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1 ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1.1 Πίνακας Υποδράσεων 

ΔΡΑΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΤΑΣΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Σ  

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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19.2.1.1 100% 40.000,00 
Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, 

άρθρο 14 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 
(δασικός τομέας) ή 

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 14 (γεωργικός τομέας) 

Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης 
πράξης είναι μικρότερος των 20.000€. 
Το φυσικό αντικείμενο των πράξεων 
δεν καλύπτεται από την εφαρμογή του 

μέτρου 1 του ΠΑΑ 2014-2020 19.2.1.2 100% 40.000,00 
Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 14 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 
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 19.2.2.2 50% 400.000,00 

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 17 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 
Ίδρυση / εκσυγχρονισμός μικρών & 
πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

19.2.2.3 

65% 

150.000,00 

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 19 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

Εκσυγχρονισμός πολύ μικρών 

επιχειρήσεων. 

19.2.2.4 300.000,00 

Ίδρυση/εκσυγχρονισμός πολύ μικρών 
επιχειρήσεων στους εξής τομείς: 
βιοτεχνία / χειροτεχνία / παραγωγή 
ειδών μετά την 1η μεταποίηση 

19.2.2.5 300.000,00 

Ίδρυση / εκσυγχρονισμός πολύ μικρών 
επιχειρήσεων από απόφοιτους 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για παροχή 

υπηρεσιών στο αντικείμενο του 
πτυχίου τους. 
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 19.2.3.1 50% 1.209.000,00 

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 17 

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, 
παράρτημα ΙΙ 

Ίδρυση / εκσυγχρονισμός ΜΜΕ για 

μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων 
του Παραρτήματος 1 της ΣΛΕΕ 

19.2.3.3 55% 536.400,00 
Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, 

άρθρο 19 

Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, 

άρθρο 14 

Ίδρυση / εκσυγχρονισμός μικρών & 

πολύ μικρών επιχειρήσεων 

19.2.3.4 55% 430.000,00 
Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 19 

Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, 
άρθρο 14 

Ίδρυση / εκσυγχρονισμός μικρών & 
πολύ μικρών επιχειρήσεων 
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ΔΡΑΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΤΑΣΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Σ  

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1
9
.2

.6
 

Α
ν
ά
π
τ
υ
ξ
η
  

κ
α
ι 
β
ε
λ
τ
ίω

σ
η
 

β
ιω

σ
ιμ

ό
τ
η
τ
α
ς
  

δ
α
σ
ώ

ν
 

19.2.6.2 65% 70.000,00 
Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρα 21 & 26. 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 
Ίδρυση / εκσυγχρονισμός ΜΜΕ για 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων. 
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19.2.7.2 65% 70.000,00 
Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 35. 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 

δυο φορέων. 
Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και 
λειτουργία ΕΣΚ. 

Τα ποσοστά ενίσχυσης βάσει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) ισχύουν έως τις 31/12/2020  

 

*Γενικός κανονισμός de Minimis ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Άρθρο 3 ΕΚ 1407/2013): 

«2. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 

200 000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.» 

 
«4. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης 

της ενίσχυσης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό νομικό καθεστώς ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 

στην επιχείρηση.» 
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1.2 Ανάλυση Υποδράσεων-Κριτήρια-Δικαιολογητικά  

 

19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 

Περιγραφή  

Η υποδράση αφορά στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων των 

απασχολούμενων στους κλάδους της γεωργίας και της δασοπονίας, που αποτελούν βασικό μοχλό 

ανάπτυξης της περιοχής, με σκοπό την εισαγωγή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών στην 

παραγωγή, την διαφοροποίηση των εισοδημάτων και την εναλλακτική καλλιέργεια φυτών, την 

αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας και του προϊόντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και 

ύδατος, κτλ.  

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται ευρύτερα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης 

διάρκειας μέχρι 300 ώρες ανάλογα με το θεματικό πεδίο, τα οποία μπορούν να συμπεριλαμβάνουν: 

 Εργαστήρια (workshops). 

 Επαγγελματική καθοδήγηση. 

 Δραστηριότητες επίδειξης. 

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης πρέπει να διαθέτουν τις 

κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού και τακτική επιμόρφωση για την 

εκτέλεση αυτών των καθηκόντων. 

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζόμενους και απασχολούμενους στο γεωργικό και δασικό 

τομέα, με σκοπό την ενημέρωση για νέες καλλιέργειες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην 

περιοχή, την εισαγωγή της καινοτομίας στον κλάδο της γεωργίας, την καθοδήγηση για χρηστή 

διαχείριση των δασών και αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι αποκλειστικά: 

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

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

οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην εκμετάλλευση. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες. Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη είναι μη 

επιλέξιμη. 

Η ένταξη ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Η ενίσχυση καταβάλλεται στον πάροχο μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης και όχι στους 

ωφελούμενους. 

 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναφέρονται στο Παράρτημα IV_5 της 

παρούσας πρόσκλησης 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.1.1 

Κωδικός 

Κριτηρίου 
Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ1 
Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού 
κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που 

ορίζεται από την προκήρυξη. 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ 

Φόρμα Υποβολής 
Αρ. πρωτ. ΟΤΔ, ΦΥ 

ΑΠ3 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. 

Φόρμα Υποβολής 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός 
Οικονομικές προσφορές / προτιμολόγια 

Δ2, ΦΥ 

ΑΠ5 

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 
προκηρυσσόμενης υποδράσης. Μεταξύ άλλων θα πρέπει ο συνολικός 

προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει το όριο που 
καθορίζεται στο ΠΑΑ. Ειδικότερα μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων και 
επιλέξιμος προϋπολογισμός 600.000€, σε περίπτωση μη άυλων πράξεων και 
100.000€ σε περίπτωση άυλων πράξεων. Σε περίπτωση χρήσης του Καν 

1407/2013 από τον δικαιούχο, η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
200.000€ Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν 

ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα από το καθεστώς de minimis, σε 
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. 

Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 
Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός 

Υπεύθυνη Δήλωση 
Δήλωση ΜΜΕ 
Δήλωση de minimis (εφόσον απαιτείται) 

Δ1, Δ2, Δ7, ΦΥ 

ΑΠ6 
Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός της περιοχής 

εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος 

Φόρμα Υποβολής 
Τοπογραφικό διάγραμμα (αν απαιτείται) 
Αποδεικτικά κατοχής - χρήσης 

Δ5, Δ6, ΦΥ 

ΑΠ8 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς 
της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 
Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 

ΑΠ11 
Η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμού είτε ιδρύσεως) αφορά ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 
Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 
Τοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμα 
δόμησης, Αρχιτεκτονική μελέτη, 
Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ2, Δ6, Δ7 

ΑΠ12 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Υπεύθυνη Δήλωση Δ7 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.1.1 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ13 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά 
την αίτηση. 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, 
Άδεια Δόμησης, Επιμέρους Άδειες, 
Αιτήσεις για την έκδοση των 
προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ (για 

καταλύματα), Έναρξη εργασιών 

taxisnet. 

Δ13, Δ8 

ΑΠ15 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 
13214/2017, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Φόρμα Υποβολής, Δήλωση σχετικά με 
την ιδιότητα ΜΜΕ, Καταστατικό, 
Απόφαση Ορισμού Νομίμου 
Εκπροσώπου, Απόφαση υποβολής 
πρότασης, Στοιχεία νόμιμου  

εκπροσώπου. 

ΦΥ, Δ3, Δ7 

ΑΠ16 
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 Δ7 

ΑΠ17 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή  εργαζόμενος σε 

ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή  δεν 
κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ.  Το κριτήριο δεν εξετάζεται 
στην περίπτωση Συνεταιρισμών. 

Ε1, Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια αρμόδιου 
οργάνου, Καταστατικό σχετικού 
οργανισμού 

Δ7, Δ8, Δ9 

ΑΠ18 

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

Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου Δ10 

ΑΠ19 Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση στήριξης 
Βεβαίωση από αρμόδια Διοικητική ή 
Δικαστική αρχή κατά την ένταξη 
Ε1, Ε9, Ε3, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 
Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.1.1 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ20 
Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση στήριξης 
Βεβαίωση από αρμόδια Διοικητική ή 

Δικαστική αρχή κατά την ένταξη 
Ε1, Ε9, Ε5, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 

ΑΠ21 

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά 
υποδράση στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 
-2020. 
Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από 
μια αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα 
ποσοστά συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις 

στήριξης δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014-
2020. 
Εφόσον ο υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε 

επίπεδο φορέα. 

Υπεύθυνη δήλωση, αρχείο ΟΤΔ, με 
μονογραφή του Συντονιστή στην πρώτη 
σελίδα της αίτησης 

Δ7 

ΑΠ22 

Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της 
πρόσκλησης), μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα 

που έχει συστήσει την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης 
Προγράμματος (ΕΔΠ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει 
συστήσει την ΟΤΔ. 

Υπεύθυνη δήλωση, μονογραφή του 

Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της 
αίτησης 

Δ7 

ΑΠ23 Ο  υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση Δ7 

ΑΠ25 

Ο δικαιούχος δεν του 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 Δ7 

ΑΠ26 

Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει 

προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 

Υπεύθυνη δήλωση, Φορολογική 
ενημερότητα 

Δ7, Δ16 

ΑΠ28 Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 1407/2013. Αίτηση στήριξης 
Σύνολο 
Δικαιολογητικών & 
Εντύπων 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας αναλύονται με διευκρινίσεις στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος οδηγού. 

  



Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα 

Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020  

 

     

Σελίδα 9 από 131 

Κριτήρια Επιλογής 

 

Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.1.1 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα%  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

ΒΘ1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

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

20 

100 

Σύνολο φακέλου υποβολής 

ΦΥ, Δ1, Δ2, Δ3, 
Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, 
Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, 

Δ12, Δ13, Δ14, 
Δ15, Δ16 

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 

ΒΘ14 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

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

Συσχέτιση με το σύνολο 
των στόχων που αφορούν 
στην υποδράση 

14 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 

Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορούν στην 

υποδράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 
στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

0 
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Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.1.1 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα%  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  

Δικαιολογητικών 

ΒΘ15 
Σχετική εμπειρία παρόχου 
στην επαγγελματική 

κατάρτιση 

Ναι 

23 

100 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Βεβαίωση αρμόδιου φορέα για 

υλοποίηση έργων 
επαγγελματικής κατάρτισης 

Δ1, Δ15 

Όχι 0 

ΒΘ16 
Διαθεσιμότητα υλικοτεχνικής 
υποδομής 

Διαθέτει πιστοποιημένες 
δομές μεταφοράς γνώσης 
από ΕΟΠΠΕΠ 

22 

100 Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Ιδιωτικά Συμφωνητικά  
Σχετικό πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ 

Δ1, Δ14, Δ15 Διαθέτει πρόσβαση σε 
πιστοποιημένες δομές 

50 

Κανένα από τα παραπάνω 0 

ΒΘ17 
Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού 
προσωπικού 

Ναι 

21 

100 Συμπληρωματικά στοιχεία 

Αίτησης Στήριξης 
Σχετικές Συμβάσεις 

Δ1, Δ11, Δ14 

Όχι 0 

Ελάχιστη Βαθμολογία (που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος) 40  
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Δικαιολογητικά  

Δικαιολογητικά Υποδράσης 19.2.1.1 

Κωδικός 

Δικαιολογητικού 
Περιγραφή Δικαιολογητικού 

ΦΥ Φόρμα Υποβολής ΠΣΚΕ 

Δ1 Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 

Δ2 Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Δ3 

Απόφαση ορισμού νόμιμου εκπροσώπου, Απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του φορέα  για υποβολή πρότασης, ΦΕΚ, Πίνακες 

μετόχων/εταίρων, Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού. 

Δ6 
Τοπογραφικό διάγραμμα, Αρχιτεκτονικά σχέδια, Φωτογραφική 

Τεκμηρίωση, ΦΕΚ Παραδοσιακού οικισμού, Τοπικά Σύμφωνα. 

Δ7 Υπεύθυνες Δηλώσεις, Άλλες Τυποποιημένες Δηλώσεις. 

Δ8 

Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ., Έναρξη ΔΟΥ / ΚΑΔ, 

Ισολογισμοί, Βιβλία Β και Γ κατηγορίας, Αναλυτικές Καταστάσεις 

ΙΚΑ, Μητρώο αγροτών (για αγρότες) 

Δ9 
Άδεια Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου Αρμόδιου Οργάνου / 

καταστατικό ΔΕΚΟ. 

Δ10 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Δ11 
Πτυχίο / Βεβαίωση Σπουδών / Βεβαίωση Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, Βιογραφικά Σημειώματα 

Δ13 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις για την έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ (για 

καταλύματα), Εγκεκριμένες Μελέτες. 

Δ14 Ιδιωτικά Συμφωνητικά / Συμβάσεις 

Δ15 
Βεβαίωση αρμόδιου φορέα για υλοποίηση έργων επαγγελματικής 

κατάρτισης, Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ 
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19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

Περιγραφή  

Η υποδράση αφορά στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων σε 

ΜΜΕ αγροτικών περιοχών στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με σκοπό την ανάπτυξη 

νέων/υφισταμένων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων και ανταγωνιστικών προϊόντων, την 

εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών και παρεμβάσεων και την αξιοποίηση / κινητοποίηση 

πόρων και κεφαλαίων, για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.  

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται ευρύτερα προγράμματα κατάρτισης και 

επιμόρφωσης διάρκειας μέχρι 300 ώρες ανάλογα με το θεματικό πεδίο, τα οποία μπορούν 

να συμπεριλαμβάνουν: 

 Εργαστήρια (workshops). 

 Επαγγελματική καθοδήγηση. 

 Δραστηριότητες επίδειξης. 

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης πρέπει να διαθέτουν 

τις κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού και τακτική 

επιμόρφωση για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων. 

Οι υπηρεσίες μεταφοράς γνώσεων απευθύνονται σε ΜΜΕ του δευτερογενή και τριτογενή 

τομέα, με προτεραιότητα στις επιχειρήσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και στις 

επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, με σκοπό την αναβάθμιση της παραγωγικής 

διαδικασίας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την εισαγωγή της καινοτομίας, τη διασύνδεση 

των δυο τομέων και την προώθηση της έννοιας «ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν» της 

περιοχής. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι αποκλειστικά: 

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

επίδειξης, 

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

καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην εκμετάλλευση. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες. Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη 

είναι μη επιλέξιμη. 

Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: 

• 100% των επιλέξιμων δαπανών για πράξεις με προϋπολογισμό έως 20.000€ (ΚΑΝ 

1407/2013 de minimis) 

Η ενίσχυση καταβάλλεται στον πάροχο μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης και όχι στους 

ωφελούμενους. 

 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναφέρονται στο Παράρτημα IV_5 της 

παρούσας πρόσκλησης
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.1.2 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ1 
Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού 
κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που ορίζεται 
από την προκήρυξη. 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ 
Φόρμα Υποβολής 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ, ΦΥ 

ΑΠ3 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. 

Φόρμα Υποβολής 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός 
Οικονομικές προσφορές / προτιμολόγια 

Δ2, ΦΥ 

ΑΠ5 

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 
προκηρυσσόμενης υποδράσης. Μεταξύ άλλων θα πρέπει ο συνολικός προτεινόμενος 
προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ. 
Ειδικότερα μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων και επιλέξιμος προϋπολογισμός 
600.000€, σε περίπτωση μη άυλων πράξεων και 100.000€ σε περίπτωση άυλων 
πράξεων. Σε περίπτωση χρήσης του Καν 1407/2013 από τον δικαιούχο, η ενίσχυση  

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν 

ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα από το καθεστώς de 
minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας 
επιχείρησης. 

Φόρμα Υποβολής 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 
Στήριξης 
Αναλυτικός προϋπολογισμός 
Υπεύθυνη Δήλωση 

Δήλωση ΜΜΕ 
Δήλωση de minimis 

Δ1, Δ2, Δ7, ΦΥ 

ΑΠ6 
Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός της περιοχής 
εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος 

Φόρμα Υποβολής 
Τοπογραφικό διάγραμμα (αν απαιτείται) 

Αποδεικτικά κατοχής - χρήσης 

Δ5, Δ6, ΦΥ 

ΑΠ8 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 
5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 
Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 

ΑΠ11 
Η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμού είτε ιδρύσεως) αφορά ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 
Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 
Τοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμα 
δόμησης, Αρχιτεκτονική μελέτη, 
Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ2, Δ6, Δ7 

ΑΠ12 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Υπεύθυνη Δήλωση Δ7 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.1.2 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ13 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά την 
αίτηση. 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, 
Άδεια Δόμησης, Επιμέρους Άδειες, 
Αιτήσεις για την έκδοση των 
προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ (για 

καταλύματα), Έναρξη εργασιών taxisnet. 

Δ13, Δ8 

ΑΠ15 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 13214/2017, 
όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Φόρμα Υποβολής, Δήλωση σχετικά με την 
ιδιότητα ΜΜΕ, Καταστατικό, Απόφαση 
Ορισμού Νομίμου Εκπροσώπου, Απόφαση 
υποβολής πρότασης, Στοιχεία νόμιμου  

εκπροσώπου. 

ΦΥ, Δ3, Δ7 

ΑΠ16 
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 Δ7 

ΑΠ17 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή  εργαζόμενος σε 

ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή  δεν 
κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ.  Το κριτήριο δεν εξετάζεται 
στην περίπτωση Συνεταιρισμών. 

Ε1, Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια αρμόδιου 
οργάνου, Καταστατικό σχετικού 
οργανισμού 

Δ7, Δ8, Δ9 

ΑΠ18 

Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της 

πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα 
μέλη τους. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις Εταιρίες 
Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ και τους Συνεταιρισμούς. 

Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου Δ10 

ΑΠ19 Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση στήριξης 
Βεβαίωση από αρμόδια Διοικητική ή 

Δικαστική αρχή κατά την ένταξη 
Ε1, Ε9, Ε3, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 
Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 

ΑΠ20 
Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 

πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση στήριξης 
Βεβαίωση από αρμόδια Διοικητική ή 
Δικαστική αρχή κατά την ένταξη 
Ε1, Ε9, Ε5, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 
Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.1.2 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ21 

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά 
υποδράση στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 -
2020. 
Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια 

αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά 
συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης δεν 

υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014-2020. 
Εφόσον ο υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε επίπεδο 
φορέα. 

Υπεύθυνη δήλωση, αρχείο ΟΤΔ, με 

μονογραφή του Συντονιστή στην πρώτη 
σελίδα της αίτησης 

Δ7 

ΑΠ22 

Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της πρόσκλησης), 
μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει 
την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) και 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 

Υπεύθυνη δήλωση, μονογραφή του 
Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της 
αίτησης 

Δ7 

ΑΠ23 Ο  υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση Δ7 

ΑΠ24 
Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με το 
χρηματοδοτικό σχήμα.  

Σχετική Βεβαίωση Τράπεζας ή  Υπεύθυνη 
δήλωση 

Δ7, Δ12 

ΑΠ25 

Ο δικαιούχος δεν του 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 Δ7 

ΑΠ26 
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης 
απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 

Υπεύθυνη δήλωση, Φορολογική 
ενημερότητα 

Δ7, Δ16 

ΑΠ28 Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 1407/2013    Αίτηση στήριξης 
Σύνολο 
Δικαιολογητικών & 
Εντύπων 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας αναλύονται με διευκρινίσεις στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος οδηγού. 
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Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.1.2 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα%  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  

Δικαιολογητικών 

ΒΘ1 
Σαφήνεια και 
πληρότητα της 
πρότασης   

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

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

20 

100 

Σύνολο φακέλου υποβολής 

ΦΥ, Δ1, Δ2, Δ3, 
Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, 
Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, 
Δ12, Δ13, Δ14, 

Δ15, Δ16 

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 

ΒΘ14 

Σκοπιμότητα της 

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

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

14 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υποδράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 
που αφορούν στην υποδράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που 
αφορούν στην υποδράση 

0 

ΒΘ15 

Σχετική εμπειρία 

παρόχου στην 
επαγγελματική 
κατάρτιση 

Ναι 

23 

100 
Συμπληρωματικά στοιχεία 

Αίτησης Στήριξης 
Βεβαίωση αρμόδιου φορέα για 
υλοποίηση έργων 

επαγγελματικής κατάρτισης 

Δ1, Δ15 

Όχι 0 

ΒΘ16 
Διαθεσιμότητα 
υλικοτεχνικής 

υποδομής 

Διαθέτει πιστοποιημένες δομές 
μεταφοράς γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ 

22 

100 Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Ιδιωτικά Συμφωνητικά  
Σχετικό πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ 

Δ1, Δ14, Δ15 Διαθέτει πρόσβαση σε 

πιστοποιημένες δομές 
50 

Κανένα από τα παραπάνω 0 
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Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.1.2 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα%  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

ΒΘ17 
Διαθεσιμότητα 
εκπαιδευτικού 

προσωπικού 

Ναι 
21 

100 Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Σχετικές Συμβάσεις 

Δ1, Δ11, Δ14 

Όχι 0 

Ελάχιστη Βαθμολογία (που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος) 40  
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Δικαιολογητικά  

Δικαιολογητικά Υποδράσης 19.2.1.2 

Κωδικός 

Δικαιολογητικού 
Περιγραφή Δικαιολογητικού 

ΦΥ Φόρμα Υποβολής ΠΣΚΕ 

Δ1 Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 

Δ2 Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Δ3 

Απόφαση ορισμού νόμιμου εκπροσώπου, Απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

του φορέα  για υποβολή πρότασης, ΦΕΚ, Πίνακες μετόχων/εταίρων, 

Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού. 

Δ6 
Τοπογραφικό διάγραμμα, Αρχιτεκτονικά σχέδια, Φωτογραφική 

Τεκμηρίωση, ΦΕΚ Παραδοσιακού οικισμού, Τοπικά Σύμφωνα. 

Δ7 Υπεύθυνες Δηλώσεις, Άλλες Τυποποιημένες Δηλώσεις. 

Δ8 

Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ., Έναρξη ΔΟΥ / ΚΑΔ, 

Ισολογισμοί, Βιβλία Β και Γ κατηγορίας, Αναλυτικές Καταστάσεις ΙΚΑ, 

Μητρώο αγροτών (για αγρότες) 

Δ9 
Άδεια Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου Αρμόδιου Οργάνου / καταστατικό 

ΔΕΚΟ. 

Δ10 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Δ11 
Πτυχίο / Βεβαίωση Σπουδών / Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

Βιογραφικά Σημειώματα 

Δ12 Δικαιολογητικά Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής 

Δ13 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις για την έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ (για 

καταλύματα), Εγκεκριμένες Μελέτες. 

Δ14 Ιδιωτικά Συμφωνητικά / Συμβάσεις 

Δ15 
Βεβαίωση αρμόδιου φορέα για υλοποίηση έργων επαγγελματικής 

κατάρτισης, Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ 
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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. 

Περιγραφή 

Η υποδράση αφορά σε εκσυγχρονισμό μεταποιητικών μονάδων γεωργικών προϊόντων προς μη 

γεωργικά προϊόντα. Τέτοια προϊόντα/κλάδοι, είναι ενδεικτικά: 

 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος 

 Ζυθοποιία  

 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)  

 Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων  

 Μονάδες πυρηνελαιουργείων 

 Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης  

 Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας 

και διατροφής 

 Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών  

 Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής  

 Αξιοποίηση παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής 

 Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες 

Στην περίπτωση μετεγκατάστασης αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως με εκσυγχρονισμό. 

Στο πλαίσιο της υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν μόνο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών και εφαρμόζεται ο γενικός 

κανονισμός 1407/2013 de minimis (βλ. σελ. 4 του παρόντος οδηγού). 

 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναφέρονται στο Παράρτημα IV_5 της 

παρούσας πρόσκλησης. 

Σε κάθε περίπτωση, οι εν δυνάμει δικαιούχοι της υποδράσης θα πρέπει κατά την αίτηση στήριξης 

να υποβάλλουν σχετικό κωδικό ΚΑΔ ο οποίος θα συμπεριλαμβάνεται σε κάποια από τις παρακάτω 

κατηγορίες NACE: 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 

10.86, 10.89, 11.01, 11.05, 11.07, 12.00, 13.10, 13.20, 20.42 και 20.53 και δεν θα πρέπει να 

εμπίπτει στους μη επιλέξιμους ΚΑΔ όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Παράρτημα IV_5. 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.2.2 

Κωδικός 

Κριτηρίου 
Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ1 
Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού 
κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που 

ορίζεται από την προκήρυξη. 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ 

Φόρμα Υποβολής 
Αρ. πρωτ. ΟΤΔ, ΦΥ 

ΑΠ2 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας. Μελέτη Βιωσιμότητας Δ4 

ΑΠ3 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. 

Φόρμα Υποβολής 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

Οικονομικές προσφορές / 

προτιμολόγια 

Δ2, ΦΥ 

ΑΠ4 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η 
υλοποίηση της πρότασης. 

Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης κατά 

περίπτωση 

Πιστοποιητικό βαρών 

Δ5 

ΑΠ5 

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 
προκηρυσσόμενης υποδράσης. Μεταξύ άλλων θα πρέπει ο συνολικός 
προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει το όριο που 
καθορίζεται στο ΠΑΑ. Στο πλαίσιο τήρησης του Καν 1407/2013 από τον 
δικαιούχο, η ενίσχυση  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, 
συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα 

μέτρα από το καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών 
ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Σε περίπτωση άυλων πράξεων, μέγιστος 
προϋπολογισμός πρότασης 100.000€. 

Φόρμα Υποβολής 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δήλωση ΜΜΕ 

Δήλωση de minimis 

Δ1, Δ2, Δ7, ΦΥ 

ΑΠ6 
Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός της περιοχής 
εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υποδράσης του τοπικού προγράμματος 

Φόρμα Υποβολής 

Τοπογραφικό διάγραμμα (αν 

απαιτείται) 

Αποδεικτικά κατοχής - χρήσης 

Δ5, Δ6, ΦΥ 



Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα 

Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020  

 

     

Σελίδα 21 από 131 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.2.2 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ7 

Για την πρόταση: α) δεν έχει υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού 
αντικειμένου από αναπτυξιακά προγράμματα, ή β) στην περίπτωση 
προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο έχει παρέλθει κατά τη 

στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από την απόφαση αποπληρωμής του. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 

ΑΠ8 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς 
της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 

ΑΠ11 Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Τοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμα 

δόμησης, Αρχιτεκτονική μελέτη, 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ2, Δ6, Δ7 

ΑΠ12 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Υπεύθυνη Δήλωση Δ7 

ΑΠ13 
Για την υφιστάμενη επιχείρηση, εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία της κατά την 
αίτηση. 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 

Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για την 

έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ 

(για καταλύματα), Έναρξη εργασιών 

taxisnet. 

Δ13, Δ8 

ΑΠ15 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 
13214/2017, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Φόρμα Υποβολής, Δήλωση σχετικά με 

την ιδιότητα ΜΜΕ, Καταστατικό, 

Απόφαση Ορισμού Νομίμου 

Εκπροσώπου, Απόφαση υποβολής 

πρότασης, Στοιχεία νόμιμου  

εκπροσώπου. 

ΦΥ, Δ3, Δ7 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.2.2 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ16 
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 Δ7 

ΑΠ17 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή  εργαζόμενος σε 

ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή  δεν 
κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ.  Το κριτήριο δεν εξετάζεται 
στην περίπτωση Συνεταιρισμών. 

Ε1, Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια 

αρμόδιου οργάνου, Καταστατικό 

σχετικού οργανισμού 

Δ7, Δ8, Δ9 

ΑΠ18 

Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή 

της πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για 
όλα τα μέλη τους. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις Εταιρίες 
Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ και τους Συνεταιρισμούς. 

Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου Δ10 

ΑΠ19 Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση 

στήριξης Βεβαίωση από αρμόδια 

Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 

ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε3, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 

ΑΠ20 
Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση 

στήριξης Βεβαίωση από αρμόδια 

Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 

ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε5, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.2.2 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ21 

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά 

υποδράση στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 -
2020. 
Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια 

αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά 
συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης δεν 
υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014-2020. 

Εφόσον ο υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε επίπεδο 
φορέα. 

Υπεύθυνη δήλωση, αρχείο ΟΤΔ, με 

μονογραφή του Συντονιστή στην 

πρώτη σελίδα της αίτησης 

Δ7 

ΑΠ22 

Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της πρόσκλησης), 
μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει 
την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) 
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 

Υπεύθυνη δήλωση, μονογραφή του 

Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της 

αίτησης 

Δ7 

ΑΠ23 Ο  υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση Δ7 

ΑΠ24 
Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με το 
χρηματοδοτικό σχήμα.  

Σχετική Βεβαίωση Τράπεζας ή  

Υπεύθυνη δήλωση 
Δ7, Δ12 

ΑΠ25 

Ο δικαιούχος δεν του 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 Δ7 

ΑΠ26 
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης 
απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 

Υπεύθυνη δήλωση 

Φορολογική Ενημερότητα 
Δ7, Δ16 

ΑΠ28 Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 1407/2013  Αίτηση στήριξης 

Σύνολο 

Δικαιολογητικών & 

Εντύπων 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας αναλύονται με διευκρινίσεις στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος οδηγού. 
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Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.2.2 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  

Δικαιολογητικών 

ΒΘ1 
Σαφήνεια και 
πληρότητα της 
πρότασης   

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

δικαιολογητικά 

17 

100 

Σύνολο φακέλου υποβολής 

ΦΥ, Δ1, Δ2, Δ3, 

Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, 
Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, 
Δ12, Δ13, Δ14, 
Δ15, Δ16 

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 

ΒΘ3 

Δυνατότητα διάθεσης 
ιδίων κεφαλαίων για 

την έναρξη 
υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

19   

Βεβαίωση Υπολοίπου 

Τραπεζικού Ιδρύματος με 
ημερομηνίας μετά από την 
έκδοση της πρόσκλησης 

Δ12 

ΒΘ5 

Ποσοστό δαπανών 
σχετικών με τη χρήση 
ή παραγωγή 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, 
βιοντίζελ, βιοαέριο 

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

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

5 

100 

Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 

Αίτησης Στήριξης 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

ΦΥ, Δ1, Δ2 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

ΒΘ6 

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

Ναι 

7 

100 Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

ΦΥ, Δ1, Δ2 

Όχι 0 
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Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.2.2 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

ΒΘ7 

Ποσοστό δαπανών 
σχετικών με τη χρήση 
– εγκατάσταση – 
εφαρμογή συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

5 

100 Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 

Αίτησης Στήριξης 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

ΦΥ, Δ1, Δ2 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

ΒΘ9 

Καινοτόμος  
χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 
τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και 
βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο 

14 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 

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 

ΒΘ11 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

20 

100 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 
Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 
Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για 

την έκδοση των προηγούμενων, 

Δ1, Δ13 
Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 
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Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.2.2 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

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

30 

Σήμα ΕΟΤ (για καταλύματα), 
Εγκεκριμένες Μελέτες. 

ΒΘ14 

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

πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 
που αφορούν στην υποδράση 

13 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 
που αφορούν στην υποδράση 

70 

  

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 
που αφορούν στην υποδράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

0 

Ελάχιστη Βαθμολογία (που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος) 30  
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Δικαιολογητικά  

Δικαιολογητικά Υποδράσης 19.2.2.2 

Κωδικός 

Δικαιολογητικού 
Περιγραφή Δικαιολογητικού 

ΦΥ Φόρμα Υποβολής ΠΣΚΕ 

Δ1 Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 

Δ2 Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Δ3 

Απόφαση ορισμού νόμιμου εκπροσώπου, Απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του φορέα  για υποβολή πρότασης, ΦΕΚ, Πίνακες 

μετόχων/εταίρων, Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού. 

Δ4 Μελέτη Βιωσιμότητας 

Δ5 Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης ακινήτου 

Δ6 
Τοπογραφικό διάγραμμα, Αρχιτεκτονικά σχέδια, Φωτογραφική 

Τεκμηρίωση, ΦΕΚ Παραδοσιακού οικισμού, Τοπικά Σύμφωνα. 

Δ7 Υπεύθυνες Δηλώσεις, Άλλες Τυποποιημένες Δηλώσεις. 

Δ8 

Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ., Έναρξη ΔΟΥ / ΚΑΔ, 

Ισολογισμοί, Βιβλία Β και Γ κατηγορίας, Αναλυτικές Καταστάσεις 

ΙΚΑ, Μητρώο αγροτών (για αγρότες) 

Δ9 
Άδεια Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου Αρμόδιου Οργάνου / 

καταστατικό ΔΕΚΟ. 

Δ10 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Δ12 Δικαιολογητικά Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής 

Δ13 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις για την έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ (για 

καταλύματα), Εγκεκριμένες Μελέτες. 
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19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Περιγραφή 

H υποδράση αφορά σε εκσυγχρονισμό τουριστικών υποδομών της περιοχής παρέμβασης 

(καταλύματα, υποδομές εστίασης, αναψυχής, διανυκτέρευσης, τουριστικά γραφεία & 

υπηρεσίες) και περιλαμβάνει: 

 Εκσυγχρονισμό καταλυμάτων στην περιοχή παρέμβασης με στόχο την αναβάθμιση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας, τη συγκράτηση των επισκεπτών στην 

περιοχή παρέμβασης και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. 

 Εκσυγχρονισμό κέντρων εστίασης και αναψυχής με σκοπό την ανάδειξη της 

παραδοσιακής κουζίνας, η αξιοποίηση των προϊόντων διατροφής και η βελτίωση / 

ενίσχυση των υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών, την αύξηση της 

επισκεψιμότητας και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. 

 Εκσυγχρονισμό τουριστικών γραφείων, υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού και 

λοιπών υπηρεσιών 

Στο πλαίσιο της υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν μόνο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών και εφαρμόζεται ο 

γενικός κανονισμός 1407/2013 de minimis (βλ. σελ. 4 του παρόντος οδηγού). 

Προτεραιότητα Υποδράσης: 

Οι προτάσεις, στο αντίστοιχο κριτήριο, βαθμολογούνται ανάλογα με τη χωροθέτησή τους 

ως εξής: 

• Ζώνη προτεραιότητας Α: Βαθμολογούνται με 100 

Περιοχές αποθέματος βιόσφαιρας (Δήμοι Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, Μονεμβασιάς, 

Ευρώτα και Ελαφονήσου), περιοχές με χαρακτηρισμένα Μνημεία Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς από την UNESCO (Δήμοι Επιδαύρου και Σπάρτης) 

• Ζώνη προτεραιότητας Β: Βαθμολογούνται με 50. 

Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες ιστορικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος  (Δήμος Ανατολικής Μάνης) 

• Ζώνη προτεραιότητας Γ: Βαθμολογούνται με 0. 

Λοιπές περιοχές (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Άργους - Μυκηνών, Ερμιονίδας, 

Ναυπλιέων) 

 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναφέρονται στο Παράρτημα IV_5 της 

παρούσας πρόσκλησης 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.2.3 

Κωδικός 

Κριτηρίου 
Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ1 
Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού 
κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που 

ορίζεται από την προκήρυξη. 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ 

Φόρμα Υποβολής 
Αρ. πρωτ. ΟΤΔ, ΦΥ 

ΑΠ2 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας. Μελέτη Βιωσιμότητας Δ4 

ΑΠ3 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. 

Φόρμα Υποβολής 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

Οικονομικές προσφορές / προτιμολόγια 

Δ2, ΦΥ 

ΑΠ4 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η 
υλοποίηση της πρότασης. 

Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης κατά 

περίπτωση 

Πιστοποιητικό βαρών 

Δ5 

ΑΠ5 

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 
προκηρυσσόμενης υποδράσης. Μεταξύ άλλων θα πρέπει ο συνολικός 

προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει το όριο που 
καθορίζεται στο ΠΑΑ . Στο πλαίσιο τήρησης του Καν 1407/2013 από τον 
δικαιούχο, η ενίσχυση  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, 
συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα 
μέτρα από το καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών 
ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Σε περίπτωση άυλων πράξεων, μέγιστος 

προϋπολογισμός πρότασης 100.000€. 

Φόρμα Υποβολής 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δήλωση ΜΜΕ 

Δήλωση de minimis 

Δ1, Δ2, Δ7, ΦΥ 

ΑΠ6 
Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός της περιοχής 

εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υποδράσης του τοπικού προγράμματος 

Φόρμα Υποβολής 

Τοπογραφικό διάγραμμα (αν απαιτείται) 

Αποδεικτικά κατοχής - χρήσης 

Δ5, Δ6, ΦΥ 

ΑΠ7 

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

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 



Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα 

Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020  

 

     

Σελίδα 30 από 131 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.2.3 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ8 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς 
της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 

ΑΠ9 
Η πρόταση, εφόσον περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης: πληροί τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Τοπογραφικό διάγραμμα 

Διάγραμμα δόμησης 

Πίνακας Μοριοδότησης (όπου απαιτείται) 

Αρχιτεκτονική μελέτη 

Δ1 

ΑΠ11 Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Τοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμα 

δόμησης, Αρχιτεκτονική μελέτη, 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ2, Δ6, Δ7 

ΑΠ12 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Υπεύθυνη Δήλωση Δ7 

ΑΠ13 
Για την υφιστάμενη επιχείρηση, εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία της κατά την 

αίτηση. 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, 

Άδεια Δόμησης, Επιμέρους Άδειες, 

Αιτήσεις για την έκδοση των 

προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ (για 

καταλύματα), Έναρξη εργασιών taxisnet. 

Δ13, Δ8 

ΑΠ15 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 

13214/2017, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Φόρμα Υποβολής, Δήλωση σχετικά με 

την ιδιότητα ΜΜΕ, Καταστατικό, 

Απόφαση Ορισμού Νομίμου Εκπροσώπου, 

Απόφαση υποβολής πρότασης, Στοιχεία 

νόμιμου  εκπροσώπου. 

ΦΥ, Δ3, Δ7 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.2.3 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ16 
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 Δ7 

ΑΠ17 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή  εργαζόμενος σε 

ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή  δεν 
κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ.  Το κριτήριο δεν εξετάζεται 
στην περίπτωση Συνεταιρισμών. 

Ε1, Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια αρμόδιου 

οργάνου, Καταστατικό σχετικού 

οργανισμού 

Δ7, Δ8, Δ9 

ΑΠ18 

Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή 

της πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για 
όλα τα μέλη τους. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις Εταιρίες 
Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ και τους Συνεταιρισμούς. 

Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου Δ10 

ΑΠ19 Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση στήριξης 

Βεβαίωση από αρμόδια Διοικητική ή 

Δικαστική αρχή κατά την ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε3, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 

ΑΠ20 
Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση στήριξης 

Βεβαίωση από αρμόδια Διοικητική ή 

Δικαστική αρχή κατά την ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε5, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 

ΑΠ21 

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά 

υποδράση στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 -
2020. 
Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια 
αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά 
συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης δεν 
υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014-2020. Εφόσον ο 
υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε επίπεδο φορέα. 

Υπεύθυνη δήλωση, αρχείο ΟΤΔ, με 

μονογραφή του Συντονιστή στην πρώτη 

σελίδα της αίτησης 

Δ7 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.2.3 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ22 

Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της πρόσκλησης), 
μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει 
την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) 
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 

Υπεύθυνη δήλωση, μονογραφή του 

Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της 

αίτησης 

Δ7 

ΑΠ23 Ο υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση Δ7 

ΑΠ24 
Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με το 
χρηματοδοτικό σχήμα. 

Σχετική Βεβαίωση Τράπεζας ή  Υπεύθυνη 

δήλωση 
Δ7, Δ12 

ΑΠ25 

Ο δικαιούχος δεν του 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 Δ7 

ΑΠ26 
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης 

απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 

Υπεύθυνη δήλωση 

Φορολογική Ενημερότητα 
Δ7, Δ16 

ΑΠ28 Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 1407/2013  Αίτηση στήριξης 

Σύνολο 

Δικαιολογητικών & 

Εντύπων 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας αναλύονται με διευκρινίσεις στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος οδηγού. 
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Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.2.3 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

ΒΘ1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 
της πρότασης και 

πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

16 

100 

Σύνολο φακέλου υποβολής 

ΦΥ, Δ1, Δ2, Δ3, 
Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, 
Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, 
Δ12, Δ13, Δ14, 
Δ15, Δ16, Δ17 

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 

ΒΘ3 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 
υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 
επί της ιδιωτικής 
συμμετοχής *100% 

21   

Βεβαίωση Υπολοίπου 
Τραπεζικού Ιδρύματος με 
ημερομηνίας μετά από την 

έκδοση της πρόσκλησης 

Δ12 

ΒΘ8 

Προστασία περιβάλλοντος (στις 

περιπτώσεις όπου δεν γίνει η 
χρήση των ανωτέρω) 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 
περιβάλλοντος μεγαλύτερο 

ή ίσο του 5% 
13 

100 
Φόρμα Υποβολής 

Συμπληρωματικά στοιχεία 

Αίτησης Στήριξης 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

ΦΥ, Δ1, Δ2 
Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 
περιβάλλοντος μικρότερο 
του 5% 

0 

ΒΘ10 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 
και νέων τεχνολογιών 
(τουρισμός / υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 

καινοτομία στο προϊόν ή 
στην διαχείριση και 
λειτουργία 

8 100 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 
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Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.2.3 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

ΒΘ11 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

23 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 
Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 
Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για 
την έκδοση των προηγούμενων, 
Σήμα ΕΟΤ (για καταλύματα), 

Εγκεκριμένες Μελέτες. 

Δ1, Δ13 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

ΒΘ13 
Προτεραιότητες υποδράσης 
19.2.2.3 & 19.2.3.3 

Ζώνη προτεραιότητας Α 

Περιοχές αποθέματος 
βιόσφαιρας (Δήμοι Β. 
Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, 

Μονεμβασιάς, Ευρώτα και 
Ελαφονήσου), περιοχές με 
χαρακτηρισμένα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
από την UNESCO (Δήμοι 
Επιδαύρου και Σπάρτης) 

10 

100 

Φόρμα Υποβολής, 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
αίτησης στήριξης 

ΦΥ, Δ1 

Ζώνη προτεραιότητας Β 

Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες 
ιστορικού, πολιτιστικού, 
περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος  (Δήμος 

Ανατολικής Μάνης) 

50 
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Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.2.3 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

Ζώνη προτεραιότητας Γ 
Λοιπές περιοχές (Δήμοι 
Μεγαλόπολης, Τρίπολης, 
Άργους - Μυκηνών, 

Ερμιονίδας, Ναυπλιέων) 

0 

ΒΘ14 

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

Συσχέτιση με το σύνολο 
των στόχων που αφορούν 
στην υποδράση 

9 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 

Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 
στόχων που αφορούν στην 

υποδράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

0 

Ελάχιστη Βαθμολογία (που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος) 30  
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Δικαιολογητικά  

Δικαιολογητικά Υποδράσης 19.2.2.3 

Κωδικός 

Δικαιολογητικού 
Περιγραφή Δικαιολογητικού 

ΦΥ Φόρμα Υποβολής ΠΣΚΕ 

Δ1 Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 

Δ2 Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Δ3 

Απόφαση ορισμού νόμιμου εκπροσώπου, Απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του φορέα  για υποβολή πρότασης, ΦΕΚ, Πίνακες 

μετόχων/εταίρων, Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού. 

Δ4 Μελέτη Βιωσιμότητας 

Δ5 Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης ακινήτου 

Δ6 
Τοπογραφικό διάγραμμα, Αρχιτεκτονικά σχέδια, Φωτογραφική 

Τεκμηρίωση, ΦΕΚ Παραδοσιακού οικισμού, Τοπικά Σύμφωνα. 

Δ7 Υπεύθυνες Δηλώσεις, Άλλες Τυποποιημένες Δηλώσεις. 

Δ8 

Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ., Έναρξη ΔΟΥ / ΚΑΔ, 

Ισολογισμοί, Βιβλία Β και Γ κατηγορίας, Αναλυτικές Καταστάσεις ΙΚΑ, 

Μητρώο αγροτών (για αγρότες) 

Δ9 
Άδεια Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου Αρμόδιου Οργάνου / 

καταστατικό ΔΕΚΟ. 

Δ10 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Δ12 Δικαιολογητικά Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής 

Δ13 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις για την έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ (για 

καταλύματα), Εγκεκριμένες Μελέτες. 
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19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

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

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Περιγραφή 

Η υποδράση αφορά σε δημιουργία ή εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων, 

επιχειρήσεων χειροτεχνίας και επιχειρήσεων παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν πολύ μικρές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: 

• επιχειρήσεις μεταποίησης πρώτων υλών εκτός γεωργικού τομέα, όπως επεξεργασία 

ξύλου, γυαλιού, σιδήρου κ.λπ.,  

• επιχειρήσεις χειροτεχνίας, όπως αγγειοπλαστική, κεραμική, βυζαντινή τέχνη, 

κηροπλαστική, υφαντουργία κ.λπ.,  

• επιχειρήσεις 2ης μεταποίησης προϊόντων γεωργικού τομέα, όπως αρτοσκευάσματα, 

ζυμαρικά, ζαχαροπλαστική   

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών και εφαρμόζεται ο 

γενικός κανονισμός 1407/2013 de minimis (βλ. σελ. 4 του παρόντος οδηγού). 

Οι επιχειρήσεις λιανικού/χονδρικού εμπορίου, στηρίζονται μέσω της υποδράσης 19.2.3.4 

 

 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναφέρονται στο Παράρτημα IV_5 της 

παρούσας πρόσκλησης 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.2.4 

Κωδικός 

Κριτηρίου 
Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ1 
Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού 
κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που ορίζεται 

από την προκήρυξη. 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ 
Φόρμα Υποβολής 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ, ΦΥ 

ΑΠ2 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας. Μελέτη Βιωσιμότητας Δ4 

ΑΠ3 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. 

Φόρμα Υποβολής 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

Οικονομικές προσφορές / προτιμολόγια 

Δ2, ΦΥ 

ΑΠ4 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η 
υλοποίηση της πρότασης. 

Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης κατά 

περίπτωση 

Πιστοποιητικό βαρών 

Δ5 

ΑΠ5 

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 
προκηρυσσόμενης υποδράσης. Μεταξύ άλλων θα πρέπει ο συνολικός προτεινόμενος 
προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ. 
Στο πλαίσιο τήρησης του Καν 1407/2013 από τον δικαιούχο, η ενίσχυση  δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις 
που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα από το καθεστώς de minimis, σε 
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Σε 
περίπτωση άυλων πράξεων, μέγιστος προϋπολογισμός πρότασης 100.000€. 

Φόρμα Υποβολής 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δήλωση ΜΜΕ 

Δήλωση de minimis 

Δ1, Δ2, Δ7, ΦΥ 

ΑΠ6 
Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός της περιοχής 

εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος 

Φόρμα Υποβολής 

Τοπογραφικό διάγραμμα (αν απαιτείται) 

Αποδεικτικά κατοχής - χρήσης 

Δ5, Δ6, ΦΥ 

ΑΠ7 

Για πρόταση εκσυγχρονισμού (φυσικό αντικείμενο): α) δεν έχει υπάρξει 
προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού αντικειμένου από αναπτυξιακά 

προγράμματα, ή β) στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο έχει παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από την 
απόφαση αποπληρωμής του. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.2.4 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ8 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 
5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 

ΑΠ11 
Η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμού είτε ιδρύσεως) αφορά ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Τοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμα 

δόμησης, Αρχιτεκτονική μελέτη, 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ2, Δ6, Δ7 

ΑΠ12 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Υπεύθυνη Δήλωση Δ7 

ΑΠ13 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά την 
αίτηση. 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 

Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για την 

έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ 

(για καταλύματα), Έναρξη εργασιών 

taxisnet. 

Δ13, Δ8 

ΑΠ15 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 13214/2017, 
όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Φόρμα Υποβολής, Δήλωση σχετικά με 

την ιδιότητα ΜΜΕ, Καταστατικό, 

Απόφαση Ορισμού Νομίμου 

Εκπροσώπου, Απόφαση υποβολής 

πρότασης, Στοιχεία νόμιμου  

εκπροσώπου. 

ΦΥ, Δ3, Δ7 

ΑΠ16 

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 Δ7 

ΑΠ17 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή  εργαζόμενος σε 
ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή  δεν 
κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ.  Το κριτήριο δεν εξετάζεται 

στην περίπτωση Συνεταιρισμών. 

Ε1, Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια αρμόδιου 

οργάνου, Καταστατικό σχετικού 

οργανισμού 

Δ7, Δ8, Δ9 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.2.4 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ18 

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

Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ και τους Συνεταιρισμούς. 

Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου Δ10 

ΑΠ19 Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση 

στήριξης Βεβαίωση από αρμόδια 

Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 

ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε3, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 

ΑΠ20 
Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση 

στήριξης Βεβαίωση από αρμόδια 

Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 

ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε5, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 

ΑΠ21 

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά 
υποδράση στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 -

2020. 
Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια 
αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά 

συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης δεν 
υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014-2020. 
Εφόσον ο υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε επίπεδο 
φορέα. 

Υπεύθυνη δήλωση, αρχείο ΟΤΔ, με 

μονογραφή του Συντονιστή στην 

πρώτη σελίδα της αίτησης 

Δ7 

ΑΠ22 

Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της πρόσκλησης), 
μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει 
την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) και 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 

Υπεύθυνη δήλωση, μονογραφή του 

Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της 

αίτησης 

Δ7 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.2.4 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ23 Ο υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση Δ7 

ΑΠ24 
Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με το 
χρηματοδοτικό σχήμα.  

Σχετική Βεβαίωση Τράπεζας ή  

Υπεύθυνη δήλωση 
Δ7, Δ12 

ΑΠ25 

Ο δικαιούχος δεν του 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 Δ7 

ΑΠ26 
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης 

απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 

Υπεύθυνη δήλωση 

Φορολογική Ενημερότητα 
Δ7, Δ16 

ΑΠ28 Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 Αίτηση στήριξης 

Σύνολο 

Δικαιολογητικών & 

Εντύπων 

 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας αναλύονται με διευκρινίσεις στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος οδηγού.  
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Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.2.4 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

ΒΘ1 
Σαφήνεια και πληρότητα 
της πρότασης   

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

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

16 

100 

Σύνολο φακέλου υποβολής 

ΦΥ, Δ1, Δ2, Δ3, 
Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, 
Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, 
Δ12, Δ13, Δ14, 

Δ15, Δ16 

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 

ΒΘ3 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής 
*100% 

18   

Βεβαίωση Υπολοίπου 

Τραπεζικού Ιδρύματος με 

ημερομηνίας μετά από την 
έκδοση της πρόσκλησης 

Δ12 

ΒΘ8 

Προστασία περιβάλλοντος 
(στις περιπτώσεις όπου δεν 
γίνει η χρήση των 
ανωτέρω) 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 
την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 
ίσο του 5% 

12 

100 
Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

ΦΥ, Δ1, Δ2 
Ποσοστό δαπανών σχετικών με 
την προστασία του 
περιβάλλοντος μικρότερο του 
5% 

0 

ΒΘ10 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 
της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων 
τεχνολογιών (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 
καινοτομία στο προϊόν ή στην 
διαχείριση και λειτουργία 

11 100 
Συμπληρωματικά στοιχεία 

Αίτησης Στήριξης 
Δ1 

ΒΘ11 
Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

20 100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 
Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 

Δ1, Δ13 
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Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.2.4 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για 
την έκδοση των προηγούμενων, 
Σήμα ΕΟΤ (για καταλύματα), 
Εγκεκριμένες Μελέτες. 

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

ΒΘ12 Σύσταση Φορέα 

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

10 

100 

Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Πίνακες μετόχων/εταίρων, 
Καταστατικό ή σχέδιο 
καταστατικού 

Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. / ΚΑΔ 

ΦΥ, Δ1, Δ3, Δ8 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

ΒΘ14 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

13 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 

Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 
στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

0 

Ελάχιστη Βαθμολογία (που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος) 30  
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Δικαιολογητικά  

Δικαιολογητικά Υποδράσης 19.2.2.4 

Κωδικός 

Δικαιολογητικού 
Περιγραφή Δικαιολογητικού 

ΦΥ Φόρμα Υποβολής ΠΣΚΕ 

Δ1 Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 

Δ2 Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Δ3 

Απόφαση ορισμού νόμιμου εκπροσώπου, Απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

του φορέα  για υποβολή πρότασης, ΦΕΚ, Πίνακες μετόχων/εταίρων, 

Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού. 

Δ4 Μελέτη Βιωσιμότητας 

Δ5 Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης ακινήτου 

Δ6 
Τοπογραφικό διάγραμμα, Αρχιτεκτονικά σχέδια, Φωτογραφική 

Τεκμηρίωση, ΦΕΚ Παραδοσιακού οικισμού, Τοπικά Σύμφωνα. 

Δ7 Υπεύθυνες Δηλώσεις, Άλλες Τυποποιημένες Δηλώσεις. 

Δ8 

Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ., Έναρξη ΔΟΥ / ΚΑΔ, 

Ισολογισμοί, Βιβλία Β και Γ κατηγορίας, Αναλυτικές Καταστάσεις ΙΚΑ, 

Μητρώο αγροτών (για αγρότες) 

Δ9 
Άδεια Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου Αρμόδιου Οργάνου / καταστατικό 

ΔΕΚΟ. 

Δ10 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Δ12 Δικαιολογητικά Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής 

Δ13 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις για την έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ (για 

καταλύματα), Εγκεκριμένες Μελέτες. 
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19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

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

κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

 

Περιγραφή 

 

H υποδράση αφορά σε δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από 

επιστήμονες, με σκοπό την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού. Σε αυτό τον τομέα 

οικονομικής δραστηριότητας ανήκουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως δικηγόροι, γιατροί, 

μηχανικοί, λογιστές, νηπιαγωγοί (παιδικοί σταθμοί), γυμναστές (χώροι αθλητισμού), επαγγέλματα 

θετικών επιστημών, προγραμματιστές κλπ. 

Δικαιούχοι της υποδράσης είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για παροχή υπηρεσιών στο 

αντικείμενο του πτυχίου τους. 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών και εφαρμόζεται ο γενικός 

κανονισμός 1407/2013 de minimis (βλ. σελ. 4 του παρόντος οδηγού). 

 

 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναφέρονται στο Παράρτημα IV_5 της 

παρούσας πρόσκλησης
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.2.5 

Κωδικός 

Κριτηρίου 
Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ1 

Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού 

κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που 
ορίζεται από την προκήρυξη. 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ 
Φόρμα Υποβολής 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ, ΦΥ 

ΑΠ2 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας. Μελέτη Βιωσιμότητας Δ4 

ΑΠ3 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. 

Φόρμα Υποβολής 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

Οικονομικές προσφορές / 

προτιμολόγια 

Δ2, ΦΥ 

ΑΠ4 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η 
υλοποίηση της πρότασης. 

Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης κατά 

περίπτωση 

Πιστοποιητικό βαρών 

Δ5 

ΑΠ5 

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 
προκηρυσσόμενης υποδράσης. Μεταξύ άλλων θα πρέπει ο συνολικός 
προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει το όριο που 
καθορίζεται στο ΠΑΑ . Στο πλαίσιο τήρησης του Καν 1407/2013 από τον 
δικαιούχο, η ενίσχυση  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, 

συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα 
μέτρα από το καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών 

ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Σε περίπτωση άυλων πράξεων, μέγιστος 
προϋπολογισμός πρότασης 100.000€. 

Φόρμα Υποβολής 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δήλωση ΜΜΕ 

Δήλωση de minimis 

Δ1, Δ2, Δ7, ΦΥ 

ΑΠ6 
Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός της περιοχής 
εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υποδράσης του τοπικού προγράμματος 

Φόρμα Υποβολής 

Τοπογραφικό διάγραμμα (αν 

απαιτείται) 

Αποδεικτικά κατοχής - χρήσης 

Δ5, Δ6, ΦΥ 



Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα 

Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020  

 

     

Σελίδα 47 από 131 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.2.5 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ7 

Για πρόταση εκσυγχρονισμού (φυσικό αντικείμενο): α) δεν έχει υπάρξει 
προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού αντικειμένου από αναπτυξιακά 

προγράμματα, ή β) στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο έχει παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από 

την απόφαση αποπληρωμής του. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 

ΑΠ8 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς 
της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 

ΑΠ11 
Η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμού είτε ιδρύσεως) αφορά ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Τοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμα 

δόμησης, Αρχιτεκτονική μελέτη, 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ2, Δ6, Δ7 

ΑΠ12 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Υπεύθυνη Δήλωση Δ7 

ΑΠ13 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά 
την αίτηση. 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 

Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για την 

έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ 

(για καταλύματα), Έναρξη εργασιών 

taxisnet. 

Δ13, Δ8 

ΑΠ15 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 
13214/2017, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Φόρμα Υποβολής, Δήλωση σχετικά με 

την ιδιότητα ΜΜΕ, Καταστατικό, 

Απόφαση Ορισμού Νομίμου 

Εκπροσώπου, Απόφαση υποβολής 

πρότασης, Στοιχεία νόμιμου  

εκπροσώπου. 

ΦΥ, Δ3, Δ7 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.2.5 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ16 
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 Δ7 

ΑΠ17 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή  εργαζόμενος σε 

ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή  δεν 
κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ.  Το κριτήριο δεν εξετάζεται 
στην περίπτωση Συνεταιρισμών. 

Ε1, Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια 

αρμόδιου οργάνου, Καταστατικό 

σχετικού οργανισμού 

Δ7, Δ8, Δ9 

ΑΠ18 

Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή 

της πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για 
όλα τα μέλη τους. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις Εταιρίες 
Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ και τους Συνεταιρισμούς. 

Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου Δ10 

ΑΠ19 Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση 

στήριξης Βεβαίωση από αρμόδια 

Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 

ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε3, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 

ΑΠ20 
Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση 

στήριξης Βεβαίωση από αρμόδια 

Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 

ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε5, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.2.5 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ21 

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά 

υποδράση στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 -
2020. 
Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια 

αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά 
συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης δεν 
υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014-2020. 

Εφόσον ο υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε επίπεδο 
φορέα. 

Υπεύθυνη δήλωση, αρχείο ΟΤΔ, με 

μονογραφή του Συντονιστή στην 

πρώτη σελίδα της αίτησης 

Δ7 

ΑΠ22 

Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της πρόσκλησης), 
μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει 
την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) 
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 

Υπεύθυνη δήλωση, μονογραφή του 

Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της 

αίτησης 

Δ7 

ΑΠ23 Ο  υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση Δ7 

ΑΠ24 
Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με το 
χρηματοδοτικό σχήμα. 

Σχετική Βεβαίωση Τράπεζας ή  

Υπεύθυνη δήλωση 
Δ7, Δ12 

ΑΠ25 

Ο δικαιούχος δεν του 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 Δ7 

ΑΠ26 
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης 
απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 

Υπεύθυνη δήλωση 

Φορολογική Ενημερότητα 
Δ7, Δ16 

ΑΠ28 Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 Αίτηση στήριξης 

Σύνολο 

Δικαιολογητικών & 

Εντύπων 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας αναλύονται με διευκρινίσεις στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος οδηγού. 
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Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.2.5 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  

Δικαιολογητικών 

ΒΘ1 
Σαφήνεια και πληρότητα 
της πρότασης   

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

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

18 

100 

Σύνολο φακέλου υποβολής 

ΦΥ, Δ1, Δ2, Δ3, 
Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, 

Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, 
Δ12, Δ13, Δ14, 
Δ15, Δ16 

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 

ΒΘ2 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

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

20 

100 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

Δ10 Ο δικαιούχος είναι νομικό 

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

50 

ΒΘ3 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 
υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 
της ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

16   

Βεβαίωση Υπολοίπου 
Τραπεζικού Ιδρύματος με 
ημερομηνίας μετά από την 
έκδοση της πρόσκλησης 

Δ12 

ΒΘ10 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 
της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 
τεχνολογιών (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 

καινοτομία στο προϊόν ή στην 
διαχείριση και λειτουργία 

12 100 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 
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Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.2.5 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

ΒΘ11 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / 
εγκρίσεων / αδειών 

13 

100 Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 
Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για 
την έκδοση των προηγούμενων, 
Σήμα ΕΟΤ (για καταλύματα), 
Εγκεκριμένες Μελέτες. 

Δ1, Δ13 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / 

εγκρίσεων / αδειών 

60 

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

30 

ΒΘ12 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ.) 
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 11 

100 

Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Πίνακες μετόχων/εταίρων, 
Καταστατικό ή σχέδιο 

καταστατικού 

Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. / ΚΑΔ 

ΦΥ, Δ1, Δ3, Δ8 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0 

ΒΘ14 

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

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

10 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 

Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 
στόχων που αφορούν στην 

υποδράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 
του  30% των στόχων που 
αφορούν στην υποδράση 

0 

Ελάχιστη Βαθμολογία (που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος) 30  
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Δικαιολογητικά  

Δικαιολογητικά Υποδράσης 19.2.2.5 

Κωδικός 

Δικαιολογητικού 
Περιγραφή Δικαιολογητικού 

ΦΥ Φόρμα Υποβολής ΠΣΚΕ 

Δ1 Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 

Δ2 Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Δ3 

Απόφαση ορισμού νόμιμου εκπροσώπου, Απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του φορέα  για υποβολή πρότασης, ΦΕΚ, Πίνακες 

μετόχων/εταίρων, Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού. 

Δ4 Μελέτη Βιωσιμότητας 

Δ5 Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης ακινήτου 

Δ6 
Τοπογραφικό διάγραμμα, Αρχιτεκτονικά σχέδια, Φωτογραφική 

Τεκμηρίωση, ΦΕΚ Παραδοσιακού οικισμού, Τοπικά Σύμφωνα. 

Δ7 Υπεύθυνες Δηλώσεις, Άλλες Τυποποιημένες Δηλώσεις. 

Δ8 

Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ., Έναρξη ΔΟΥ / ΚΑΔ, 

Ισολογισμοί, Βιβλία Β και Γ κατηγορίας, Αναλυτικές Καταστάσεις 

ΙΚΑ, Μητρώο αγροτών (για αγρότες) 

Δ9 
Άδεια Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου Αρμόδιου Οργάνου / 

καταστατικό ΔΕΚΟ. 

Δ10 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Δ11 
Πτυχίο / Βεβαίωση Σπουδών / Βεβαίωση Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, Βιογραφικά Σημειώματα 

Δ12 Δικαιολογητικά Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής 

Δ13 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις για την έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ (για 

καταλύματα), Εγκεκριμένες Μελέτες. 
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19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Περιγραφή 

Η υποδράση αφορά σε δημιουργία ή εκσυγχρονισμό μεταποιητικών μονάδων σε επιλέξιμους 

κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των 

γεωργικών προϊόντων, εκτός των προϊόντων αλιείας.  

Τέτοια προϊόντα/κλάδοι, είναι ενδεικτικά: 

 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, 

αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, 

αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων, κτλ),  

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

 Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών),  

 Μέλι – Σηροτροφία – Σαλιγκάρια,  

 Ζωοτροφές (παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα),  

 Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, κτλ),  

 Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων),  

 Οίνος, 

 Οπωροκηπευτικά,  

 Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων),  

 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά,  

 Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό,  

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

Στο πλαίσιο της υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις.  

Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών. 

Προτεραιότητα υποδράσης: 

• Προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις στους πέντε (5) παρακάτω τομείς:  

o Ελαιούχα, 

o Οπωροκηπευτικά,  

o Οίνος,  

o Γαλακτοκομικά,  

o Μέλι  

Οι παραπάνω επιχειρήσεις, στο αντίστοιχο κριτήριο της υποδράσης 

βαθμολογούνται με 100.  

• Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς εκτός των πέντε (5) ανωτέρω, 

βαθμολογούνται με μηδέν. 

 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναφέρονται στο Παράρτημα IV_5  της 

παρούσας πρόσκλησης 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.3.1 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ1 
Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού 
κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που 
ορίζεται από την προκήρυξη. 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ 
Φόρμα Υποβολής 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ, ΦΥ 

ΑΠ2 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας. Μελέτη Βιωσιμότητας Δ4 

ΑΠ3 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. 

Φόρμα Υποβολής 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

Οικονομικές προσφορές / 

προτιμολόγια 

Δ2, ΦΥ 

ΑΠ4 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η 
υλοποίηση της πρότασης. 

Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης κατά 

περίπτωση 

Πιστοποιητικό βαρών 

Δ5 

ΑΠ5 

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 
προκηρυσσόμενης υποδράσης. Μεταξύ άλλων θα πρέπει ο συνολικός 
προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει το όριο που 
καθορίζεται στο ΠΑΑ . Ειδικότερα μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων και 

επιλέξιμος προϋπολογισμός 600.000€, σε περίπτωση μη άυλων πράξεων και 
100.000€ σε περίπτωση άυλων πράξεων.  

Φόρμα Υποβολής 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δήλωση ΜΜΕ 

Δήλωση de minimis 

Δ1, Δ2, Δ7, ΦΥ 

ΑΠ6 
Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός της περιοχής 
εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος 

Φόρμα Υποβολής 

Τοπογραφικό διάγραμμα (αν 

απαιτείται) 

Αποδεικτικά κατοχής - χρήσης 

Δ5, Δ6, ΦΥ 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.3.1 

Κωδικός 

Κριτηρίου 
Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ7 

Για πρόταση εκσυγχρονισμού (φυσικό αντικείμενο): α) δεν έχει υπάρξει 
προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού αντικειμένου από αναπτυξιακά 
προγράμματα, ή β) στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό 

αντικείμενο έχει παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από 

την απόφαση αποπληρωμής του. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 

ΑΠ8 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς 
της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 

ΑΠ11 
Η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμού είτε ιδρύσεως) αφορά ολοκληρωμένο και 

λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Τοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμα 

δόμησης, Αρχιτεκτονική μελέτη, 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ2, Δ6, Δ7 

ΑΠ12 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Υπεύθυνη Δήλωση Δ7 

ΑΠ13 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά 
την αίτηση. 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 

Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για την 

έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ 

(για καταλύματα), Έναρξη εργασιών 

taxisnet. 

Δ13, Δ8 

ΑΠ15 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 
13214/2017, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Φόρμα Υποβολής, Δήλωση σχετικά με 

την ιδιότητα ΜΜΕ, Καταστατικό, 

Απόφαση Ορισμού Νομίμου 

Εκπροσώπου, Απόφαση υποβολής 

ΦΥ, Δ3, Δ7 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.3.1 

Κωδικός 

Κριτηρίου 
Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

πρότασης, Στοιχεία νόμιμου  

εκπροσώπου. 

ΑΠ16 

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 Δ7 

ΑΠ17 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή  εργαζόμενος σε 

ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή  δεν 
κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ.  Το κριτήριο δεν εξετάζεται 
στην περίπτωση Συνεταιρισμών. 

Ε1, Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια 

αρμόδιου οργάνου, Καταστατικό 

σχετικού οργανισμού 

Δ7, Δ8, Δ9 

ΑΠ18 

Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή 
της πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για 

όλα τα μέλη τους. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις Εταιρίες 
Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ και τους Συνεταιρισμούς. 

Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου Δ10 

ΑΠ19 Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση 

στήριξης Βεβαίωση από αρμόδια 

Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 

ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε3, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 

ΑΠ20 
Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση 

στήριξης Βεβαίωση από αρμόδια 

Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 

ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε5, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.3.1 

Κωδικός 

Κριτηρίου 
Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ21 

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά 
υποδράση στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 -
2020.  

Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια 

αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά 
συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης δεν 
υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014-2020. Εφόσον ο 
υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε επίπεδο φορέα. 

Υπεύθυνη δήλωση, αρχείο ΟΤΔ, με 

μονογραφή του Συντονιστή στην 

πρώτη σελίδα της αίτησης 

Δ7 

ΑΠ22 

Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της πρόσκλησης), 
μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει 
την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) 
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 

Υπεύθυνη δήλωση, μονογραφή του 

Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της 

αίτησης 

Δ7 

ΑΠ23 Ο  υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση Δ7 

ΑΠ24 
Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με το 

χρηματοδοτικό σχήμα.  

Σχετική Βεβαίωση Τράπεζας ή  

Υπεύθυνη δήλωση 
Δ7, Δ12 

ΑΠ25 

Ο δικαιούχος δεν του 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 Δ7 

ΑΠ26 
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης 
απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 

Υπεύθυνη δήλωση 

Φορολογική Ενημερότητα 
Δ7, Δ16 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας αναλύονται με διευκρινίσεις στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος οδηγού. 
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Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.3.1 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

ΒΘ1 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

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

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

13 

100 

Σύνολο φακέλου υποβολής 

ΦΥ, Δ1, Δ2, Δ3, 
Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, 
Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, 
Δ12, Δ13, Δ14, 
Δ15, Δ16 

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 

ΒΘ3 

Δυνατότητα διάθεσης 

ιδίων κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

15   

Βεβαίωση Υπολοίπου 

Τραπεζικού Ιδρύματος με 
ημερομηνίας μετά από την 
έκδοση της πρόσκλησης 

Δ12 

ΒΘ4 

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

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

6 

100 
Σχετική Τυποποιημένη Δήλωση 
ΜΜΕ 

Δ7 Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

ΒΘ5 

Ποσοστό δαπανών 
σχετικών με τη χρήση ή 
παραγωγή ανανεώσιμων 

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

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

3 

100 

Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

ΦΥ, Δ1, Δ2 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

ΒΘ6 
Εγκατάσταση 
συστημάτων 
περιβαλλοντικής 

Ναι 
5 

100 Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 

ΦΥ, Δ1, Δ2 
Όχι 0 
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Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.3.1 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  

Δικαιολογητικών 

διαχείρισης (π.χ. ISO 
14.000, EMAS) 

Αίτησης Στήριξης 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

ΒΘ7 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση – 

εγκατάσταση – εφαρμογή 
συστήματος 
εξοικονόμησης ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 

20% 

4 

100 Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 

Αίτησης Στήριξης 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

ΦΥ, Δ1, Δ2 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

ΒΘ9 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων 
τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και 
βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο 

10 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 

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 

ΒΘ11 
Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

16 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 
Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 
Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για 
την έκδοση των προηγούμενων, 

Σήμα ΕΟΤ (για καταλύματα), 
Εγκεκριμένες Μελέτες. 

Δ1, Δ13 
Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 
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Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.3.1 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  

Δικαιολογητικών 

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

30 

ΒΘ12 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ.) ή 
δεν απαιτείται σύσταση φορέα 8 

100 

Φόρμα Υποβολής 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Πίνακες μετόχων/εταίρων, 
Καταστατικό ή σχέδιο 
καταστατικού 
Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. / ΚΑΔ 

ΦΥ, Δ1, Δ3, Δ8 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0 

ΒΘ13 
Προτεραιότητες υπο-

δράσης 

Η πρόταση αφορά στους τομείς 
προτεραιότητας. 

11 

100 
Φόρμα Υποβολής, 
Συμπληρωματικά στοιχεία 

αίτησης στήριξης 

ΦΥ, Δ1 

Η πρόταση δεν αφορά στους 
τομείς προτεραιότητα 

0 

ΒΘ14 

Σκοπιμότητα της 
πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 
που εξυπηρετούνται με 
την υλοποίηση της 

πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

9 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 
που αφορούν στην υποδράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 
που αφορούν στην υποδράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 
του  30% των στόχων που 
αφορούν στην υποδράση 

0 

Ελάχιστη Βαθμολογία (που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος) 30  
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Δικαιολογητικά  

Δικαιολογητικά Υποδράσης 19.2.3.1 

Κωδικός 

Δικαιολογητικού 
Περιγραφή Δικαιολογητικού 

ΦΥ Φόρμα Υποβολής ΠΣΚΕ 

Δ1 Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 

Δ2 Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Δ3 

Απόφαση ορισμού νόμιμου εκπροσώπου, Απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

του φορέα  για υποβολή πρότασης, ΦΕΚ, Πίνακες μετόχων/εταίρων, 

Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού. 

Δ4 Μελέτη Βιωσιμότητας 

Δ5 Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης ακινήτου 

Δ6 
Τοπογραφικό διάγραμμα, Αρχιτεκτονικά σχέδια, Φωτογραφική 

Τεκμηρίωση, ΦΕΚ Παραδοσιακού οικισμού, Τοπικά Σύμφωνα. 

Δ7 Υπεύθυνες Δηλώσεις, Άλλες Τυποποιημένες Δηλώσεις. 

Δ8 

Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ., Έναρξη ΔΟΥ / ΚΑΔ, 

Ισολογισμοί, Βιβλία Β και Γ κατηγορίας, Αναλυτικές Καταστάσεις ΙΚΑ, 

Μητρώο αγροτών (για αγρότες) 

Δ9 
Άδεια Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου Αρμόδιου Οργάνου / καταστατικό 

ΔΕΚΟ. 

Δ10 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Δ12 Δικαιολογητικά Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής 

Δ13 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις για την έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ (για 

καταλύματα), Εγκεκριμένες Μελέτες. 
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19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού 

με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Περιγραφή 

H υποδράση αφορά σε δημιουργία ή εκσυγχρονισμό τουριστικών υποδομών της περιοχής 

παρέμβασης και περιλαμβάνει: 

 Την ίδρυση και εκσυγχρονισμό καταλυμάτων στην περιοχή παρέμβασης. Στόχος της δράσης 

είναι η δημιουργία πρότυπων και φιλικών προς το περιβάλλον μονάδων, με σκοπό την 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας, τη συγκράτηση των επισκεπτών στην 

περιοχή παρέμβασης και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. 

 Την ίδρυση και εκσυγχρονισμό κέντρων εστίασης και αναψυχής. Στα πλαίσια της δράσης 

επιδιώκεται η ανάδειξη της παραδοσιακής κουζίνας, η αξιοποίηση των προϊόντων διατροφής 

και η βελτίωση / ενίσχυση των υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών, με απώτερο 

στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. 

 Την ίδρυση και εκσυγχρονισμό τουριστικών γραφείων, υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού 

και λοιπών υπηρεσιών 

 

Ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 55% των επιλέξιμων δαπανών. 

 

Προτεραιότητα Υποδράσης: 

Οι προτάσεις, στο αντίστοιχο κριτήριο, βαθμολογούνται ανάλογα με τη χωροθέτησή τους ως εξής: 

• Ζώνη προτεραιότητας Α: Βαθμολογούνται με 100 

Περιοχές αποθέματος βιόσφαιρας (Δήμοι Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, Μονεμβασιάς, 

Ευρώτα και Ελαφονήσου), περιοχές με χαρακτηρισμένα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

από την UNESCO (Δήμοι Επιδαύρου και Σπάρτης) 

• Ζώνη προτεραιότητας Β: Βαθμολογούνται με 50. 

Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες ιστορικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος  

(Δήμος Ανατολικής Μάνης) 

• Ζώνη προτεραιότητας Γ: Βαθμολογούνται με 0. 

Λοιπές περιοχές (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Άργους - Μυκηνών, Ερμιονίδας, 

Ναυπλιέων) 

 

 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναφέρονται στο Παράρτημα IV_5  της 

παρούσας πρόσκλησης. 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.3.3 

Κωδικός 

Κριτηρίου 
Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ1 
Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού 
κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που 

ορίζεται από την προκήρυξη. 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ 

Φόρμα Υποβολής 
Αρ. πρωτ. ΟΤΔ, ΦΥ 

ΑΠ2 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας. Μελέτη Βιωσιμότητας Δ4 

ΑΠ3 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. 

Φόρμα Υποβολής 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

Οικονομικές προσφορές / 

προτιμολόγια 

Δ2, ΦΥ 

ΑΠ4 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η 
υλοποίηση της πρότασης. 

Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης κατά 

περίπτωση 

Πιστοποιητικό βαρών 

Δ5 

ΑΠ5 

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

προκηρυσσόμενης υποδράσης. Μεταξύ άλλων θα πρέπει ο συνολικός 
προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει το όριο που 
καθορίζεται στο ΠΑΑ . Ειδικότερα μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων και 
επιλέξιμος προϋπολογισμός 600.000€, σε περίπτωση μη άυλων πράξεων και 
100.000€ σε περίπτωση άυλων πράξεων.  

Φόρμα Υποβολής 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δήλωση ΜΜΕ 

Δήλωση de minimis 

Δ1, Δ2, Δ7, ΦΥ 

ΑΠ6 
Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός της περιοχής 

εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος 

Φόρμα Υποβολής 

Τοπογραφικό διάγραμμα (αν 

απαιτείται) 

Αποδεικτικά κατοχής - χρήσης 

Δ5, Δ6, ΦΥ 

ΑΠ7 

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

απόφαση αποπληρωμής του. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.3.3 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ8 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς 
της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 

ΑΠ9 
Η πρόταση, εφόσον περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης: πληροί τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Τοπογραφικό διάγραμμα 

Διάγραμμα δόμησης 

Πίνακας Μοριοδότησης (όπου 

απαιτείται) 

Αρχιτεκτονική μελέτη 

Δ1 

ΑΠ11 
Η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμού είτε ιδρύσεως) αφορά ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός 

πρότασης 

Τοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμα 

δόμησης, Αρχιτεκτονική μελέτη, 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ2, Δ6, Δ7 

ΑΠ12 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Υπεύθυνη Δήλωση Δ7 

ΑΠ13 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά την 
αίτηση. 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 

Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για την 

έκδοση των προηγούμενων, Σήμα 

ΕΟΤ (για καταλύματα), Έναρξη 

εργασιών taxisnet. 

Δ13, Δ8 

ΑΠ14 Να μην συνιστούν προβληματική επιχείρηση, κατά την χορήγηση της ενίσχυσης. 

Μελέτη Βιωσιμότητας 

Υπεύθυνη δήλωση 

Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά 

ΔΟΥ, Ισολογισμοί, Δικαιολογητικά 

Δ4, Δ7, Δ8, Δ18 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.3.3 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

βάσει διευκρινίσεων κριτηρίου 

ανάλογα με την επιχείρηση 

ΑΠ15 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 
13214/2017, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Φόρμα Υποβολής, Δήλωση σχετικά με 

την ιδιότητα ΜΜΕ, Καταστατικό, 

Απόφαση Ορισμού Νομίμου 

Εκπροσώπου, Απόφαση υποβολής 

πρότασης, Στοιχεία νόμιμου  

εκπροσώπου. 

ΦΥ, Δ3, Δ7 

ΑΠ16 
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 Δ7 

ΑΠ17 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή  εργαζόμενος σε 

ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή  δεν 
κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ.  Το κριτήριο δεν εξετάζεται 
στην περίπτωση Συνεταιρισμών. 

Ε1, Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια 

αρμόδιου οργάνου, Καταστατικό 

σχετικού οργανισμού 

Δ7, Δ8, Δ9 

ΑΠ18 

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

Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου Δ10 

ΑΠ19 Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση 

στήριξης Βεβαίωση από αρμόδια 

Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 

ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε3, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.3.3 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ20 
Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 

πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση 

στήριξης Βεβαίωση από αρμόδια 

Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 

ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε5, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 

ΑΠ21 

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά 
υποδράση στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 -
2020. 
Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια 
αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά 

συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης δεν 
υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014-2020. 

Εφόσον ο υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε επίπεδο 
φορέα. 

Υπεύθυνη δήλωση, αρχείο ΟΤΔ, με 

μονογραφή του Συντονιστή στην 

πρώτη σελίδα της αίτησης 

Δ7 

ΑΠ22 

Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της πρόσκλησης), 
μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει 

την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) 
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 

Υπεύθυνη δήλωση, μονογραφή του 

Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της 

αίτησης 

Δ7 

ΑΠ23 Ο  υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση Δ7 

ΑΠ24 

Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με το 
χρηματοδοτικό σχήμα. Στο πλαίσιο τήρησης του Άρθρου 14 του Καν 651/2014 

έχει προσκομιστεί αποδεικτικό κατοχής ιδιωτικών κεφαλαίων που αντιστοιχούν 
τουλάχιστον στο 25% του προϋπολογισμού της πράξης. 

Σχετική Βεβαίωση Τράπεζας ή  

Υπεύθυνη δήλωση 
Δ7, Δ12 

ΑΠ25 

Ο δικαιούχος δεν του 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 Δ7 

ΑΠ26 
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης 
απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 

Υπεύθυνη δήλωση 

Φορολογική Ενημερότητα 
Δ7, Δ16 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.3.3 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ27 
Πληρούνται όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 και 
του εφαρμοζόμενου άρθρου 

Αίτηση στήριξης 

Σύνολο 

Δικαιολογητικών & 

Εντύπων 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας αναλύονται με διευκρινίσεις στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος οδηγού. 
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Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.3.3 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  

Δικαιολογητικών 

ΒΘ1 
Σαφήνεια και πληρότητα 
της πρότασης   

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

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

15 

100 

Σύνολο  φακέλου υποβολής 

ΦΥ, Δ1, Δ2, Δ3, 

Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, 
Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, 
Δ12, Δ13, Δ14, 
Δ15, Δ16, Δ17, 
Δ18 

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 

ΒΘ3 

Δυνατότητα διάθεσης 

ιδίων κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

17   

Βεβαίωση Υπολοίπου 

Τραπεζικού Ιδρύματος με 
ημερομηνίας μετά από την 

έκδοση της πρόσκλησης 

Δ12 

ΒΘ4 

Είδος επιχείρησης 
(σύμφωνα με τη σύσταση 

της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

7 

100 
Σχετική Τυποποιημένη Δήλωση 

ΜΜΕ 
Δ7 Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

ΒΘ8 

Προστασία περιβάλλοντος 
(στις περιπτώσεις όπου 

δεν γίνει η χρήση των 
ανωτέρω) 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του περιβάλλοντος 
μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

12 

100 Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 

Αίτησης Στήριξης 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

ΦΥ, Δ1, Δ2 
  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 
την προστασία του περιβάλλοντος 

μικρότερο του 5% 

  0 

ΒΘ10 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 
της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων 
τεχνολογιών (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 
καινοτομία στο προϊόν ή στην 
διαχείριση και λειτουργία 

4 100 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 
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Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.3.3 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

ΒΘ11 
Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

18 

100 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 

Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 
Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για 
την έκδοση των προηγούμενων, 
Σήμα ΕΟΤ (για καταλύματα), 

Εγκεκριμένες Μελέτες. 

Δ1, Δ13 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

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

30 

ΒΘ12 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή 

δεν απαιτείται σύσταση φορέα 8 

100 

Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 

Αίτησης Στήριξης 

Πίνακες μετόχων/εταίρων, 
Καταστατικό ή σχέδιο 
καταστατικού 
Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. / ΚΑΔ 

ΦΥ, Δ1, Δ3, Δ8 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

ΒΘ13 
Προτεραιότητες 

υποδράσης 19.2.2.3 & 

19.2.3.3 

Ζώνη προτεραιότητας Α 

Περιοχές αποθέματος 

βιόσφαιρας (Δήμοι Β. 

Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, 

Μονεμβασιάς, Ευρώτα και 

Ελαφονήσου), περιοχές με 

χαρακτηρισμένα Μνημεία 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς από 

την UNESCO (Δήμοι 

Επιδαύρου και Σπάρτης) 

10 100 

Φόρμα Υποβολής, 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
αίτησης στήριξης 

ΦΥ, Δ1 
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Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.3.3 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

Ζώνη προτεραιότητας Β 

Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες 

ιστορικού, πολιτιστικού, 

περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος  (Δήμος 

Ανατολικής Μάνης) 

50 

Ζώνη προτεραιότητας Γ 

Λοιπές περιοχές (Δήμοι 

Μεγαλόπολης, Τρίπολης, 

Άργους - Μυκηνών, 

Ερμιονίδας, Ναυπλιέων) 

0 

ΒΘ14 

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

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην 

υποδράση 

10 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 

Αίτησης Στήριξης 
Δ1 

Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 
στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 
του  30% των στόχων που 

αφορούν στην υποδράση 

0 

Ελάχιστη Βαθμολογία (που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος) 30  
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Δικαιολογητικά  

Δικαιολογητικά Υποδράσης 19.2.3.3 

Κωδικός 

Δικαιολογητικού 
Περιγραφή Δικαιολογητικού 

ΦΥ Φόρμα Υποβολής ΠΣΚΕ 

Δ1 Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 

Δ2 Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Δ3 

Απόφαση ορισμού νόμιμου εκπροσώπου, Απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του φορέα  για υποβολή πρότασης, ΦΕΚ, Πίνακες 

μετόχων/εταίρων, Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού. 

Δ4 Μελέτη Βιωσιμότητας 

Δ5 Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης ακινήτου 

Δ6 
Τοπογραφικό διάγραμμα, Αρχιτεκτονικά σχέδια, Φωτογραφική 

Τεκμηρίωση, ΦΕΚ Παραδοσιακού οικισμού, Τοπικά Σύμφωνα. 

Δ7 Υπεύθυνες Δηλώσεις, Άλλες Τυποποιημένες Δηλώσεις. 

Δ8 

Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ., Έναρξη ΔΟΥ / ΚΑΔ, 

Ισολογισμοί, Βιβλία Β και Γ κατηγορίας, Αναλυτικές Καταστάσεις ΙΚΑ, 

Μητρώο αγροτών (για αγρότες) 

Δ9 
Άδεια Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου Αρμόδιου Οργάνου / 

καταστατικό ΔΕΚΟ. 

Δ10 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Δ12 Δικαιολογητικά Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής 

Δ13 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις για την έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ (για 

καταλύματα), Εγκεκριμένες Μελέτες. 

Δ18 
Δικαιολογητικά σημείου Β Παραρτήματος ΙΙ_4 "Ορισμός Προβληματικής" 

κατά περίπτωση 
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19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της 

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

εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Περιγραφή 

Η υποδράση αφορά σε δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους παρακάτω τομείς: 

• επιχειρήσεις μεταποίησης πρώτων υλών εκτός γεωργικού τομέα, όπως επεξεργασία ξύλου, 

γυαλιού σιδήρου κ.λπ.,  

• επιχειρήσεις χειροτεχνίας, όπως αγγειοπλαστική, κεραμική, βυζαντινή τέχνη, 

κηροπλαστική, υφαντουργία κ.λπ., 

• επιχειρήσεις 2ης μεταποίησης προϊόντων γεωργικού τομέα, όπως αρτοσκευάσματα, 

ζυμαρικά, ζαχαροπλαστική  

• επιχειρήσεις εμπορίου 

 

Ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 55% των επιλέξιμων δαπανών. 

 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναφέρονται στο Παράρτημα IV_5 της 

παρούσας πρόσκλησης.  
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.3.4 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ1 
Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού 
κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που ορίζεται από 

την προκήρυξη. 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ 
Φόρμα Υποβολής 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ, 

ΦΥ 

ΑΠ2 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας. Μελέτη Βιωσιμότητας Δ4 

ΑΠ3 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. 

Φόρμα Υποβολής 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

Οικονομικές προσφορές / 

προτιμολόγια 

Δ2, ΦΥ 

ΑΠ4 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση 
της πρότασης. 

Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης κατά 

περίπτωση 

Πιστοποιητικό βαρών 

Δ5 

ΑΠ5 

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 
προκηρυσσόμενης υποδράσης. Μεταξύ άλλων θα πρέπει ο συνολικός προτεινόμενος 

προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ . 
Ειδικότερα μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων και επιλέξιμος προϋπολογισμός 600.000€, 
σε περίπτωση μη άυλων πράξεων και 100.000€ σε περίπτωση άυλων πράξεων.  

Φόρμα Υποβολής 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δήλωση ΜΜΕ 

Δήλωση de minimis 

Δ1, Δ2, Δ7, ΦΥ 

ΑΠ6 
Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής 

της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος 

Φόρμα Υποβολής 

Τοπογραφικό διάγραμμα (αν 

απαιτείται) 

Αποδεικτικά κατοχής - χρήσης 

Δ5, Δ6, ΦΥ 

ΑΠ7 

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

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.3.4 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ8 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης 

προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 

ΑΠ9 
Η πρόταση, εφόσον περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης: πληροί τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Τοπογραφικό διάγραμμα 

Διάγραμμα δόμησης 

Πίνακας Μοριοδότησης (όπου 

απαιτείται) 

Αρχιτεκτονική μελέτη 

Δ1 

ΑΠ11 
Η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμού είτε ιδρύσεως) αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό 
φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Τοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμα 

δόμησης, Αρχιτεκτονική μελέτη, 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ2, Δ6, Δ7 

ΑΠ12 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Υπεύθυνη Δήλωση Δ7 

ΑΠ13 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά την 
αίτηση. 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 

Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για την 

έκδοση των προηγούμενων, Σήμα 

ΕΟΤ (για καταλύματα), Έναρξη 

εργασιών taxisnet. 

Δ13, Δ8 

ΑΠ14 Να μην συνιστούν προβληματική επιχείρηση, κατά την χορήγηση της ενίσχυσης. 

Μελέτη Βιωσιμότητας 

Υπεύθυνη δήλωση 

Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά 

ΔΟΥ, Ισολογισμοί, Δικαιολογητικά 

βάσει διευκρινίσεων κριτηρίου 

ανάλογα με την επιχείρηση 

Δ4, Δ7, Δ8, Δ18 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.3.4 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ15 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 13214/2017, όπως 
ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Φόρμα Υποβολής, Δήλωση σχετικά με 

την ιδιότητα ΜΜΕ, Καταστατικό, 

Απόφαση Ορισμού Νομίμου 

Εκπροσώπου, Απόφαση υποβολής 

πρότασης, Στοιχεία νόμιμου  

εκπροσώπου. 

ΦΥ, Δ3, Δ7 

ΑΠ16 
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 Δ7 

ΑΠ17 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή  εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ ή 
ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή  δεν κωλύεται από 
διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ.  Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση 
Συνεταιρισμών. 

Ε1, Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια 

αρμόδιου οργάνου, Καταστατικό 

σχετικού οργανισμού 

Δ7, Δ8, Δ9 

ΑΠ18 

Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της 

πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη 
τους. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις Εταιρίες Περιορισμένης 
Ευθύνης, ΙΚΕ και τους Συνεταιρισμούς. 

Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου Δ10 

ΑΠ19 Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση 

στήριξης Βεβαίωση από αρμόδια 

Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 

ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε3, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 

ΑΠ20 
Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση 

στήριξης Βεβαίωση από αρμόδια 

Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 

ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε5, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.3.4 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ21 

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά υποδράση 
στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 -2020.  
Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια αιτήσεις 
στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά συμμετοχής του 
στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης δεν υπερβαίνουν αθροιστικά 

το 100% για όλη την περίοδο 2014-2020. Εφόσον ο υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το 
κριτήριο εξετάζεται μόνο σε επίπεδο φορέα. 

Υπεύθυνη δήλωση, αρχείο ΟΤΔ, με 

μονογραφή του Συντονιστή στην 

πρώτη σελίδα της αίτησης 

Δ7 

ΑΠ22 

Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της πρόσκλησης), μέλος 
του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ, 
εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) και μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 

Υπεύθυνη δήλωση, μονογραφή του 

Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της 

αίτησης 

Δ7 

ΑΠ23 Ο  υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση Δ7 

ΑΠ24 

Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με το χρηματοδοτικό 
σχήμα. Στο πλαίσιο τήρησης του Άρθρου 14 του Καν 651/2014 έχει προσκομιστεί 

αποδεικτικό κατοχής ιδιωτικών κεφαλαίων που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 25% του 
προϋπολογισμού της πράξης. 

Σχετική Βεβαίωση Τράπεζας ή  

Υπεύθυνη δήλωση 
Δ7, Δ12 

ΑΠ25 

Ο δικαιούχος δεν του 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 Δ7 

ΑΠ26 
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης 
απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 

Υπεύθυνη δήλωση 

Φορολογική Ενημερότητα 
Δ7, Δ16 

ΑΠ27 
Πληρούνται όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 και του 

εφαρμοζόμενου άρθρου 
Αίτηση στήριξης 

Σύνολο 

Δικαιολογητικών & 

Εντύπων 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας αναλύονται με διευκρινίσεις στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος οδηγού. 
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Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.3.4 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

ΒΘ1 
Σαφήνεια και πληρότητα 
της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

16 

100 

Σύνολο φακέλου υποβολής 

ΦΥ, Δ1, Δ2, Δ3, 
Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, 
Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, 

Δ12, Δ13, Δ14, 
Δ15, Δ16, Δ18 

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 

ΒΘ3 

Δυνατότητα διάθεσης 

ιδίων κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

17   

Βεβαίωση Υπολοίπου 

Τραπεζικού Ιδρύματος με 
ημερομηνίας μετά από την 
έκδοση της πρόσκλησης 

Δ12 

ΒΘ4 

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

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

8 

100 
Σχετική Τυποποιημένη Δήλωση 
ΜΜΕ 

Δ7 Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

ΒΘ8 

Προστασία 
περιβάλλοντος (στις 

περιπτώσεις όπου δεν 

γίνει η χρήση των 
ανωτέρω) 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 
μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

12 

100 Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 

Αίτησης Στήριξης 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

ΦΥ, Δ1, Δ2 
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος 
μικρότερο του 5% 

0 

ΒΘ10 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων 
τεχνολογιών (τουρισμός 
/ υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 
καινοτομία στο προϊόν ή στην 
διαχείριση και λειτουργία 

10 100 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 
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Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.3.4 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

ΒΘ11 
Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

18 

100 Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 
Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 
Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για 

την έκδοση των προηγούμενων, 
Σήμα ΕΟΤ (για καταλύματα), 
Εγκεκριμένες Μελέτες. 

Δ1, Δ13 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

ΒΘ12 Σύσταση Φορέα 

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

σύσταση φορέα 9 

100 

Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Πίνακες μετόχων/εταίρων, 
Καταστατικό ή σχέδιο 
καταστατικού 
Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. / ΚΑΔ 

ΦΥ, Δ1, Δ3, Δ8 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0 

ΒΘ14 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του 
τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 
την υλοποίηση της 
πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 

υποδράση 

10 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 
που αφορούν στην υποδράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υποδράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 
του  30% των στόχων που 
αφορούν στην υποδράση 

0 

Ελάχιστη Βαθμολογία (που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος) 30  
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Δικαιολογητικά  

Δικαιολογητικά Υποδράσης 19.2.3.4 

Κωδικός 

Δικαιολογητικού 
Περιγραφή Δικαιολογητικού 

ΦΥ Φόρμα Υποβολής ΠΣΚΕ 

Δ1 Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 

Δ2 Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Δ3 

Απόφαση ορισμού νόμιμου εκπροσώπου, Απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

του φορέα  για υποβολή πρότασης, ΦΕΚ, Πίνακες μετόχων/εταίρων, 

Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού. 

Δ4 Μελέτη Βιωσιμότητας 

Δ5 Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης ακινήτου 

Δ6 
Τοπογραφικό διάγραμμα, Αρχιτεκτονικά σχέδια, Φωτογραφική 

Τεκμηρίωση, ΦΕΚ Παραδοσιακού οικισμού, Τοπικά Σύμφωνα. 

Δ7 Υπεύθυνες Δηλώσεις, Άλλες Τυποποιημένες Δηλώσεις. 

Δ8 

Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ., Έναρξη ΔΟΥ / ΚΑΔ, 

Ισολογισμοί, Βιβλία Β και Γ κατηγορίας, Αναλυτικές Καταστάσεις ΙΚΑ, 

Μητρώο αγροτών (για αγρότες) 

Δ9 
Άδεια Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου Αρμόδιου Οργάνου / καταστατικό 

ΔΕΚΟ. 

Δ10 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Δ12 Δικαιολογητικά Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής 

Δ13 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις για την έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ (για 

καταλύματα), Εγκεκριμένες Μελέτες. 

Δ18 
Δικαιολογητικά σημείου Β Παραρτήματος ΙΙ_4 "Ορισμός Προβληματικής" 

κατά περίπτωση 
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19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, 

κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων 

Περιγραφή 

Η υποδράση αφορά σε επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην 

επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. 

Στις επενδύσεις αυτές συγκαταλέγεται κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και 

οργάνωση της επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής 

μεταποίησης. Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, 

αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης 

ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας 

(pellets, ξυλεία κλπ). Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση που συνεισφέρει στη βελτίωση της 

αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων. 

Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών, θα πρέπει να είναι 

αιτιολογημένες σε σχέση με τις αναμενόμενες βελτιώσεις σε δάση σε μία ή περισσότερες 

εκμεταλλεύσεις και μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και πρακτικές 

συγκομιδής που είναι φιλικά προς το έδαφος και τους πόρους. Οι επενδύσεις που αφορούν τη 

χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις εργασίες 

εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης. 

 

Ενισχύονται επιχειρήσεις ΜΜΕ. 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών και εφαρμόζεται ο γενικός 

κανονισμός 1407/2013 de minimis (βλ. σελ. 4 του παρόντος οδηγού).  

 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναφέρονται στο Παράρτημα IV_5 της 

παρούσας πρόσκλησης. 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.6.2 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ1 
Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού 
κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που 
ορίζεται από την προκήρυξη. 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ 
Φόρμα Υποβολής 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ, ΦΥ 

ΑΠ2 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας. Μελέτη Βιωσιμότητας Δ4 

ΑΠ3 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. 

Φόρμα Υποβολής 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

Οικονομικές προσφορές / 

προτιμολόγια 

Δ2, ΦΥ 

ΑΠ4 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η 
υλοποίηση της πρότασης. 

Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης κατά 

περίπτωση 

Πιστοποιητικό βαρών 

Δ5 

ΑΠ5 

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

προκηρυσσόμενης υποδράσης. Μεταξύ άλλων θα πρέπει ο συνολικός 
προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει το όριο που 

καθορίζεται στο ΠΑΑ . Ειδικότερα, μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων και 
επιλέξιμος προϋπολογισμός 600.000€, σε περίπτωση μη άυλων πράξεων και 
100.000€ σε περίπτωση άυλων πράξεων. Σε περίπτωση χρήσης του Καν 
1407/2013 από τον δικαιούχο, η ενίσχυση  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ 
Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα 
ληφθούν, από άλλα μέτρα από το καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο 

τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. 

Φόρμα Υποβολής 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δήλωση ΜΜΕ 

Δήλωση de minimis 

Δ1, Δ2, Δ7, ΦΥ 

ΑΠ6 
Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός της περιοχής 

εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος 

Φόρμα Υποβολής 

Τοπογραφικό διάγραμμα (αν 

απαιτείται) 

Αποδεικτικά κατοχής - χρήσης 

Δ5, Δ6, ΦΥ 

ΑΠ7 

Για πρόταση εκσυγχρονισμού (φυσικό αντικείμενο): α) δεν έχει υπάρξει 
προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού αντικειμένου από αναπτυξιακά 
προγράμματα, ή β) στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο έχει παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από 

την απόφαση αποπληρωμής του. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.6.2 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ8 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς 

της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 

ΑΠ11 
Η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμού είτε ιδρύσεως) αφορά ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Τοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμα 

δόμησης, Αρχιτεκτονική μελέτη, 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ2, Δ6, Δ7 

ΑΠ12 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Υπεύθυνη Δήλωση Δ7 

ΑΠ13 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά 
την αίτηση. 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 

Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για την 

έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ 

(για καταλύματα), Έναρξη εργασιών 

taxisnet. 

Δ13, Δ8 

ΑΠ15 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 
13214/2017, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Φόρμα Υποβολής, Δήλωση σχετικά με 

την ιδιότητα ΜΜΕ, Καταστατικό, 

Απόφαση Ορισμού Νομίμου 

Εκπροσώπου, Απόφαση υποβολής 

πρότασης, Στοιχεία νόμιμου  

εκπροσώπου. 

ΦΥ, Δ3, Δ7 

ΑΠ16 
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 Δ7 

ΑΠ17 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή  εργαζόμενος σε 
ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή  δεν 

κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ.  Το κριτήριο δεν εξετάζεται 
στην περίπτωση Συνεταιρισμών. 

Ε1, Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια 

αρμόδιου οργάνου, Καταστατικό 

σχετικού οργανισμού 

Δ7, Δ8, Δ9 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.6.2 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ18 

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

Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου Δ10 

ΑΠ19 Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση 

στήριξης Βεβαίωση από αρμόδια 

Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 

ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε3, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 

ΑΠ20 
Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση 

στήριξης Βεβαίωση από αρμόδια 

Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 

ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε5, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 

ΑΠ21 

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά 
υποδράση στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 -
2020.  
Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια 

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

συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης δεν 
υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014-2020. 
Εφόσον ο υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε επίπεδο 
φορέα. 

Υπεύθυνη δήλωση, αρχείο ΟΤΔ, με 

μονογραφή του Συντονιστή στην 

πρώτη σελίδα της αίτησης 

Δ7 

ΑΠ22 

Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της πρόσκλησης), 

μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει 
την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) 
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 

Υπεύθυνη δήλωση, μονογραφή του 

Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της 

αίτησης 

Δ7 

ΑΠ23 Ο  υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση Δ7 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.6.2 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ24 
Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με το 
χρηματοδοτικό σχήμα.  

Σχετική Βεβαίωση Τράπεζας ή  

Υπεύθυνη δήλωση 
Δ7, Δ12 

ΑΠ25 

Ο δικαιούχος δεν του 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 Δ7 

ΑΠ26 
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης 
απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 

Υπεύθυνη δήλωση 

Φορολογική Ενημερότητα 
Δ7, Δ16 

ΑΠ28 
Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του ΚΑΝ. (ΕΕ) 1407/2013 και του 
εφαρμοζόμενου άρθρου. 

Αίτηση στήριξης 

Σύνολο 

Δικαιολογητικών & 

Εντύπων 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας αναλύονται με διευκρινίσεις στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος οδηγού. 
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Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.6.2 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

ΒΘ1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

14 

100 

Σύνολο φακέλου υποβολής 

ΦΥ, Δ1, Δ2, Δ3, 
Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, 
Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, 
Δ12, Δ13, Δ14, 
Δ15, Δ16 

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 

ΒΘ3 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 
υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής 
*100% 

17   

Βεβαίωση Υπολοίπου 

Τραπεζικού Ιδρύματος με 
ημερομηνίας μετά από την 
έκδοση της πρόσκλησης 

Δ12 

ΒΘ4 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα 
με τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

8 

100 
Σχετική Τυποποιημένη Δήλωση 
ΜΜΕ 

Δ7 Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

ΒΘ5 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με τη χρήση ή παραγωγή 
ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), 
(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 
βιοαέριο κ.λ.π.) για την 
κάλυψη των αναγκών των 
μονάδων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

4 

100 

Φόρμα Υποβολής 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

ΦΥ, Δ1, Δ2 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

ΒΘ6 
Εγκατάσταση συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

Ναι 

5 

100 Φόρμα Υποβολής 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

ΦΥ, Δ1, Δ2 
Όχι 0 
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Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.6.2 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

ΒΘ7 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με τη χρήση – εγκατάσταση 
– εφαρμογή συστήματος 
εξοικονόμησης ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 

20% 
4 

100 Φόρμα Υποβολής 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

ΦΥ, Δ1, Δ2 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

ΒΘ9 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 
τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές 
μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο 

11 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 

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 

ΒΘ11 
Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 
18 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης ΣτήριξηςΆδεια 
Λειτουργίας, Άδεια 

Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 
Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για 
την έκδοση των προηγούμενων, 
Σήμα ΕΟΤ (για καταλύματα), 
Εγκεκριμένες Μελέτες. 

Δ1, Δ13 
Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 
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Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.6.2 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

ΒΘ12 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 

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

9 

100 

Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Πίνακες μετόχων/εταίρων, 
Καταστατικό ή σχέδιο 

καταστατικού 
Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. / ΚΑΔ 

ΦΥ, Δ1, Δ3, Δ8 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 
που απαιτείται 

0 

ΒΘ14 

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

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

10 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 

Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορούν στην 

υποδράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 
στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

0 

Ελάχιστη Βαθμολογία (που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος) 30  
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Δικαιολογητικά  

Δικαιολογητικά Υποδράσης 19.2.6.2 

Κωδικός 

Δικαιολογητικού 
Περιγραφή Δικαιολογητικού 

ΦΥ Φόρμα Υποβολής ΠΣΚΕ 

Δ1 Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 

Δ2 Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Δ3 

Απόφαση ορισμού νόμιμου εκπροσώπου, Απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

του φορέα  για υποβολή πρότασης, ΦΕΚ, Πίνακες μετόχων/εταίρων, 

Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού. 

Δ4 Μελέτη Βιωσιμότητας 

Δ5 Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης ακινήτου 

Δ6 
Τοπογραφικό διάγραμμα, Αρχιτεκτονικά σχέδια, Φωτογραφική 

Τεκμηρίωση, ΦΕΚ Παραδοσιακού οικισμού, Τοπικά Σύμφωνα. 

Δ7 Υπεύθυνες Δηλώσεις, Άλλες Τυποποιημένες Δηλώσεις. 

Δ8 

Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ., Έναρξη ΔΟΥ / ΚΑΔ, 

Ισολογισμοί, Βιβλία Β και Γ κατηγορίας, Αναλυτικές Καταστάσεις ΙΚΑ, 

Μητρώο αγροτών (για αγρότες) 

Δ9 
Άδεια Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου Αρμόδιου Οργάνου / καταστατικό 

ΔΕΚΟ. 

Δ10 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Δ12 Δικαιολογητικά Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής 

Δ13 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, Επιμέρους 

Άδειες, Αιτήσεις για την έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ (για 

καταλύματα), Εγκεκριμένες Μελέτες. 
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19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών 

στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας 

Περιγραφή 

Ενδεικτικά προτείνεται να υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις: 

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των 

τροφίμων και της δασοπονίας.  

• Αξιοποίηση δένδρων και θάμνων σε φυτώρια, αναδασώσεις και λοιπές εφαρμογές.  

• Έρευνα, περιγραφή και προτάσεις οικονομικής αξιοποίησης της αρωματικής και 

φαρμακευτικής χλωρίδας. 

 Δράσεις προστασίας των προϊόντων στην Ανατολική Πελοπόννησο  

• Διεξαγωγή μελετών in situ και ex situ για την πιστοποίηση και ταυτοποίηση προϊόντων. 

Αποτύπωση και ταυτοποίηση του υπάρχοντος γενετικού υλικού με σύγχρονες τεχνικές. 

• Ανάδειξη ποικιλιών και πληθυσμών φυτών με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και 

την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής. 

• Προώθηση και διάχυση της παραγόμενης γνώσης μέσα από ημερίδες, εθνικά και διεθνή 

συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και περιοδικά ειδικού τύπου. 

Η υποδράση δύναται να υλοποιηθεί από συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας. Αφορά 

την υλοποίηση ενεργειών για την προστασία και διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων της 

περιοχής του Πάρνωνα, την προστασία και αξιοποίηση των σπάνιων και απειλούμενων αρωματικών 

και φαρμακευτικών ειδών της περιοχής παρέμβασης και την υλοποίηση ενεργειών για την 

προστασία, ανάδειξη και προώθηση των προϊόντων στην Ανατολική Πελοπόννησο με σύγχρονες 

και καινοτόμες μεθόδους. 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών και εφαρμόζεται ο γενικός 

κανονισμός 1407/2013 de minimis (βλ. σελ. 4 του παρόντος οδηγού). 

 

 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναφέρονται στο Παράρτημα IV_5 της 

παρούσας πρόσκλησης. 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.7.2 

Κωδικός 

Κριτηρίου 
Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ1 
Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού 
κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που 

ορίζεται από την προκήρυξη. 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ 
Φόρμα Υποβολής 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ, ΦΥ 

ΑΠ2 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας, εφόσον απαιτείται. Μελέτη Βιωσιμότητας Δ4 

ΑΠ3 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. 

Φόρμα Υποβολής 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

Οικονομικές προσφορές / 

προτιμολόγια 

Δ2, ΦΥ 

ΑΠ4 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η 
υλοποίηση της πρότασης, εφόσον απαιτείται. 

Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης κατά 

περίπτωση 

Πιστοποιητικό βαρών 

Δ5 

ΑΠ5 

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 
προκηρυσσόμενης υποδράσης. Μεταξύ άλλων θα πρέπει ο συνολικός 
προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει το όριο που 

καθορίζεται στο ΠΑΑ . Στο πλαίσιο τήρησης του Καν 1407/2013 από τον 
δικαιούχο, η ενίσχυση  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, 
συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα 
μέτρα από το καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών 
ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Σε περίπτωση άυλων πράξεων, μέγιστος 
προϋπολογισμός πρότασης 100.000€. 

Φόρμα Υποβολής 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δήλωση ΜΜΕ 

Δήλωση de minimis 

Δ1, Δ2, Δ7, ΦΥ 

ΑΠ6 
Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός της περιοχής 
εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υποδράσης του τοπικού προγράμματος 

Φόρμα Υποβολής 

Τοπογραφικό διάγραμμα (αν 

απαιτείται) 

Αποδεικτικά κατοχής - χρήσης 

Δ5, Δ6, ΦΥ 

ΑΠ7 

Για πρόταση εκσυγχρονισμού (φυσικό αντικείμενο): α) δεν έχει υπάρξει 

προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού αντικειμένου από αναπτυξιακά 
προγράμματα, ή β) στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο έχει παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από 
την απόφαση αποπληρωμής του. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.7.2 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ8 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς 
της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 

ΑΠ10 
Για τις υποδράσεις της δράσης 19.2.7. "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ" απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση τουλάχιστον δύο 
ενδιαφερομένων φορέων 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Καταστατικό ή σχέδιο 

καταστατικού 

Ιδιωτικό συμφωνητικό για την 

συνεργασία 

Δ1, Δ3, Δ14 

ΑΠ11 
Η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμού είτε ιδρύσεως) αφορά ολοκληρωμένο και 

λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Τοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμα 

δόμησης, Αρχιτεκτονική μελέτη, 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ2, Δ6, Δ7 

ΑΠ12 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Υπεύθυνη Δήλωση Δ7 

ΑΠ13 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά 

την αίτηση. 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 

Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για την 

έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ 

(για καταλύματα), Έναρξη εργασιών 

taxisnet. 

Δ13, Δ8 

ΑΠ15 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 

13214/2017, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Φόρμα Υποβολής, Δήλωση σχετικά με 

την ιδιότητα ΜΜΕ, Καταστατικό, 

Απόφαση Ορισμού Νομίμου 

Εκπροσώπου, Απόφαση υποβολής 

ΦΥ, Δ3, Δ7 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.7.2 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

πρότασης, Στοιχεία νόμιμου  

εκπροσώπου. 

ΑΠ16 
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 Δ7 

ΑΠ17 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή  εργαζόμενος σε 
ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή  δεν 

κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ.  Το κριτήριο δεν εξετάζεται 
στην περίπτωση Συνεταιρισμών. 

Ε1, Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια 

αρμόδιου οργάνου, Καταστατικό 

σχετικού οργανισμού 

Δ7, Δ8, Δ9 

ΑΠ18 

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

Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου Δ10 

ΑΠ19 Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση 

στήριξης Βεβαίωση από αρμόδια 

Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 

ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε3, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 

ΑΠ20 
Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 

πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση 

στήριξης Βεβαίωση από αρμόδια 

Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 

ένταξη 

Ε1, Ε9, Ε5, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 

Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποδράσης 19.2.7.2 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Αντιστοίχιση 

Δικαιολογητικών 

ΑΠ21 

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά 
υποδράση στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 -
2020.  
Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια 

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

συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης δεν 
υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014-2020. Εφόσον ο 
υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε επίπεδο φορέα. 

Υπεύθυνη δήλωση, αρχείο ΟΤΔ, με 

μονογραφή του Συντονιστή στην 

πρώτη σελίδα της αίτησης 

Δ7 

ΑΠ22 

Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της πρόσκλησης), 
μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει 

την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) 
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 

Υπεύθυνη δήλωση, μονογραφή του 

Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της 

αίτησης 

Δ7 

ΑΠ23 Ο  υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση Δ7 

ΑΠ24 
Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με το 
χρηματοδοτικό σχήμα. 

Σχετική Βεβαίωση Τράπεζας ή  

Υπεύθυνη δήλωση 
Δ7, Δ12 

ΑΠ25 

Ο δικαιούχος δεν του 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 Δ7 

ΑΠ26 
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης 

απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 

Υπεύθυνη δήλωση 

Φορολογική Ενημερότητα 
Δ7, Δ16 

ΑΠ28 Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 Αίτηση στήριξης 

Σύνολο 

Δικαιολογητικών & 

Εντύπων 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας αναλύονται με διευκρινίσεις στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος οδηγού.Σ  
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Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.7.2 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

ΒΘ1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του 
περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

16 

100 

Σύνολο φακέλου υποβολής 

ΦΥ, Δ1, Δ2, Δ3, 
Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, 
Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, 
Δ12, Δ13, Δ14, 
Δ15, Δ16 

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 

ΒΘ14 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 
τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο 
των στόχων που αφορούν 
στην υποδράση 

12 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 

Αίτησης Στήριξης 
Δ1 

Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορούν 
στην υποδράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 

στόχων που αφορούν 

στην υποδράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορούν 
στην υποδράση 

0 

ΒΘ18 
Συμμετοχή συλλογικών ή 
ερευνητικών φορέων στη 

Συμμετοχή ερευνητικού 
φορέα 

19 100 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1, Δ3, Δ14 
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Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.7.2 

Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση Βαρύτητα  
Βαθμολογική 

Κλίμακα 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Αντιστοίχιση  
Δικαιολογητικών 

συνεργασία (δεν αφορά στην 

υποδράση 19.2.7.3) 
Συμμετοχή συλλογικού ή 
συνεργατικού φορέα 

50 
Καταστατικό φορέα ή 

Ιδιωτικό συμφωνητικό 
σύμπραξης /συνεργασίας Κανένα από τα παραπάνω 0 

ΒΘ19 
Αξιολόγηση συνεργατικού 
σχηματισμού  

(για κάθε μέλος δίδονται 
10 βαθμοί -  μέγιστος 
αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 
10) 

15   

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Καταστατικό φορέα ή 

Ιδιωτικό συμφωνητικό 
σύμπραξης /συνεργασίας 

Δ1, Δ3, Δ14 

ΒΘ20 

Εμπειρία του υπευθύνου στην 
εκτέλεση και συντονισμό έργου 
συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει 

συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα 
έργο συνεργασίας) 

Ναι 

20 

100 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Καταστατικό φορέα ή 

Ιδιωτικό συμφωνητικό 
σύμπραξης /συνεργασίας 

Δ1, Δ3, Δ14 

Όχι 0 

ΒΘ21 
Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία 
των μελών  του δικτύου   

Ποσοστό >50% των 
μελών της συνεργασίας 
έχει συμμετάσχει σε άλλο 

σχήμα συνεργασίας 
18 

100 

Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό σύμπραξης 
/συνεργασίας συμμετοχής. 

Δ1, Δ3, Δ14 
Ποσοστό <50% των 
μελών της συνεργασίας 
έχει συμμετάσχει σε άλλο 

σχήμα συνεργασίας 

0 

Ελάχιστη Βαθμολογία (που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος) 40  
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Δικαιολογητικά  

Δικαιολογητικά Υποδράσης 19.2.7.2 

Κωδικός 

Δικαιολογητικού 
Περιγραφή Δικαιολογητικού 

ΦΥ Φόρμα Υποβολής ΠΣΚΕ 

Δ1 Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 

Δ2 Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Δ3 

Απόφαση ορισμού νόμιμου εκπροσώπου, Απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

του φορέα  για υποβολή πρότασης, ΦΕΚ, Πίνακες μετόχων/εταίρων, 

Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού. 

Δ4 Μελέτη Βιωσιμότητας 

Δ5 Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης ακινήτου 

Δ6 
Τοπογραφικό διάγραμμα, Αρχιτεκτονικά σχέδια, Φωτογραφική 

Τεκμηρίωση, ΦΕΚ Παραδοσιακού οικισμού, Τοπικά Σύμφωνα. 

Δ7 Υπεύθυνες Δηλώσεις, Άλλες Τυποποιημένες Δηλώσεις. 

Δ8 

Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ., Έναρξη ΔΟΥ / ΚΑΔ, 

Ισολογισμοί, Βιβλία Β και Γ κατηγορίας, Αναλυτικές Καταστάσεις ΙΚΑ, 

Μητρώο αγροτών (για αγρότες) 

Δ10 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Δ11 
Πτυχίο / Βεβαίωση Σπουδών / Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

Βιογραφικά Σημειώματα 

Δ12 Δικαιολογητικά Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής 

Δ14 Ιδιωτικά Συμφωνητικά / Συμβάσεις 
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2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

2.1 Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας 

 

Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας - Δικαιολογητικά 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Κωδικοί Δικαιολογητικών 

ΑΠ1 
Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού 
κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που 
ορίζεται από την προκήρυξη. 

Αρ. πρωτ. ΟΤΔ 

Φόρμα Υποβολής 
Αρ. πρωτ. ΟΤΔ, ΦΥ 

ΑΠ2 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας. Μελέτη Βιωσιμότητας Δ4 

ΑΠ3 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο υπόδειγμα του αίτηση στήριξης. 

Φόρμα Υποβολής 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός 
Οικονομικές προσφορές / προτιμολόγια 

Δ2, ΦΥ 

ΑΠ4 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η 
υλοποίηση της πρότασης. 

Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης κατά περίπτωση 
Πιστοποιητικό βαρών 

Δ5 

ΑΠ5 

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 
προκηρυσσόμενης υποδράσης. Μεταξύ άλλων θα πρέπει ο συνολικός 
προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει το όριο που 
καθορίζεται στο ΠΑΑ . Ειδικότερα μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων και 
επιλέξιμος προϋπολογισμός 600.000€, σε περίπτωση μη άυλων πράξεων και 
100.000€ σε περίπτωση άυλων πράξεων. Σε περίπτωση χρήσης του Καν 
1407/2013 από τον δικαιούχο, η ενίσχυση  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ 
Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα 
ληφθούν, από άλλες μέτρα από το καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο 
τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. 

Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 
Αναλυτικός προϋπολογισμός 
Υπεύθυνη Δήλωση 
Δήλωση ΜΜΕ 
Δήλωση de minimis 

Δ1, Δ2, Δ7, ΦΥ 

ΑΠ6 
Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός της περιοχής 
εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος 

Φόρμα Υποβολής 
Τοπογραφικό διάγραμμα (αν απαιτείται) 
Αποδεικτικά κατοχής - χρήσης 

Δ5, Δ6, ΦΥ 
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Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας - Δικαιολογητικά 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Κωδικοί Δικαιολογητικών 

ΑΠ7 

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

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 
Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 

ΑΠ8 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς 
της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 
Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ7 

ΑΠ9 
Η πρόταση, εφόσον περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης: πληροί τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 
Τοπογραφικό διάγραμμα 
Διάγραμμα δόμησης 
Πίνακας Μοριοδότησης (όπου απαιτείται) 
Αρχιτεκτονική μελέτη 

Δ1 

ΑΠ10 
Για τις υποδράσεις της δράσης 19.2.7. "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ" απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση τουλάχιστον δύο 
ενδιαφερομένων φορέων 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 
Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού 
Ιδιωτικό συμφωνητικό για την συνεργασία 

Δ1, Δ3, Δ14 

ΑΠ11 
Η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμού είτε ιδρύσεως) αφορά ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 

Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Τοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμα δόμησης, 
Αρχιτεκτονική μελέτη, Υπεύθυνη Δήλωση 

Δ1, Δ2, Δ6, Δ7 

ΑΠ12 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Υπεύθυνη Δήλωση Δ7 

ΑΠ13 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά 
την αίτηση. 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια 
Δόμησης, Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για την έκδοση 
των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ (για καταλύματα), 
Έναρξη εργασιών taxisnet. 

Δ13, Δ8 

ΑΠ14 
Να μην συνιστούν προβληματική επιχείρηση κατά την χορήγηση της ενίσχυσης. 
Όταν χρησιμοποιείται ο Καν. (ΕΕ) 1407/2013 ή ο Καν. (ΕΕ) 1305/2013 το 
κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μελέτη Βιωσιμότητας 
Υπεύθυνη δήλωση 
Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, 
Ισολογισμοί, Δικαιολογητικά βάσει διευκρινίσεων 
κριτηρίου ανάλογα με την επιχείρηση 

Δ4, Δ7, Δ8, Δ18 
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Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας - Δικαιολογητικά 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Κωδικοί Δικαιολογητικών 

ΑΠ15 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 
13214/2017, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Φόρμα Υποβολής, Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα 
ΜΜΕ, Καταστατικό, Απόφαση Ορισμού Νόμιμου 
Εκπροσώπου, Απόφαση υποβολής πρότασης, 
Στοιχεία νόμιμου  εκπροσώπου. 

ΦΥ 

ΑΠ16 
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 Δ7 

ΑΠ17 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή  εργαζόμενος σε 
ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή  δεν 
κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ.  Το κριτήριο δεν εξετάζεται 
στην περίπτωση Συνεταιρισμών. 

Ε1, Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια αρμόδιου οργάνου, 
Καταστατικό σχετικού οργανισμού 

Δ7, Δ8, Δ9 

ΑΠ18 

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

Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου Δ10 

ΑΠ19 Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση στήριξης Βεβαίωση 
από αρμόδια Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 
ένταξη 
Ε1, Ε9, Ε3, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 

ΑΠ20 
Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση στήριξης Βεβαίωση 

από αρμόδια Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την 
ένταξη 
Ε1, Ε9, Ε5, E7, Εκκαθαριστικά ΔΟΥ, Ισολογισμοί 

Δ7, Δ8 

ΑΠ21 

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά 
υποδράση στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 -
2020. 

Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια 
αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά 
συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης δεν 
υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014-2020. 
Εφόσον ο υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε επίπεδο 
φορέα. 

Υπεύθυνη δήλωση, αρχείο ΟΤΔ, με μονογραφή του 
Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της αίτησης 

Δ7 
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Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας - Δικαιολογητικά 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Κωδικοί Δικαιολογητικών 

ΑΠ22 

Ο  υποψήφιος  δεν  είναι   (ή   και   δεν  ήταν  κατά  την  1η δημοσίευση της 
πρόσκλησης), μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που 
έχει συστήσει την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης 
Προγράμματος (ΕΔΠ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει 
συστήσει την ΟΤΔ. 

Υπεύθυνη δήλωση, μονογραφή του Συντονιστή 
στην πρώτη σελίδα της αίτησης 

Δ7 

ΑΠ23 Ο  υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση Δ7 

ΑΠ24 

Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με το 
χρηματοδοτικό σχήμα. Σε περίπτωση χρήσης του Άρθρου 14 του Καν 651/2014 
έχει προσκομιστεί αποδεικτικό κατοχής ιδιωτικών κεφαλαίων που αντιστοιχούν 
τουλάχιστον στο 25% του προϋπολογισμού της πράξης. 

Σχετική Βεβαίωση Τράπεζας ή  Υπεύθυνη δήλωση Δ7, Δ12 

ΑΠ25 

Ο δικαιούχος δεν του 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 Δ7 

ΑΠ26 
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης 
απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 

Υπεύθυνη δήλωση 
Φορολογική Ενημερότητα 

Δ7 

ΑΠ27 
Πληρούνται όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 και 
του εφαρμοζόμενου άρθρου 

Αίτηση στήριξης   

ΑΠ28 Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 Αίτηση στήριξης   

 

  



Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα 

Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020  

 

     

Σελίδα 101 από 131 

2.2 Διευκρινίσεις Κριτήριων  Επιλεξιμότητας Πράξεων 

 

ΑΠ 1. Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού 

κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που ορίζεται από 

την προκήρυξη. 

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

ΠΣΚΕ (https://www.ependyseis.gr/mis) και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας πρόσκλησης. 
 

Το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής υποβολής εξετάζεται μέσω της ημερομηνίας που αυτομάτως 

λαμβάνει η αίτηση στήριξης κατά την οριστικοποίησή της στο ΠΣΚΕ. 
 

Ο φυσικός φάκελος αποστέλλεται στην ΟΤΔ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών (10) 

από την οριστικοποίηση της αίτησης στο ΠΣΚΕ. 
 

Το εμπρόθεσμο της υποβολής του φυσικού φακέλου (του αποδεικτικού κατάθεσης και των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών της πρότασης), εξετάζεται ως εξής: 

• Σε περίπτωση υποβολής ιδιοχείρως, αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής θεωρείται 

η ημερομηνία πρωτοκόλλησης από την ΟΤΔ. 

• Σε περίπτωση αποστολής, αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής θεωρείται η 

ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – συστημένη 

επιστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει 

να είναι ευδιάκριτη. 

ΑΠ 2. Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας. 

Για το σύνολο των υποδράσεων, εκτός των 19.2.1.1, 19.2.1.2 και 19.2.7.2, εξετάζεται η υποβολή 

ή μη της μελέτης βιωσιμότητας σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Ι_8). Επιπλέον 

εξετάζεται η ορθότητα, πληρότητα και ρεαλιστικότητα αυτής. 

Μέσω της παραπάνω μελέτης μεταξύ των άλλων, θα ελέγχεται και η εκπλήρωση των μακροχρόνιων 

υποχρεώσεων των δικαιούχων όπως αυτές προβλέπονται στο Άρθρο 30 της ΥΑ 13214/30.11.2017: 

«Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις 

Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων» και στο άρθρο 

20 της παρούσας πρόσκλησης. 

ΑΠ 3. Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. 

Εξετάζεται εάν ο προϋπολογισμός της πρότασης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι_2.2.  

Για τις δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, προσκομίζονται 

προμετρήσεις των αιτούμενων ποσοτήτων και οι αιτούμενες τιμές μονάδας ελέγχονται σε σχέση με 

τις μέγιστές του Πίνακα Τιμών Μονάδας του υποδείγματος. Σε περίπτωση υπέρβασής τους, 

απαιτείται Τεχνική έκθεση μηχανικού για την τεκμηρίωση της υπέρβασης. 

Για τις υπόλοιπες δαπάνες του προϋπολογισμού, πλην αυτών των δαπανών κτιριακών 

εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς το 

εύλογο κόστος τους, προσκομίζοντας στο φάκελο υποψηφιότητας συγκρίσιμες οικονομικές 

https://www.ependyseis.gr/mis
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προσφορές. 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) (άρθρο 4 Τροποποίηση ΥΑ 7123/10-08-

2018). 

ΑΠ 4. Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η 

υλοποίηση της πρότασης. 

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

απαιτούνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση που 

να καλύπτει χρονική περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη επί του γηπέδου ή του οικοπέδου 

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

χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή σε περίπτωση μικρών προσθηκών που 

συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου οι οποίες σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο 

από το 10% του αιτούμενου κόστους, εννέα (9) έτη. 

Οι παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίζονται από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της 

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

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

στήριξης. 

Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο τοπικό πρόγραμμα, γίνονται δεκτά προσύμφωνα 

μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου.  

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

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

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

για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από την οποία επλήγη η επιχείρηση. 

Τέλος, εξετάζεται η υποβολή βεβαίωσης χρήσεων γης για την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης 

της επένδυσης. 

Το κριτήριο δεν αφορά προτάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο αϋλές ενέργειες. 

Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων για τις επιλεχθείσες προτάσεις, 

θα απαιτηθεί (με ποινή απένταξης) η υποβολή : 

• Πιστοποιητικού μεταγραφής,  

• Πιστοποιητικού μη διεκδικήσεων 

• Πιστοποιητικού Ιδιοκτησίας 

ΑΠ 5. Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 

προκηρυσσόμενης υποδράσης. Μεταξύ άλλων θα πρέπει ο συνολικός προτεινόμενος 

προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ . 

Ειδικότερα μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων και επιλέξιμος προϋπολογισμός 

600.000€, σε περίπτωση μη άυλων πράξεων και 100.000€ σε περίπτωση άυλων πράξεων. 

Σε περίπτωση χρήσης του Καν 1407/2013 από τον δικαιούχο, η ενίσχυση  δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που 

έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλες μέτρα από το καθεστώς de minimis, σε 

οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. 

Εξετάζεται εάν η πρόταση (Φόρμα Υποβολής, Συμπληρωματικά Στοιχεία αίτησης στήριξης και 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο, τους στόχους και τους 

περιορισμούς της αντίστοιχης υποδράσης, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1.2 του 

παρόντος Οδηγού. Επιπλέον πραγματοποιείται έλεγχος του ύψους του αιτούμενου 
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προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κριτήριο και ανάλογα με την αντίστοιχη 

υποδράση. 

Σημειώνεται ότι για όλες τις Υποδράσεις η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

της πράξης γίνεται το μέγιστο σε τρία (3) έτη από τη στιγμή της ένταξής της, και σε κάθε περίπτωση 

μέχρι τις 30/06/2023. 

ΑΠ 6. Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός της περιοχής 

εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος 

Προκύπτει από τα σχετικά πεδία της Φόρμας Υποβολής, από το τοπογραφικό διάγραμμα (αν 

απαιτείται) και τα αποδεικτικά κατοχής – χρήσης. 

ΑΠ 7. Για πρόταση εκσυγχρονισμού (φυσικό αντικείμενο): α) δεν έχει υπάρξει 

προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού αντικειμένου από αναπτυξιακά προγράμματα, 

ή β) στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο έχει 

παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από την απόφαση 

αποπληρωμής του. 

Εξετάζεται η ορθή και πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης και τα αντίστοιχα 

πεδία στα Συμπληρωματικά Στοιχεία της αίτησης στήριξης. 

ΑΠ 8. Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς 

της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Εξετάζεται η ορθή και πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης. 

ΑΠ 9. Η πρόταση, εφόσον περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης: πληροί τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά 

Εξετάζεται αν η λειτουργική μορφή και κατηγορία του προτεινόμενου κατάλυμα συμμορφώνεται 

με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά. 

ΑΠ 10. Για τις υποδράσεις της δράσης 19.2.7 "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ" απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση τουλάχιστον δύο 

ενδιαφερομένων φορέων 

Εξετάζονται τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τον αριθμό των συνεργαζόμενων μερών (Καταστατικό 

ή σχέδιο καταστατικού, ιδιωτικό συμφωνητικό για την συνεργασία). 

ΑΠ 11. Η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμού, είτε ιδρύσεως) αφορά ολοκληρωμένο και 

λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Εξετάζονται η ορθή συμπλήρωση της Αίτησης Στήριξης, διάγραμμα δόμησης, αρχιτεκτονικά σχέδια, 

και ο συνολικός αναλυτικός προϋπολογισμός της Αίτησης Στήριξης, ώστε να προκύπτει 

ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Επίσης υποβάλλεται έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ή απαλλακτικό αυτής), ανάλογα με τη φύση 

της πρότασης. Εναλλακτικά, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση στη οποία δηλώνεται ότι το 

συγκεκριμένο δικαιολογητικό θα υποβληθεί : 

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

περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης ή 
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• επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Τελικού Πίνακα Κατάταξης, σε 

περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης από την διαδικασία των ενστάσεων. 

Εξετάζεται επίσης, πως η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία (στις περιπτώσεις που απαιτούνται από τη φύση της πράξης). H θετική απάντηση στο 

κριτήριο, καλύπτει τις επιχειρήσεις που θα να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της 

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

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

Επίσης, για την εξέταση του κριτηρίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ 

2014-2020 για την εξειδίκευση του κριτηρίου: «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με 

αναπηρία» (βλ. Παραρτήματα Πρόσκλησης). 

Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετικά στοιχεία/προβλέψεις της μελέτης (π.χ. 

αρχιτεκτονικά σχέδια), ενώ παράλληλα υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο, έκθεση 

τεκμηρίωσης  εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία 

ΑΠ 12. Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. 

Εξετάζεται η ορθή και πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης. 

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβει ενίσχυση, 

η αίτηση στήριξης απορρίπτεται στην τρέχουσα πρόκληση και δεν έχει δικαίωμα κατάθεσης αίτησης 

στήριξης σε προσκλήσεις του τρέχοντος και του επόμενου ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης 

για όλα τα ΤΠ. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αυτής η ΟΤΔ που διαπιστώνει την δήλωση ψευδών 

στοιχείων σε μια αίτηση στήριξης, κοινοποιεί τα στοιχεία του δικαιούχου στην ΕΥΕ ΠΑΑ, η οποία με 

ευθύνη της ενημερώνει όλες τις ΟΤΔ. 

ΑΠ 13. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά 

την αίτηση. 

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που καταθέτουν Αίτηση Στήριξης, εξετάζεται εάν λειτουργούν 

νόμιμα για όλες τι δηλωθείσες δραστηριότητες, γεγονός που θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την 

προσκόμιση των σχετικών αδειοδοτήσεων (άδειας λειτουργίας, Σήμα ΕΟΤ κλπ), οι οποίες να 

βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή. 

ΑΠ 14. Να μην συνιστούν προβληματική επιχείρηση κατά την χορήγηση της ενίσχυσης. 

Όταν χρησιμοποιείται ο Καν.  (ΕΕ) 1407/2013 ή ο Καν. (ΕΕ) 1305/2013 το κριτήριο δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις (άρ.1 παρ. 4γ του Καν.) συμβατότητας με τον Καν. (Ε.Ε.) 

651/2014 είναι η μη ενίσχυση προβληματικών επιχειρήσεων. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 

τήρηση του Κανονισμού στο σημείο αυτό πρέπει κατά την φάση της υποβολής να δηλώνει 

υπευθύνως από την αιτούμενη την ενίσχυση επιχείρηση, ότι η επιχείρηση δεν είναι προβληματική 

σύμφωνα με τα αναφερθέντα στον ορισμό του άρθρου 2 σημείο 18 του Κανονισμού. Στην συνέχεια 

και προκειμένου να αξιολογηθεί από την ΟΤΔ εάν μία επιχείρηση είναι προβληματική ή όχι, πρέπει 

να προσκομίζονται από την αιτούμενη την ενίσχυση επιχείρηση τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

 

1. Υφιστάμενη κάτω της τριετίας (επταετίας από την πρώτη εμπορική πώληση για κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου) ατομικής μορφής: 
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Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχή, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και 

διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, ότι δεν έχουν κάνει αίτημα για υπαγωγή 

στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκούν εμπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν 

έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για την υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία. 

2. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής ανεξαρτήτως χρόνου λειτουργίας με 

βιβλία Γ κατηγορίας: 

Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικού αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και 

διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, ότι δεν έχουν κάνει αίτημα για υπαγωγή 

στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκούν εμπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν 

έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για την υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και  

 

3. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής ανεξαρτήτως χρόνου λειτουργίας με 

βιβλία όχι Γ κατηγορίας: 

Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικού αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και 

διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, ότι δεν έχουν κάνει αίτημα για υπαγωγή 

στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκούν εμπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν 

έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για την υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και  

 

4. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας (επταετίας από πρώτη εμπορική πώληση για κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου) άλλης νομικής μορφής πλην της ατομικής: 

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικού αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή  

b. Πιστοποιητικού αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε 

ισχύει και/ή  

c. Πιστοποιητικού αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του 

Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 

του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά  της επιχείρησης αίτημα για 

υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία. 

 

5. Λοιπές υφιστάμενες επιχείρησης άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτως χρόνου 

λειτουργίας με βιβλία Γ κατηγορίας: 

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικού αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή  
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b. Πιστοποιητικού αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε 

ισχύει και/ή  

c. Πιστοποιητικού αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του 

Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 

του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά  της επιχείρησης αίτημα για 

υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και 

d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου ισολογισμός τελευταίων τριών 

διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Από τα εν λόγω στοιχεία θα λαμβάνεται σαν 

Εγγεγραμμένα Κεφάλαιο το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων Ισολογισμού και σαν Απώλειες οι Ζημίες 

βάση Κ.Α.Χ.. 

 

6. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτως χρόνου 

λειτουργίας με βιβλία όχι Γ κατηγορίας: 

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικού αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή  

b. Πιστοποιητικού αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε 

ισχύει και/ή  

c. Πιστοποιητικού αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του 

Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 

του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά  της επιχείρησης αίτημα για 

υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και 

d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου το πιο πρόσφατο κωδικοποιημένο 

καταστατικό και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ 

δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται κα Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε3 των τριών 

τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. 

 

7. Το σύνολο των επιχειρήσεων να δηλώνουν υπευθύνως ότι: «Η επιχείρηση δεν έχει λάβει 

ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει 

αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση 

αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί. (Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος 6 της 

πρόσκλησης) 

ΑΠ 15. Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 

13214/2017, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Εξετάζεται εάν η μορφή του δικαιούχου είναι σύμφωνη με τα περιγραφόμενα στο άρθρο 3 της 

παρούσας πρόσκλησης. Γενικά, οι δικαιούχοι δύναται να είναι: 

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

αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού 

ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης, καθώς και απόκτηση ΑΦΜ 

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

συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του νομικού 
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προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους παραπάνω 

φορείς δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι. 

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

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

Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα 

 

Επισημαίνεται ότι: οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις:  

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

εκπροσώπου, 

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

έναρξη δραστηριότητας στην ΟΤΔ: 

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

Αποτελεσμάτων, σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης ή 

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

σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης από την διαδικασία των ενστάσεων. 

 

Δικαιούχοι δεν μπορεί να είναι:  

1. εξωχώριες / υπεράκτιες εταιρείες 

2. προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών όσον 

αφορά τις Κρατικές Ενισχύσεις με βάση τον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης στον Καν. 

ΕΕ 651/2014 αρ. 2 σημείο 18. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά σε πράξεις που ενισχύονται 

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

3. φυσικά πρόσωπα: 

3.1. του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, 

3.2. στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ, 

3.3. εκπρόσωποι φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) και στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 

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

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

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

εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι). 

ΑΠ 16. Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί 

διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε 

σχέση με την υλοποίηση έργων. 

Εξετάζεται η ορθή και πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης 

ΑΠ 17. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή  εργαζόμενος σε 

ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή  δεν 

κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΙΠΔ.  Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην 

περίπτωση Συνεταιρισμών. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος θα πρέπει να διαθέτει 

σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Αντίστοιχα, εάν είναι εργαζόμενος σε ΔΕΚΟ θα 

πρέπει να μην κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΔΕΚΟ. Για την τεκμηρίωση των 

ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως: Αντίγραφο του Ε1 
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του τελευταίου διαχειριστικού έτους που έχει υποβληθεί, σχετική Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια 

αρμόδιου οργάνου, Καταστατικό σχετικού οργανισμού. 

Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση Συνεταιρισμών. 

ΑΠ 18. Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή 

της πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα 

μέλη τους. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις Εταιρίες 

Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ και τους Συνεταιρισμούς. 

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση αντίγραφου ταυτότητας ή διαβατηρίου, 

καθώς και με την προσκόμιση καταστατικού εταιρικού σχήματος. 

ΑΠ 19. Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης.  

Κατά την υποβολή, εξετάζεται η ορθή και πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης. 

Κατά την ένταξη προσκομίζεται σχετική Βεβαίωση από αρμόδια Διοικητική ή Δικαστική αρχή. 

ΑΠ 20. Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 

πτώχευσης. 

Κατά την υποβολή, εξετάζεται η ορθή και πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης. 

Κατά την ένταξη προσκομίζεται σχετική Βεβαίωση από αρμόδια Διοικητική ή Δικαστική αρχή. 

ΑΠ 21. Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά 

υποδράση στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 -2020.  

Εξετάζεται η ορθή και πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης και το αρχείο της 

ΟΤΔ. Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι συμμετέχουν  σε περισσότερες από 

μια αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας Υποδράσης ανά ΤΠ, τα ποσοστά συμμετοχής τους στα 

Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης, δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το 

100% για όλη την περίοδο 2014 2020. 

Σε περίπτωση Συνεταιρισμών, το κριτήριο εξετάζεται σε επίπεδο φορέα. 

ΑΠ 22. Ο  υποψήφιος  δεν  είναι   (ή   και   δεν  ήταν  κατά  την  1η δημοσίευση της 

πρόσκλησης), μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει 

συστήσει την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος 

(ΕΔΠ). 

Εξετάζεται η ορθή και πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης. 

ΑΠ 23. Ο  υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία. 

Εξετάζεται η ορθή και πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης. 

ΑΠ 24. Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με το 

χρηματοδοτικό σχήμα. Σε περίπτωση χρήσης του Άρθρου 14 του Καν 651/2014 έχει 

προσκομιστεί αποδεικτικό κατοχής ιδιωτικών κεφαλαίων που αντιστοιχούν τουλάχιστον 

στο 25% του προϋπολογισμού της πράξης. 

Για κάθε υποδράση πρέπει να τεκμηριώνεται η διάθεση της ιδιωτικής συμμετοχής (εξαιρούνται οι 

περιπτώσεις με ένταση ενίσχυσης ποσοστού 100%), είτε με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, 

είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο. 
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Όλα τα τραπεζικά έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης της Πρόσκλησης.   

 

Ειδικά για τις πράξεις των υποδράσεων 19.2.3.3 & 19.2.3.4 οι οποίες ενισχύονται μέσω του Άρθρου 

14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της 

ενίσχυσης, πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών της πρότασης. Η 

δυνατότητα διάθεσης της ιδιωτικής συμμετοχής τεκμηριώνεται είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω 

εξωτερικής χρηματοδότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού δανεισμού (η έγκριση 

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

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

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

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

τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω 

κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων.  

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

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

τελική πληρωμή) προκειμένου η εν λόγω ενίσχυση να είναι συμβατή. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής αποτελεί 

βαθμολογούμενο κριτήριο, η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης βαθμολογείται με μηδέν (0). 

Διευκρινίζεται ότι, κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει πράξη με προϋπολογισμό στα 

ανώτατα όρια που τίθενται στην κάθε υποδράση, ωστόσο ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 

προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των πόρων της κάθε υποδράσης. Στην περίπτωση 

αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, το σύνολο του υπερβάλλοντος 

κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση χρήσης 

του ΚΑΝ. 1407/2013, δεν μπορεί να υποβληθεί πρόταση με δημόσια δαπάνη άνω των 200.000 

ευρώ. 

 

Σε περίπτωση υπο ίδρυση νομικών προσώπων όλα τα παραπάνω εξετάζονται σε επίπεδο εταίρων. 

 

Επισημαίνεται ότι όταν η κάλυψη της Ιδιωτικής συμμετοχής αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο, η 

προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης βαθμολογείται με μηδέν (0). 

ΑΠ 25. Ο δικαιούχος δεν του 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). 

Εξετάζεται η ορθή και πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης. 

ΑΠ 26. Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει 

προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΔΕΚ). 

 

Όσον αφορά τον έλεγχο της πλήρωσης της προϋπόθεσης του σημείου του αρ. 1 παρ. 4α του Καν. 

651/2014,σύμφωνα με το οποίο δεν δύναται να ενισχυθεί επιχείρηση κατά της οποίας εκκρεμεί 

διαταγή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, η ΟΤΔ θα το αξιολογεί: 
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• Με την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και την αξιολόγηση των διαθέσιμων 

πληροφοριών του συστήματος ΤΑΧΙS, δεδομένου ότι τα ποσά προς ανάκτηση που δεν έχουν 

καταβληθεί, εμφανίζονται στις βεβαιωμένες οφειλές των επιχειρήσεων και δεν δύναται να 

υπαχθούν σε ρύθμιση καταβολής. 

• Με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης των δικαιούχων των ενισχύσεων, όπου θα 

εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής) του υποψήφιου δικαιούχου 

 

ΑΠ 27. Πληρούνται όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 

και του εφαρμοζόμενου άρθρου. 

Ελέγχεται εάν η προτεινόμενη επένδυση πληροί όλες τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις του ΚΑΝ. 

(ΕΕ) 651/2014 και του εφαρμοζόμενου άρθρου. Συμπληρωματικά, υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπ’ όψη και η αναλυτική Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων. 

 

ΑΠ 28. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 

Ελέγχεται εάν η προτεινόμενη επένδυση πληροί όλες τις προϋποθέσεις του ΚΑΝ. (ΕΕ) 1407/2013. 

Συμπληρωματικά, υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη και η αναλυτική Πρόσκληση 

για την Υποβολή Προτάσεων. 
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3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΑΞΕΩΝ 

3.1 Πίνακας Κριτηρίων Επιλογής  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κριτήριο Ανάλυση Κριτηρίου Βαθμολογία Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Κωδικοί δικαιολογητικών 

ΒΘ1 
Σαφήνεια και πληρότητα 
της πρότασης   

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

100 

Σύνολο φακέλου υποβολής 

ΦΥ, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, 
Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, 
Δ12, Δ13, Δ14, Δ15, Δ16, 

Δ17, Δ18 

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 

ΒΘ2 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

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

στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

100 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

Δ10 Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 
και το μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 

ετών  

50 

ΒΘ3 

Δυνατότητα διάθεσης 
ιδίων κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

0-100 

Βεβαίωση Υπολοίπου 
Τραπεζικού Ιδρύματος με 
ημερομηνίας μετά από την 
έκδοση της πρόσκλησης 

Δ12 

ΒΘ4 

Είδος επιχείρησης 
(σύμφωνα με τη σύσταση 
της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 
Σχετική Τυποποιημένη Δήλωση 
ΜΜΕ 

Δ7 Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 
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Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κριτήριο Ανάλυση Κριτηρίου Βαθμολογία Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Κωδικοί δικαιολογητικών 

ΒΘ5 

Ποσοστό δαπανών 
σχετικών με τη χρήση ή 
παραγωγή ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 
(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 

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

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 100 

Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

ΦΥ, Δ1, Δ2 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

ΒΘ6 

Εγκατάσταση συστημάτων 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (π.χ. ISO 

14.000, EMAS) 

Ναι 100 Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

ΦΥ, Δ1, Δ2 
Όχι 0 

ΒΘ7 

Ποσοστό δαπανών 
σχετικών με τη χρήση – 
εγκατάσταση – εφαρμογή 
συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 100 Φόρμα Υποβολής 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

ΦΥ, Δ1, Δ2 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

ΒΘ8 

Προστασία περιβάλλοντος 
(στις περιπτώσεις όπου 
δεν γίνει η χρήση των 
ανωτέρω) 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος 
μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

100 Φόρμα Υποβολής, 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης, Αναλυτικός 
Προϋπολογισμός 

ΦΥ, Δ1, Δ2 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος 
μικρότερο του 5% 

0 

ΒΘ9 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 
της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και 
βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 

Αίτησης Στήριξης 
Δ1 

Η παραγωγική διαδικασία στο 
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή 

προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 
συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-
καταγραφής δεδομένων στην 
παραγωγική διαδικασία 

75 
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Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κριτήριο Ανάλυση Κριτηρίου Βαθμολογία Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Κωδικοί δικαιολογητικών 

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 

ΒΘ10 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων 
τεχνολογιών (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία 
στο προϊόν ή στην διαχείριση και 
λειτουργία 

100 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 

ΒΘ11 
Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

100 Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 
Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 
Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για 

την έκδοση των προηγούμενων, 
Σήμα ΕΟΤ (για καταλύματα), 
Εγκεκριμένες Μελέτες. 

Δ1, Δ13 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

ΒΘ12 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 

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

100 

Φόρμα Υποβολής, 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης, Πίνακες 
μετόχων/εταίρων, Καταστατικό 
ή σχέδιο καταστατικού, Έναρξη 
στην Δ.Ο.Υ. / ΚΑΔ 

ΦΥ, Δ1, Δ3, Δ8 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0 

ΒΘ13 
Προτεραιότητες 
υποδράσης 19.2.3.1 

Η πρόταση αφορά στους τομείς 
προτεραιότητας. 

100 Φόρμα Υποβολής, 
Συμπληρωματικά στοιχεία 
αίτησης στήριξης 

ΦΥ, Δ1 
Η πρόταση δεν αφορά στους τομείς 

προτεραιότητα 
0 
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Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κριτήριο Ανάλυση Κριτηρίου Βαθμολογία Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Κωδικοί δικαιολογητικών 

Προτεραιότητες υπο-
δράσης 19.2.2.3 & 
19.2.3.3 

Ζώνη προτεραιότητας Α 
Περιοχές αποθέματος βιόσφαιρας 
(Δήμοι Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, 
Μονεμβασιάς, Ευρώτα και 
Ελαφονήσου), περιοχές με 

χαρακτηρισμένα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την 
UNESCO (Δήμοι Επιδαύρου και 
Σπάρτης) 

100 

Ζώνη προτεραιότητας Β 
Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες 

ιστορικού, πολιτιστικού, 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος  
(Δήμος Ανατολικής Μάνης) 

50 

Ζώνη προτεραιότητας Γ 
Λοιπές περιοχές (Δήμοι 

Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Άργους - 
Μυκηνών, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων) 

0 

ΒΘ14 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 
στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 
που αφορούν στην υποδράση 

100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Δ1 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υποδράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 
που αφορούν στην υποδράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υποδράση 

0 

ΒΘ15 
Σχετική εμπειρία παρόχου 
στην επαγγελματική 
κατάρτιση 

Ναι 100 Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης, Βεβαίωση 
αρμόδιου φορέα για υλοποίηση 
έργων επαγγελματικής 

κατάρτισης 

Δ1, Δ15 
Όχι 0 

ΒΘ16 
Διαθεσιμότητα 

υλικοτεχνικής υποδομής 

Διαθέτει πιστοποιημένες δομές 
μεταφοράς γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ 

100 Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 

Ιδιωτικά Συμφωνητικά  
Σχετικό πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ 

Δ1, Δ14, Δ15 
Διαθέτει πρόσβαση σε 

πιστοποιημένες δομές 
50 
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Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κριτήριο Ανάλυση Κριτηρίου Βαθμολογία Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Κωδικοί δικαιολογητικών 

Κανένα από τα παραπάνω 0 

ΒΘ17 
Διαθεσιμότητα 
εκπαιδευτικού προσωπικού 

Ναι 100 Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Σχετικές Συμβάσεις 

Δ1, Δ14 
Όχι 0 

ΒΘ18 
Συμμετοχή συλλογικών ή 
ερευνητικών φορέων στη 

συνεργασία 

Συμμετοχή ερευνητικού φορέα 100 Συμπληρωματικά στοιχεία 

Αίτησης Στήριξης 
Καταστατικό φορέα ή 

Ιδιωτικό συμφωνητικό 
σύμπραξης /συνεργασίας 

Δ1, Δ3, Δ14 
Συμμετοχή συλλογικού ή 
συνεργατικού φορέα 

50 

Κανένα από τα παραπάνω 0 

ΒΘ19 
Αξιολόγηση συνεργατικού 
σχηματισμού  

(για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί -  
μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενων 
μελών 10) 

0-100 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Καταστατικό φορέα ή 
Ιδιωτικό συμφωνητικό 
σύμπραξης /συνεργασίας 

Δ1, Δ3, Δ14 

ΒΘ20 

Εμπειρία του υπευθύνου 

στην εκτέλεση και 
συντονισμό έργου 
συνεργασίας (ο υπεύθυνος 
έχει συμμετάσχει 
τουλάχιστον σε ένα έργο 
συνεργασίας) 

Ναι 100 Συμπληρωματικά στοιχεία 
Αίτησης Στήριξης 
Καταστατικό φορέα ή 
Ιδιωτικό συμφωνητικό 
σύμπραξης /συνεργασίας 

Δ1, Δ3, Δ14 

Όχι 0 

ΒΘ21 
Ικανότητα, εμπειρία και 
αξιοπιστία των μελών  του 

δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε 
άλλο σχήμα συνεργασίας 

100 
Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό σύμπραξης 

/συνεργασίας συμμετοχής. 

Δ1, Δ3, Δ14 
Ποσοστό <50% των μελών της 
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε 

άλλο σχήμα συνεργασίας 

0 
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3.2 Γενικοί Κανόνες 

Για το σύνολο των κριτηρίων ισχύουν τα παρακάτω: 

• Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε κριτηρίου διαφέρει ανάλογα με την υποδράση στην 

οποία εφαρμόζεται. 

• Για τη βαθμολογία των κριτηρίων θα χρησιμοποιηθούν οι ακέραιες τιμές της διαβάθμισής 

τους και όχι το εύρος μεταξύ αυτών. Εξαίρεση αποτελεί το κριτήριο ΒΘ3-Δυνατότητα 

διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, όπου η 

βαθμολόγησή του προκύπτει από το αντίστοιχο κλάσμα. 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η κατάταξη των προτάσεων θα προκύψει βάσει βαθμολογίας του 

κριτηρίου επιλογής με τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Η βαθμολογία των κριτήριων επιλογής 

εξετάζεται κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας, έως ότου προκύψει βαθμολογική κατάταξη. 

3.3 Διευκρινίσεις Κριτήριων Επιλογής Πράξεων 

ΒΘ 1. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

Βαθμολογείται αφενός, η σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης (Φόρμα Υποβολής και 

Συμπληρωματικά Στοιχεία αίτησης στήριξης) και αφετέρου, η πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια επιλογής. 

ΒΘ 2. Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 

Εξετάζεται μόνο στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.2.5 «Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών 

για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά 

κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής».  

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου ταυτότητας/διαβατηρίου, 

ή καταστατικού εταιρικού σχήματος. 

ΒΘ 3. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από το κλάσμα Διαθέσιμα Ίδια Κεφάλαια / Ιδιωτική 

Συμμετοχή του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων 

αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού τραπεζικού εγγράφου. Άλλα δικαιολογητικά όπως 

υπεύθυνη δήλωση ή πρόθεση δανείου, στο παρόν βαθμολογούμενο κριτήριο, δεν αποτελεί 

απόδειξη δυνατότητας διάθεσης ιδίων κεφαλαίων. 

ΒΘ 4. Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

Το κριτήριο βαθμολογείται κατά περίπτωση, σύμφωνα με την ανάλυσή του στον πίνακα Κριτηρίων 

Επιλογής ανά υποδράση και βάσει της Δήλωσης σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ της επιχείρησης η 

οποία προσκομίζεται από το δικαιούχο συμπληρωμένη καταλλήλως και σύμφωνα με το υπόδειγμα 

Ι_6 που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. 

ΒΘ 5. Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) για την κάλυψη των 

αναγκών των μονάδων. 
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Εξετάζονται τα αντίστοιχα πεδία δήλωσης δαπανών της Φόρμας Υποβολής στο ΠΣΚΕ, η ανάλυση 

και η περιγραφή τους στα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης. Επιπλέον εξετάζεται ο 

επισυναπτόμενος αναλυτικός προϋπολογισμός της πρότασης από τον οποίο προκύπτει το ποσοστό 

των δαπανών για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, αιολικές γεννήτριες κλπ), ως προς το σύνολο 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το κριτήριο βαθμολογείται στην αντίστοιχη 

κλίμακα (βλ Πίνακα Κριτήρια Επιλογής, ΒΘ5 παρ. 3.1). Επειδή σύμφωνα με το αρ. 14 του Καν. ΕΕ 

651/2014 δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το κριτήριο αυτό δεν εφαρμόζεται στις 

υποδράσεις 19.2.3.3 και 19.2.3.4. 

ΒΘ 6. Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

Εξετάζεται το αντίστοιχο πεδία δήλωσης δαπανών της Φόρμας Υποβολής στο ΠΣΚΕ. Από τον 

επισυναπτόμενο αναλυτικό προϋπολογισμός της πρότασης, διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη δαπανών 

για την εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

ΒΘ 7. Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος 

Εξετάζονται τα αντίστοιχα πεδία δήλωσης δαπανών της Φόρμας Υποβολής στο ΠΣΚΕ, η ανάλυση 

και η περιγραφή τους στα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης. Επιπλέον εξετάζεται ο 

επισυναπτόμενος αναλυτικός προϋπολογισμός της πρότασης από τον οποίο προκύπτει το ποσοστό 

των δαπανών εξοικονόμησης ύδατος (ανακύκλωση νερού, αποθήκευσης-χρήσης βρόχινου ύδατος 

κλπ) ως προς το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το κριτήριο 

βαθμολογείται στην αντίστοιχη κλίμακα (βλ Πίνακα Κριτήρια Επιλογής, ΒΘ7 παρ. 3.1). 

ΒΘ 8. Προστασία περιβάλλοντος (στις περιπτώσεις όπου δεν γίνει η χρήση των ανωτέρω) 

Εξετάζονται τα αντίστοιχα πεδία δήλωσης δαπανών της Φόρμας Υποβολής στο ΠΣΚΕ καθώς και η 

ανάλυση και η περιγραφή τους στα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης. Επιπλέον, 

εξετάζεται ο επισυναπτόμενος αναλυτικός προϋπολογισμός της πρότασης από τον οποίο προκύπτει 

το ποσοστό των δαπανών για προστασία του περιβάλλοντος (εξοικονόμηση ενέργειας, ύδατος, 

ΑΠΕ, κλπ.) ως προς το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το κριτήριο 

βαθμολογείται στην αντίστοιχη κλίμακα (βλ Πίνακα Κριτήρια Επιλογής, ΒΘ8 παρ. 3.1).  

 

Για τις υποδράσεις 19.2.3.3 & 19.2.3.4 (Καν. (ΕΕ) 651/2014) δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για 

παραγωγή ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας.  

ΒΘ 9. Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 

(μονάδες μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 

Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης. 

Ειδικότερα, εξετάζεται εάν τα προτεινόμενα έργα πληρούν τους όρους που 

περιγράφονται στον ακόλουθο Ορισμό 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 
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η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία των 

νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.  

Μια Καινοτόμα 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 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

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.  

 

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 (ενδεικτικός κατάλογος) 

 

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  
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✓ 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  

• 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  
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Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της τεχνολογικής καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών 

και της μη τεχνολογικής καινοτομίας (οργάνωσης και εμπορίας). Για παράδειγμα:  

1. 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.  

2. 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  

3. 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.  

 

Γ) 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. 

ΒΘ 10. Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 

(τουρισμός / υπηρεσίες) 

Ως ανωτέρω σχετικά με την οργανωτική καινοτομία. 

ΒΘ 11. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων στα Συμπληρωματικά Στοιχεία της Αίτησης 

Στήριξης, καθώς και τα αντίστοιχα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Η ετοιμότητας της πρότασης 

εξετάζεται σε σχέση με το σύνολο των, κατά περίπτωση, απαιτούμενων εγκρίσεων και 

αδειοδοτήσεων για την έναρξη υλοποίησης της πρότασης.  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται απαιτούμενες εγκρίσεις/αδειοδοτήσεις: 

1. Άδεια Εγκατάστασης,  

2. Έγκριση / Άδεια Δόμησης /ΕΕΜΚ,  

3. Εγκρίσεις συναρμόδιων υπηρεσιών (Δασαρχείου, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κλπ) 
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4. Πράξεις Εφαρμογής 

ΒΘ 12. Σύσταση Φορέα 

Εξετάζεται στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου. Για το σκοπό 

αυτό προσκομίζεται θεωρημένο καταστατικό από αρμόδιο φορέα (πχ ΓΕΜΗ) και η Βεβαίωση 

Έναρξης Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

ΒΘ 13. Προτεραιότητες υποδράσης 

Προτεραιότητα υποδράσης 19.2.3.1 

Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στους τομείς των 1) Ελαιούχων, 2) Οπωροκηπευτικών, 3) Οίνου, 

4)Γαλακτοκομικών 5) Κρέατος και 6) Μελιού, στο αντίστοιχο κριτήριο θα βαθμολογούνται με 100. 

Οι λοιπές με μηδέν. 

Προτεραιότητα Υποδράσεων 19.2.2.3 και 19.2.3.3 

Οι προτάσεις, στο αντίστοιχο κριτήριο, βαθμολογούνται ανάλογα με τη χωροθέτησή τους ως εξής: 

Ζώνη προτεραιότητας Α: Βαθμολογούνται με 100 

Περιοχές αποθέματος βιόσφαιρας (Δήμοι Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, Μονεμβασιάς, Ευρώτα και 

Ελαφονήσου), περιοχές με χαρακτηρισμένα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO 

(Δήμοι Επιδαύρου και Σπάρτης) 

Ζώνη προτεραιότητας Β: Βαθμολογούνται με 50. 

Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες ιστορικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος  (Δήμος 

Ανατολικής Μάνης) 

Ζώνη προτεραιότητας Γ: Βαθμολογούνται με 0. 

Λοιπές περιοχές (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Άργους - Μυκηνών, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων) 

ΒΘ 14. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου εξετάζεται ο δείκτης: 𝛥𝛴𝛱 =
𝛢𝛴𝛴𝛱

𝛴𝛴𝛴𝛶
 όπου,  

ΔΣΠ: Δείκτης Συσχέτισης Πρότασης,  

ΑΣΣΠ: Αριθμός Συσχετισθέντων Στόχων Πρότασης 

 

Ο υποψήφιος στο αντίστοιχο πεδίο των Συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης στήριξης (Ι_2.1), 

δηλώνει και τεκμηριώνει τον αριθμό (ΑΣΣΠ) των ειδικών στόχων που συσχετίζονται με την 

πρότασή του. 

ΣΣΣΥ: Σύνολο Συσχετιζόμενων Στόχων Υποδράσης 

 

Το σύνολο των συσχετιζόμενων στόχων (ΣΣΣΥ) ανά υποδράση και η ανάλυσή τους παρουσιάζεται 

στους παρακάτω πίνακες: 
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Συσχέτιση Ειδικών Στόχων και Υποδράσεων 

Υποδράση Ε.Σ.1.1 Ε.Σ.1.2 Ε.Σ.1.3 Ε.Σ.1.4 Ε.Σ.1.5 Ε.Σ.1.6 Ε.Σ.2.1 Ε.Σ.2.2 Ε.Σ.2.3 Ε.Σ.2.4 Ε.Σ.2.5 Ε.Σ.2.6 ΣΣΣΥ 

19.2.1.1           X X X X X     5 

19.2.1.2         X X X X X X     6 

19.2.2.2           X X X X X     5 

19.2.2.3     X X X X     X X     6 

19.2.2.4     X       X X X     X 5 

19.2.2.5           X X X X X     5 

19.2.3.1           X X X X X     5 

19.2.3.3     X X X X     X X     6 

19.2.3.4     X     X X X X       5 

19.2.6.2           X X X X       4 

19.2.7.2                 X X     2 
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Γενικοί Στόχοι (ΓΣ) 

1. Ανάδειξη τοπικής ταυτότητας με την 
αναγνώριση, διαχείριση και ανάπτυξη του 
«Αποθέματος Βιόσφαιρας»,  βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και  δημιουργία υποδομών 
τουριστικού προορισμού.  

2. Προώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας με τη 
συνεργασία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας  

Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) 

1.1 Η ενίσχυση των δράσεων για την προστασία 

και διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών 

χλωρίδας και πανίδας, των προστατευόμενων 

περιοχών, των περιοχών του Δικτύου NATURA 

2000 και του θαλάσσιου περιβάλλοντος  

2.1. Η προαγωγή της επιχειρηματικότητας των 

απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα και στον 

τομέα της αλιείας, με τη συμμετοχή τους σε 

συλλογικά επιχειρηματικά συνεργατικά σχήματα, 

εφοδιαστικές και αγροτοδιατροφικές αλυσίδες κ.λπ. 

1.2 Ενέργειες και έργα υποδομής με σκοπό την 

εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού  και των 

αναπτυξιακών αναγκών (ύδρευση, άρδευση, 

αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, ενεργειακή 

αναβάθμιση κτιρίων για κοινωφελή χρήση κ.λπ.) 

2.2. Η βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στην πρωτογενή παραγωγή και η ενίσχυση 

της μεταποίησης των προϊόντων που προέρχονται από 

τη γεωργία και την αλιεία για την τήρηση  κανόνων 

ασφάλειας και ποιότητας και επίτευξη υψηλού βαθμού 

ανταγωνιστικότητας  

1.3 Η διατήρηση της ταυτότητας και της 

πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της 

περιοχής (αρχιτεκτονική, τοπική διάλεκτος, έθιμα, 

τοπικά προϊόντα και γεύσεις, πολιτιστικό τοπίο). Η 

διατήρηση και ανάδειξη στοιχείων αγροτικής και 

θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 

2.3. Η ενίσχυση και υποστήριξη τοπικών 

επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων καινοτόμων 

προϊόντων ή υπηρεσιών, με αξιοποίηση  

εξειδικευμένων γνώσεων, νέων τεχνολογιών, υλικών 

και πόρων καθώς και σύγχρονου εξοπλισμού 

1.4 Η στήριξη των πολιτιστικών δομών, υποδομών 

και γεγονότων με την επέκταση του δικτύου των 

επισκέψιμων χώρων, με στόχο την ενίσχυση 

ισχυρής ταυτότητας και εμπλουτισμό του 

τουριστικού προϊόντος της περιοχής 

2.4. Απόκτηση   τοπικών ποιοτικών σημάτων για την 

προστασία των προϊόντων της περιοχής,  (με 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια) και 

πιστοποίηση της ονομασίας προέλευσής τους (ΠΟΠ), 

της γεωγραφικής  ένδειξής τους (ΠΓΕ) ή και της 

παραδοσιακής παραγωγής και επεξεργασίας τους, με 

σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας διεθνώς 

1.5 Η αναβάθμιση υπαρχόντων και η δημιουργία 

νέων ποιοτικών τουριστικών μονάδων σε 

συνδυασμό με την συγκρότηση και παροχή 

υπηρεσιών νέου ολοκληρωμένου τουριστικού 

προϊόντος 

2.5. Η ανάπτυξη διακρατικών – διατοπικών 

συνεργασιών που συμβάλλουν στην μεταφορά 

τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στην παραγωγική 

διαδικασία, με τη δημιουργία δικτύων για την 

προβολή, προώθηση και διάθεση των τοπικών 

προϊόντων και υπηρεσιών 

1.6 Η μεταφορά γνώσης και η εκπαίδευση 

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με 

την προστασία του περιβάλλοντος και τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αύξηση της 

αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής και του 

αγροτοδιατροφικού τομέα κ.λπ. 

2.6. Η ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 

στις αλιευτικές περιοχές, η ανάπτυξη εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις 

υδατοκαλλιεργειών και η διασύνδεσή τους με τους 

παραγωγικούς τομείς των περιοχών 
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ΒΘ 15. Σχετική εμπειρία παρόχου στην επαγγελματική κατάρτιση 

Προκύπτει από την εξέταση του σχετικού πεδίου των συμπληρωματικών στοιχείων της Αίτησης 

Στήριξης (Υπόδειγμα Ι_2.1), όπου ο φορέας παροχής της επαγγελματικής κατάρτισης τεκμηριώνει 

ότι  έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο επαγγελματικής κατάρτισης. Για την ανωτέρω 

τεκμηρίωση προσκομίζονται κατά περίπτωση: 

1. Έναρξη στην Δ.Ο.Υ./ΚΑΔ ή/και  

2. Βεβαίωση Εργοδότη/Φορέα. 

ΒΘ 16. Διαθεσιμότητα υλικοτεχνικής υποδομής 

Προκύπτει από την εξέταση του σχετικού πεδίου των συμπληρωματικών στοιχείων της Αίτησης 

Στήριξης (Υπόδειγμα Ι_2.1), όπου ο φορέας παροχής της επαγγελματικής κατάρτισης τεκμηριώνει 

ότι διαθέτει πιστοποιημένες δομές μεταφοράς γνώσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 

Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ή πρόσβαση σε αυτές. Για την 

ανωτέρω τεκμηρίωση προσκομίζονται κατά περίπτωση: 

• Αντίστοιχων πιστοποιητικών ΕΟΠΠΕΠ 

• Ιδιωτικών Συμφωνητικών Μίσθωσης ή Κατοχής και 

• Φωτογραφική Τεκμηρίωση 

ΒΘ 17. Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού προσωπικού  

Προκύπτει από την εξέταση του σχετικού πεδίου των συμπληρωματικών στοιχείων της Αίτησης 

Στήριξης (Υπόδειγμα Ι_2.1), όπου ο φορέας παροχής της επαγγελματικής κατάρτισης τεκμηριώνει 

ότι διαθέτει επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό για την υλοποίηση της πρότασης. . Για την ανωτέρω 

τεκμηρίωση προσκομίζονται κατά περίπτωση: 

• Ιδιωτικών Συμφωνητικών συνεργασίας ή/και  

• Συμβάσεις. 

ΒΘ 18. Συμμετοχή συλλογικών ή ερευνητικών φορέων στη συνεργασία  

Προκύπτει από την εξέταση του σχετικού πεδίου των Συμπληρωματικών στοιχείων της Αίτησης 

Στήριξης (Υπόδειγμα Ι_2.1), όπου ο φορέας τεκμηριώνει τη συμμετοχή ενός ή παραπάνω 

συλλογικών ή ερευνητικών φορέων. Για την ανωτέρω τεκμηρίωση προσκομίζονται κατά 

περίπτωση: 

• Σύμφωνο ή Σχέδιο Συμφώνου Συνεργασίας ή/και 

• Καταστατικό ή Σχέδιο καταστατικού συνεργατικού σχήματος κλπ. 

ΒΘ 19. Αξιολόγηση συνεργατικού σχηματισμού  

Εξετάζεται η περιγραφή του σχετικού πεδίου των συμπληρωματικών στοιχείων της Αίτησης 

Στήριξης (Υπόδειγμα Ι_2.1). Ελέγχεται ο αριθμός των μελών του Συνεργατικού σχηματισμού και 

για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί. Ο μέγιστος αριθμός των βαθμολογούμενων μελών είναι 10. 

Για την εκπλήρωση του κριτηρίου θα πρέπει να προσκομίζεται Καταστατικό του φορέα ή το ιδιωτικό 

συμφωνητικό σύμπραξης /συνεργασίας, όπου προκύπτει ο αριθμός των μελών του Συνεργατικού 

σχηματισμού. 

ΒΘ 20. Εμπειρία του υπευθύνου στην εκτέλεση και συντονισμό έργου συνεργασίας (ο 

υπεύθυνος έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο συνεργασίας) 
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Εξετάζεται η περιγραφή του σχετικού πεδίου συμπληρωματικών στοιχείων της Αίτησης Στήριξης 

(Υπόδειγμα Ι_2.1). Για την εκπλήρωση του κριτηρίου θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό 

Βιογραφικό σημείωμα, καθώς και αποδεικτικά τεκμηρίωσης της σχετικής εμπειρίας του υπευθύνου 

(πχ βεβαίωση εργοδότη/Φορέα). 

ΒΘ 21. Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία των μελών  του δικτύου   

Εξετάζεται το ποσοστό των μελών του προτεινόμενου Συνεργατικού σχηματισμού που έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας, μέσω της αξιολόγησης των ακολουθών στοιχείων: 

1. Το σχετικό πεδίο των συμπληρωματικών στοιχείων της Αίτησης Στήριξης (Υπόδειγμα Ι_2.1),  

2. Το Καταστατικό του φορέα ή ιδιωτικό συμφωνητικό σύμπραξης /συνεργασίας, 

3. Τα  Βιογραφικά σημειώματα, 

4. Σχετικά αποδεικτικά συμμετοχής σε παλιότερα σχήματα συνεργασίας. 
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4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

4.1 Γενικοί Κανόνες 

• Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή νομίμως 

επικυρωμένα. Σε περίπτωση υποβολής φωτοαντιγράφων θα πρέπει επιπλέον να 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι "τα φωτοαντίγραφα που 

προσκομίζονται στο φάκελο υποψηφιότητας είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων". 

• 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 που αφορούν το ίδιο το 

νομικό πρόσωπο 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. 

4.2 Πίνακας Δικαιολογητικών 

Κωδικός 

Δικαιολογητικού 
Περιγραφή Δικαιολογητικού 

ΦΥ Φόρμα Υποβολής ΠΣΚΕ 

Δ1 Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 

Δ2 Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Δ3 
Απόφαση ορισμού νόμιμου εκπροσώπου, Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 
φορέα  για υποβολή πρότασης, ΦΕΚ, Πίνακες μετόχων/εταίρων, Καταστατικό ή 

σχέδιο καταστατικού. 

Δ4 Μελέτη Βιωσιμότητας 

Δ5 Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης ακινήτου, Πιστοποιητικό βαρών 

Δ6 
Τοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμα Δόμησης, Αρχιτεκτονικά σχέδια, 
Φωτογραφική Τεκμηρίωση, ΦΕΚ Παραδοσιακού οικισμού, Τοπικά Σύμφωνα. 

Δ7 Υπεύθυνη Δήλωση , Δήλωση ΜΜΕ, Δήλωση de minimis 

Δ8 
Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ., Έναρξη ΔΟΥ / ΚΑΔ (taxisnet), 
Ισολογισμοί, Βιβλία Β και Γ κατηγορίας, Αναλυτικές Καταστάσεις ΙΚΑ, Μητρώο 
αγροτών (για αγρότες). 

Δ9 Άδεια Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου Αρμόδιου Οργάνου / καταστατικό ΔΕΚΟ. 

Δ10 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Δ11 
Πτυχίο / Βεβαίωση Σπουδών / Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, Βιογραφικά 
Σημειώματα 

Δ12 Δικαιολογητικά Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής 
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Κωδικός 
Δικαιολογητικού 

Περιγραφή Δικαιολογητικού 

Δ13 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, Επιμέρους Άδειες, 

Αιτήσεις για την έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ (για καταλύματα), 
Εγκεκριμένες Μελέτες. 

Δ14 Ιδιωτικά Συμφωνητικά / Συμβάσεις 

Δ15 
Βεβαίωση αρμόδιου φορέα για υλοποίηση έργων επαγγελματικής κατάρτισης, 
Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ 

Δ16 Φορολογική Ενημερότητα 

Δ17 Πίνακας Μοριοδότησης Υποδομών Διανυκτέρευσης 

Δ18 
Δικαιολογητικά σημείου Β Παραρτήματος ΙΙ_4 "Ορισμός Προβληματικής" κατά 
περίπτωση 

4.3 Διευκρινίσεις Δικαιολογητικών 

ΦΥ. Φόρμα Υποβολής ΠΣΚΕ 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει τα πεδία που απαιτούνται ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και 

το αντικείμενο της πρότασης του, στην ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής του Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η διαδικασία που ακολουθείται περιγράφεται 

αναλυτικά στο άρθρο 7 της πρόσκλησης. 

Δ 1. Συμπληρωματικά στοιχεία Αίτησης Στήριξης 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει τα πεδία που απαιτούνται ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και 

το αντικείμενο της πρότασης του, στο Υπόδειγμα Ι_2.1 Συμπληρωματικά Στοιχεία Αίτησης 

Στήριξης. 

Δ 2. Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει και υποβάλλει αναλυτικό προϋπολογισμό του προτεινόμενου έργου 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι_2.2 και ανάλογα με το αντικείμενο και τις αιτούμενες δαπάνες της 

πρότασης. 

Για την τεκμηρίωση των δαπανών των κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμορφώσεων 

περιβάλλοντος χώρου, προσκομίζονται προμετρήσεις μηχανικού. Ο προϋπολογισμός των κτιριακών 

εγκαταστάσεων και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη τις 

μέγιστες τιμές μονάδας του ΤΠ του Παραρτήματος VI της Πρόσκλησης. Σε περίπτωση υπέρβασής 

τους, απαιτείται Τεχνική έκθεση μηχανικού για την τεκμηρίωση της υπέρβασης. 

Για τις υπόλοιπες δαπάνες του προϋπολογισμού, πλην αυτών των δαπανών κτιριακών 

εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς το 

εύλογο κόστος τους, προσκομίζοντας στο φάκελο υποψηφιότητας συγκρίσιμες οικονομικές 

προσφορές. 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) (άρθρο 4 Τροποποίηση ΥΑ 7123/10-08-

2018). 

Δ 3. Απόφαση ορισμού νόμιμου εκπροσώπου, Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

φορέα για υποβολή πρότασης, ΦΕΚ, Πίνακες μετόχων/εταίρων, Καταστατικό ή σχέδιο 

καταστατικού. 
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Ο υποψήφιος προσκομίζει τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά, όπως απαιτείται κατά 

περίπτωση. Δεν αφορά τα φυσικά πρόσωπα. 

 

Δ 4. Μελέτη Βιωσιμότητας 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει και υποβάλει το υπόδειγμα Ι_8 το οποίο επισυνάπτεται στην 

πρόσκληση. 

Δ 5. Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης ακινήτου 

Ο υποψήφιος προσκομίζει τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν κατά περίπτωση, την κατοχή ή 

χρήση (μίσθωση) του ακινήτου στο οποίο θα εγκατασταθεί η πράξη. 

Για προτάσεις που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, απαιτούνται είτε 

αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση που να καλύπτει 

χρονική περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του 

ακινήτου, στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις.  

Για προτάσεις 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. 

Οι παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίζονται από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της 

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

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

στήριξης. 

Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο τοπικό πρόγραμμα, γίνονται δεκτά προσύμφωνα 

μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου.  

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

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

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

για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από την οποία επλήγη η επιχείρηση. 

Δ 6. Τοπογραφικό διάγραμμα, Αρχιτεκτονικά σχέδια, Φωτογραφική Τεκμηρίωση, ΦΕΚ 

Παραδοσιακού οικισμού, Τοπικά Σύμφωνα. 

Ο υποψήφιος προσκομίζει, ανάλογα με το είδος και τη φύση της πρότασης, το σύνολο των 

εκπονημένων μελετών που αφορούν την πράξη. Για έργα που περιλαμβάνουν υποδομές 

προσκομίζονται κατ’ ελάχιστο: 

• Τοπογραφικό Διάγραμμα του ακινήτου 

• Προμετρήσεις Εργασιών 

Επιπλέον προσκομίζονται στοιχεία για τις ιδιαιτερότητες και περιορισμούς που ισχύουν στην 

περιοχή εγκατάστασης της πρότασης, αναφορικά με τους ισχύοντες όρους δόμησης. (ΦΕΚ 

Παραδοσιακών οικισμών, Ειδικές περιοχές προστασίας, Τοπικά σύμφωνα κ.λπ.) 

Για το σύνολο των προτάσεων υποβάλλεται φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης 

κατάστασης, εκτός των άυλων ενεργειών . 

Δ 7. Υπεύθυνες Δηλώσεις, Άλλες Τυποποιημένες Δηλώσεις. 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει και υποβάλει τις δηλώσεις των υποδειγμάτων Ι_6, Ι_7 & Ι_9 κατά 

περίπτωση. 
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• Το Υπόδειγμα Ι_6 - Δήλωση σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα μιας ΜΜΕ, 

συμπληρώνεται και υποβάλλεται μόνο από Νομικά Πρόσωπα. Η δήλωση υπογράφεται από 

το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

• Το Υπόδειγμα Ι_7 Υπόδειγμα Δήλωσης De Minimis, συμπληρώνεται και υποβάλλεται μόνο 

στις υποδράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.6.2, & 

19.2.7.2. Η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

• Το Υπόδειγμα Ι_9 – Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου, συμπληρώνεται και υποβάλλεται για το 

σύνολο των υποδράσεων. Στην περίπτωση Νομικών Προσώπων τα ανωτέρω στοιχεία 

προσκομίζονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών (ΟΕ & 

ΕΕ) από όλα τα μέλη. 

Δ 8. Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ., Έναρξη ΔΟΥ / ΚΑΔ, Ισολογισμοί, Βιβλία Β 

και Γ κατηγορίας, Αναλυτικές Καταστάσεις ΙΚΑ, Μητρώο αγροτών (για αγρότες) 

Ο υποψήφιος προσκομίζει τα παραπάνω κατά περίπτωση. 

Δ 9. Άδεια Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου Αρμόδιου Οργάνου / καταστατικό ΔΕΚΟ 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ ή σε ΝΠΔΔ ή στο Δημόσιο Τομέα, 

απαιτείται να προσκομίσει σχετική άδεια για επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Στην περίπτωση υποψήφιων δικαιούχων-Νομικών Προσώπων δεν απαιτείται. 

Δ 10. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Ο υποψήφιος προσκομίζει αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

Στην περίπτωση Νομικών Προσώπων τα ανωτέρω στοιχεία προσκομίζονται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών (ΟΕ & ΕΕ) από όλα τα μέλη. 

Δ 11. Πτυχίο / Βεβαίωση Σπουδών / Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, Βιογραφικά 

Σημειώματα 

Απαιτείται μόνο στις υποδράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2 & 19.2.2.5.  

Στην περίπτωση των υποδράσεων 19.2.1.1 & 19.2.1.2 προσκομίζονται Βιογραφικά Σημειώματα, 

Τίτλοι σπουδών ή βεβαιώσεις επαγγελματικής κατάρτισης για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας 

ειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Στην 19.2.2.5 ο υποψήφιος προσκομίζει αντίγραφο Τίτλων Σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης. Στην 

περίπτωση Νομικών Προσώπων, προσκομίζονται οι τίτλοι όλων των μελών.  

Δ 12. Δικαιολογητικά Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής 

Για κάθε υποδράση πρέπει να τεκμηριώνεται η διάθεση της ιδιωτικής συμμετοχής (εξαιρούνται οι 

περιπτώσεις με ένταση ενίσχυσης ποσοστού 100%), είτε με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, 

είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο. 

 

Ειδικά για τις πράξεις των υποδράσεων 19.2.3.3 & 19.2.3.4 οι οποίες ενισχύονται μέσω του Άρθρου 

14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της 

ενίσχυσης, πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών της πρότασης. Η 

δυνατότητα διάθεσης της ιδιωτικής συμμετοχής τεκμηριώνεται είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω 

εξωτερικής χρηματοδότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού δανεισμού (η έγκριση 

του δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορφή που δεν 
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ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Όταν γίνεται χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης περί ιδίων πόρων, 

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

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

τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω 

κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων.  

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

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

τελική πληρωμή) προκειμένου η εν λόγω ενίσχυση να είναι συμβατή. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής αποτελεί 

βαθμολογούμενο κριτήριο, η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης βαθμολογείται με μηδέν (0). 

Δ 13. Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, Επιμέρους Άδειες, 

Αιτήσεις για την έκδοση των προηγούμενων, Σήμα ΕΟΤ (για καταλύματα), Εγκεκριμένες 

Μελέτες. 

Ο υποψήφιος προσκομίζει το σύνολο των απαιτούμενων κατά περίπτωση εγκρίσεων-

αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο (πολεοδομικό κ.λπ.), για την υλοποίηση. 

των παρεμβάσεων της πρότασής του. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Έγκριση – Άδεια Δόμησης 

• Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας 

• Εγκρίσεις αρμόδιων και συναρμόδιων υπηρεσιών 

• Άδεια Εγκατάστασης 

• Άδεια σύνδεσης με οδικό δίκτυο 

• Περιβαλλοντική Αδειοδότηση κλπ.  

Επιπλέον προσκομίζονται οι μελέτες (αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές κ.λπ.) που αφορούν την 

πρόταση, εγκεκριμένες ή μη. Τέλος γίνονται αποδεκτά τα πρωτοκολλημένα αιτήματα αδειοδότησης 

ή έγκρισης σε αρμόδιες και συναρμόδιες υπηρεσίες, συμβούλια και επιτροπές (Συμβούλιο 

Αρχιτεκτονικής, Εφορίες Αρχαιοτήτων, Επιτροπές Αυθαιρέτων κ.λπ.).  

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις (προτάσεις εκσυγχρονισμού) πέραν των όσων αναφέρονται 

παραπάνω, υποψήφιος προσκομίζει κατά περίπτωση τις άδειες που διασφαλίζουν την νόμιμη 

λειτουργία της υφιστάμενης επιχείρησης (άδεια λειτουργίας, σήμα ΕΟΤ κ.λπ.). 

 

Επισημαίνεται ότι η άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι υποχρεωτικό δικαιολογητικό και 

προσκομίζεται στην ΟΤΔ: 

• κατά την αρχική αίτηση ή 

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

περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης ή 

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

σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης από την διαδικασία των ενστάσεων. 

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

Δ 14. Ιδιωτικά Συμφωνητικά 

Απαιτείται κατά περίπτωση στις υποδράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2 και 19.2.7.2. 
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Δ 15. Βεβαίωση αρμόδιου φορέα για υλοποίηση έργων επαγγελματικής κατάρτισης, 

Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ 

Απαιτείται στις υποδράσεις 19.2.1.1 & 19.2.1.2. Ο υποψήφιος προσκομίζει πιστοποιητικό 

εκπαιδευτικής επάρκειας από τον Εθνικο Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). 

 

Δ 16. Φορολογική Ενημερότητα 

Ο υποψήφιος προσκομίζει έντυπο Φορολογικής ενημερότητας.  

 

Δ 17. Πίνακας Μοριοδότησης Υποδομών Διανυκτέρευσης 

Για πράξεις που αφορούν επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών 

εγκαταστάσεων και για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας της λειτουργικής μορφής και 

κατηγορίας τους σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.. 2986/25-10-/2016 (ΦΕΚ 3885 Β’/2016), προσκομίζεται 

σχετικός πίνακας μοριοδότησης και κατάταξής της υποδομής σε αντίστοιχη επιλέξιμη λειτουργική 

μορφή/κατηγορία.  

 

Δ 18. Δικαιολογητικά σημείου Β Παραρτήματος ΙΙ_4 "Ορισμός Προβληματικής" κατά 

περίπτωση 

Ο υποψήφιος προσκομίζει τα δικαιολογητικά του σημείου Β Παραρτήματος ΙΙ_4 κατά περίπτωση. 

 


