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1. ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΞΕΩΝ  (ωσ  Υποδ. Ι_3) 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ          

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

ΜΔΣΡΟ 19.2 ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (ΣΑΠΣοΚ)         

ΟΣΓ: ΠΙΔΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. Ο.Σ.Α.         

ΚΩΓΙΚΟ ΤΠΟ-ΓΡΑΗ:19.2.2.2         

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΓΡΑΗ : Δνίζσςζη επενδύζεων ζηην μεηαποίηζη, εμποπία και/ή ανάπηςξη 
γεωπγικών πποϊόνηων με αποηέλεζμα μη γεωπγικό πποϊόν για ηην εξςπηπέηηζη ειδικών 
ζηόσων ηηρ ηοπικήρ ζηπαηηγικήρ. 

        

α/α 

Πεπιγπαθή κπιηηπίος 
ΔΚΠΛΗΡΩΗ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ Γικαιολογηηικά 

Σεκμηπίωζηρ 
  ΝΑΙ ΟΥΙ Γ/Α 

1 Πιεξνύληαη όιεο νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ Καλ. Δ.Δ. 1407/2013 
   

Αίηεζε ζηήξημεο 

2 
Δκπξόζεζκε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη απνζηνιή ηνπ απνδεηθηηθνύ θαηάζεζεο θαη ηνπ επηζπλαπηόκελνπ 
πιηθνύ ζηελ ΟΤΓ ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ πξνθήξπμε.       

αξ. πξση. ΟΤΓ, Αίηεζε 
Σηήξημεο, δηθαηνινγεηηθά 

3 Η πξόηαζε ζπλνδεύεηαη από κειέηε βησζηκόηεηαο.       Μειέηε Βησζηκόηεηαο 

4 
Η πξόηαζε ζπλνδεύεηαη από αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ππόδεηγκα ηνπ 
αίηεζε ζηήξημεο. 

      

Αίηεζε ζηήξημεο, 
πξνϋπνινγηζκόο εξγαζηώλ, 

αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο, 
πξνηηκνιόγηα/πξνζθνξέο 

5 Απνδεηθλύεηαη ε θαηνρή ή ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο.        

Απνδεηθηηθά θαηνρήο ρξήζεο 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο, 
πηζηνπνηεηηθό βαξώλ, κε 

δηεθδηθήζεσλ 

6 

Η πξόηαζε είλαη ζύκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο ηεο πξνθεξπζζόκελεο ππνδξάζεο. 
Μεηαμύ άιισλ ζα πξέπεη ν ζπλνιηθόο πξνηεηλόκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξόηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ην όξην πνπ 
θαζνξίδεηαη ζην ΠΑΑ . Δηδηθόηεξα κέγηζηνο πξνϋπνινγηζκόο πξάμεσλ θαη επηιέμηκνο πξνϋπνινγηζκόο 600.000€, ζε 
πεξίπησζε κε άπισλ πξάμεσλ θαη 100.000€ ζε πεξίπησζε άπισλ πξάμεσλ. Σε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Καλ 
1407/2013 από ηνλ δηθαηνύρν, ε ελίζρπζε  δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 200.000€ Γεκόζηα Γαπάλε, ζπλαζξνίδνληαο 
θαη ηπρόλ εληζρύζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζα ιεθζνύλ, από άιιεο κέηξα από ην θαζεζηώο deminimis, ζε νπνηαδήπνηε 
πεξίνδν ηξηώλ νηθνλνκηθώλ εηώλζε επίπεδν εληαίαο επηρείξεζεο. 

      
Αίηεζε ζηήξημεο θαη Γήισζε 

deminimis 
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7 
Η πξόηαζε αθνξά ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ή πινπνηείηαη εληόο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηεο πξνθεξπζζόκελεο ππν-

δξάζεο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο       
Αίηεζε ζηήξημεο, 

ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα  

8 

Γηα πξόηαζε εθζπγρξνληζκνύ (θπζηθό αληηθείκελν): 
α) δελ έρεη ππάξμεη πξνεγνύκελε ελίζρπζε ηνπ ίδηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ από αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ή 

β) ζηελ πεξίπησζε πξνεγνύκελεο ελίζρπζεο γηα ην ίδην θπζηθό αληηθείκελν έρεη παξέιζεη θαηά ηε ζηηγκή ππνβνιήο 
ηεο αίηεζεο πεληαεηία από ηελ απόθαζε απνπιεξσκήο ηνπ. 

      Υπεύζπλε δήισζε 

9 
Η πξόηαζε δελ έρεη εληαρζεί / νξηζηηθά ππαρζεί ζε άιιν πξόγξακκα / θαζεζηώο ηεο 5εο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 
γηα ην ίδην θπζηθό αληηθείκελν.  

       Υπεύζπλε δήισζε 

10 Η πξόηαζε (είηε εθζπγρξνληζκνύ είηε ηδξύζεσο) αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό θπζηθό αληηθείκελν.       

Αίηεζε ζηήξημεο, 
πξνϋπνινγηζκόο πξόηαζεο, 

δηάγξακκα θάιπςεο, 
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, 

έθζεζε ηεθκεξίσζεο ΑΜΔΑ 
(όπνπ απαηηείηαη), έγθξηζε 
πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ή 

Υ.Γ. 
11 Σηελ πξόηαζε δε δειώλνληαη ςεπδή θαη αλαιεζή ζηνηρεία.       Υπεύζπλε δήισζε 

12 Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα εμαζθαιίδεηαη ε λόκηκε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηελ αίηεζε.       
Έλαξμε εξγαζηώλ taxisnet, 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο 

13 
Η κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΥΑ 13214/2017, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, θαη ζηε 
ζρεηηθή πξόζθιεζε. 

      

Αίηεζε ζηήξημεο.                                      
Γήισζε ΜΜΔ. Φνξνινγηθά 
ζηνηρεία. Καηαζηαηηθό  ή 

ζρέδην θαηαζηαηηθνύ. 
Σηνηρεία λόκηκνπ 

εθπξνζώπνπ, Απόθαζε γηα 
ππνβνιή πξόηαζεο (όπνπ 

απαηηείηαη). Λνηπά 
Γηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε 

ηηο δηεπθξηλήζεηο ηνπ 
θξηηεξίνπ. 

 

14 
Σηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο δελ έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο θπξώζεηο γηα παξαβίαζε 
Κνηλνηηθώλ Καλνληζκώλ ή Δζληθήο Ννκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ. 

      Υπεύζπλε δήισζε 

15 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνύρνο είλαη Γεκόζηνο Υπάιιεινο ή  εξγαδόκελνο ζε ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ, δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα 
από αξκόδην Υπεξεζηαθό Σπκβνύιην ή  δελ θσιύεηαη από δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο ΝΙΠΓ.  Τν θξηηήξην δελ 
εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε Σπλεηαηξηζκώλ.  

      

Υπεύζπλε δήισζε, Άδεηα 
αξκόδηνπ νξγάλνπ, 

Καηαζηαηηθό ζρεηηθνύ 
νξγαληζκνύ 
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16 

Ο ππνςήθηνο έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο. Σηελ πεξίπησζε 
πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Ο πεξηνξηζκόο δελ ηζρύεη γηα ηηο Αλώλπκεο 
εηαηξίεο, ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο, ΙΚΔ θαη ηνπο Σπλεηαηξηζκνύο. 

      
Αληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ 

17 Γηα θπζηθά πξόζσπα δηαζθαιίδεηαη όηη δελ ππάξρεη ζέκα πηώρεπζεο.       

Υπεύζπλε Γήισζε ζηελ 
αίηεζε ζηήξημεο. Βεβαίσζε 
από αξκόδηα Γηνηθεηηθή ή 
Γηθαζηηθή αξρή θαηά ηελ 

έληαμε. 

18 Γηα λνκηθά πξόζσπα δηαζθαιίδεηαη όηη δελ ππάξρεη ζέκα ιύζεο, εθθαζάξηζεο ή πηώρεπζεο.       

Υπεύζπλε Γήισζε ζηελ 
αίηεζε ζηήξημεο. Βεβαίσζε 
από αξκόδηα Γηνηθεηηθή ή 
Γηθαζηηθή αξρή θαηά ηελ 

έληαμε. 

19 

Γελ έρνπλ ππνβιεζεί πεξηζζόηεξεο απν κία αηηήζεηο ζηήξημεο αλά ΑΦΜ αλά ππνδξάζε ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο 
πξόζθιεζεο  αλά ΤΠ γηα όιε ηελ πεξίνδν 2014 -2020. 

 

 

 

      

Υπεύζπλε δήισζε, αξρείν 
ΟΤΓ, κε κνλνγξαθή ηνπ 
Σπληνληζηή ζηελ πξώηε 

ζειίδα ηεο αίηεζεο. 

20 

Ο  ππνςήθηνο  δελ  είλαη   (ή   θαη   δελ  ήηαλ  θαηά  ηελ  1ε δεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο), κέινο ηνπ Υπεξεζηαθνύ 
Ππξήλα ηεο ΟΤΓ, ζηέιερνο ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΤΓ, εθπξόζσπνο θνξέσλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο 
Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ). 

      

Υπεύζπλε δήισζε, 
κνλνγξαθή ηνπ Σπληνληζηή 

ζηελ πξώηε ζειίδα ηεο 
αίηεζεο. 

21 Ο  ππνςήθηνο δελ απνηειεί εμσρώξηα / ππεξάθηηα εηαηξεία.       Υπεύζπλε δήισζε. 

22 
Ο ππνςήθηνο απνδεηθλύεη ηελ ύπαξμε ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα. 
 

      
Σρεηηθή Βεβαίσζε Τξάπεδαο 

ή  Υπεύζπλε δήισζε. 

23 

Ο δηθαηνύρνο δεν ηνπ έρνπλ επηβιεζεί πξόζηηκα ηα νπνία έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ, γηα 
παξαβάζεηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθόηεξα γηα:  Παξάβαζε «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο (3 
πξόζηηκα/ 3 έιεγρνη) 
ή Αδήισηε εξγαζία (2 πξόζηηκα/ 2 έιεγρνη). 

      Υπεύζπλε δήισζε. 

24 
Ο δηθαηνύρνο ηεξεί ηε λνκνζεζία πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ 
θηλδύλνπ    

Υπεύζπλε δήισζε 
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2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΤΗΙΩΝ  ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΞΕΩΝ 

Κριτιριο 1: 

Ελζγχεται εάν θ προτεινόμενθ επζνδυςθ πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ του ΞΑΡ. (ΕΕ) 1407/2014. 

Χυμπλθρωματικά, υπενκυμίηεται ότι κα πρζπει να λαμβάνεται υπ’ όψθ και θ αναλυτικι 
Υρόςκλθςθ για τθν Ωποβολι Υροτάςεων. 

Κριτιριο 2: 

Πετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, οι δυνθτικοί δικαιοφχοι οφείλουν, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν, να αποςτείλουν ςτθν ΣΨΔ αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, όπωσ 
παράγεται από το ΥΧΞΕ μαηί με φυςικό φάκελο ο οποίοσ κα περιζχει:  

1. Ψθν αίτθςθ ςτιριξθσ, ζτςι όπωσ υποβλικθκε και τυπϊκθκε από το ΥΧΞΕ. 
2. Τλα τα δικαιολογθτικά που δφναται να εκπλθρϊνουν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και 

επιλογισ, όπωσ αυτά τίκενται ςτθν  πρόςκλθςθ τθσ  ΣΨΔ και ςτον παρόντα Σδθγό. 
Εξετάηεται εάν  θ Αίτθςθ Χτιριξθσ και το Υαράρτθμα αυτισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα τθσ Υρόςκλθςθσ (αν χρθςιμοποιικθκαν τα τυποποιθμζνα ζντυπα), και θ τυπικι 
πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ(ςυμπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κατά περίπτωςθ πεδίων). 
Επιπλζον υποβάλλεται θ Ωπεφκυνθ Διλωςθ του δικαιοφχου (Υαράρτθμα I_9 τθσ πρόςκλθςθσ)  
ανάλογα διαμορφωμζνθ. 

Ξατά τθ φάςθ εξζταςθσ τυχϊν ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων – διευκρινίςεων, εξετάηεται αν αυτά 
υποβλικθκαν εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ προκεςμίασ. 

Κριτιριο 3: 

Εξετάηεται θ ορκότθτα, πλθρότθτα και ρεαλιςτικότθτα τθσ Πελζτθσ Βιωςιμότθτασ, που 
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ (Υαράρτθμα Λ_8).  Επιπλζον,  κα ελζγχεται και θ 
εκπλιρωςθ των προβλεπομζνων ςτο Αρκρ. 30 τθσ ΩΑ 13214/30.11.2017: «Υλαίςιο υλοποίθςθσ 
Ωπομζτρου 19.2, του Πζτρου 19, Ψοπικι Ανάπτυξθ με Υρωτοβουλία Ψοπικϊν Ξοινοτιτων, 
(ΨΑΥΨοΞ) του Υρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020, για παρεμβάςεισ Λδιωτικοφ 
χαρακτιρα και λοιπζσ διατάξεισ εφαρμογισ των Ψοπικϊν Υρογραμμάτων» όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφειμε τθν υπ.Αρ.7888/14.09.18απόφαςθ (άρκρο 16). 
 

Επιςθμαίνεται ότι θ Πελζτθ υποχρεωτικά ςυμπλθρϊνεται και υποβάλλεται  υπογεγραμμζνθ 
αρμοδίωσ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (αρχείο excel). 
 

Κριτιριο 4: 

Απαιτείται θ υποβολι του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (εντόσ του 
αντίςτοιχου κεφαλαίου τθσ Λ_2.α Αίτθςθσ ςτιριξθσ Χυμπλθρωματικά Χτοιχεία) και ςε θλεκτρονικι 
μορφι (αρχείο excel) ςφμφωνα με το υπόδειγμα(Υαράρτθμα  Λ_2β). 

Εξετάηεται εάν ζχει ςυνταχκεί ο προχπολογιςμόσ των κτιριακϊν εργαςιϊν με βάςθ τισ τιμζσ 
μονάδασ του Υίνακα Ψιμϊν Πονάδασ τθσ ΣΨΔ (Υαράρτθμα ΛΛ_8) και εάν ζχουν υποβλθκεί 
αναλυτικζσ προμετριςεισ κτιριακϊν εργαςιϊν με τα αντίςτοιχα προμετρθτικά ςχζδια και 
προτιμολόγια/προςφορζσ για τισ λοιπζσ δαπάνεσ.  

Για τον υπολογιςμό του εφλογου κόςτουσ, ο υποψιφιοσ προςκομίηει οικονομικζσ προςφορζσ για 
λοιπζσ δαπάνεσ πλθν κτιριακϊν υποδομϊν. Εφόςον το μοναδιαίο ανά τεμάχιο κόςτοσ αυτϊν 
υπερβαίνει, ςε αξία τα 1.000€, ι τα 5.000€  ςυνολικοφ ποςοφ  ανά είδοσ, απαιτοφνται τρεισ (3) 
ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ για το εν λόγω τεμάχιο, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ τουλάχιςτον μία (1). 
Σι ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ αφοροφν ομοειδι και εφάμιλλα προϊόντα. Θ ΣΨΔ καλείται να 
αξιολογιςει τόςο τισ οικονομικζσ παραμζτρουσ των προςφορϊν, όςο και τισ ποιοτικζσ. Ζτςι είναι 
δυνατό να γίνει δεκτι μια προςφορά θ οποία δεν είναι θ πιο ςυμφζρουςα οικονομικά, αρκεί ο 
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δικαιοφχουσ να τεκμθριϊνει και θ ΣΨΔ να αποδζχεται, τθν μοναδικότθτα ι τθν υψθλι ποιότθτα ι 
τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ  που προςφζρει το προμθκευόμενο προϊόν. 

Κριτιριο 5: 

Χε περίπτωςθ πράξεων που περιλαμβάνουν επενδφςεισ ςε νζεσ ι υφιςτάμενεσ υποδομζσ, 
απαιτοφνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτθςίασ ςτο όνομα του δικαιοφχου είτε μακροχρόνια μίςκωςθ 
που να καλφπτει χρονικι περίοδο, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ζτθ επί του γθπζδου ι του 
οικοπζδου ι/και του ακινιτου, ςτισ οποίεσ πραγματοποιοφνται οι επενδφςεισ. Χε περίπτωςθ 
εκςυγχρονιςμοφ χωρίσ επζμβαςθ ςτον φζροντα οργανιςμό του κτιρίου ι ςε περίπτωςθ μικρϊν 
προςκθκϊν που ςυμπλθρϊνουν τθν λειτουργικότθτα του κτιρίου οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ 
αποτελοφν λιγότερο από το 10% του αιτοφμενου κόςτουσ, εννζα (9) ζτθ. Σι παραπάνω χρονικοί 
περίοδοι, υπολογίηονται από τθν θμερομθνία δθμοςιοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ, ανεξάρτθτα από 
τθν θμερομθνία υπογραφισ των ςχετικϊν εγγράφων. Χε κάκε περίπτωςθ θ θμερομθνία 
υπογραφισ τουσ κα πρζπει να είναι πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 

Ξατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο τοπικό πρόγραμμα, γίνονται δεκτά προςφμφωνα 
μίςκωςθσ ι αγοράσ γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του ακινιτου. 

Χε κάκε περίπτωςθ το γιπεδο ι το οικόπεδο ι το ακίνθτο κα πρζπει να είναι ελεφκερο βαρϊν και 
διεκδικιςεων (απαιτείται πιςτοποιθτικό), εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που το βάροσ ζχει προκφψει 
από επιχειρθματικό δάνειο για τθν ίδια φφςθ επζνδυςθσ ι κα προκφψει από επιχειρθματικό 
δάνειο για τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ι από δάνειο για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικισ 
καταςτροφισ, από τθν οποία επλιγθ θ επιχείρθςθ. 

Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ 
πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, για ποςό που μζχρι το 10 % των ςυνολικϊν 
επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ 
που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15 %. 

Ψζλοσ, εξετάηεται θ υποβολι βεβαίωςθσ χριςεων γθσ για τθν προβλεπόμενθ κζςθ εγκατάςταςθσ 
τθσ επζνδυςθσ. 

Ψο κριτιριο δεν αφορά προτάςεισ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν μόνο άυλεσ ενζργειεσ. 

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθ διαδικαςία υπογραφισ των ςυμβάςεων για τισ επιλεχκείςεσ 
προτάςεισ, κα απαιτθκεί (με ποινι  απζνταξθσ) θ υποβολι : 

 Υιςτοποιθτικοφ μεταγραφισ,  
 Υιςτοποιθτικοφ Λδιοκτθςίασ 

 

Κριτιριο 6: 

Εξετάηεται εάν θ πρόταςθ (Αίτθςθ Χτιριξθσ,  Δικαιολογθτικά) είναι ςφμφωνθ με τα 
περιγραφόμενα ςτον παρόντα Σδθγό, με τθν περιγραφι τθσ υποδράςθσ (κεφάλαιο 3)  και με 
τουσ μθ επιλζξιμουσ ΞΑΔ τθσ υποδράςθσ (Υαράρτθμα ΛΛ_11) . 

ΟΙ εν δυνάμει δικαιοφχοι κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ κα πρζπει να υποβάλλουν 
ςχετικό κωδικό ΚΑΔ, ο οποίοσ κα ςυμπεριλαμβάνεται ςε κάποια από τισ παρακάτω κατθγορίεσ 
NACE: 10.41(εκτόσ του 10.41.12), 10.51, 10.52, 10.61, 10.89, 11.01, 11.05, 11.07 (εξαιρείται θ 
παραγωγι μεταλλικοφ νεροφ και άλλων εμφιαλωμζνων νερϊν), 13.10, 20.42 (το πρωτογενζσ 
προϊόν πρζπει να είναι γεωργικό), 20.53 και δεν κα πρζπει να εμπίπτει ςτουσ μθ επιλζξιμουσ 
ΚΑΔ, όπωσ αυτοί αποτυπϊνονται ςτο αρχείο:ΙΙ_11«ΜΗ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ.xls»  



8 

 

Υαρζχεται ενίςχυςθ με Βάςθ τον Ξανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 1407/2013 Γενικόσ Deminimis (Eνιςχφςεισ 
Ιςςονοσ Χθμαςίασ).Ψο ποςό ενίςχυςθσ (δθμόςια δαπάνθ) δεν κα υπερβαίνει τισ 200.000 ευρϊ ςε 
επίπεδο ενιαίασ επιχείρθςθσ για μια περίοδο τριϊν (3) ετϊν, ςυνακροίηοντασ και τυχόν 

ενιςχφςεισ που ζχουν λθφκεί ι κα λθφκοφν, από άλλα μζτρα από το κακεςτϊσ deminimis, ςε 
οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν. 

Χφμφωνα με τον Ξανονιςμό Deminimis, υπάρχει θ υποχρζωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ 
ςϊρευςθσ από τθν ΣΨΔ. Για το λόγω αυτό απαιτείται θ προςκόμιςθ κατά τθν υποβολι τθσ 
αίτθςθσ ςτιριξθσ ςχετικισ διλωςθσ (ΔΘΟΩΧΘ DEMINIMIS- Υαράρτθμα Λ_7) με κεϊρθςθ του 
γνθςίου τθσ υπογραφισ του επενδυτι/φορζα που κα λάβει τθν ενίςχυςθ (ςε επίπεδο «ενιαίασ 
επιχείρθςθσ»* όπωσ αυτι ορίηεται ςτον Ξαν. ΕΕ 1407/2013), ςυμπλθρωμζνθσ όχι μόνο με τισ 
ενιςχφςεισ που ζχει λάβει ςτθν τριετία αλλά και τα προγράμματα ενίςχυςθσ ςτα οποία ζχεικάνει 
αίτθςθ ςτιριξθσ και δεν ζχει υπάρξει ακόμα ζγκριςθ ι απόρριψθ. Σ ζλεγχοσ τθσ ςϊρευςθσ 
πραγματοποιείται και μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςϊρευςθσ που ζχει αναπτυχκεί για 
το ςκοπό αυτό. 

Χθμειϊνεται ότι θ ολοκλιρωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ γίνεται το 
μζγιςτο ςε τρία (3) ζτθ από τθ ςτιγμι τθσ ζνταξισ τθσ, και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τισ 
30/06/2023. 

Κριτιριο 7: 

Εξετάηεται θ ςωςτι και πλιρθσ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν πεδίων τθσ Αίτθςθσ ςτιριξθσ και το 
τοπογραφικό διάγραμμα. 

Κριτιριο 8: 

Για προτάςεισ εκςυγχρονιςμοφ (φυςικό αντικείμενο), εξετάηεται θ ςωςτι και πλιρθσ 
ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ(Ρ. 1599/1986) με κεϊρθςθ γνθςίου 
υπογραφισςχετικά με ότι: α) δεν ζχει υπάρξει προθγοφμενθ ενίςχυςι για το ίδιο  φυςικό  
αντικείμενο από αναπτυξιακά προγράμματα, ι β) ςτθν περίπτωςθ προθγοφμενθσ ενίςχυςθσ για 
το ίδιο φυςικό αντικείμενο ζχει παρζλκει κατά τθ ςτιγμι υποβολισ τθσ αίτθςθσ πενταετία από 
τθν απόφαςθ αποπλθρωμισ του. 

Κριτιριο 9: 

Εξετάηεται θ ςωςτι και πλιρθσ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ (Ρ. 1599/1986) με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςχετικά με ότι: θ πρόταςθ δεν ζχει ενταχκεί / οριςτικά υπαχκεί ςε 
άλλο πρόγραμμα / κακεςτϊσ για το ίδιο φυςικό αντικείμενο  και εφόςον εγκρικοφν δεν κα 
υποβλθκοφν προσ ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ ςε άλλο πρόγραμμα που χρθματοδοτείται από 
εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ. 

Κριτιριο 10: 

Εξετάηονται θ ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ Αίτθςθσ Χτιριξθσ, διάγραμμα κάλυψθσ, αρχιτεκτονικά 
ςχζδια, και ο ςυνολικόσ αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Αίτθςθσ Χτιριξθσ, ϊςτε να προκφπτει 
ολοκλθρωμζνο και  λειτουργικό φυςικό αντικείμενο. 
Επίςθσ υποβάλλεται ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων (ι απαλλακτικό αυτισ), ανάλογα με τθ φφςθ 
τθσ πρόταςθσ. Εναλλακτικά, υποβάλλεται Ωπεφκυνθ Διλωςθ ςτθ οποία δθλϊνεται ότι το 
ςυγκεκριμζνο δικαιολογθτικό κα υποβλθκεί : 

 επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Υίνακα Αποτελεςμάτων, 
ςε περίπτωςθ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ ι 

 επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Ψελικοφ Υίνακα 
Ξατάταξθσ, ςε περίπτωςθ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ από τθν διαδικαςία των ενςτάςεων. 
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Επιπλζον, εξετάηεται  πωσ θ προτεινόμενθ πράξθ εξαςφαλίηει τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων 
με αναπθρία (ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτοφνται από τθ φφςθ τθσ πράξθσ). H κετικι απάντθςθ 
ςτο κριτιριο, καλφπτει τισ επιχειριςεισ που κα να λαμβάνουν μζριμνα για τθ διευκόλυνςθ τθσ 
πρόςβαςθσ ςε αυτζσ ατόμων με αναπθρία, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 του 
Ξανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 17θσ 
Δεκεμβρίου 2013, περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο και το Ψαμείο Χυνοχισ και τθν κατάργθςθ του 
κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 1083/2006.  Για τθν εξζταςθ του κριτθρίου κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ο 
ςχετικόσ οδθγόσ του ΕΧΥΑ 2014-2020 για τθν εξειδίκευςθ του κριτθρίου: «Εξαςφάλιςθ τθσ 
προςβαςιμότθτασ ςτα άτομα με αναπθρία» (βλ. Υαράρτθμα Υρόςκλθςθσ ΛΛ_9). 
Θ εξζταςθ του κριτθρίου γίνεται με βάςθ ςχετικά ςτοιχεία/προβλζψεισ τθσ μελζτθσ (π.χ. 
αρχιτεκτονικά ςχζδια), ενϊ παράλλθλα υποβάλλεται από το δυνθτικό δικαιοφχο, ζκκεςθ 
τεκμθρίωςθσ  εξαςφάλιςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία. 

Κριτιριο 11: 

Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςτθν Ωπεφκυνθ Διλωςθ(Ρ. 1599/1986)του υποψιφιου 
δικαιοφχου με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςχετικά με ότι: ςτθν πρόταςθ δε δθλϊνονται 
ψευδι και αναλθκι ςτοιχεία. 

Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία προκειμζνου να λάβει 
ενίςχυςθ, θ αίτθςθ ςτιριξθσ απορρίπτεται ςτθν τρζχουςα πρόκλθςθ και δεν ζχει δικαίωμα 
κατάκεςθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςε προςκλιςεισ του τρζχοντοσ  και του επόμενου θμερολογιακοφ 
ζτουσ τθσ διαπίςτωςθσ για όλα τα ΨΥ. Για τισ ανάγκεσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ θ ΣΨΔ που 
διαπιςτϊνει τθν διλωςθ ψευδϊν ςτοιχείων ςε μια αίτθςθ ςτιριξθσ, κοινοποιεί τα ςτοιχεία του 
δικαιοφχου ςτθν ΕΩΕ ΥΑΑ, θ οποία με ευκφνθ τθσ ενθμερϊνει όλεσ τισ ΣΨΔ. 

Κριτιριο 12: 

Για τισ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ που κατακζτουν Αίτθςθ Χτιριξθσ, εξετάηεται εάν λειτουργοφν 
νόμιμα για όλεσ τι δθλωκείςεσ δραςτθριότθτεσ, γεγονόσ που κα πρζπει να τεκμθριϊνεται με τθν 
προςκόμιςθ π.χ. ζναρξθσ εργαςιϊν taxisnet, εκτφπωςθσ taxisnet με υφιςτάμενουσ ΞΑΔ, Άδειασ 
Οειτουργίασ, τα οποία βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν περίοδο υποβολισ τθσ  Αίτθςθσ. 

Κριτιριο 13: 

Εξετάηεται θ μορφι του δικαιοφχου να είναι ςφμφωνθ με τθν ΩΑ 13214/30.11.17, όπωσ ιςχφει 
κάκε φορά.  

Γενικότερα οι δικαιοφχοι δφναται να είναι: 

α. υφιςτάμενεσ, είτε υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ. Ειδικά για τισ υπό ίδρυςθ ατομικζσ 
επιχειριςεισ, αρκεί θ αίτθςθ ςτιριξθσ ενϊ για τα Ρομικά Υρόςωπα απαιτείται θ κατάκεςθ 
καταςτατικοφ ι ςχεδίου καταςτατικοφ ςυνθμμζνο ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ κακϊσ και απόκτθςθ 
ΑΦΠ. 

β. το νομικό πρόςωπο που ζχει ςυςτιςει τθν  ΣΨΔ ι μζλοσ που τθν απαρτίηει 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των μελϊν τθσ ΕΔΥ κακϊσ  επίςθσ και μζλθ του ΔΧ του νομικοφ 
προςϊπου, ςε επίπεδο φορζων. Ψα φυςικά πρόςωπα που εκπροςωποφν τουσ παραπάνω 
φορείσ δεν μπορεί να είναι δικαιοφχοι. 

γ. εργαηόμενοσ ςε ΡΥΛΔ εφόςον δεν κωλφεται από διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ ΡΥΛΔ ι 
εργαηόμενοσ ςε ΡΥΔΔ και ςτο Δθμόςιο τομζα, που διακζτει ςχετικι άδεια από Ωπθρεςιακό 
Χυμβοφλιο ι άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

Δικαιοφχοι δεν μπορεί να είναι:  
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α. εξωχϊριεσ / υπεράκτιεσ εταιρείεσ 

β.  φυςικά πρόςωπα: 
β.1 του Ωπθρεςιακοφ Υυρινα τθσ ΣΨΔ. 
β.2  ςτελζχθ του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΣΨΔ. 
β.3 εκπρόςωποι φορζων ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Υρογράμματοσ (ΕΔΥ) ςτο Διοικθτικό 

Χυμβοφλιο του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΣΨΔ. 
γ. δυνθτικοί δικαιοφχοι ςτουσ οποίουσ ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν αποκτιςει  
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και ειδικότερα για:  
Υαράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ 
εργαςία (2 πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι). 
 

Επιπλζον, ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να τθρεί τθ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των 
εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

Χφμφωνα με τθν  με τθν αναλυτικι  Υρόςκλθςθ για υποβολι προτάςεων ςτο Ωπομζτρο 19.2 
«Χτιριξθ για τθν υλοποίθςθ πράξεων ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ ΨΑΥΨοΞ»  (πράξεων  ιδιωτικοφ 
χαρακτιρα) δικαιοφχοι  είναι: 

Πικρζσ και πολφ μικρζσ, μεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ 

 Ωφιςτάμενεσ επιχειριςεισ  

 Ρζεσ επιχειριςεισ  

 Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ΣΨΑ Α & Β βακμοφ και φορείσ τουσ, Φορείσ 
Δθμοςίου Ψομζα, ιδιωτικοί φορείσ με καταςτατικό ςκοπό τθν υλοποίθςθ 
αντίςτοιχων ζργων   

Σι προτεραιότθτεσ, για τισ υφιςτάμενεσ και για τισ  νζεσ επιχειριςεισ, περιγράφονται αναλυτικά 
παρακάτω ςτθν ενότθτα 3  και ςτο Υαράρτθμα IV τθσ  πρόςκλθςθσ . 

Σι δικαιοφχοι κα πρζπει να δραςτθριοποιοφνται ι να δραςτθριοποιθκοφν ςε επιλζξιμουσ τομείσ 
δραςτθριότθτασ (ΞΑΔ) όπωσ αυτοί δίνονται ςτο Υαράρτθμα II_10 τθσ Υρόςκλθςθσ. Χε περίπτωςθ 

νζασ επζνδυςθσ/δραςτθριότθτασ κα πρζπει να αναφζρονται οι  ΞΑΔ που κα ενεργοποιθκοφν  ςε  
υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου δικαιοφχου (Ρ. 1599/1986)με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. 
Χε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων θ Ωπεφκυνθ Διλωςθ υπογράφεται από τον Ρόμιμο 
Εκπρόςωπο και ςυνοδεφεται από  ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου. 

Επιςθμαίνεται ότι οι υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ:  

I. υποβάλλουν αίτθςθ ςτιριξθσ κάνοντασ χριςθ του προςωπικοφ ΑΦΠ του Ρόμιμου 
εκπροςϊπου, 

II. υποχρεοφνται μετά τθν αίτθςθ ςτιριξθσ να αποκτιςουν ΑΦΠ και να προςκομίςουν τθν 
ζναρξθ δραςτθριότθτασ  ςτθν ΣΨΔ: 

 επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Υίνακα Αποτελεςμάτων, 
ςε περίπτωςθ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ ι 

 επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Υίνακα Ξατάταξθσ, ςε 
περίπτωςθ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ από τθν διαδικαςία των ενςτάςεων. 

Ωποβάλλεται υποχρεωτικά Διλωςθ ςφμφωνα με το Ωπόδειγμα Διλωςθσ ΠΠΕ (Υαράρτθμα Λ_6) 
ςχετικά με τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν ιδιότθτα μιασ επιχείρθςθσ, υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ με 
κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

 Επίςθσ, υποβάλλονται επικαιροποιθμζνα φορολογικά ςτοιχεία τριϊν (3) τελευταίων 
διαχειριςτικϊν χριςεων, όπωσ: Ε1, Ρ, Ε3, Ε5, Ε7, Ε9, εκκακαριςτικά ςθμειϊματα, ζναρξθ 
εργαςιϊν (από Δ.Σ.Ω ι εκτφπωςθ taxisnet), καταςτάςεισ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (πίνακασ 
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προςωπικοφ) Ε4, αποδεικτικό υποβολισ διλωςθσ Αποδοχϊν & Χυντάξεων μαηί με ςυγκεντρωτικι 
Ξατάςταςθ τζλουσ ζτουσ ςτθν οποία κα αποτυπϊνεται αναλυτικά ο κάκε εργαηόμενοσ με τον 
αρικμό των θμερϊν που απαςχολικθκε. Για τισ επιχειριςεισ που ζχουν κλείςει λιγότερεσ 
διαχειριςτικζσχριςεισ θ υποχρζωςθ υποβολισ προςαρμόηεται αντίςτοιχα.  

Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται είναι 
1. το  Ξαταςτατικό ςε ιςχφ, Υιςτοποιθτικό ΓΕΠΘ, ΦΕΞ Χυγκρότθςθσ ςε ςϊμα του Διοικθτικοφ 

Χυμβουλίου ι Απόφαςθ από όπου να προκφπτει ο Ρόμιμοσ Εκπρόςωποσ, πρόςφατθ 
εκτφπωςθ από  taxisnet του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, απόφαςθ αρμοδίου οργάνου 
για τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ  

2. Ζντυπο Ρ, Ζντυπο Ε3,Λςολογιςμοί - Αποτελζςματα χριςθσ (για επιχειριςεισ με τιρθςθ 
διπλογραφικϊν βιβλίων) για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ  

3. Ξαταςτάςεισ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (πίνακασ προςωπικοφ) Ε4 (ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν 
τροποποιιςεων αυτϊν) και για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ  

4. Αποδεικτικό Ωποβολισ διλωςθσ Αποδοχϊν & Χυντάξεων μαηί με ςυγκεντρωτικι Ξατάςταςθ 
τζλουσ ζτουσ ςτθν οποία κα αποτυπϊνεται αναλυτικά ο κάκε εργαηόμενοσ με τον αρικμό των 
θμερϊν που απαςχολικθκε και για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που 
προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ . 

Για τισ επιχειριςεισ που ζχουν κλείςει λιγότερεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ θ υποχρζωςθ υποβολισ 
προςαρμόηεται αντίςτοιχα. 

Για το υπό ίδρυςθ νομικά πρόςωπα ςχζδιο καταςτατικοφ, από τον οποίο να προκφπτουν οι 
εταίροι – μζτοχοι και τα ποςοςτά αυτϊν, οριςμόσ προςωρινοφ διαχειριςτι και απόφαςθ 
υποβολισ πρόταςθσ. 

Κριτιριο 14: 

Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Ωπεφκυνθ Διλωςθ (Ρ. 1599/1986) του υποψιφιου 
δικαιοφχου με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ , ςχετικά με ότι: μζχρι και το χρόνο υποβολισ τθσ 
πρόταςθσ δεν του ζχουν επιβλθκεί διοικθτικζσ κυρϊςεισ για παραβίαςθ Ξοινοτικϊν Ξανονιςμϊν 
ι Εκνικισ Ρομοκεςίασ ςε ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ ζργων. 

Κριτιριο 15: 

Χτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ είναι Δθμόςιοσ Ωπάλλθλοσ κα πρζπει να διακζτει  
ςχετικι άδεια από αρμόδιο Ωπθρεςιακό Χυμβοφλιο. Αντίςτοιχα, εάν είναι εργαηόμενοσ ςε ΔΕΞΣ 
κα πρζπει να μθν κωλφεται από διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ ΔΕΞΣ.  

Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω κα πρζπει να προςκομίηονται κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά 
όπωσ: ςχετικι Ωπεφκυνθ διλωςθ (ςθμείο 17 παραρτιματοσ Λ_9 Ωπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου), 
Άδεια αρμόδιου οργάνου,  Ξαταςτατικό ςχετικοφ οργανιςμοφ. 

Ψο κριτιριο δεν εξετάηεται ςτθν περίπτωςθ Χυνεταιριςμϊν. 

Χε περίπτωςθ εταιρειϊν εξετάηεται το κριτιριο για το ςφνολο των εταίρων / μετόχων. 

Κριτιριο  16: 

Σ υποψιφιοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. 
Χτθν περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν, ο περιοριςμόσ ιςχφει για όλα τα μζλθ τουσ.  

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ Αντίγραφου ταυτότθτασ ι 
διαβατθρίου, κακϊσ και με τθν προςκόμιςθ καταςτατικοφ ι ςχεδίου καταςτατικοφ (για τισ υπό 
ίδρυςθ επιχ/ςεισ). 
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Σ περιοριςμόσ δεν ιςχφει για τισ Ανϊνυμεσ εταιρίεσ, τισ Εταιρίεσ Υεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, ΛΞΕ και 
τουσ Χυνεταιριςμοφσ. 

 

Κριτιρια 17 και 18: 

Εξετάηεται εάν προςκομίςτθκαν τα κατάλλθλα δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν ότι δεν υπάρχει 
κζμα πτϊχευςθσ. Για τα φυςικά πρόςωπα, κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ απαιτείται φπαρξθ 
ςχετικισ αναφοράσ ςε Ωπεφκυνθ Διλωςθ (Ρ. 1599/1986) με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, 
ςχετικά με ότι: ωσ  φυςικό πρόςωπο δεν υπάρχει κζμα πτϊχευςθσ. Ξατά τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ 
απαιτείται Βεβαίωςθ (ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου) από αρμόδια Διοικθτικι ι Δικαςτικι αρχι. 

Αντίςτοιχα, για τα νομικά πρόςωπα, κα πρζπει να προςκομίηονται δικαιολογθτικά που 
τεκμθριϊνουν ότι δεν υπάρχει κζμα λφςθσ, εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ. Ξατά τθν υποβολι τθσ 
πρόταςθσ απαιτείται φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Ωπεφκυνθ Διλωςθ (Ρ. 1599/1986) με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ του Ρομίμου Εκπροςϊπου, ςχετικά με ότι: ωσ νομικό πρόςωπο δεν 
υπάρχει κζμα λφςθσ, εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ.  Ξατά τθν ζνταξθ τθσ πράξθσαπαιτείται 
προςκόμιςθ Βεβαίωςθσ (ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου) από αρμόδια Διοικθτικι ι Δικαςτικι 
αρχι.  

Κριτιριο 19 

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν ςυνεκτίμθςθ α) ςχετικισ αναφοράσ ςε Ωπεφκυνθ 
Διλωςθ (Ρ. 1599/1986) του υποψθφίου δικαιοφχου με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςχετικά με 
ότι: Δεν ζχει υποβάλλει περιςςότερεσ από μία αιτιςεισ ςτιριξθσ ανά ΑΦΠ ανά Ωποδράςθ ςτα 
πλαίςια τθσ ίδιασ πρόςκλθςθσ  ανά ΨΥ για όλθ τθν περίοδο 2014 2020. Ωσ  φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο ςυμμετζχοντασ  ςε περιςςότερεσ από μια αιτιςεισ ςτιριξθσ ςτα πλαίςια τθσ ίδιασ 
Ωποδράςθσ ανά ΨΥ, τα ποςοςτά ςυμμετοχισ του ςτα Ρομικά Υρόςωπα που κατακζτουν τισ 
αιτιςεισ ςτιριξθσ, δεν υπερβαίνουν ακροιςτικά το 100% για όλθ τθν περίοδο 2014 2020.Ωσ  
ςυνεταιριςμόσ, θ ωσ διλωςθ εξετάηεται μόνο ςε επίπεδο φορζα και β) του αρχείου τθσ ΣΨΔ με 
μονογραφι του Χυντονιςτι ςτθν πρϊτθ ςελίδα τθσ αίτθςθσ. 

Χε περίπτωςθ Χυνεταιριςμϊν, το κριτιριο εξετάηεται ςε επίπεδο φορζα. 

Κριτιριο 20 

Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Ωπεφκυνθ Διλωςθ (Ρ. 1599/1986)του υποψιφιου 
δικαιοφχου, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςχετικά με ότι: δεν  είναι   (ι   και   δεν  ιταν  κατά  
τθν  1θ δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ), μζλοσ του Ωπθρεςιακοφ Υυρινα τθσ ΣΨΔ, ςτζλεχοσ του 
φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΣΨΔ, εκπρόςωποσ φορζων ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ 
Υρογράμματοσ (ΕΔΥ). Επιπλζον, εξετάηεται θ φπαρξθ μονογραφισ του Χυντονιςτι  ςτθν πρϊτθ 
ςελίδα τθσ αίτθςθσ. 

Κριτιριο 21: 

Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Ωπεφκυνθ Διλωςθ (Ρ. 1599/1986)του υποψιφιου 
δικαιοφχου, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςχετικά με ότι: θ εταιρεία – υποψιφιοσ δικαιοφχοσ 
-  δεν αποτελεί εξωχϊρια / υπεράκτια εταιρεία. 

Κριτιριο 22: 

Θ ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου, ςε ότι αφορά τθν πράξθ, μπορεί να προζρχεται από ίδια 
κεφάλαια ι τραπεηικό δανειςμό ι/και ςυνδυαςμό τουσ. Θ απόδειξθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ 
δφναται να τεκμθριϊνεται, είτε με Ωπεφκυνθ διλωςθ (Ρ. 1599/1986)με κεϊρθςθ γνθςίου 
υπογραφισ του δικαιοφχου (παράρτθμα  Λ_10 Ωπεφκυνθ Διλωςθ Μδιασ Χυμμετοχισ), είτε με 
ςχετικό τραπεηικό ζγγραφο. 
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Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ χριςθσ του ΞΑΡ. 1407/2014, θ μζγιςτθ Δθμόςια Δαπάνθ μπορεί 
να ανζλκει ςτισ 200.000€ τθν τριετία ςυνακροίηοντασ και τυχόν ενιςχφςεισ που ζχουν λθφκεί ι 
κα λθφκοφν, από άλλα μζτρα που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ deminimis ςε οποιαδιποτε περίοδο 
τριϊν οικονομικϊν ετϊν ςε επίπεδο ενιαίασ επιχείρθςθσ. 

Ξάκε δυνθτικόσ δικαιοφχοσ μπορεί να πραγματοποιιςει πράξθ με προχπολογιςμό ςτα ανωτζρω 
όρια, ωςτόςο, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ μιασ πράξθσ αποτελεί θ διακεςιμότθτα 
των πόρων τθσ πρόςκλθςθσ. 

Τλα τα τραπεηικά ζγγραφα και λοιπά δικαιολογθτικά πρζπει να ζχουν θμερομθνία ζκδοςθσ 
μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ Υρόςκλθςθσ.  

Χε περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων, απαιτοφνται όλα τα ανωτζρω είτε από τθν 
εταιρεία, είτε από τα μζλθ τθσ εταιρείασ με τθν πρόςκετθ δζςμευςθ (Ωπεφκυνθ Διλωςθ του 
Ρομίμου Εκπροςϊπου) ότι ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ πρόταςθσ κα ακολουκιςει διαδικαςία 
ιςόποςθσ αφξθςθσ Ξεφαλαίου, πριν τθν απόφαςθ ζνταξθσ. 

Χε περίπτωςθ υπο ίδρυςθ νομικϊν προςϊπων όλα τα παραπάνω εξετάηονται ςε επίπεδο 
εταίρων. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που θ κάλυψθ τθσ Λδιωτικισ Χυμμετοχισ αποτελεί 
βακμολογοφμενο κριτιριο, θ προςκόμιςθ  Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ βακμολογείται με μθδζν (0). 

Κριτιριο 23 

Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Ωπεφκυνθ Διλωςθ (Ρ. 1599/1986) του υποψιφιου 
δικαιοφχου με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςχετικά με ότι: δεν του ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα 
τα οποία ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ 
και ειδικότερα για:  Υαράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα/ 3 
ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι). 

Κριτιριο 24 

Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Ωπεφκυνθ Διλωςθ (Ρ. 1599/1986) του υποψιφιου 
δικαιοφχου με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςχετικά με ότι: o δικαιοφχοσ τθρεί τθ νομοκεςία 
περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου 
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3. ΥΡΟΔΑΣΗ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

19.2.2.2 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων 
με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

Τίτλοσ Δράςθσ Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και  ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ ςε 
εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.2. 

Τίτλοσυπο-δράςθσ Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ 
γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσυπο-

δράςθσ 

19.2.2.2 

Νομικι βάςθ Kαν. (ΕΕ) 1305/2013 άρκρο 17 

Καν. (ΕΕ) 1407/2013. 

 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ δράςθσ  καλφπτεται θ ςτιριξθ ςε μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται και αξιοποιοφν τα 
γεωργικά προϊόντα που υπάγονται ςτο παράρτθμα Λ τθσ Χυνκικθσ (εκτόσ από τα προϊόντα αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ)  ωσ πρϊτθ 
φλθ για τθν περαιτζρω μεταποίθςθ τουσ με αποτζλεςμαμθ γεωργικό προϊόν. 

Θ δράςθ αφορά ςτθ μεταποίθςθ και εμπορία ςτουσ  παρακάτω τομείσ: 

 Πονάδεσ παραγωγισ αποςταγμάτων από οπωροκθπευτικά ι αμπελοοϊνικισ προζλευςθσ 

 Επεξεργαςία προϊόντων κυψζλθσ (γφρθ, πρόπολθ, βαςιλικόσ πολτόσ και λοιπά προϊόντα) 
 Πονάδεσ παραγωγισ αικζριων ελαίων 

 Ηυκοποιία 

 Πονάδεσ μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων για τθν παραγωγι προϊόντων κοςμετολογίασ και διατροφισ, 
 Πονάδεσ πυρθνελαιουργείων 

 Πονάδεσ παραγωγισ εμπορίασ και ςυςκευαςίασ προϊόντων κρζψθσ φυτϊν 

 Πονάδεσ παραγωγισ πυτιάσ και ςυμπυκνωμάτων αυτισ. 
 Πονάδεσ αξιοποίθςθσ παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομθχανιϊν ειδϊν διατροφισ 

 Επεξεργαςία καπνοφ για παραγωγι ποφρων ι ςιγαρίλοσ. 
 Πονάδεσ επεξεργαςίασ βάμβακοσ και λοιπϊν κλωςτικϊν ινϊν (όπωσ κλωςτικι κάνναβθσ, λινάρι). 

 

Σι εν δυνάμει δικαιοφχοι κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ κα πρζπει να υποβάλλουν ςχετικό κωδικό ΞΑΔ, ο οποίοσ κα 
ςυμπεριλαμβάνεται ςε κάποια από τισ παρακάτω κατθγορίεσ NACE: 10.41(εκτόσ του 10.41.12), 10.51, 10.52, 10.61, 10.89, 11.01, 

11.05, 11.07 (εξαιρείται θ παραγωγι μεταλλικοφ νεροφ και άλλων εμφιαλωμζνων νερϊν), 13.10, 20.42 (το πρωτογενζσ προϊόν πρζπει  

να είναι γεωργικό), 20.53 και δεν κα πρζπει να εμπίπτει ςτουσ μθ επιλζξιμουσ ΞΑΔ, όπωσ αυτοί αποτυπϊνονται ςτο αρχείο «ΠΘ 
ΕΥΛΟΕΛΠΣΛ ΞΑΔ.xls»  

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ, ενιςχφονται: 

1
ον) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ 

Για τθν υλοποίθςθ επζνδυςθσ με ςτόχο τον εκςυγχρονιςμό τθσ  παραγωγικισ διαδικαςίασ με ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑ  ςτουσ κλάδουσ 
αποςταγμάτων και προϊόντων κυψζλθσ.  

2
ον) ΝΕΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ 

Για τθν υλοποίθςθ νζασ επζνδυςθσ με ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑ ςτουσ κλάδουσ αποςταγμάτων και προϊόντων κυψζλθσ.  

ΕΝΙΣΧΥΣΗ: 

 Η ζνταςθ ενίςχυςθσανζρχεται ςε 50% των επιλζξιμων δαπανϊν 

Ραρζχεται ενίςχυςθ με Βάςθ τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 1407/2013- Γενικόσ demimimis (Eνιςχφςεισ Ήςςονοσ Σθμαςίασ).Το ποςό 
ενίςχυςθσ (δθμόςια δαπάνθ) δεν κα υπερβαίνει τισ 200.000 ευρϊ ανά επιχείρθςθ για μια περίοδο τριϊν(3) ετϊν. Σφμφωνα με τον 
Κανονιςμό deminimis, υπάρχει θ υποχρζωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ ςϊρευςθσ από τθνΟΤΔ. Για το λόγω αυτό απαιτείται θ 
προςκόμιςθ κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςχετικισ διλωςθσ του επενδυτι/φορζα που κα λάβει τθν ενίςχυςθ (ςε επίπεδο 
«ενιαίασ επιχείρθςθσ»* όπωσ αυτι ορίηεται ςτον Καν. ΕΕ 1407/2013), ςυμπλθρωμζνθσ όχι μόνο με τισ ενιςχφςεισ που ζχει λάβει ςτθν 
τριετία αλλά και τα προγράμματα ενίςχυςθσ ςτα οποία ζχεικάνει αίτθςθ ςτιριξθσ και δεν ζχει υπάρξει ακόμα ζγκριςθ ι απόρριψθ. Ο 
ζλεγχοσ τθσ ςϊρευςθσ πραγματοποιείται και μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςϊρευςθσ που ζχει αναπτυχκεί για το ςκοπό 
αυτό. 

Σι παρεμβάςεισ που κα υλοποιθκοφν ςτοχεφουν  ςτθν ανάπτυξθ ανταγωνιςτικϊν επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν που κα οδθγιςουν 
ςτθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ και ςτθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, ςτθν αξιοποίθςθ και αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των 
παραγόμενων αγροτικϊν προϊόντων, ςτθν υποςτιριξθ τθσ μεταποίθςθσ και ςτθ διαςφνδεςθ των διαφόρων τομζων τθσ τοπικισ 
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οικονομίασ. 

Επιπλζον, επιδιϊκεται μεταξφ των άλλων θ ενςωμάτωςθ διαδικαςιϊν καινοτομίασ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, ςτθ ςυςκευαςία και 
παρουςίαςθ και χριςθσ νζων τεχνολογιϊν αλλά και διαδικαςιϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλονόπωσ προβλζπεται ςτθ Χτρατθγικι 
Ευφυοφσ Εξειδίκευςθσ(RIS3) τθσ ΥΞΠ όπου αναγνωρίηονται οι κάτωκι προτεραιότθτεσ ςτον τομζα:  

1.Καινοτόμεσ και λειτουργικζσ ςυςκευαςίεσ προϊόντων αγροδιατροφήσ. 

2.Μείωςη του περιβαλλοντικοφ αποτυπώματοσ των διεργαςιών του τομζα. 

3.Μείωςη του κόςτουσ παραγωγήσ με ζμφαςη ςτη μείωςη τησ ενεργειακήσ κατανάλωςησ. 

4.Ειςαγωγή τεχνολογιών τροφίμων ςτη μεταποίηςη, τη ςυςκευαςία, την αποθήκευςη, την αςφάλεια. 

5.Τυποποίηςη και πιςτοποίηςη προϊόντων αγροδιατροφήσ. 

6.Υποςτήριξη τησ διαδικαςίασ ανάπτυξησ νζων προϊόντων (New Product Development)αγροδιατροφήσ. 

7.Παραγωγή λειτουργικών τροφίμων (functionalfoods) και υγιεινών τροφίμων (healthyfoods)  προςαρμοςμζνων ςτισ απαιτήςεισ 
ειδικών ομάδων καταναλωτών (π.χ. τρόφιμα για νεφροπαθείσ, διαβητικοφσ, εγκφουσ, ηλικιωμζνουσ, κ.λ.π.). 

8.Δημιουργία ταυτότητασ προϊόντων - branding αγροδιατροφήσ. 

9.Αξιοποίηςη εργαλείων πληροφορικήσ και αυτοματιςμών. 

 

ΕΡΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ:Ππωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθν πρόςκλθςθ. 

Σι επιχειριςεισ που ενιςχφονται  κα πρζπει να λαμβάνουν μζριμνα για τθν διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτζσ ατόμων με αναπθρία, 

υλοποιϊντασ τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 του Ξαν. (ΕΕ)1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ 
Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου. 

 

*Στθν «ενιαία επιχείρθςθ» περιλαμβάνονται, για τουσ ςκοποφσ του Κανονιςμοφ, όλεσ οι επιχειριςεισ που ζχουν τουλάχιςτον μία από τισ 
ακόλουκεσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ:  

α) μια επιχείρθςθ κατζχει τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των εταίρων άλλθσ επιχείρθςθσ·  

β) μια επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να διορίηει ι να παφει τθν πλειοψθφία των μελϊν του διοικθτικοφ, διαχειριςτικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου άλλθσ επιχείρθςθσ·  

γ) μια επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να αςκεί δεςπόηουςα επιρροι ςε άλλθ επιχείρθςθ βάςει ςφμβαςθσ που ζχει ςυνάψει με αυτιν ι 
δυνάμει ριτρασ του καταςτατικοφ αυτισ τθσ τελευταίασ·  

δ) μια επιχείρθςθ που είναι μζτοχοσ ι εταίροσ άλλθσ επιχείρθςθσ ελζγχει μόνθ τθσ, βάςει ςυμφωνίασ που ζχει ςυνάψει με άλλουσ 
μετόχουσ ι εταίρουσ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ, τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των εταίρων αυτισ τθσ 
επιχείρθςθσ.  

Οι επιχειριςεισ που ζχουν οποιαδιποτε από τισ ςχζςεισ που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία α) ζωσ δ) του εδαφίου με μία ι περιςςότερεσ 
άλλεσ επιχειριςεισ κεωροφνται, επίςθσ ενιαία επιχείρθςθ. 

 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

Θ δράςθ εναρμονίηεται  με τθν κεματικι κατεφκυνςθ 2. ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΨΘΧ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΨΘΧ ΑΟΩΧΛΔΑΧ ΑΛΑΧ ΨΣΩ  
ΑΓΦΣΔΛΑΨΦΣΦΛΞΣΩ ΨΣΠΕΑ του Ψοπικοφ Υρογράμματοσ. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ροςό (€)  Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-

μζτρου  
Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ 

400.000,00 6,52% 5,03% 

Δθμόςια Δαπάνθ  200.000,00 5,10% 3,48% 

Ιδιωτικι Συμμετοχι  200.000,00 9,06% 9,06% 

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Ψο ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ με χρθματοδότθςθ από το ΕΓΨΑΑ. 

Δικαιοφχοι 

Πικρζσ και πολφ μικρζσ, μεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ 

 Ωφιςτάμενεσ επιχειριςεισ  

 Ρζεσ επιχειριςεισ  
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 Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ΣΨΑ Α & Β βακμοφ και φορείσ τουσ, Φορείσ Δθμοςίου Ψομζα, ιδιωτικοί φορείσ με 
καταςτατικό ςκοπό τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων   
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4. ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΥΡΟΔΑΣΕΩΝ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΞΦΛΨΘΦΛΣ ΑΡΑΟΩΧΘ 
ΒΑΦΩΨ

ΘΨΑ 

ΒΑΚΠΣ 
ΟΣΓΛΑ 

ΔΛΞΑΛΣ 

ΟΣΓΘΨΛΞΑΨΕΞΠΘ
ΦΛΩΧΘΧ 

1 
Υροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Σ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν (φυςικό 
πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο 

τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 
5% 

100 
Φωτοτυπία 

ταυτότθτασ ι 
διαβατθρίου, 
καταςτατικό 

εταιρικοφ 
ςχιματοσ  

Σ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το μετοχικό/εταιρικό 
του κεφάλαιο το κατζχουν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50%  

νζοι ≤ 35 ετϊν  
50 

2 
Υροϊκθςθ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ 

Σ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα (φυςικό πρόςωπο) 
ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ είναι 

γυναίκεσ 
5% 

100 
 Φωτοτυπία 

ταυτότθτασ ι 
διαβατθρίου, 
καταςτατικό 

εταιρικοφ 
ςχιματοσ 

Σ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το μετοχικό/εταιρικό 
του κεφάλαιο το κατζχουν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50% 

γυναίκεσ 

50 

3 
Ψίτλοι Χπουδϊν ςχετικοί με 

τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ  

Ψίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΛ / ΨΕΛ 

3% 

100 Υτυχίο ι 
Βεβαίωςθ 

ςπουδϊν ι 
Βεβαίωςθ 

Επαγγελματικισ 
Ξατάρτιςθσ.  

Υτυχίο ΛΕΞ ι ΕΥΑΧ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με 

το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

50 

Ξαμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ 0 

4 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Υροθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ 
απαςχόλθςθ ςε 

αντικείμενο ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ βακμολογείται με 20 
μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ) 

3% 0-100   

Ζναρξθ και ΞΑΔ 
από Δ.Σ.Ω. ι 

Βεβαίωςθ 
εργοδότθ/φορζα.  

5 

Δυνατότθτα διάκεςθσ 
ιδίων κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ο βακμόσ ταυτίηεται με το 
πoςοςτό των διακεςίμων 

Ι.Κ.(άμεςαρευςτοποίθςιμα, 
πχ κατακζςεισ, 
μετοχζσ ,κλπ)  

 

Υοςοςτό Λδίων Ξεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ 
*100% 

15% 0-100   

Βεβαίωςθ 
Ψραπεηικοφ 
Λδρφματοσ,                        

Χαρτοφυλάκιο, 
ζγκριςθ δανείου, 

Ωπεφκυνθ 
Διλωςθ. 

6 
Υροτεραιότθτεσ υπο-

δράςθσ 

Υροτεραιότθτα κα δοκεί ςτουσκλάδουσ αποςταγμάτων και 
προϊόντων κυψζλθσ.  

Επιχειριςεισ ςτουσ τομείσ αυτοφσ λαμβάνουν το ςφνολο τθσ 
βακμολογίασ του κριτθρίου, οι υπόλοιπεσ λαμβάνουν 

μθδενικι βακμολογία 

10% 100 
Αίτθςθ ενίςχυςθσ 
και Υρόςκλθςθ  

7 

Εφαρμογι ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 

ςθμάτων 

Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν ςθμάτων / 
προτφπων  

5% 100 

 Αίτθςθ 
Χτιριξθσ. 
Χχετικά 

προτιμολόγια.                   
Χχετικά 

Υιςτοποιθτικά.   

8 

Υαραγωγι προϊόντων 
ποιότθτασ βάςει προτφπου 

(Βιολογικά, κ.α.) 

Υαραγωγι ςε ποςοςτό >30% 

5% 

100 Βεβαίωςθ 
Αρμόδιου Φορζα 

  

10%<Υαραγωγι ςε ποςοςτό <30% 60 

Υαραγωγι ςε ποςοςτό <10% 30 

9 
Υοςοςτό δαπανϊν 

ςχετικϊν με τθν 
 Υοςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 5% 100 

Αίτθςθ 
Χτιριξθσ/Επιλζξιμ
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εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 
10% ≤ Υοςοςτό < 20% 60 

εσ 
δαπάνεσ,Υροτιμο

λόγια/ 
προςφορζσ  5% ≤ Υοςοςτό < 10% 30 

10 

Ξαινοτόμοσ  χαρακτιρασ 
τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ 
καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν (μονάδεσ 

μεταποίθςθσ και 
βιοτεχνικζσ μονάδεσ) 

Ψο προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο 

10% 

100 

Αίτθςθ Χτιριξθσ 
και Υρόςκλθςθ  

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ χαρακτθρίηεται ωσ 
νζα ι προθγμζνθ, ι  αφορά ςε χριςθ ςυςτθμάτων 

αυτοματιςμοφ-ελζγχου-καταγραφισ δεδομζνων ςτθν 
παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των προϊόντων είναι νζα ι 
προθγμζνθ  ι γίνεται ειςαγωγι μιασ ςθμαντικά βελτιωμζνθσ 
διαδικαςίασ παραγωγισ για τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το 
αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο 
παραγωγισ τθσ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ 
παραγωγισ τθσ 

50 

11 
Χαφινεια και πλθρότθτα 

τθσ πρόταςθσ   

Χαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

5% 

100 

Αίτθςθ Χτιριξθσ, 

δικαιολογθτικά  

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

12 
Φεαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

5% 

100 

Αίτθςθ 
Χτιριξθσπρομετρις
εισ, Υροτιμολόγια/ 

προςφορζσ  

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 30 

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

13 

Φεαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το μζγεκοσ του 
ζργου 

3% 

50 

Αίτθςθ Χτιριξθσ  

Σρκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων 
υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

14 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

18% 

100 
Αίτθςθ Χτιριξθσ, 

Άδεια 

Οειτουργίασ, 
Άδεια 

Εγκατάςταςθσ, 
Άδεια Ξάλυψθσ, 

Επιμζρουσ Άδειεσ, 
Αιτιςεισ για τθν 

ζκδοςθ των 
προθγοφμενων.  

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Ωποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 

30 

 

15 
Χφςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ (εταιρεία, 
νομικό πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

3% 

100 Ζναρξθ ςτθν 
Δ.Σ.Ω.  ι 

εκτφπωςθ 
ΨΑΧΛSNET Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται 0 

      100%   0% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΙΤΗΙΩΝ: 100    
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:   35% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
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5. ΔΙΕΥΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΚΙΤΗΙΩΝ ΕΡΙΛΟΓΗΣ 

 

1. Ρροϊκθςθ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ Αντίγραφου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, 

κακϊσ και με τθν προςκόμιςθ καταςτατικοφ (ι ςχζδιο καταςτατικοφ) εταιρικοφ ςχιματοσ. 

2. Ρροϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ 

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ Αντίγραφου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, 
κακϊσ και με τθν προςκόμιςθ καταςτατικοφ (ι ςχζδιο καταςτατικοφ) εταιρικοφ ςχιματοσ. 

3. Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ.  

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ: 

 Ψίτλου ςπουδϊν ΑΕΛ / ΨΕΛ ςχετικϊν με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ 

 Υτυχίο ΛΕΞ ι ΕΥΑΧ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου εξετάηεται εάν το κριτιριο καλφπτεται ςε 
ποςοςτό από το 50% τουλάχιςτον των εταίρων/μετόχων. 
 

4. Επαγγελματικι εμπειρία (Ρροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο 
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ: 

 Βεβαίωςθσ Ζναρξθσ και ΞΑΔ από Δ.Σ.Ω. ι  
 Βεβαίωςθ εργοδότθ/φορζα 

 Ι  οποιοδιποτε άλλο επίςθμο ζγγραφο. 

Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου εξετάηεται εάν το κριτιριο καλφπτεται ςε 
ποςοςτό από το 50% τουλάχιςτον των εταίρων/μετόχων (μζγιςτθ δυνατι βακμολογία : 100). 
 

5. Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Χτιριξθσ . Ψα ανωτζρω τεκμθριϊνονται 
από Ωπεφκυνθ Διλωςθ ι Ζγκριςθ δανείου ι Βεβαίωςθ κατακζςεων Ψραπεηικοφ Λδρφματοσ, 
Χαρτοφυλάκιο κτλ. ι/και ςυνδυαςμό τουσ.Επιςθμαίνεται ότι επειδι θ κάλυψθ τθσ Λδιωτικισ 
ςυμμετοχισ αποτελεί βακμολογοφμενο κριτιριο, θ προςκόμιςθ Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ βακμολογείται 
με μθδζν (0). 
Ψα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ, απαιτείται να ζχουν θμερομθνία ζκδοςθσ μεταγενζςτερθ τθσ 
θμερομθνίασ δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ. 
Άμεςα διακζςιμα κεφάλαια εκτόσ από τισ βεβαιϊςεισ κατακζςεων, φπαρξθ μετοχϊν, τίτλων κ.α., 
αποτελεί και θζγκριςθ δανείου. 
Χε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου τα ανωτζρω,  μπορεί να εξετάηονται και ςε επίπεδο εταίρων.  Χε 
αυτι τθν περίπτωςθ απαιτείται και Ωπεφκυνθ Διλωςθ του Ρομίμου εκπροςϊπου ςτθν οποία να 
δθλϊνεται ότι ςε περίπτωςθ ζνταξθσ κα ακολουκιςει αντίςτοιχθ αφξθςθ κεφαλαίου. 
Χε περίπτωςθ ςυνδικαιοφχων ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ, απαιτείται θ Ωπεφκυνθ Διλωςθ από 
όλουσ τουσ ςυνδικαιοφχουσ ξεχωριςτά, ότι ςε περίπτωςθ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα, όλο το ποςό του 
τραπεηικοφ λογαριαςμοφ είναι ςτθ διάκεςθ του υποψιφιου δικαιοφχου. 

Ξάκε δυνθτικόσ δικαιοφχοσ μπορεί να πραγματοποιιςει πράξθ με προχπολογιςμό ςτα ανωτζρω 
όρια, ωςτόςο, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ μιασ πράξθσ αποτελεί θ διακεςιμότθτα των 
πόρων τθσ πρόςκλθςθσ. 
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Ψο κριτιριο βακμολογείται ανάλογα με το ποςοςτό των διακζςιμων άμεςα ρευςτοποιιςιμων Λδίων 
Ξεφαλαίων επί τθσ ςυνολικισ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ(μζγιςτθ δυνατι βακμολογία : 100). 

6. Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ 

Υροτεραιότθτα κα δοκεί ςτουσ κλάδουσ αποςταγμάτων και προϊόντων κυψζλθσ.  

Επιχειριςεισ ςτουσ τομείσ αυτοφσ λαμβάνουν το ςφνολο τθσ βακμολογίασ του κριτθρίου, οι 
υπόλοιπεσ λαμβάνουν μθδενικι βακμολογία 

7. Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν ςθμάτων 

Εξετάηεται θ περιγραφι του αντίςτοιχου πεδίου τθσ Αίτθςθσ Χτιριξθσ, για τθν τεκμθρίωςθ των 
οποίων κα πρζπει να προςκομιςτοφν τα αντίςτοιχα προτιμολόγια. Για υφιςτάμενα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ και  ςιματα ποιότθτασ  κα πρζπει να προςκομιςτοφν τα αντίςτοιχα Υιςτοποιθτικά. 

 

8. Ραραγωγι προϊόντων ποιότθτασ βάςει προτφπου (Βιολογικά,. ) 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Χτιριξθσ, όπου περιγράφεται θ 
παραγωγι βιολογικϊν προϊόντων ι ηωικϊν προϊόντων προερχόμενων από ειδικζσ εκτροφζσ ι 
προϊόντων που παράγονται με ςφςτθμα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ κακϊσ και το ποςοςτό τουσ επί 
των ςυνολικϊν παραγόμενων προϊόντων. Ψα ανωτζρω τεκμθριϊνονται από Βεβαίωςθ Αρμόδιου 
Διοικθτικοφ Φορζα, Φορζα Υιςτοποίθςθσ και με ςυμβάςεισ μεταξφ παραγωγϊν και εν δυνάμει 
δικαιοφχων. 

9. Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Χτιριξθσ. Για τθν τεκμθρίωςθ των 
δαπανϊν κα πρζπει να προςκομίηονται τα αντίςτοιχα προτιμολόγια  και τεχνικζσ περιγραφζσ. 

Βακμολογείται το ποςοςτό των δαπανϊν ςχετικϊν με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε ςχζςθ με το 
ςυνολικό εγκεκριμζνο προχπολογιςμό. 

 

10. Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν  

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Χτιριξθσ.Ειδικότερα, εξετάηεται εάν τα 
προτεινόμενα ζργα πλθροφν τουσ όρουσ που περιγράφονται ςτον ακόλουκο Σριςμό τθσ 
Ξαινοτομίασ: 
«Θ Ξαινοτομία ορίηεται ωσ «θ εφαρμοςμζνθ χριςθ τθσ γνϊςθσ με ςκοπό τθν παραγωγι ι/και 
παροχι νζων ι ουςιαςτικά βελτιωμζνων προϊόντων, διαδικαςιϊν ι/και υπθρεςιϊν που βρίςκουν 
άμεςθσ παραγωγικισ, χρθςτικισ ι/και εμπορικισ εφαρμογισ». Εναλλακτικά μπορεί να οριςκεί ότι θ 
καινοτομία ςυνίςταται ςτθν παραγωγι, τθν αφομοίωςθ και τθν εκμετάλλευςθ με επιτυχία των νζων 
επιτευγμάτων ι ιδεϊν ςτον οικονομικό και κοινωνικό τομζα.  
Δεδομζνου ότι, ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ θ παραγωγικι βάςθ αποτελείται κατά πλειοψθφία από 
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που αντιμετωπίηουν ςθμαντικά εμπόδια κατά τθν υιοκζτθςθ 
καινοτομιϊν, κρίνεται αναγκαίο ςτο πλαίςιο του παρόντοσ τοπικοφ προγράμματοσ θ καινοτομία των 
προσ χρθματοδότθςθ ιδιωτικϊν επενδφςεων να καταςτεί κφρια προτεραιότθτα, κακϊσ μπορεί να 
αποτελζςει διζξοδο βιωςιμότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςε ζργα που 
ενζχουν ςθμαντικό βακμό "τεχνολογικισ καινοτομίασ", θ οποία κα αφορά είτε ςε καινοτόμα νζα για 
τθν περιοχι προϊόντα, είτε ςε ςυνεργαςίεσ / υπθρεςίεσ / διεργαςίεσ (ςυςτιματα ιχνθλαςιμότθτασ), 
που προςτατεφουν τον καταναλωτι και το περιβάλλον και αξιοποιοφν με τον καλφτερο δυνατό 
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τρόπο τουσ διακζςιμουσ πόρουσ, αλλά και προβάλλουν όλο το νομό, ανοίγοντασ ορίηοντεσ 
εμπορικϊν βιϊςιμων ςυναλλαγϊν.  

Ωςτόςο, οι αγροτικζσ περιοχζσ, λόγω τθσ χαμθλισ πυκνότθτασ και του ςχετικά χαμθλοφ επιπζδου 
των ανκρϊπινων και φυςικϊν πόρων, ζχουν πιο αδφναμουσ δεςμοφσ με τα κζντρα ζρευνασ και 
ανάπτυξθσ και ενδεχομζνωσ να ςυναντοφν δυςκολίεσ ςτθν παραγωγι ριηικϊν καινοτομιϊν. Θ 
καινοτομία ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ μπορεί να ςυνεπάγεται μεταφορά και προςαρμογι των 
καινοτομιϊν που αναπτφχκθκαν αλλοφ, εκςυγχρονιςμό των παραδοςιακϊν μορφϊν τεχνογνωςίασ ι 
εξεφρεςθ νζων λφςεων ςε μακροχρόνια αγροτικά προβλιματα τα οποία δεν κατζςτθ δυνατόν να 
επιλυκοφν ικανοποιθτικά και με βιϊςιμο τρόπο από άλλεσ πολιτικζσ παρεμβάςεισ. Θ καινοτομία 
μπορεί να δϊςει νζεσ απαντιςεισ ςτα ειδικά προβλιματα των αγροτικϊν περιοχϊν. 

Πια Ξαινοτόμα Δράςθ μπορεί να είναι ριηοςπαςτικι, ι ςταδιακι (ανάλογα με τισ αλλαγζσ ςε 
υφιςτάμενεσ λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ) και μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα νζο προϊόν ι μια νζα 
υπθρεςία, ςτουσ τρόπουσ παραγωγισ τουσ ι ςτθν τεχνολογία που χρθςιμοποιείται, όπωσ και ςτθν 
διοικθτικι δομι ενόσ οργανιςμοφ (εςωτερικά ι εξωτερικά ςε ςχζςθ με τουσ πελάτεσ ι 
καταναλωτζσ). 
ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΞΑΛ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ  
Ωσ τεχνολογικι καινοτομία ορίηεται:  
α. Θ ειςαγωγι ςτθν αγορά ενόσ νζου ι ςθμαντικά βελτιωμζνου ςε ςχζςθ με τα βαςικά του 
χαρακτθριςτικά, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, το ενςωματωμζνο λογιςμικό ι άλλα μθ υλικά 
ςυςτατικά, προςτικζμενεσ χριςεισ ι τθ φιλικότθτα προσ τον χριςτθ, προϊόντοσ (υλικοφ αγακοφ ι 
υπθρεςίασ), ι,  
β. Θ ειςαγωγι ςτθν επιχείρθςθ μίασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ, 
μεκόδου παροχισ και διανομισ ι διαδικαςίασ υποςτιριξθσ για τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ. Ψο 
αποτζλεςμα (τθσ διαδικαςίασ) κα πρζπει να είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο τθσ παραγωγισ, 
τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ και διανομισ. Ξακαρά οργανωτικζσ ι 
διοικθτικζσ μεταβολζσ δεν περιλαμβάνονται ςτθν τεχνολογικι καινοτομία.  
Επιπρόςκετα, θ τεχνολογικι καινοτομία πρζπει να βαςίηεται ςτα αποτελζςματα νζων τεχνολογικϊν 
εξελίξεων, νζων ςυνδυαςμϊν υπαρχουςϊν τεχνολογιϊν ι ςτθ χρθςιμοποίθςθ άλλου είδουσ 
γνϊςεων που αποκτικθκαν από τθν επιχείρθςθ. Σι μεταβολζσ κακαρά αιςκθτικισ φφςεωσ δεν 
περιλαμβάνονται.  
ΠΘ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΘ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΞΑΛ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ  
Σργανωτικι μθ τεχνολογικι καινοτομία είναι θ εφαρμογι νζων μεκόδων ι μεταβολϊν των 
μεκόδων, όςον αφορά τθ δομι ι τθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ, που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ 
χριςθσ των γνϊςεων ςτθν επιχείρθςθ, τθσ ποιότθτασ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν ι τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των ροϊν εργαςίασ.  
Πθ τεχνολογικι καινοτομία εμπορίασ είναι θ εφαρμογι νζων ι βελτιωμζνων ςχεδίων ι μεκόδων 
πϊλθςθσ που αποςκοποφν ςτθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν ι ςτθν 
είςοδο ςε νζεσ αγορζσ.  
Α) Ραραδείγματα του τι μπορεί να αφορά θ τεχνολογικι καινοτομία  

Σ κατάλογοσ είναι ενδεικτικόσ και δεν εξαντλεί όλεσ τισ περιπτϊςεισ.  
1. Βιομθχανία / Υαραγωγι  
Ξαινοτομία προϊόντοσ / διαδικαςίασ  

 Ρζεσ μζκοδοι ςτθν παραςκευι τελικϊν και άλλων προϊόντων / υπθρεςιϊν με νζεσ πρϊτεσ φλεσ  
 Χριςθ νζων φιλικϊν προσ το περιβάλλον υλικϊν 

Υροϊόντα βιοτεχνολογίασ  

 Ρζεσ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ ςτον πρωτογενι τομζα  
 Φάρμακα βιολογικισ βάςθσ  
 Ρζεσ διαγνωςτικζσ μζκοδοι ςτθν ιατρικι ι ςτθν παραγωγι  
 Ψεχνολογίεσ αιςκθτιρων  
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 Υροϊόντα για τθν παροχι προςταςίασ του χριςτθ ι περιβάλλοντοσ  
 Χυςτιματα ολικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων ι αποβλιτων  
 Αξιοποίθςθ απορριμμάτων / αποβλιτων.  
 Πείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ανά μονάδα προϊόντοσ / υπθρεςίασ  
 Ενςωμάτωςθ «πράςινων» τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι / παροχι υπθρεςιϊν  
 Πζκοδοσ μζτρθςθσ και ελζγχου διαδικαςιϊν ι/και ποιότθτασ των προϊόντων με αιςκθτιρεσ  
 Χυςτιματα που μετροφν και ελζγχουν τα αποκζματα των προϊόντων  
 Ειςαγωγι μεκόδων που ςτθρίηονται ςε ψθφιακζσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ 

(π.χ. αυτοματοποιθμζνθ γραμμι παραγωγισ)  
 Ειςαγωγι προγραμμάτων προςομοίωςθσ για τον ζλεγχο και τθ βελτιςτοποίθςθ των τελικϊν ι 

και των ενδιάμεςων μεκόδων τθσ παραγωγισ και των προϊόντων  

Άλλεσ περιπτϊςεισ καινοτομίασ : 

 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ για καινοτόμεσ εφαρμογζσ (π.χ. αγροτικό τομζα) 
 Ανάπτυξθ ευζλικτου και φιλικοφ προσ το χριςτθ λογιςμικοφ  
 Ωπθρεςίεσ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ πρωτότυπου προϊόντοσ / διεργαςίασ / παροχισ 

υπθρεςίασ.  
 Ανάπτυξθ και παροχι υπθρεςιϊν εξομοίωςθσ και μοντελοποίθςθσ.  
 Εξϋ αποςτάςεωσ ςυντιρθςθ λογιςμικοφ και παροχι ςυμβουλϊν  
 Υαροχι νζων εφαρμογϊν και προγραμμάτων πολυμζςων  
 Εφαρμογζσ εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ  
 Εφαρμογι κερμογραφικϊν και μεκόδων / τεχνικϊν μθ – καταςτροφικϊν ελζγχων ςτθν 

αποτίμθςθ τεχνικϊν ςυςτθμάτων.  
 Εφαρμογζσ τθλεματικισ και ψθφιακϊν ςυςτθμάτων μετάδοςθσ.  
 Εφαρμογζσ τθλε-ιατρικισ  

 

Β) Ραραδείγματα του τι μπορεί να είναι μθ τεχνολογικι καινοτομία  
Είναι ςθμαντικό να γίνει διάκριςθ μεταξφ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ προϊόντων και διαδικαςιϊν 
και τθσ μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ (οργάνωςθσ και εμπορίασ). Για παράδειγμα:  

 Ψα πιςτοποιθτικά ISO ι θ ειςαγωγι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου ποιότθτασ είναι 
τεχνολογικι καινοτομία μόνο όταν ςυνδζονται άμεςα με τθν ειςαγωγι νζων ι ςθμαντικά 
βελτιωμζνων διαδικαςιϊν.  
 Θ δθμιουργία μίασ απλισ ιςτοςελίδασ με πλθροφορίεσ, χωρίσ on-line νζεσ και πρωτότυπεσ 

υπθρεςίεσ δεν αποτελεί καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπεσ υπθρεςίεσ τότε αποτελεί 
παράδειγμα μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ  
 Σι οργανωτικζσ καινοτομίεσ κεωροφνται τεχνολογικζσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που βαςίηονται ςε 

νζεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ και επιφζρουν μετριςιμεσ αλλαγζσ ςτθν απόδοςθ, για παράδειγμα 
αφξθςθ ςτθν παραγωγικότθτα ι ςτισ πωλιςεισ.  

Τι δεν είναι καινοτομία οποιαςδιποτε μορφισ  
Ζνα ςθμαντικό κριτιριο για όλα τα είδθ καινοτομίασ είναι ότι πρζπει να περιζχουν μία ςθμαντικι 
αλλαγι / διαφοροποίθςθ ςτα υπάρχοντα προϊόντα (αγακά ι υπθρεςίεσ), τισ διαδικαςίεσ, τισ 
μεκόδουσ εμπορίασ ι τισ οργανωτικζσ δομζσ και πρακτικζσ τθσ επιχείρθςθσ. Δεν είναι λοιπόν 
καινοτομία αλλαγζσ οι οποίεσ:  
(1) ζχουν μικρι ςθμαςία ι εμβζλεια ι δεν επιφζρουν ικανό βακμό νεωτεριςμοφ ςτθν επιχείρθςθ 
όπωσ:  

 διακοπι χριςθσ μίασ διαδικαςίασ, μεκόδου εμπορίασ ι εμπορικισ εκμετάλλευςθσ ενόσ 
προϊόντοσ,  
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 αλλαγζσ προερχόμενεσ αποκλειςτικά από μεταβολζσ των τιμϊν των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν, 
 απλι αντικατάςταςθ ι αναβάκμιςθ ενόσ προϊόντοσ ι διαδικαςίασ ι ςυςκευαςίασ  
 παραγωγι επί παραγγελία  
 εποχιακζσ και άλλεσ κυκλικζσ μεταβολζσ.  

(2)  επιφζρουν “άλλεσ δθμιουργικζσ βελτιϊςεισ”, όπου ο νεωτεριςμόσ δεν αφορά τθ χριςθ ι τα 
αντικειμενικά χαρακτθριςτικά απόδοςθσ των προϊόντων, οφτε τον τρόπο παραγωγισ ι και διανομισ 
τουσ, αλλά τθν αιςκθτικι ι άλλεσ υποκειμενικζσ ιδιότθτεσ, όπωσ αλλαγζσ που εξαρτϊνται ςε μεγάλο 
βακμό ςτθ μόδα ι γενικά αλλαγζσ αιςκθτικισ φφςεωσ. 

11. Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

Ελζγχεται αφενόσ, θ ςαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ (Αίτθςθ Χτιριξθσ και 
Χυμπλθρωματικά Χτοιχεία αίτθςθσ) και αφετζρου, θ πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τα αναγραφόμενα ςτθν Αίτθςθ Χτιριξθσ. 

Σ φυςικόσ φάκελοσ κα πρζπει να περιζχει: το αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, όπωσ 
παράγεται από το ΥΧΞΕ, όλα τα ζντυπα του Υαραρτιματοσ Λ που απαιτοφνται, κακϊσ και τα 
δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ, τα οποία δφναται να εκπλθρϊνουν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και 
επιλογισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

Επιπλζον, ο φυςικόσ φάκελοσ κα πρζπει να περιζχει ςε θλεκτρονικι μορφι (π.χ. CD) τα ζντυπα: 

 Λ_1 Αίτθςθ ςτιριξθσ και Λ_2α
 Χυμπλθρωματικά Χτοιχεία ςε αρχεία .pdf και .doc αντίςτοιχα 

 Υροχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ (Λ_2β) ςε αρχείο .xls 

 Πελζτθ Βιωςιμότθτασ (Λ_8) ςε αρχείο .xls 

Διευκρινίηεται ότι, αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά  βακμολογοφνται με μθδζν (0). 

12. εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ 

Εξετάηεται 
1. θ πλθρότθτα του προχπολογιςμοφ (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία Ωποζργα/κόςτθ για τθν 

υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου), 
2. αν θ κοςτολόγθςθ τθσ πράξθσ είναι εφλογθ με τθν επιςφναψθ δικαιολογθτικϊν που να 

αποδεικνφουν το «εφλογο κόςτοσ» των αιτοφμενων προσ ενίςχυςθ δαπανϊν.  
Σι δαπάνεσ, ωσ προσ το εφλογο του κόςτουσ τουσ, αξιολογοφνται με χριςθ κατάλλθλου ςυςτιματοσ 
αξιολόγθςθσ, όπωσ δαπάνεσ αναφοράσ (πίνακασ τιμϊν Πονάδασ), ςφγκριςθ των διαφόρων 
προςφορϊν ι διαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ προςφορϊν ομοειδϊν προϊόντων άλλων πράξεων από τθν 
επιτροπι αξιολόγθςθσ. 

Επίςθσ, θ ΣΨΔ κα λάβει υπόψθ και τουσ  επίςθμουσ τιμοκαταλόγουσ των προμθκευτϊν κακϊσ και 
ςχετικζσ μελζτεσ προςδιοριςμοφ του εφλογου κόςτουσ που ζχουν καταρτιςτεί για τον ςκοπό αυτό 
και ζχουν υποςτθρίξει βάςεισ δεδομζνων τιμϊν αναφοράσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και κτιριακϊν 
υποδομϊν, εφόςον αυτζσ είναι διακζςιμεσ και επικαιροποιθμζνεσ. 

Για τον υπολογιςμό του εφλογου κόςτουσ, ο υποψιφιοσ προςκομίηει οικονομικζσ προςφορζσ για 
λοιπζσ δαπάνεσ πλθν κτιριακϊν υποδομϊν. Εφόςον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόςτοσ αυτϊν 
υπερβαίνει, ςε αξία τα 1.000€,ι τα 5.000€ ςυνολικοφ ποςοφ ανά είδοσ απαιτοφνται τρεισ (3) 
ςυγκρίςιμεσ προςφορζσγια το εν λόγω τεμάχιοι είδοσ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ τουλάχιςτον μία 
(1). Σι ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ αφοροφν ομοειδι και εφάμιλλα προϊόντα. Θ ΣΨΔ καλείται να 
αξιολογιςει τόςο τισ οικονομικζσ παραμζτρουσ των προςφορϊν, όςο και τισ ποιοτικζσ. Ζτςι είναι 
δυνατό να γίνει δεκτι μια προςφορά θ οποία δεν είναι θ πιο ςυμφζρουςα οικονομικά, αρκεί ο 
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δικαιοφχουσ να τεκμθριϊνει και θ ΣΨΔ να αποδζχεται, τθν μοναδικότθτα ι τθν υψθλι ποιότθτα ι τισ 
ειδικζσ προδιαγραφζσ  που προςφζρει το προμθκευόμενο προϊόν.  

Για τεκμθρίωςθ τθσ εξαςφάλιςθσ πρϊτων υλϊν που αφορά τισ Ωπο-Δράςεισ 19.2.2.2, 
19.2.3.1.προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά όπωσ ιδιωτικά ςυμφωνθτικά ι/και  Διλωςθ ΣΧΔΕ και 
Ε3. 

Τςον αφορά ςτισ δαπάνεσ που αφοροφν κτιριακζσ υποδομζσ ο ζλεγχοσ του «εφλογου κόςτουσ» κα 
πραγματοποιείται μζςω  του  Υίνακα Ψιμϊν Πονάδοσ τθσ ΣΨΔ  που περιλαμβάνεται ςτα 
παραρτιματα τθσ Υρόςκλθςθσ  (Υαράρτθμα ΛΛ_8 ) και των αναλυτικϊν προμετριςεων κτιριακϊν 
εργαςιϊν  που ςυνοδεφονται από αντίςτοιχα προμετρθτικά ςχζδια. 

13. εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Εξετάηεται εάν θ προτεινόμενθ πράξθ δφναται να υλοποιθκεί εντόσ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ 
που ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ(τρία (3) ζτθ από τθν ςτιγμι τθσ ζνταξθσ) και ειδικότερα, εξετάηεται αν 
το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ τθσ προτεινόμενθσ  πράξθσ εμπίπτει εντόσ τθσ περιόδου 
επιλεξιμότθτασ του ΥΑΑ 2014-2020. Επίςθσ κα ελζγχεται ο ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα βάςθ του μεγζκουσ του 
ζργου. 

 

14. Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Χτιριξθσ. Θ βακμολόγθςθ κα γίνεται με 
βάςθ τθν εξαςφάλιςθ του ςυνόλου/τμιματοσ των απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν, όπου ο υποψιφιοσ κα λαμβάνει τθν μζγιςτθ βακμολογία, ανάλογα με τα δθλωκζντα ςτα 
ςχετικά πεδία του παρατιματοσ Αίτθςθσ Χτιριξθσ.  

Χε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν ζχει κακόλου άδειεσ και εγκρίςεισ αλλά ζχει υποβάλει τισ 
αιτιςεισ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για τισ απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ, κα λαμβάνει 
τθν μικρότερθ βακμολογία. Χθμειϊνεται ότι ςτθν πρόταςθ κα πρζπει να υπάρχουν ςε αντίγραφο οι 
ανωτζρω αιτιςεισ με αρικμοφσ  πρωτοκόλλου. 

Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω υποβάλλονται κατά περίπτωςθ: 

 Άδεια Οειτουργίασ,  

 Άδεια Εγκατάςταςθσ,  

 Άδεια Ξάλυψθσ,  

 Επιμζρουσ Άδειεσ, εγκρίςεισ 

 Αιτιςεισ για τθν ζκδοςθ των προθγοφμενων 

 

15. Σφςταςθ Φορζα 

Εξετάηεται εάν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ (ατομικι επιχείρθςθ, εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ)  που κα 
είναι αρμόδιοσ για τθν εκτζλεςθ/υλοποίθςθ τθσ πράξθσ  

Για το ςκοπό αυτό προςκομίηεται θ Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Εργαςιϊν από τθν αρμόδια Δ.Σ.Ω. ι 
εκτφπωςθ από το ΨΑΧΛSNET. 
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6. ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Γενικά: 

1. Ψα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά μποροφν να είναι πρωτότυπα, ακριβι αντίγραφα ι νομίμωσ 

επικυρωμζνα. Χε περίπτωςθ υποβολισ φωτοαντιγράφων κα πρζπει επιπλζον να 

υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να αναφζρεται ότι "τα φωτοαντίγραφα που 

προςκομίηονται ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ είναι πιςτά αντίγραφα των πρωτοτφπων". 

2. Σι απαιτοφμενεσ Ωπεφκυνεσ Δθλϊςεισ είναι τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986 (Αϋ 

75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. Χε περίπτωςθ που ο 

υποψιφιοσ είναι νομικό πρόςωπο τισ ςχετικζσ Ωπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αφοροφν το ίδιο το 

νομικό πρόςωπο υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ. 

3. Δικαιολογθτικά αλλοδαπϊν υποψθφίων, εφόςον εκδίδονται από αλλοδαπι αρχι πρζπει να 

είναι επίςθμα μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά. Χε διαφορετικι περίπτωςθ δεν λαμβάνονται 

υπόψθ. Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδεται 

κάποιο/κάποια από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ 

που αναφζρονται ανωτζρω, αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψθφίου ι, αν 

οφτε αυτι προβλζπεται, από Ωπεφκυνθ Διλωςι του ενϊπιον δικαςτικισ ι άλλθσ αρχισ τθσ 

χϊρασ εγκατάςταςισ του, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν 

εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά και ότι ο υποψιφιοσ πλθρεί τα κατά τα 

ανωτζρω απαιτοφμενα. 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΡΛΗΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΩΝ ΚΙΤΗΙΩΝ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α Υεριγραφι δικαιολογθτικοφ 

1 Αποδεικτικό κατάκεςθσ/υποβολισ τθσ Αίτθςθσ ςτιριξθσ 

2 Αίτθςθ Χτιριξθσ (Υαράρτθμα I_1) ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (π.χ. CD)  

3 

Χυμπλθρωματικά Χτοιχεία Αίτθςθσ  (Υαράρτθμα I_2α ) ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι  (π.χ. 
CD)  

4 

Υροχπολογιςμόσ πρόταςθσ (Υαράρτθμα  Λ_2β) ςε  θλεκτρονικι μορφι-αρχείο .xls   (π.χ. CD). Χε 
ζντυπθ μορφι περιλαμβάνεται ςτο Χυμπλθρωματικά Χτοιχεία Αίτθςθσ  (Υαράρτθμα I_2α ) 

5 

Πελζτθ Βιωςιμότθτασ υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ   (Υαράρτθμα Λ_8) ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι 
μορφι-αρχείο .xls   (π.χ. CD)    

6 

Διλωςθ ςχετικά με τθν ιδιότθτα ΠΠΕ, με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ (Υαράρτθμα 
I_6) 

7 Διλωςθ deminimis, με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ(Υαράρτθμα I_7) 

8 Ωπεφκυνθ Διλωςθ Δικαιοφχου με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ  (Υαράρτθμα I_9) 

9 Αποδεικτικά κατοχισ / χριςθσ του ακινιτου  

10 Υιςτοποιθτικό Βαρϊν και πιςτοποιθτικό μθ διεκδικιςεων  
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11 Βεβαίωςθ Χριςεων Γθσ (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ). 

12 Ψοπογραφικό διάγραμμα  

13 Διάγραμμα κάλυψθσ  

14 
Αρχιτεκτονικά ςχζδια (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ), με Αναλυτικι 
εμβαδομζτρθςθ  

15 
Αναλυτικζσ  Υρομετριςεισ  κτιριακϊν εργαςιϊν ςε αντιςτοιχία με τισ ποςότθτεσ του 
προχπολογιςμοφ 

16 Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων ι Ω.Δ. (όπου απαιτείται) 

17 

Για νομικά πρόςωπα: Ξαταςτατικό εταιρικοφ ςχιματοσ ι ςχζδιο καταςτατικοφ (το πιο 
πρόςφατο κωδικοποιθμζνο και οι τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ αυτοφ, μαηί με τα 
αντίςτοιχα ΦΕΞ δθμοςίευςθσ όπου αυτι προβλζπεται)  .  Χτοιχεία/Απόφαςθ οριςμοφ νόμιμου 
εκπροςϊπου, Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του φορζα  για υποβολι πρόταςθσ,  Υίνακεσ 
μετόχων/εταίρων, Υιςτοποιθτικά ΓΕΠΘ (κατά περίπτωςθ)  

18 Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ εξαςφάλιςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία (όπου 
απαιτείται) 

19 

Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ: Ζναρξθ εργαςιϊν taxisnet (από Δ.Σ.Ω ι εκτφπωςθ taxisnet), 
εκτφπωςθ taxisnet με υφιςτάμενουσ ΞΑΔ, εκτφπωςθ από taxisnet του νομίμου εκπροςϊπου τθσ 
εταιρείασ. Για νζεσ επιχειριςεισ: διλωςθ ΞΑΔ ι/και ςχετικι απόφαςθ φορζα 

20 Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ: Άδεια λειτουργίασ (όπου απαιτείται) 

21 Υροτιμολόγια/προςφορζσ  

22 

Φορολογικά Χτοιχεία  τριϊν  τελευταίων χριςεων. Ζντυπα: Ε1, Ρ, Ε3, Ε5, Ε7, Ε9, Εκκακαριςτικά 
ςθμειϊματα,  Λςολογιςμοί τελευταίων  κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων (κατά 
περίπτωςθ).Υίνακασ Υροςωπικοφ, Αποδεικτικό υποβολισ διλωςθσ αποδοχϊν & ςυντάξεων 
ςυνοδευόμενο από ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ απαςχόλθςθσ εργαηομζνων(όπου απαιτείται). 

23 Αντίγραφο  ταυτότθτασ ι διαβατθρίου 

 

24 

Δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ κάλυψθσ Λδιωτικισ Χυμμετοχισ (Ωπεφκυνθ Διλωςθ-Υαράρτθμα 
Λ_10 ι Βεβαίωςθ Ψράπεηασ ι ςχετικό Ψραπεηικό Ζγγραφο), κακϊσ και Ωπεφκυνθ Διλωςθ 
ςυνδικαιοφχων ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ (όπου απαιτείται) 

25 

Άδεια Ωπθρεςιακοφ Χυμβουλίου ι άλλου Αρμόδιου Σργάνου  (ςε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ 
είναι Δθμόςιοσ Ωπάλλθλοσ, κτλ),  Ωπεφκυνθ διλωςθ, Ξαταςτατικό ςχετικοφ οργανιςμοφ (όπου 
απαιτείται) 

Β. ΛΟΙΡΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΡΛΗΩΣΗΣ ΤΩΝ  ΚΙΤΗΙΩΝ ΕΡΙΛΟΓΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 Ψίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΛ / ΨΕΛ - Υτυχίο ΛΕΞ ι ΕΥΑΧ - Βεβαίωςθ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

2 

Βεβαίωςθ εργοδότθ/φορζα, ςυνοδευόμενθ από οποιοδιποτε ζγγραφο δθμοςίου φορζα που 
αποδεικνφει τισ θμζρεσ αςφάλιςθσ κακϊσ και το αντικείμενό τθσ (π.χ. Οογαριαςμό 
Αςφαλιςμζνου από ΛΞΑ, Βεβαίωςθ ΕΦΞΑ κτλ) 
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3 

Για υφιςτάμενα ςυςτιματα διαχείριςθσ και  ςιματα ποιότθτασ: Υιςτοποιθτικό Εφαρμογισ 
ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν ςθμάτων . Για νζεσ επιχειριςεισ  ςχετικά προτιμολόγια. 

4 

Για τεκμθρίωςθ τθσ Υαραγωγισ προϊόντων ποιότθτασ βάςει προτφπου, αλλά και τθσ 
Επεξεργαςίασ  πρϊτων υλϊν παραγόμενων με μεκόδουσ βάςει προτφπων : Βεβαίωςθ Αρμόδιου 
Διοικθτικοφ Φορζα, Φορζα Υιςτοποίθςθσ και ςυμβάςεισ μεταξφ παραγωγϊν και εν δυνάμει 
δικαιοφχων.  

Αποδεικτικά εξαςφάλιςθσ πρϊτων υλϊν όπωσ ιδιωτικά ςυμφωνθτικά ι/και  Διλωςθ ΣΧΔΕ και 
Ε3. 

5 

Δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ τθσ ετοιμότθτασ ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ (π.χ. Άδεια 
Ξάλυψθσ, Επιμζρουσ Άδειεσ, εγκρίςεισ, αιτιςεισ  για ζκδοςθ αδειϊν –εγκρίςεων κτλ) 

 

 


