάθεση του υποψήφιου δικαιούχου. 

ή/και  

  Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων 
κεφαλαίων) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους του τελευταίου τριμήνου πριν την 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης. 

 
Στις υπό σύσταση εταιρείες: 

 Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των 
φυσικών προσώπων που την απαρτίζουν πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της 
αίτησης στήριξης, με πρόσφατη ημερομηνία (τελευταίου τριμήνου), η οποία θα είναι κοινή για 
όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε περίπτωση συνδικαιούχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, 
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απαιτείται η Υπεύθυνη Δήλωση από όλους τους συνδικαιούχους ξεχωριστά, ότι σε περίπτωση 
ένταξης στο πρόγραμμα, όλο το ποσό του τραπεζικού λογαριασμού είναι στη διάθεση του 
υποψήφιου δικαιούχου. 

ή/και 

 Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων 
κεφαλαίων) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους του τελευταίου τριμήνου πριν την 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης. 

 
Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με αύξηση  εταιρικού / μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί (πιστοποίηση καταβολής αύξησης εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου) μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής του 1ου αιτήματος πληρωμής και θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής παραστατικά:   
Για κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α .Ε . - Ε.Π. Ε. - Ι.Κ.Ε.)  

 Αποφάσεις  Γενικής  Συνέλευσης  Μετόχων/Εταίρων  για  την  αύξηση  του μετοχικού κεφαλαίου 
και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσή αυτών (πρέπει να αναφέρεται ρητά ο σκοπός). 

 Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της καταβολής του 
μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής αυτών ή σχετική  καταχώρηση στο μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση. 

 Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στην μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή τους 

 Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ 

 Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας, 
κίνηση του λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας 

  
Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.)  

 Καταστατικό της εταιρείας ή / και τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για την αύξηση 
του κεφαλαίου τα οποία φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν 
κατατεθεί. (πρέπει να αναγράφεται ρητά ο σκοπός της αύξησης του κεφαλαίου) 

 Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ 

 Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 
43 για στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση. 

 Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας 
για καταβολή ή αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του λογαριασμού αυτού πριν την 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής 
του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 

 
Β3) ΔΑΝΕΙΟ 

 Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης της προτεινόμενης πράξης. Η έγκριση του 
δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης. 

 Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα  
 
Θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της πρόθεσης δανειοδότησης ή της έγκρισης, όπως: 

 Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης 
 Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου 
 Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του 
 Το επιτόκιο 
 Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του 

Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του 
ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής 
επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. 

Στην περίπτωση πράξεων που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014 
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(Υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 & 19.2.3.5) στην περίπτωση δανεισμού σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, 
πρέπει να προσκομίζεται  πρόθεση δανειοδότησης  και να μην έχει μορφή που ενέχει στοιχεία κρατικής 
ενίσχυσης. Δηλαδή θα πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε είδους κρατική ενίσχυση, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους όρους 
χορήγησης μέσω κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων. 
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Στην περίπτωση πράξεων που ενισχύονται βάσει του αρθρ. 14 Καν. ΕΕ 651/2014 (υποδράσεις 19.2.3.3 
19.2.3.4 & 19.2.3.5), προσκομίζονται επιπλέον τα δικαιολογητικά (κατά περίπτωση), τα οποία 
καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ_4: «Ορισμός προβληματικής», σημείο Β1-6 (π.χ. Πιστοποιητικό 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 4548/2018) 
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Για την απόδειξη συναφούς εκπαίδευσης: 

 Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ σχετικός 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 
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Για την τεκμηρίωση επαγγελματικής εμπειρίας:  

 Βεβαιώσεις εργοδοτών για προηγούμενη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της 
προτεινόμενης πράξης 

 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 

 Άλλο έγγραφο (π.χ. έναρξη επιτηδεύματος κ.α) 
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Αποδεικτικά καινοτομίας: μελέτες, εγχειρίδια, σχέδια, πιστοποιητικά των προμηθευτών, έντυπα 
τεχνικών προδιαγραφών του προβλεπόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, βεβαιώσεις επίσημων ή 
συλλογικών φορέων (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια κλπ) ή άλλων φορέων της αγοράς που αναπτύσσουν 
δραστηριότητα σχετική με το εν λόγω προϊόν ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει επαρκώς το 
κριτήριο 
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Για τεκμηρίωση της Παραγωγής προϊόντων ποιότητας βάσει προτύπου, αλλά και της Επεξεργασίας  
πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους βάσει προτύπων προσκομίζονται κατά περίπτωση: 

- Βεβαίωση Φορέα Πιστοποίησης για τα παραγόμενα προϊόντα 
- Συμβάσεις ή προσύμφωνα μεταξύ παραγωγών και εν δυνάμει δικαιούχων στην περίπτωση μη ύπαρξης 

ίδιας παραγωγής που θα συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά της πρώτης ύλης 
- οποιαδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο αποδεικνύει επαρκώς το ποσοστό των παραγόμενων   προϊόντων 

ποιότητας σε σχέση με τη συνολική παραγόμενη ποσότητα. 
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Αποδεικτικά εφαρμογής Συστημάτων  διαχείρισης  της ποιότητας 

 Βεβαίωση από αρμόδιο  διαπιστευμένο φορέα ή Πιστοποιητικό ποιότητας σε ισχύ 

43 
Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της ετοιμότητας έναρξης υλοποίησης της πρότασης (π.χ. Άδεια Δόμησης, 
Άδεια εγκατάστασης, Επιμέρους Άδειες, εγκρίσεις, αιτήσεις κτλ) 

44 

Σχετική μελέτη ή προμελέτη ή έκθεση τεκμηρίωσης που θα συνοδεύεται από τεχνικές προδιαγραφές 
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, στην οποία θα τεκμηριώνεται επαρκώς το σύστημα εξοικονόμησης 
ύδατος/επεξεργασίας αποβλήτων/ΑΠΕ/διαχείρισης ποιότητας/περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα 
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας.  
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