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ΠΙΝΑΚΑ ΚΔΠ1 : Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπο L123α 

     
Κπιηήπια-Τποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%) 
/Βαθμολογία 

Γικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 

1 2 3 4 5 

Α1 
Πλήπηρ και οπθή ζςμπλήπυζη ηος θακέλος 
ςποτηθιόηηηαρ 

2%     

  πιήξεο θάθεινο 1     

  
ειιηπήο θάθεινο πνπ δε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 
ζηελ αμηνιφγεζε 0,5 

  
  

  
ειιηπήο θάθεινο πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 
ζηελ αμηνιφγεζε 0 

  
  

Α2 Δηοιμόηηηα ςλοποίηζηρ ηηρ ππόηαζηρ 15% 
μελέηερ, άδειερ, 

ππυηοκολλημένερ αιηήζειρ 
  

  
εμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ 
κειεηψλ, αδεηψλ θαη ησλ άιισλ απαηηνχκελσλ 
δηαδηθαζηψλ 1 

  
  

  
εμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ 
θαη αδεηψλ 0,51-0,75 

  
  

  
ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη 
αλακνλή έγθξηζεο ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ 
θαη έθδνζεο αδεηψλ 0,01-0,5 

  
  

  αλππαξμία κειεηψλ θαη αδεηψλ 0     

Β1 
Δπαγγελμαηική 
εμπειπία/εκπαίδεςζη/καηάπηιζη 

4%   [Παξαηήξεζε 5.2.1]  

Β1.1 

πξνεγνχκελε απνδεδεηγκέλε απαζρφιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 

  

βεβαηψζεηο εξγνδφηε, 
θαηάιιειε βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο, θαηαζηαηηθφ 

Τν θξηηήξην γηα ηνπο 
Σπλ/κνπο 
βαζκνινγείηαη σο 
εμήο : 

  θαζόινπ 0   θαζφινπ : 0 

  έωο 2 ρξόληα 0,1   έσο 2 ρξφληα : 0,25 

  έωο 5 ρξόληα 0,2   έσο 5 ρξφληα : 0,5 

  
πάλω από 5 ρξόληα 

0,4 
  

πάλσ απφ 5 ρξφληα : 
1 

Β1.2 

χπαξμε ηίηινπ ζπνπδψλ (π.ρ. ΔΠΑΣ, ΙΔΚ, ΑΔΙ, 
ΤΔΙ) ζρεηηθνχ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 0/0,4 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα 
ηίηισλ ζπνπδψλ 

Γελ ηζρχεη γηα 
ζπλ/κνπο 

Β1.3 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ 75 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 0/0,2 

βεβαίσζε πηζηνπνηεκέλνπ 
ΚΔΚ 

Γελ ηζρχεη γηα 
ζπλ/κνπο 

Β2 
Ο ςποτήθιορ δικαιούσορ δεν έσει 
επισοπηγηθεί για οποιοδήποηε έπγο ζηα 
πλαίζια κοινοηικών ή εθνικών ενιζσύζευν 

2% ςπεύθςνη δήλυζη  [Παξαηήξεζε 5.2.2] 

  
Ο ππνςήθηνο δηθαηνχρνο δελ έρεη επηρνξεγεζεί 
γηα νπνηνδήπνηε έξγν ζηα πιαίζηα θνηλνηηθψλ ή 
εζληθψλ εληζρχζεσλ 

0/1     

Β3 Πποώθηζη γςναικείαρ επισειπημαηικόηηηαρ 5%     

  ν δηθαηνχρνο είλαη γπλαίθα (θπζηθφ πξφζσπν) 
0/1 

αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ   

  ν δηθαηνχρνο είλαη γπλαηθείνο ζπλεηαηξηζκφο 
0/1 

θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ   

  
ν δηθαηνχρνο είλαη εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο 
είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο γπλαίθεο 0/1 

θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ   

Β4 Πποώθηζη νεανικήρ επισειπημαηικόηηηαρ 5%     

  
ν δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 30 εηψλ 
(θπζηθφ πξφζσπν) 0/1 

αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ   
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΔΠ1 : Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπο L123α 

     
Κπιηήπια-Τποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%) 
/Βαθμολογία 

Γικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 

1 2 3 4 5 

  
ν δηθαηνχρνο είλαη εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο 
είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο  λένη ≤ 30 εηψλ 

0/1 

αληίγξαθα ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, θαηαζηαηηθφ ή 

ζρέδην θαηαζηαηηθνχ   

Γ1 κοπιμόηηηα ηηρ ππόηαζηρ 10%     

Γ1.1 
ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο 
ηεο πεξηνρήο ρσξνζέηεζεο ηεο πξφηαζεο 0-0,5 

  
  

Γ1.2 
ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο 
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 0-0,5 

  
 [Παξαηήξεζε 
5.2.9.1] 

Γ2 Ποιόηηηα ηηρ ππόηαζηρ 12%     

Γ2.1 

Τήξεζε πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο (π.ρ. ΤΣΠ) θαη 
ζπκκεηνρή ζε δίθηπα νκνεηδψλ ή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ 
ππάξρνπλ 0/0,2 

  

  

Γ2.2 Παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο 
  

απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ην 
ραξαθηεξηζκφ ησλ 

πξντφλησλ  [Παξαηήξεζε 5.2.7] 

  

πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ παξαγωγή πξνϊόληωλ 
ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή δωηθώλ πξνϊόληωλ 

πξνεξρόκελωλ από εηδηθέο εθηξνθέο ή νίλνπο 
ΟΠΑΠ ή ηνπηθνύο νίλνπο ή πξνϊόληωλ πνπ 

παξάγνληαη κε ζύζηεκα νινθιεξωκέλεο 
δηαρείξηζεο ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 50% ηωλ 

παξαγόκελωλ πξνϊόληωλ 0,4 

  

  

  

πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ παξαγωγή πξνϊόληωλ 
ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή δωηθώλ πξνϊόληωλ 

πξνεξρόκελωλ από εηδηθέο εθηξνθέο ή νίλνπο 
ΟΠΑΠ ή ηνπηθνύο νίλνπο ή πξνϊόληωλ πνπ 

παξάγνληαη κε ζύζηεκα νινθιεξωκέλεο 
δηαρείξηζεο ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ 

30% θαη έωο 50% ηωλ παξαγόκελωλ πξνϊόληωλ 0,3 

  

  

  

πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ παξαγωγή πξνϊόληωλ 
ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή δωηθώλ πξνϊόληωλ 

πξνεξρόκελωλ από εηδηθέο εθηξνθέο ή νίλνπο 
ΟΠΑΠ ή ηνπηθνύο νίλνπο ή πξνϊόληωλ πνπ 

παξάγνληαη κε ζύζηεκα νινθιεξωκέλεο 
δηαρείξηζεο ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ 

10% θαη κέρξη 30% ηωλ παξαγόκελωλ 
πξνϊόληωλ 0,2 

  

  

  

πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ παξαγωγή πξνϊόληωλ 
ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή δωηθώλ πξνϊόληωλ 

πξνεξρόκελωλ από εηδηθέο εθηξνθέο ή νίλνπο 
ΟΠΑΠ ή ηνπηθνύο νίλνπο ή πξνϊόληωλ πνπ 

παξάγνληαη κε ζύζηεκα νινθιεξωκέλεο 
δηαρείξηζεο ζε πνζνζηό κηθξόηεξν ηνπ 10% ηωλ 

παξαγόκελωλ πξνϊόληωλ 0 

  

  

Γ2.3 επεμεξγαζία βηνινγηθψλ πξψησλ πιψλ 

  

απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ην 
ραξαθηεξηζκφ ησλ πξψησλ 

πιψλ  [Παξαηήξεζε 5.2.7] 

  

πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ επεμεξγαζία πξνϊόληωλ 
βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ή βηνινγηθήο εθηξνθήο 

ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 50% ηωλ 
ρξεζηκνπνηνύκελωλ πξώηωλ πιώλ 0,4 
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΔΠ1 : Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπο L123α 

     
Κπιηήπια-Τποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%) 
/Βαθμολογία 

Γικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 

1 2 3 4 5 

  

πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ επεμεξγαζία πξνϊόληωλ 
βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ή βηνινγηθήο εθηξνθήο 
ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ 30% θαη έωο 

50% ηωλ ρξεζηκνπνηνύκελωλ πξώηωλ πιώλ 0,3 

  

  

  

πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ επεμεξγαζία πξνϊόληωλ 
βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ή βηνινγηθήο εθηξνθήο 
ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ 10% θαη έωο 

30% ηωλ ρξεζηκνπνηνύκελωλ πξώηωλ πιώλ 0,2 

  

  

  

πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ επεμεξγαζία πξνϊόληωλ 
βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ή βηνινγηθήο εθηξνθήο 

ζε πνζνζηό κηθξόηεξν ηνπ 10% ηωλ 
ρξεζηκνπνηνύκελωλ πξώηωλ πιώλ 0 

  

  

Γ3 Καινοηόμορ  σαπακηήπαρ ηηρ ππόηαζηρ 7%   [Παξαηήξεζε 5.2.3]  

Γ3.1 ηερλνινγηθή θαηλνηνκία 0/0,5     

Γ3.2 νξγαλσηηθή θαηλνηνκία 0/0,5     

Γ4 Ρεαλιζηικόηηηα και αξιοπιζηία ηος κόζηοςρ  10% 

ζσέδια, αναλςηική 
ππομέηπηζη επγαζιών και 

αναλςηικόρ 
πποϋπολογιζμόρ 

 [Παξαηήξεζε 5.2.6] 

  100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 1     

  
5 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
10 0,75 

  
  

  
10 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
30 0,25 

  
  

  100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 0     

Γ5 
Ρεαλιζηικόηηηα ηος σπονοδιαγπάμμαηορ 
ςλοποίηζηρ 

4%     

Γ5.1 
Χξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε ην είδνο θαη ην 
κέγεζνο ηνπ έξγνπ 0/0,5 

  
  

Γ5.2 
Οξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο 
θάζεσλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 0/0,5 

  
  

Γ6 

ηην ππόηαζη πεπιλαμβάνονηαι 
ςποδομέρ/διαππςθμίζειρ πος εξςπηπεηούν 
ηην πποζβαζιμόηηηα αηόμυν μειυμένηρ 
κινηηικόηηηαρ 

4% απσιηεκηονικά ζσέδια   

  

Σηελ πξφηαζε πεξηιακβάλνληαη 
ππνδνκέο/δηαξξπζκίζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ 
πξνζβαζηκφηεηα αηφκσλ κεησκέλεο 
θηλεηηθφηεηαο 

0/1     

Γ1 Γημιοςπγία νέυν θέζευν απαζσόληζηρ 10% 

οι ςθιζηάμενερ θέζειρ 
απαζσόληζηρ 

αποδεικνύονηαι ζύμθυνα 
με ηην παπαηήπηζη 3 ηυν 
κπιηηπίυν επιλεξιμόηηηαρ 

[Παξαηήξεζε 5.2.4]  

Γ1.1 αχμεζε απαζρφιεζεο 0-0,5     

Γ1.2 ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην χςνο επέλδπζεο 0-0,5     

Γ2 ςμβολή ζηην πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ 10%   [Παξαηήξεζε 5.2.5]  

Γ2.1 
Πνζνζηφ ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ πνπ 
θαιχπηνληαη απφ ΑΠΔ 0-0,2 

Λνγαξηαζκνί ΓΔΗ ηνπ 
ηειεπηαίνπ έηνπο   

Γ2.2 
Πξφβιεςε ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ 0/0,2 
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΔΠ1 : Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπο L123α 

     
Κπιηήπια-Τποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%) 
/Βαθμολογία 

Γικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 

1 2 3 4 5 

Γ2.3 
Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ηελ 
εθαξκνγή ζρεηηθνχ ζπζηήκαηνο 0-0,2 

Λνγαξηαζκνί ΓΔΗ ηνπ 
ηειεπηαίνπ έηνπο   

Γ2.4 
Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ κε ηελ εθαξκνγή 
ζρεηηθνχ ζπζηήκαηνο 0-0,2 

  
  

Γ2.5 
Πξφβιεςε ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο (π.ρ. ISO 14000, EMAS) 0/0,2   

  

    100%     
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ΠΙΝΑΚΑ : ΚΔΠ2 Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπα L311, L312, L313 

Κπιηήπια / Τποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%) / Βαθμολογία 

Γικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 

Γπάζη : L312-
3  

Γπάζειρ : L311-2, L313-6 
[μόνο για επενδςηικέρ 

πποηάζειρ πος αθοπούν 
παπαδοζιακά καθενεία ή 

σώποςρ εζηίαζηρ 'Φηλοπείηη 
Γεύζειρ'] 

Τπόλοιπο 
Γπάζευν  

L311-2, L313-6  

Γπάζειρ :  
L311-1, 
L313-5  

Τπόλοιπερ 
δπάζειρ 

Τπομέηπυν 
L311, L312, 

L313 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Α1 
Πλήπηρ και οπθή ζςμπλήπυζη ηος 
θακέλος ςποτηθιόηηηαρ 

3% 3% 3% 3% 3%     

  πιήξεο θάθεινο 1 1 1 1       

  

ειιηπήο θάθεινο πνπ δε δεκηνπξγεί 
πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε 0,5 0,5 0,5 0,5   

  
  

  

ειιηπήο θάθεινο πνπ δεκηνπξγεί 
πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε 0 0 0 0   

  
  

Α2 Δηοιμόηηηα ςλοποίηζηρ ηηρ ππόηαζηρ 15% 15% 15% 15% 15% 
μελέηερ, άδειερ, 

ππυηοκολλημένερ 
αιηήζειρ 

  

  

εμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απαηηνχκελσλ κειεηψλ, αδεηψλ θαη ησλ 
άιισλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ 1 1 1 1   

  

  

  
εμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ 
κειεηψλ θαη αδεηψλ 0,51-0,75 0,51-0,75 0,51-0,75 0,51-0,75   

  
  

  

ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο 
θαη αλακνλή έγθξηζεο ησλ απαηηνχκελσλ 
κειεηψλ θαη έθδνζεο αδεηψλ 0,01-0,5 0,01-0,5 0,01-0,5 0,01-0,5   

  

  

  αλππαξμία κειεηψλ θαη αδεηψλ 0 0 0 0       

Β1 
Δπαγγελμαηική 
εμπειπία/εκπαίδεςζη/καηάπηιζη 

4% 6% 6% 4% 4%   [Παξαηήξεζε 5.2.1] 

Β1.1 

πξνεγνχκελε απνδεδεηγκέλε απαζρφιεζε 
ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηεο 
πξφηαζεο 

          

βεβαηψζεηο 
εξγνδφηε, 
θαηάιιειε 
βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο, 

θαηαζηαηηθφ 

Τν θξηηήξην γηα ηνπο 
Σπλ/κνπο 
βαζκνινγείηαη σο 
εμήο : 
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ΠΙΝΑΚΑ : ΚΔΠ2 Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπα L311, L312, L313 

Κπιηήπια / Τποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%) / Βαθμολογία 

Γικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 

Γπάζη : L312-
3  

Γπάζειρ : L311-2, L313-6 
[μόνο για επενδςηικέρ 

πποηάζειρ πος αθοπούν 
παπαδοζιακά καθενεία ή 

σώποςρ εζηίαζηρ 'Φηλοπείηη 
Γεύζειρ'] 

Τπόλοιπο 
Γπάζευν  

L311-2, L313-6  

Γπάζειρ :  
L311-1, 
L313-5  

Τπόλοιπερ 
δπάζειρ 

Τπομέηπυν 
L311, L312, 

L313 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  θαζφινπ 0 0 0 0     θαζφινπ : 0 

  έσο 2 ρξφληα 0,1 0,1 0,1 0,1     έσο 2 ρξφληα : 0,25 

  έσο 5 ρξφληα 0,2 0,2 0,2 0,2     έσο 5 ρξφληα : 0,5 

  
πάλσ απφ 5 ρξφληα 

0,4 0,4 0,4 0,4   
  

πάλσ απφ 5 ρξφληα : 
1 

Β1.2 

χπαξμε ηίηινπ ζπνπδψλ (π.ρ. ΔΠΑΣ, ΙΔΚ, 
ΑΔΙ, ΤΔΙ) ζρεηηθνχ κε ηε θχζε ηεο 
πξφηαζεο 0/0,4 0/0,4 0/0,4 0/0,4   

επηθπξσκέλα 
αληίγξαθα ηίηισλ 

ζπνπδψλ 
Γελ ηζρχεη γηα 
ζπλ/κνπο 

Β1.3 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ 75 
σξψλ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 0/0,2 0/0,2 0/0,2 0/0,2   

βεβαίσζε 
πηζηνπνηεκέλνπ 

ΚΔΚ 

Γελ ηζρχεη γηα 
ζπλ/κνπο 

Β2 

Ο ςποτήθιορ δικαιούσορ δεν έσει 
επισοπηγηθεί για οποιοδήποηε έπγο 
ζηα πλαίζια κοινοηικών ή εθνικών 
ενιζσύζευν 

2% 2% 2% 2% 2% 
ςπεύθςνη 
δήλυζη 

[Παξαηήξεζε 5.2.2]  

  
Ο ππνςήθηνο δηθαηνχρνο δελ έρεη 
επηρνξεγεζεί γηα νπνηνδήπνηε έξγν ζηα 
πιαίζηα θνηλνηηθψλ ή εζληθψλ εληζρχζεσλ 

0/1 0/1 0/1 0/1       

Β3 
Πποώθηζη γςναικείαρ 
επισειπημαηικόηηηαρ 

10% 5% 5% 5% 5%   
[Παξαηήξεζε 

5.2.9.5]   

  

ν δηθαηνχρνο είλαη γπλαίθα (θπζηθφ 
πξφζσπν) 0/0,5 0/1 0/1 0/1   

αληίγξαθν 
ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ   

  

ν δηθαηνχρνο είλαη γπλαηθείνο 
ζπλεηαηξηζκφο 0/1 0/1 0/1 0/1   

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ   

  

ν δηθαηνχρνο είλαη εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο γπλαίθεο 0/1 0/1 0/1 0/1   

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ   
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ΠΙΝΑΚΑ : ΚΔΠ2 Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπα L311, L312, L313 

Κπιηήπια / Τποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%) / Βαθμολογία 

Γικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 

Γπάζη : L312-
3  

Γπάζειρ : L311-2, L313-6 
[μόνο για επενδςηικέρ 

πποηάζειρ πος αθοπούν 
παπαδοζιακά καθενεία ή 

σώποςρ εζηίαζηρ 'Φηλοπείηη 
Γεύζειρ'] 

Τπόλοιπο 
Γπάζευν  

L311-2, L313-6  

Γπάζειρ :  
L311-1, 
L313-5  

Τπόλοιπερ 
δπάζειρ 

Τπομέηπυν 
L311, L312, 

L313 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Β4 
Πποώθηζη νεανικήρ 
επισειπημαηικόηηηαρ 

5% 5% 5% 5% 5%     

  

ν δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 
30 εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) 0/1 0/1 0/1 0/1   

αληίγξαθν 
ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ   

  

ν δηθαηνχρνο είλαη εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο  λένη ≤ 30 
εηψλ 

0/1 0/1 0/1 0/1   

αληίγξαθα 
ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, 
θαηαζηαηηθφ ή 

ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ   

Γ1 κοπιμόηηηα ηηρ ππόηαζηρ 10% 5% 10% 10% 10%   
 

Γ1.1 
ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ρσξνζέηεζεο ηεο 
πξφηαζεο 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5   

  

  

Γ1.2 
ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5   

  

 [Παξαηεξήζεηο 
5.2.9.2  --  5.2.9.3 --    
5.2.9.4 -- 5.2.9.5 – 
5.2.9.6 – 5.2.9.7 – 
5.2.9.8 ]  

Γ2 Ποιόηηηα ηηρ ππόηαζηρ 10% 5% 10% 10% 10%     

Γ2.1 

Τήξεζε πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο (π.ρ. 
ΤΣΠ) θαη ζπκκεηνρή ζε δίθηπα νκνεηδψλ ή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ 
ππάξρνπλ 0/0,2 0/0,2 0/0,2 0/0,2   

  

  

Γ2.2 
Παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ 
θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ 
θχξηα δξαζηεξηφηεηα 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3   

  

  

Γ2.3 Αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξψησλ πιψλ θαη 0/0,2 0/0,3 0/0,3 0/0,2       
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ΠΙΝΑΚΑ : ΚΔΠ2 Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπα L311, L312, L313 

Κπιηήπια / Τποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%) / Βαθμολογία 

Γικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 

Γπάζη : L312-
3  

Γπάζειρ : L311-2, L313-6 
[μόνο για επενδςηικέρ 

πποηάζειρ πος αθοπούν 
παπαδοζιακά καθενεία ή 

σώποςρ εζηίαζηρ 'Φηλοπείηη 
Γεύζειρ'] 

Τπόλοιπο 
Γπάζευν  

L311-2, L313-6  

Γπάζειρ :  
L311-1, 
L313-5  

Τπόλοιπερ 
δπάζειρ 

Τπομέηπυν 
L311, L312, 

L313 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

πξντφλησλ 

Γ2.4 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθψλ ζεκάησλ 0/0,1 0/0,1 0/0,1 0/0,1   

  
  

Γ2.5 Άιιν  0/0,2 0/0,2 0/0,2 0/0,2       

Γ3 Καινοηόμορ  σαπακηήπαρ ηηρ ππόηαζηρ 2% 2% 2% 2% 6%   [Παξαηήξεζε 5.2.3]  

Γ3.1 ηερλνινγηθή θαηλνηνκία 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5       

Γ3.2 νξγαλσηηθή θαηλνηνκία 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5       

Γ4 
ςμβαηόηηηα με ηην ηοπική 
απσιηεκηονική 

4% 6% 6% 8% 4%   
[Παξαηήξεζε 

5.2.9.2]   

  Γηαηεξεηέν θηίξην 0/1 0/1 0/1 0/1   
βεβαίσζε 

ραξαθηεξηζκνχ   

  Παξαδνζηαθφ θηίξην 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5   
βεβαίσζε 

ραξαθηεξηζκνχ   

  Τήξεζε ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5   
αξρηηεθηνληθά 

ζρέδηα   

Γ5 
Ρεαλιζηικόηηηα και αξιοπιζηία ηος 
κόζηοςρ  

10% 10% 10% 10% 10% 

ζσέδια, αναλςηική 
ππομέηπηζη 
επγαζιών και 
αναλςηικόρ 

πποϋπολογιζμόρ 

[Παξαηήξεζε 5.2.6]  

  
100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 5 1 1 1 1   

  
  

  
5 < 100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 0,75 0,75 0,75 0,75   

  
  

  
10 < 100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 0,25 0,25 0,25 0,25   

  
  

  
100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
> 30 0 0 0 0   

  
  

Γ6 Ρεαλιζηικόηηηα ηος 4% 4% 4% 4% 4%     
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ΠΙΝΑΚΑ : ΚΔΠ2 Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπα L311, L312, L313 

Κπιηήπια / Τποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%) / Βαθμολογία 

Γικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 

Γπάζη : L312-
3  

Γπάζειρ : L311-2, L313-6 
[μόνο για επενδςηικέρ 

πποηάζειρ πος αθοπούν 
παπαδοζιακά καθενεία ή 

σώποςρ εζηίαζηρ 'Φηλοπείηη 
Γεύζειρ'] 

Τπόλοιπο 
Γπάζευν  

L311-2, L313-6  

Γπάζειρ :  
L311-1, 
L313-5  

Τπόλοιπερ 
δπάζειρ 

Τπομέηπυν 
L311, L312, 

L313 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

σπονοδιαγπάμμαηορ ςλοποίηζηρ 

Γ6.1 

Χξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε ην είδνο θαη 
ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5   

  
  

Γ6.2 

Οξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ 
επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5   

  
  

Γ7 

ηην ππόηαζη πεπιλαμβάνονηαι 
ςποδομέρ/διαππςθμίζειρ πος 
εξςπηπεηούν ηην πποζβαζιμόηηηα 
αηόμυν μειυμένηρ κινηηικόηηηαρ 

3% 4% 4% 4% 4% 
απσιηεκηονικά 

ζσέδια 
  

Γ7.1 

εμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο 
επηζθεπηψλ κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5   

  
  

Γ7.2 

εμαζθάιηζε απξφζθνπηεο ρξήζεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ απφ εξγαδφκελνπο 
κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5   

  

  

Γ8  Σήπηζη Πποδιαγπαθών ΟΣΓ   10%         
[Παξαηήξεζε 

5.2.9.4]   

Γ8.1 Τήξεζε Πξνδηαγξαθψλ ΟΤΓ   0-1 0-1         

Γ1 
Γημιοςπγία νέυν θέζευν 
απαζσόληζηρ 

9% 9% 9% 9% 9% 

οι ςθιζηάμενερ 
θέζειρ 

απαζσόληζηρ 
αποδεικνύονηαι 
ζύμθυνα με ηην 
παπαηήπηζη 3 
ηυν κπιηηπίυν 
επιλεξιμόηηηαρ 

 [Παξαηήξεζε 5.2.4] 

Γ1.1 αχμεζε απαζρφιεζεο 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5       

Γ1.2 
ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην χςνο 
επέλδπζεο 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5   

  
  



«Χηλορεύτησ, ο μύθοσ εμπνϋει τη ζωό» ελύδα 11 
 

ΠΙΝΑΚΑ : ΚΔΠ2 Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπα L311, L312, L313 

Κπιηήπια / Τποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%) / Βαθμολογία 

Γικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 

Γπάζη : L312-
3  

Γπάζειρ : L311-2, L313-6 
[μόνο για επενδςηικέρ 

πποηάζειρ πος αθοπούν 
παπαδοζιακά καθενεία ή 

σώποςρ εζηίαζηρ 'Φηλοπείηη 
Γεύζειρ'] 

Τπόλοιπο 
Γπάζευν  

L311-2, L313-6  

Γπάζειρ :  
L311-1, 
L313-5  

Τπόλοιπερ 
δπάζειρ 

Τπομέηπυν 
L311, L312, 

L313 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Γ2 
ςμβολή ζηην πποζηαζία ηος 
πεπιβάλλονηορ 

9% 9% 9% 9% 9%   [Παξαηήξεζε 5.2.5]  

Γ2.1 
Πνζνζηφ ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ πνπ 
θαιχπηνληαη απφ ΑΠΔ 0-0,2 0-0,2 0-0,2 0-0,2   

Λνγαξηαζκνί ΓΔΗ 
ηνπ ηειεπηαίνπ 

έηνπο   

Γ2.2 
Πξφβιεςε ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο 
ζηεξεψλ απνβιήησλ 0/0,2 0/0,2 0/0,2 0/0,2   

  
  

Γ2.3 
Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ηελ 
εθαξκνγή ζρεηηθνχ ζπζηήκαηνο 0-0,2 0-0,2 0-0,2 0-0,2   

Λνγαξηαζκνί ΓΔΗ 
ηνπ ηειεπηαίνπ 

έηνπο   

Γ2.4 
Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ κε ηελ 
εθαξκνγή ζρεηηθνχ ζπζηήκαηνο 0-0,2 0-0,2 0-0,2 0-0,2   

  
  

Γ2.5 
Πξφβιεςε ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο (π.ρ. ISO 14000, EMAS) 0/0,2 0/0,2 0/0,2 0/0,2   

  
  

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100% 100% 100% 100% 100%     
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ΠΙΝΑΚΑ : ΚΔΠ3 Κπιηήπια Δπιλογήρ – Τπομέηπο L312-5 

Κπιηήπια/ςποκπιηήπια 
Βαπύηηηα 

(%) 
/βαθμολογία 

Δνδεικηική 
βαπύηηηα 

Γικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 

1 2 3 4 5 6 

Α1 
Πλήπηρ και οπθή ζςμπλήπυζη ηος θακέλος 
ςποτηθιόηηηαρ 

7% 8%     

  πιήξεο θάθεινο 1       

  
ειιηπήο θάθεινο πνπ δε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ 

αμηνιόγεζε 0,5   
  

  

  
ειιηπήο θάθεινο πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ 

αμηνιόγεζε 0   
  

  

Α2 Δηοιμόηηηα ςλοποίηζηρ ηηρ ππόηαζηρ 15% min 15% 
μελέηερ, άδειερ, 

ππυηοκολλημένερ 
αιηήζειρ 

  

  
εμαζθάιηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ απαηηνύκελωλ κειεηώλ, 

αδεηώλ θαη ηωλ άιιωλ απαηηνύκελωλ δηαδηθαζηώλ 0,8   
  

  

  εμαζθάιηζε κέξνπο ηωλ απαηηνύκελωλ κειεηώλ θαη αδεηώλ 0,41-0,6       

  
ππνβνιή αηηήζεωλ ζηηο αξκόδηεο αξρέο θαη αλακνλή 

έγθξηζεο ηωλ απαηηνύκελωλ κειεηώλ θαη έθδνζεο αδεηώλ 0,01-0,4   
  

  

  αλππαξμία κειεηώλ θαη αδεηώλ 0       

  ζύζηαζε δηαθξηηνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ 0,2   θαηαζηαηηθφ   

Β1 
Ο ςποτήθιορ δικαιούσορ δεν έσει επισοπηγηθεί για 
οποιοδήποηε έπγο ζηα πλαίζια κοινοηικών ή εθνικών 
ενιζσύζευν 

6% 8% ςπεύθςνη δήλυζη   

  
Ο ππνςήθηνο δηθαηνχρνο δελ έρεη επηρνξεγεζεί γηα 
νπνηνδήπνηε έξγν ζηα πιαίζηα θνηλνηηθψλ ή εζληθψλ 
εληζρχζεσλ 

0/1       

Β2 Απιθμόρ μελών δικηύος 15% min 12% 
καηαζηαηικό ή 

ζσέδιο 
καηαζηαηικού 

  

  5 0       

  από 6 έωο 10 0,25       

  από 11 έωο 15 0,5       

  από 16 έωο 20 0,75       

  πεξηζζόηεξα από 20 1       

Γ1 κοπιμόηηηα ηηρ ππόηαζηρ 8% max 8%     

Γ1.1 
ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηεο 
πεξηνρήο ρσξνζέηεζεο ηεο πξφηαζεο 0-0,5   

  
  

Γ1.2 
ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 
ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 0-0,5   

  
  

Γ2 Καινοηόμορ  σαπακηήπαρ ηηρ ππόηαζηρ 8% max 8%     

Γ2.1 ηερλνινγηθή θαηλνηνκία 0/0,5       

Γ2.2 νξγαλσηηθή θαηλνηνκία 0/0,5       

Γ3 Ρεαλιζηικόηηηα και αξιοπιζηία ηος κόζηοςρ  15% min 15%     

  100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 1       

  5 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 0,75       

  10 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 0,25       

  100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 0       

Γ4 Ρεαλιζηικόηηηα ηος σπονοδιαγπάμμαηορ ςλοποίηζηρ 8% max 8% 

ζρέδηα, αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο 
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Γ4.1 
Χξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 0/0,5   

  
  

Γ4.2 
Οξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 0/0,5   

  
  

Γ5 
ηην ππόηαζη πεπιλαμβάνονηαι 
ςποδομέρ/διαππςθμίζειρ πος εξςπηπεηούν ηην 
πποζβαζιμόηηηα αηόμυν μειυμένηρ κινηηικόηηηαρ 

8% 8% 
απσιηεκηονικά 

ζσέδια 
  

  
Σηελ πξφηαζε πεξηιακβάλνληαη ππνδνκέο/δηαξξπζκίζεηο 
πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα αηφκσλ κεησκέλεο 
θηλεηηθφηεηαο 

0/2     

  

Γ1 Γημιοςπγία νέυν θέζευν απαζσόληζηρ 10% min 10% 

νη πθηζηάκελεο 
ζέζεηο 

απαζρφιεζεο 
απνδεηθλχνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ 

παξαηήξεζε 3 ησλ 
θξηηεξίσλ 

επηιεμηκφηεηαο 

  

Γ1.1 αχμεζε απαζρφιεζεο 0-0,5       

Γ1.2 ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην χςνο επέλδπζεο 0-0,5       

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100%       
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ΠΙΝΑΚΑ : ΚΔΠ4 Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπα L311-8, L312-4 , L313-9 (ΑΠΔ) 

Κπιηήπια/Υποκπιηήπια 
Βαπύηηηα 

(%) 
/βαθμολογία 

Δνδεικηική 
Βαπύηηηα 

Γικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 

1 2 3 4 5 6 

Α1 
Πλήπηρ και οπθή ζςμπλήπυζη 
ηος θακέλος ςποτηθιόηηηαρ 

10% 10%     

  πλήπηρ θάκελορ 1       

  

ελλιπήρ θάκελορ πος δε 
δημιοςπγεί πποβλήμαηα ζηην 
αξιολόγηζη 0,5   

  
  

  

ελλιπήρ θάκελορ πος δημιοςπγεί 
πποβλήμαηα ζηην αξιολόγηζη 0   

  
  

Α2 
Δηοιμόηηηα ςλοποίηζηρ ηηρ 
ππόηαζηρ 

20% 20% 
μελέηερ, άδειερ, 

ππυηοκολλημένερ 
αιηήζειρ 

  

  

εξαζθάλιζη ηος ζςνόλος ηυν 
απαιηούμενυν μελεηών, αδειών 
και ηυν άλλυν απαιηούμενυν 
διαδικαζιών 1   

  

  

  

εξαζθάλιζη μέποςρ ηυν 
απαιηούμενυν μελεηών και 
αδειών 0,51-0,75   

  
  

  

ςποβολή αιηήζευν ζηιρ απμόδιερ 
απσέρ και αναμονή έγκπιζηρ ηυν 
απαιηούμενυν μελεηών και 
έκδοζηρ αδειών 0,01-0,5   

  

  

  ανςπαπξία μελεηών και αδειών 0       

Γ1 κοπιμόηηηα ηηρ ππόηαζηρ 20% 20% 
Λογαπιαζμοί ΓΔΗ ηος 

ηελεςηαίος έηοςρ 
  

  

ηεκμηπίυζη καηαλληλόηηηαρ ηηρ 
πποηεινόμενηρ ηεσνολογίαρ ζε 
ζσέζη με ηα σαπακηηπιζηικά και 
ηιρ ανάγκερ ηηρ επισείπηζηρ 0-1   

  

  

Γ2 
Ρεαλιζηικόηηηα και αξιοπιζηία 
ηος κόζηοςρ  

20% 20% 

ζσέδια, αναλςηική 
ππομέηπηζη επγαζιών 

και αναλςηικόρ 
πποϋπολογιζμόρ 

 [Παξαηήξεζε 5.2.6] 

  
100*(αιηούμενο-
εγκεκπιμένο)/εγκεκπιμένο ≤ 5 1   

  
  

  
5 < 100*(αιηούμενο-
εγκεκπιμένο)/εγκεκπιμένο ≤ 10 0,75   

  
  

  
10 < 100*(αιηούμενο-
εγκεκπιμένο)/εγκεκπιμένο ≤ 30 0,25   

  
  

  
100*(αιηούμενο-
εγκεκπιμένο)/εγκεκπιμένο > 30 0   

  
  

Γ3 
Ρεαλιζηικόηηηα ηος 
σπονοδιαγπάμμαηορ 
ςλοποίηζηρ 

10% 10%     

Γ3.1 

Χπονοδιάγπαμμα ζύμθυνο με ηο 
είδορ και ηο μέγεθορ ηος έπγος 0/0,5   

  
  

Γ3.2 

Οπθολογικόρ πποζδιοπιζμόρ ηυν 
επιμέποςρ θάζευν ςλοποίηζηρ 0/0,5   
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ΠΙΝΑΚΑ : ΚΔΠ4 Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπα L311-8, L312-4 , L313-9 (ΑΠΔ) 

Κπιηήπια/Υποκπιηήπια 
Βαπύηηηα 

(%) 
/βαθμολογία 

Δνδεικηική 
Βαπύηηηα 

Γικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 

1 2 3 4 5 6 

ηος έπγος 

Γ1 
ςμβολή ζηην πποζηαζία ηος 
πεπιβάλλονηορ 

20% 20% 
Λογαπιαζμοί ΓΔΗ ηος 

ηελεςηαίος έηοςρ 
[Παξαηήξεζε 5.2.5]  

  

Ποζοζηό ηυν ενεπγειακών 
αναγκών πος καλύπηονηαι από 
ΑΠΔ 0-1   

  
  

  
ΓΔΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100% 
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ΠΙΝΑΚΑ : ΚΔΠ5-1 Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπα L321, L322, L323 και παπεμβάζειρ δημοζίος σαπακηήπα ςπομέηπος L313  

[μόνο για ΟΣΑ Α' ΒΑΘΜΟΤ] 

Κπιηήπια /ςποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%)/ βαθμολογία 

Γικαιολογηηικά  Παπαηηπήζειρ  
Γπάζειρ L313-1, 
L321-2, L323-2β, 

L323-4 

δπάζειρ 
L322-1, 
L322-3 

δπάζη 
L322-2 

ςπόλοιπερ 
δπάζειρ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Α1 Πλήπηρ και οπθή ζςμπλήπυζη ηος θακέλος ςποτηθιόηηηαρ 5% 5% 4% 5%     

  πιήξεο θάθεινο 1 1 1 1     

  ειιηπήο θάθεινο πνπ δε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε 0,5 0,5 0,5 0,5     

  ειιηπήο θάθεινο πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε 0 0 0 0     

Α2 Δηοιμόηηηα ςλοποίηζηρ ηηρ ππόηαζηρ 29% 28% 27% 32% 
κειέηεο, άδεηεο, 

πξσηνθνιιεκέλεο 
αηηήζεηο 

  

  

εμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ, αδεηψλ θαη ησλ άιισλ 
απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ (κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ, απαιινηξηψζεηο, 
παξαρσξήζεηο θ.ιπ.) 1 1 1 1     

  εμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη αδεηψλ 0,51-0,75 0,51-0,75 0,51-0,75 0,51-0,75     

  

ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη αλακνλή έγθξηζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη έθδνζεο αδεηψλ 0,01-0,5 0,01-0,5 0,01-0,5 0,01-0,5     

  

αλππαξμία κειεηψλ θαη αδεηψλ ή χπαξμε εθθξεκνηήησλ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, 
απαιινηξηψζεσλ θ.ιπ. 0 0 0 0     

Γ1 κοπιμόηηηα ηηρ ππόηαζηρ 26% 26% 24% 30%     

Γ1.1 

ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ρσξνζέηεζεο ηεο 
πξφηαζεο (γηα 322-1 [0-0,3]) 0-0,5 0-0,3 0-0,5 0-0,5     

Γ1.2 

ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 
(γηα 322-1 [0-0,3]) 

0-0,5 0-0,3 0-0,5 0-0,5   

 [Παξαηεξήζεηο 
5.2.9.9 – 5.2.9.10 – 
5.2.9.11  -- 
5.2.9.12]  

Γ1.3 

βαζκφο θάιπςεο ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ ηεο κειέηεο ζπλνιηθήο 
ζεψξεζεο ηνπ νηθηζκνχ (δξάζε L322-1)   0-0,4   0-0,4     



«Χηλορεύτησ, ο μύθοσ εμπνϋει τη ζωό» ελύδα 17 
 

ΠΙΝΑΚΑ : ΚΔΠ5-1 Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπα L321, L322, L323 και παπεμβάζειρ δημοζίος σαπακηήπα ςπομέηπος L313  

[μόνο για ΟΣΑ Α' ΒΑΘΜΟΤ] 

Κπιηήπια /ςποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%)/ βαθμολογία 

Γικαιολογηηικά  Παπαηηπήζειρ  
Γπάζειρ L313-1, 
L321-2, L323-2β, 

L323-4 

δπάζειρ 
L322-1, 
L322-3 

δπάζη 
L322-2 

ςπόλοιπερ 
δπάζειρ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Γ2 
ςμβαηόηηηα με ηην ηοπική απσιηεκηονική (δπάζειρ L313-1, L321-2, L322-2, 
L322-3, L323-2β, L323-4) 

7% 7% 7% 0%     

  
Γηαηεξεηέν θηίξην 

0/1 0/1 0/1   

βεβαίσζε 
ραξαθηεξηζκνχ   

  
Παξαδνζηαθφ θηίξην 

0/1 0/1 0/1   

βεβαίσζε 
ραξαθηεξηζκνχ   

  
Τήξεζε ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο 

0/1 0/1 0/1   

αξρηηεθηνληθά 
ζρέδηα   

Γ3 Ρεαλιζηικόηηηα και αξιοπιζηία ηος κόζηοςρ  24% 23% 22% 27%   
[Παξαηήξεζε 
5.2.6]  

  100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 1 1 1 1     

  5 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 0,75 0,75 0,75 0,75     

  10 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 0,25 0,25 0,25 0,25     

  100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 0 0 0 0     

Γ4 Ρεαλιζηικόηηηα ηος σπονοδιαγπάμμαηορ ςλοποίηζηρ 5% 5% 4% 5%     

Γ4.1 Χξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5     

Γ4.2 
Οξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5     

Γ5 
ηην ππόηαζη πεπιλαμβάνονηαι ςποδομέρ/διαππςθμίζειρ πος 
εξςπηπεηούν ηην πποζβαζιμόηηηα αηόμυν μειυμένηρ κινηηικόηηηαρ 
(δπάζειρ L313-1, L321-2, L322-2, L323-2β, L323-4) 

5% 0% 4% 0% 
αξρηηεθηνληθά 

ζρέδηα 
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ΠΙΝΑΚΑ : ΚΔΠ5-1 Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπα L321, L322, L323 και παπεμβάζειρ δημοζίος σαπακηήπα ςπομέηπος L313  

[μόνο για ΟΣΑ Α' ΒΑΘΜΟΤ] 

Κπιηήπια /ςποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%)/ βαθμολογία 

Γικαιολογηηικά  Παπαηηπήζειρ  
Γπάζειρ L313-1, 
L321-2, L323-2β, 

L323-4 

δπάζειρ 
L322-1, 
L322-3 

δπάζη 
L322-2 

ςπόλοιπερ 
δπάζειρ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Σηελ πξφηαζε πεξηιακβάλνληαη ππνδνκέο/δηαξξπζκίζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ 
πξνζβαζηκφηεηα αηφκσλ κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο (δξάζεηο L313-1, L321-2, 
L322-2, L323-2β, L323-4) 

0/1   0/1       

Γ6 
Η ππόηαζη ςλοποιείηαι ζε οικιζμό ζηον οποίο έσοςν ήδη ολοκληπυθεί ηα 
βαζικά δίκηςα (δπάζειρ ςπομέηπος L322) 

0% 7% 7% 0% 
βεβαίσζε νηθείνπ 

δήκνπ 
  

  
Η πξφηαζε πινπνηείηαη ζε νηθηζκφ ζηνλ νπνίν έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ηα 
βαζηθά δίθηπα (δξάζεηο ππνκέηξνπ L322) 

  0/1 0/1       

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100% 100% 100% 100%     
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ΠΙΝΑΚΑ : ΚΔΠ5-2 Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπα L321, L322, L323 και παπεμβάζειρ δημοζίος σαπακηήπα ςπομέηπος L313  

[ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ - ΔΚΣΟ ΟΣΑ] 

Κπιηήπια /ςποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%) / βαθμολογία 

δικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 
Γπάζειρ  

L313-1, L321-2, 
L323-2β, L323-4 

δπάζη 
L321-3 

δπάζη 
L322-2 

δπάζη 
L322-3 

ςπόλοιπερ 
δπάζειρ 

δημοζίος 
σαπακηήπα 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Α1 
Πλήπηρ και οπθή ζςμπλήπυζη ηος θακέλος 
ςποτηθιόηηηαρ 

4% 5% 4% 4% 5%     

  πλήπηρ θάκελορ 1 1 1 1 1     

  

ελλιπήρ θάκελορ πος δε δημιοςπγεί πποβλήμαηα 
ζηην αξιολόγηζη 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  
  

  

ελλιπήρ θάκελορ πος δημιοςπγεί πποβλήμαηα ζηην 
αξιολόγηζη 0 0 0 0 0 

  
  

Α2 Δηοιμόηηηα ςλοποίηζηρ ηηρ ππόηαζηρ 28% 29% 26% 27% 31% 
κειέηεο, άδεηεο, 

πξσηνθνιιεκέλεο 
αηηήζεηο 

  

  

εξαζθάλιζη ηος ζςνόλος ηυν απαιηούμενυν 
μελεηών, αδειών και ηυν άλλυν απαιηούμενυν 
διαδικαζιών (μεηαβιβάζειρ ακινήηυν, 
απαλλοηπιώζειρ, παπασυπήζειρ κ.λπ.) 1 1 1 1 1 

  

  

  

εξαζθάλιζη μέποςρ ηυν απαιηούμενυν μελεηών και 
αδειών 0,51-0,75 

0,51-
0,75 

0,51-
0,75 

0,51-
0,75 0,51-0,75 

  
  

  

ςποβολή αιηήζευν ζηιρ απμόδιερ απσέρ και αναμονή 
έγκπιζηρ ηυν απαιηούμενυν μελεηών και έκδοζηρ 
αδειών 0,01-0,5 

0,01-
0,5 

0,01-
0,5 

0,01-
0,5 0,01-0,5 

  
  

  

ανςπαπξία μελεηών και αδειών ή ύπαπξη 
εκκπεμοηήηυν μεηαβίβαζηρ ακινήηυν, 
απαλλοηπιώζευν κ.λπ. 0 0 0 0 0 

  
  

Β1 
Ο ςποτήθιορ δικαιούσορ δεν έσει επισοπηγηθεί 
για οποιοδήποηε έπγο ζηα πλαίζια κοινοηικών ή 
εθνικών ενιζσύζευν (*) 

6% 6% 5% 5% 6%   
 [Παξαηήξεζε 

5.2.2] 
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ΠΙΝΑΚΑ : ΚΔΠ5-2 Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπα L321, L322, L323 και παπεμβάζειρ δημοζίος σαπακηήπα ςπομέηπος L313  

[ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ - ΔΚΣΟ ΟΣΑ] 

Κπιηήπια /ςποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%) / βαθμολογία 

δικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 
Γπάζειρ  

L313-1, L321-2, 
L323-2β, L323-4 

δπάζη 
L321-3 

δπάζη 
L322-2 

δπάζη 
L322-3 

ςπόλοιπερ 
δπάζειρ 

δημοζίος 
σαπακηήπα 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Ο ςποτήθιορ δικαιούσορ δεν έσει επισοπηγηθεί για 
οποιοδήποηε έπγο ζηα πλαίζια κοινοηικών ή 
εθνικών ενιζσύζευν (*) 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

  

  

Β2 
Ο ςποτήθιορ δικαιούσορ είναι γςναικείορ 
ζύλλογορ (δπάζη L321-3) 

0% 6% 0% 0% 0%     

  
Ο ςποτήθιορ δικαιούσορ είναι γςναικείορ ζύλλογορ 
(δπάζη L321-3)   0/1       

  
  

Γ1 κοπιμόηηηα ηηρ ππόηαζηρ 25% 26% 23% 24% 28%     

Γ1.1 

ζε ζσέζη με ηα σαπακηηπιζηικά και ηιρ ανάγκερ ηηρ 
πεπιοσήρ συποθέηηζηρ ηηρ ππόηαζηρ  0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 

  
  

Γ1.2 

ζε ζσέζη με ηοςρ ζηόσοςρ και ηιρ πποηεπαιόηηηερ 
ηος ηοπικού ππογπάμμαηορ  

0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 
  

 [Παξαηεξήζεηο 
5.2.9.11  -- 
5.2.9.12]  

Γ1.3 

βαθμόρ κάλςτηρ ηυν πποηεινόμενυν παπεμβάζευν 
ηηρ μελέηηρ ζςνολικήρ θεώπηζηρ ηος οικιζμού 
(δπάζη L322-1)           

  

  

Γ2 
ςμβαηόηηηα με ηην ηοπική απσιηεκηονική 
(δπάζειρ L313-1, L321-2, L322-2, L322-3, L323-
2β, L323-4) 

6% 0% 5% 5% 0%     

  
Γιαηηπηηέο κηίπιο 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

βεβαίσζε 
ραξαθηεξηζκνχ   

  
Παπαδοζιακό κηίπιο 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

βεβαίσζε 
ραξαθηεξηζκνχ   

  
Τήπηζη ζηοισείυν ηοπικήρ απσιηεκηονικήρ 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

αξρηηεθηνληθά 
ζρέδηα   
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ΠΙΝΑΚΑ : ΚΔΠ5-2 Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπα L321, L322, L323 και παπεμβάζειρ δημοζίος σαπακηήπα ςπομέηπος L313  

[ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ - ΔΚΣΟ ΟΣΑ] 

Κπιηήπια /ςποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%) / βαθμολογία 

δικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 
Γπάζειρ  

L313-1, L321-2, 
L323-2β, L323-4 

δπάζη 
L321-3 

δπάζη 
L322-2 

δπάζη 
L322-3 

ςπόλοιπερ 
δπάζειρ 

δημοζίος 
σαπακηήπα 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Γ3 Ρεαλιζηικόηηηα και αξιοπιζηία ηος κόζηοςρ  22% 24% 21% 22% 25% 

ζρέδηα, αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο 

[Παξαηήξεζε 
5.2.6]  

  100*(αιηούμενο-εγκεκπιμένο)/εγκεκπιμένο ≤ 5 1 1 1 1 1     

  5 < 100*(αιηούμενο-εγκεκπιμένο)/εγκεκπιμένο ≤ 10 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75     

  10 < 100*(αιηούμενο-εγκεκπιμένο)/εγκεκπιμένο ≤ 30 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25     

  100*(αιηούμενο-εγκεκπιμένο)/εγκεκπιμένο > 30 0 0 0 0 0     

Γ4 
Ρεαλιζηικόηηηα ηος σπονοδιαγπάμμαηορ 
ςλοποίηζηρ 

4% 5% 4% 4% 5%     

Γ4.1 

Χπονοδιάγπαμμα ζύμθυνο με ηο είδορ και ηο 
μέγεθορ ηος έπγος 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5 

  
  

Γ4.2 

Οπθολογικόρ πποζδιοπιζμόρ ηυν επιμέποςρ 
θάζευν ςλοποίηζηρ ηος έπγος 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5 

  
  

Γ5 

ηην ππόηαζη πεπιλαμβάνονηαι 
ςποδομέρ/διαππςθμίζειρ πος εξςπηπεηούν ηην 
πποζβαζιμόηηηα αηόμυν μειυμένηρ 
κινηηικόηηηαρ (δπάζειρ L313-1, L321-2, L322-2, 
L323-2β, L323-4) 

4% 0% 4% 0% 0% 
αξρηηεθηνληθά 

ζρέδηα 
  

  

Σηην ππόηαζη πεπιλαμβάνονηαι 
ςποδομέρ/διαππςθμίζειρ πος εξςπηπεηούν ηην 
πποζβαζιμόηηηα αηόμυν μειυμένηρ κινηηικόηηηαρ 
(δπάζειρ L313-1, L321-2, L322-2, L323-2β, L323-4) 

0/1   0/1 0/1       
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ΠΙΝΑΚΑ : ΚΔΠ5-2 Κπιηήπια Δπιλογήρ - Τπομέηπα L321, L322, L323 και παπεμβάζειρ δημοζίος σαπακηήπα ςπομέηπος L313  

[ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ - ΔΚΣΟ ΟΣΑ] 

Κπιηήπια /ςποκπιηήπια 

Βαπύηηηα (%) / βαθμολογία 

δικαιολογηηικά Παπαηηπήζειρ 
Γπάζειρ  

L313-1, L321-2, 
L323-2β, L323-4 

δπάζη 
L321-3 

δπάζη 
L322-2 

δπάζη 
L322-3 

ςπόλοιπερ 
δπάζειρ 

δημοζίος 
σαπακηήπα 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Γ6 
Η ππόηαζη ςλοποιείηαι ζε οικιζμό ζηον οποίο 
έσοςν ήδη ολοκληπυθεί ηα βαζικά δίκηςα 
(δπάζειρ ςπομέηπος L322) 

0% 0% 6% 7% 0% 
βεβαίσζε νηθείνπ 

δήκνπ 
  

  
Η ππόηαζη ςλοποιείηαι ζε οικιζμό ζηον οποίο έσοςν 
ήδη ολοκληπυθεί ηα βαζικά δίκηςα (δπάζειρ 
ςπομέηπος L322) 

    0/1 0/1       

  ΓΔΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100% 100% 100% 100% 100%     
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ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

1.  Ειςαγωγή  

 Οι παρατηρόςεισ που ακολουθούν αποτελούν αναπόςπαςτο τμόμα των 

πινϊκων με τισ βαθμολογύεσ των υπομϋτρων και των δρϊςεων . 

 Σο μεγαλύτερο τμόμα τουσ προϋρχεται από την υπ’ αριθμό 1577/ 22-07-2010 

Τπουργικό απόφαςη λεπτομερειών   

2.  Μεθοδολογία κατάρτιςησ των κριτηρίων επιλογήσ  

Σα κριτόρια επιλογόσ καταρτύςτηκαν : 
1. Με  βϊςη τισ οδηγύεσ και τουσ περιοριςμούσ τησ υπ' αριθμόν  1577/22-7-2010 

Τπουργικόσ Απόφαςησ  με θϋμα :"Λεπτομϋρειεσ εφαρμογόσ, ςύςτημα εποπτεύασ 

και ελϋγχων του Ωξονα 4 του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ τησ Ελλϊδασ 

2007-2013 (ΠΑΑ)"  (ΥΕΚ Β/1133/23-7-2010) 

2. Σισ ιδιαιτερότητεσ του τοπικού προγρϊμματοσ,  

3. Σισ παρατηρόςεισ που ϋγιναν μϋςω τησ διαβούλευςησ  που πραγματοποιόθηκε 

μϋςω τησ ιςτοςελύδασ τησ ΟΣΔ 

3.  Γενικά χαρακτηριςτικά των κριτηρίων  

1. Σα κριτόρια επιλογόσ εύναι ςυνόθωσ ομαδοποιημϋνα ανϊ μϋτρα ό δρϊςεισ, όμωσ 

υπϊρχουν εξαιρϋςεισ όπωσ π.χ  η δρϊςη L312-5 για την οπούα ιςχύουν ειδικϊ 

κριτόρια  

2. Σα κριτόρια επιλογόσ ςυνόθωσ αποτελούνται από περιςςότερα του ενόσ 

υποκριτόρια. 

3. Σο κϊθε κριτόριο επιλογόσ ϋχει ςυγκεκριμϋνο ςυντελεςτό βαρύτητασ που ιςχύει για 

όλα τα υποκριτόρια που περιλαμβϊνονται ςε αυτό. 

4. Για κϊθε κριτόριο επιλογόσ υπϊρχει κατϊ κανόνα  ϋνασ ςυγκεκριμϋνοσ τρόποσ 

βαθμολόγηςησ των υποκριτηρύων που περιλαμβϊνονται ςε αυτό,  

5. Ανεξϊρτητα από τον τρόπο βαθμολόγηςησ των κριτηρύων ο μϋγιςτοσ βαθμόσ που 

μπορεύ να πϊρει  οποιοδόποτε κριτόριο επιλογόσ  εύναι η μονϊδα  (1) . 

6. Οι παραδοχϋσ για την βαθμολόγηςη των κριτηρύων επιλογόσ αναφϋρονται  ςτο 

κεφϊλαιο «παρατηρόςεισ επύ των κριτηρύων και δικαιολογητικϊ» 

4.  Εξαγωγή βαθμολογίασ 1 

4 . 1 .  Β α θ μ ο λ ό γ η ς η  Κ ρ ι τ η ρ ί ω ν  -  Τ π ο κ ρ ι τ η ρ ί ω ν  

α) Για κϊθε κριτόριο υπϊρχει ςυγκεκριμϋνοσ τρόποσ βαθμολόγηςησ των υποκριτηρύων 

που υπϊγονται ςε αυτό. Αυτό εξαρτϊται  ςε πολλϋσ περιπτώςεισ από το εύδοσ των 

κριτηρύων τα οπούα διακρύνονται ςε δύο κατηγορύεσ  

1. Σα κριτόρια ςτα οπούα τα υποκριτόρια τουσ εύναι προςθετικϊ , δεν αποκλεύει δηλαδό 

το ϋνα ϊλλο. Οι βαθμού των υποκριτηρύων ςε αυτό την περύπτωςη αθρούζονται.  

Π.χ ςτο κριτόριο Γ1 , αν υποθϋςομε ότι το πρώτο υποκριτόριο παύρνει βαθμό 0,3 και το 

δεύτερο 0, 4 τότε ο βαθμόσ του κριτηρύου εύναι 0,3+0,4 =0,7 

 

 

                                                 
1
 Τα παραδείγματα αφοροφν τα κριτήρια των υπομζτρων L311, L312, L313. 
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Γ1 κοπιμότητα τησ πρόταςησ 

 

Γ1.1 
ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ 
ανϊγκεσ τησ περιοχόσ χωροθϋτηςησ τησ 
πρόταςησ 0-0,5 

Γ1.2 
ςε ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ και τισ 
προτεραιότητεσ του τοπικού προγρϊμματοσ 0-0,5 

 
2. Σα κριτόρια ςτα οπούα τα υποκριτόρια τουσ  εύναι μοναδικϊ, αποκλεύει δηλαδό το ϋνα 

το ϊλλο. την περύπτωςη αυτό  ο βαθμόσ αφορϊ μόνο την περύπτωςη του υποκριτηρύου 

που επιλϋγεται  

Π.χ ςτο υποκριτόριο Β3, Ϊτςι αν ο δικαιούχοσ εύναι γυναύκα (ωσ φυςικό πρόςωπο) θα 

βαθμολογηθεύ με 0,5 ενώ αν εύναι γυναικεύοσ ςυνεταιριςμόσ θα βαθμολογηθεύ με 1.  

 

 

Β3 
Προώθηςη γυναικείασ 
επιχειρηματικότητασ 

10% 

  
ο δικαιούχοσ εύναι γυναύκα (φυςικό 
πρόςωπο) 0/0,5 

  ο δικαιούχοσ εύναι γυναικεύοσ ςυνεταιριςμόσ 0/1 

  
ο δικαιούχοσ εύναι εταιρεύα οι μϋτοχοι τησ 
οπούασ εύναι ςτο ςύνολό τουσ γυναύκεσ 0/1 

 
β) Οι βαθμού που μπορεύ να πϊρει κϊθε υποκριτόριο διακρύνονται ςε :  

 απόλυτουσ αριθμούσ  π.χ.  1 

 κλύμακα αριθμών π.χ.   0,51 - 0,75 

 επιλογό ανϊμεςα ςε δύο αριθμούσ π.χ. 0/1 (0 ό 1) 

3) Ανεξϊρτητα από τον τρόπο βαθμολόγηςησ των κριτηρύων και υποκριτηρύων ο 

μϋγιςτοσ βαθμόσ που μπορεύ να πϊρει  οποιοδόποτε κριτόριο επιλογόσ  εύναι η μονϊδα 

(1). 

4 . 2 .  Σ ε λ ι κ ή  Β α θ μ ο λ ο γ ί α  Κ ρ ι τ η ρ ί ο υ  ( Σ Β Κ )  

Σο κϊθε κριτόριο βαθμολογεύται ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ςημεύο 4.1 

την ςυνϋχεια ο βαθμόσ αυτόσ πολλαπλαςιϊζεται με τον αντύςτοιχο ςυντελεςτό 

βαρύτητασ και το αποτϋλεςμα πολλαπλαςιϊζεται  επύ 100 

Δηλαδό  ΣΒΚ= βαθμόσ κριτηρύου * ςυντελεςτόσ βαρύτητασ κριτηρύου * 100, όπου 

Κ=Α1….Φν (όπου Φν το τελευταύο κριτόριο)  

Παρϊδειγμα εϊν ο βαθμόσ του κριτηρύου  Α1 εύναι 0,52 και ο ςυντελεςτόσ ςτϊθμιςησ 

του κριτηρύου Α1 εύναι 15%,  τότε ο ΣΒΑ1=0,52*15%*100= 7,8 

3. Τπολογιςμόσ Σελικόσ Βαθμολογύασ Πρόταςησ (ΣΒΠ) 

Ο Σελικόσ βαθμόσ Πρόταςησ ιςούται με το ϊθροιςμα των ΣΒΚ , δηλαδό 

ΣΒΠ=ΣΒΚ1….ΣΚν, όπου Κ1=Α1 και Κν το τελευταύο κριτόριο 
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5.  Παρατηρήςεισ επί των κριτηρίων επιλογήσ και των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών  

5 . 1 .  Γ ε ν ι κ έ σ  Π α ρ α τ η ρ ή ς ε ι σ  

1. Σα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ μπορούν να εύναι πρωτότυπα, ακριβό 

αντύγραφα ό νομύμωσ επικυρωμϋνα. ε περύπτωςη υποβολόσ φωτοαντιγρϊφων 

θα πρϋπει επιπλϋον να υποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα να 

αναφϋρεται ότι "τα φωτοαντύγραφα που προςκομύζονται ςτο φϊκελο 

υποψηφιότητασ εύναι πιςτϊ αντύγραφα των πρωτοτύπων". 

2. Οι απαιτούμενεσ Τπεύθυνεσ Δηλώςεισ εύναι τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (Α΄ 75), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, με θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ. ε 

περύπτωςη που ο υποψόφιοσ εύναι νομικό πρόςωπο τισ ςχετικϋσ Τπεύθυνεσ 

Δηλώςεισ που αφορούν το ύδιο το νομικό πρόςωπο υπογρϊφει ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ αυτού. 

3. Δικαιολογητικϊ αλλοδαπών υποψηφύων, εφόςον εκδύδονται από αλλοδαπό 

αρχό πρϋπει να εύναι επύςημα μεταφραςμϋνα ςτα ελληνικϊ. ε διαφορετικό 

περύπτωςη δεν λαμβϊνονται υπόψη. Εϊν ςε κϊποια χώρα βεβαιώνεται από 

οποιαδόποτε αρχό τησ ότι δεν εκδύδεται κϊποιο/κϊποια από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικϊ ό δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται 

ανωτϋρω, αντικαθύςτανται από ϋνορκη βεβαύωςη του υποψηφύου ό, αν ούτε 

αυτό προβλϋπεται, από Τπεύθυνη Δόλωςό του ενώπιον δικαςτικόσ ό ϊλλησ 

αρχόσ τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του, ςτην οπούα θα δηλώνεται ότι ςτη 

ςυγκεκριμϋνη χώρα δεν εκδύδονται τα ςυγκεκριμϋνα δικαιολογητικϊ και ότι ο 

υποψόφιοσ πληρεύ τα κατϊ τα ανωτϋρω απαιτούμενα. 

5 . 2 .  Ε ι δ ι κ έ σ  Π α ρ α τ η ρ ή ς ε ι σ   

1. Για τη βαθμολόγηςη του κριτηρύου "Επαγγελματικό εμπειρύα/ εκπαύδευςη/ 

κατϊρτιςη" λαμβϊνεται υπόψη: 

 την περύπτωςη προςωπικών εταιρειών η καλύτερη επύδοςη μεταξύ των 

εταύρων, 

 την περύπτωςη λοιπών εταιρειών η καλύτερη επύδοςη μεταξύ του Προϋδρου, 

Δ/ντα υμβούλου και νόμιμου εκπροςώπου. 

την περύπτωςη ςυνεταιριςμών: 

 τα υποκριτόρια "Ύπαρξη τύτλου ςπουδών (π.χ. ΕΠΑ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΣΕΙ) ςχετικού με 

τη φύςη τησ πρόταςησ" και "Επαγγελματικό κατϊρτιςη τουλϊχιςτον 75 ωρών 

ςχετικό με το αντικεύμενο" δεν εξετϊζονται και για αυτό το λόγο ϋχει αναχθεύ 

ανϊλογα η βαθμολογύα του υποκριτηρύου Β.1.1 

 ςτο υποκριτόριο "Προηγούμενη αποδεδειγμϋνη απαςχόληςη ςε αντικεύμενο 

ςχετικό με τη φύςη τησ πρόταςησ" εξετϊζεται το αντικεύμενο του ςυνεταιριςμού 

και τα ϋτη λειτουργύασ του. 

2. την περύπτωςη εταιρειών το κριτόριο "Ο υποψόφιοσ δικαιούχοσ δεν ϋχει 

επιχορηγηθεύ για οποιοδόποτε ϋργο ςτα πλαύςια κοινοτικών ό εθνικών ενιςχύςεων" 

εξετϊζεται τόςο για την ύδια την εταιρεύα όςο και για τουσ εταύρουσ/μετόχουσ τησ. 

Εφόςον η εταιρεύα ό τουλϊχιςτον ϋνασ από τουσ ανωτϋρω μετόχουσ ϋχει 
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επιχορηγηθεύ τύθεται η τιμό μηδϋν. την περύπτωςη ςυνεταιριςμών το κριτόριο 

εξετϊζεται μόνο για το ςυνεταιριςμό. Για τη δρϊςη L312-5 και τισ δρϊςεισ των 

υπομϋτρων L321, L322, L323 και L313 (παρεμβϊςεισ δημοςύου χαρακτόρα) το 

κριτόριο εξετϊζεται μόνο ςε επύπεδο υποψόφιου φορϋα. Σο κριτόριο δεν εξετϊζεται 

ςτην περύπτωςη που ο δικαιούχοσ εύναι ΟΣΑ και η βαθμολογύα ανϊγεται κατϊλληλα. 

3. Για τη βαθμολόγηςη του κριτηρύου "Καινοτόμοσ χαρακτόρασ πρόταςησ" 

λαμβϊνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

Ψσ Καινοτομύα εκλαμβϊνεται: 

1. η ανανϋωςη και η μεγϋθυνςη του εύρουσ των προώόντων, των υπηρεςιών και των 

αγορών τουσ, 

2. η εγκαθύδρυςη νϋων μεθόδων παραγωγόσ, προςφορϊσ και διανομόσ 

3. η ειςαγωγό αλλαγών ςτο μϊνατζμεντ, 

o ςτην οργανωτικό δομό, 

o ςτισ ςυνθόκεσ εργαςύασ και 

o ςτισ δεξιότητεσ των εργαζομϋνων. 

Μπορεύ να εύναι, εύτε: 

Α "τεχνολογικό καινοτομύα" 

o Προώόντοσ & 

o Διαδικαςύασ 

Β "οργανωτικό καινοτομύα" 

o Εφαρμογό νϋων οργανωτικών μεθόδων ςτισ επιχειρηματικϋσ πρακτικϋσ τησ 

εταιρεύασ, ςτην οργϊνωςη του χώρου εργαςύασ ό ςτισ εξωτερικϋσ ςχϋςεισ. 

ημαντικό κριτόριο για τη διαπύςτωςη τησ καινοτομύασ εύναι ότι αυτό πρϋπει να 

παρϋχει ςημαντικό αλλαγό / διαφοροπούηςη ςτα υπϊρχοντα προώόντα (αγαθϊ ό 

υπηρεςύεσ), τισ διαδικαςύεσ, τισ μεθόδουσ εμπορύασ ό τισ οργανωτικϋσ δομϋσ και 

πρακτικϋσ τησ επιχεύρηςησ. ημειώνεται ότι, η εφαρμογό ποιοτικών ςημϊτων (ISO 

κ.λπ.), η αγορϊ ηλεκτρονικών υπολογιςτών και απλών εφαρμογών λογιςμικού, η 

ανϊπτυξη κοινών ιςτοςελύδων προβολόσ και διαφόμιςησ, οι αλλαγϋσ αιςθητικόσ 

φύςησ και γενικϊ οι αλλαγϋσ μικρόσ ςημαςύασ ό εμβϋλειασ δε θεωρούνται 

καινοτόμεσ παρεμβϊςεισ. 

4. Κριτόριο "Δημιουργύα νϋων θϋςεων απαςχόληςησ": 

Ψσ θϋςη απαςχόληςη θεωρεύται η θϋςη ετόςιασ διϊρκειασ και πλόρουσ 

απαςχόληςησ. 

Για τον υπολογιςμό των ετόςιων ιςοδύναμων θϋςεων απαςχόληςησ οι εργαζόμενοι 

πλόρουσ απαςχόληςησ θα αθροιςτούν, ενώ οι εποχιακού θα αναχθούν ςε ετόςια 

απαςχόληςη με τη διαύρεςη του αριθμού των μηνών απαςχόληςησ δια του 12 (π.χ. 

20 εποχιακϋσ θϋςεισ Φ 3 μόνεσ απαςχόληςησ/12 μόνεσ = 5 θϋςεισ εργαςύασ). 

Ανϊλογη αναγωγό πραγματοποιεύται ςτισ περιπτώςεισ μερικόσ απαςχόληςησ. 

Ψσ υφιςτϊμενεσ θϋςεισ απαςχόληςησ θεωρούνται οι ιςοδύναμεσ θϋςεισ 

απαςχόληςησ κατϊ το τελευταύο τετρϊμηνο πριν την υποβολό τησ πρόταςησ. 

Ψσ νϋεσ θϋςεισ απαςχόληςησ θεωρούνται οι ιςοδύναμεσ θϋςεισ που αναμϋνεται να 

δημιουργηθούν από την επϋνδυςη πϋραν των υφιςτϊμενων, εντόσ ενόσ ϋτουσ 

λειτουργύασ από την ημερομηνύα αποπληρωμόσ του ϋργου. 
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Η αύξηςη τησ απαςχόληςησ (ΑΑ) βαθμολογεύται με βϊςη τον ακόλουθο τύπο: 

ΑΑ = (Νέεσ Θέςεισ Απαςχόληςησ + Τφιςτάμενεσ Θέςεισ Απαςχόληςησ)/9 

Σο υποκριτόριο βαθμολογεύται ςύμφωνα με την τιμό του δεύκτη διαιρεμϋνη δια δύο. 

Ο βαθμόσ του υποκριτηρύου ςτρογγυλοποιεύται ςτο τρύτο δεκαδικό ψηφύο. 

Οι θϋςεισ απαςχόληςησ (ΘΑ) ςε ςχϋςη με το ύψοσ επϋνδυςησ (Κ) βαθμολογούνται 

με βϊςη τον ακόλουθο πύνακα, ανϊλογα με το εύδοσ αυτόσ: 

 

Τποδομϋσ διανυκτϋρευςησ 

ΝΕΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΕ 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 

Κ ανϊ ΘΑ Βαθμόσ Κ ανϊ ΘΑ Βαθμόσ 

≤ 150.000 0,5 ≤ 90.000 0,5 

≤ 300.000 0,25 ≤ 180.000 0,25 

≤ 450.000 0,125 ≤ 270.000 0,125 

>450.000 0 >270.000 0 

Επιχειρόςεισ υπομϋτρου L123α 

ΝΕΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΕ 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 

Κ ανϊ ΘΑ Βαθμόσ Κ ανϊ ΘΑ Βαθμόσ 

≤ 125.000 0,5 ≤ 75.000 0,5 

≤ 250.000 0,25 ≤ 150.000 0,25 

≤ 375.000 0,125 ≤ 225.000 0,125 

>375.000 0 >225.000 0 

Λοιπϋσ επιχειρόςεισ 

ΝΕΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΕ 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 

Κ ανϊ ΘΑ Βαθμόσ Κ ανϊ ΘΑ Βαθμόσ 

≤ 100000 0,5 ≤ 60000 0,5 

≤ 200000 0,25 ≤ 90000 0,25 

>200000 0 >90000 0 
 
Επιςημαύνεται επύςησ ότι: 

Οι θϋςεισ απαςχόληςησ που ο δυνητικόσ δικαιούχοσ θα δεςμευτεύ ότι θα δημιουργόςει 

πρϋπει να εύναι εξαρτημϋνησ εργαςύασ που δεν επιδϋχονται εκ των υςτϋρων περαιτϋρω 

ενύςχυςησ µϋςω των προγραμμϊτων του ΟΑΕΔ. 

o τισ θϋςεισ απαςχόληςησ προςμετρώνται και οι αυτοαπαςχολούμενοι, ανϊλογα 

εύτε ςτισ υφιςτϊμενεσ εύτε ςτισ νϋεσ θϋςεισ. 

Ψσ αυτοαπαςχολούμενοι θεωρούνται κατϊ περύπτωςη οι ακόλουθοι: 

 τισ ατομικϋσ επιχειρόςεισ, ο επιχειρηματύασ, 

 τισ Ο.Ε., ϋωσ τρεισ εταύροι με ποςοςτό μεγαλύτερο του 20% και ο 

διαχειριςτόσ, 

 τισ Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταύροι και ο διαχειριςτόσ, 

 τισ Ε.Π.Ε. ο διαχειριςτόσ, 

 τισ Α.Ε., όςοι από τουσ μετόχουσ λαμβϊνουν μιςθό κατόπιν εντολόσ τησ Γ.. 
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ε κϊθε περύπτωςη, οι θϋςεισ απαςχόληςησ αποδεικνύονται με την παρατόρηςη 

3 των κριτηρύων επιλεξιμότητασ. 

o την περύπτωςη ΜΜΕ εντόσ ενόσ ϋτουσ από την αποπληρωμό του ϋργου, ο 

δικαιούχοσ δεςμεύεται για την αποςτολό ςτην ΕΤΕ ΠΑΑ Διαφοροπούηςη των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη δημιουργύα των θϋςεων 

απαςχόληςησ που δηλώνονται ςτην πρόταςη. 

5. Για τη βαθμολόγηςη του κριτηρύου "υμβολό ςτην προςταςύα του περιβϊλλοντοσ" 

δε λαμβϊνονται υπόψη ενϋργειεσ υποχρεωτικϋσ από την κεύμενη νομοθεςύα για την 

ϋκδοςη ϊδειασ λειτουργύασ. Επιπλϋον, για την αξιολόγηςη του κριτηρύου ςτισ 

περιπτώςεισ επιχειρόςεων που εγκαθιςτούν ΑΠΕ λαμβϊνονται υπόψη οι 

λογαριαςμού ΔΕΗ του τελευταύου ϋτουσ. 

6. Για τη βαθμολόγηςη του κριτηρύου "Ρεαλιςτικότητα και αξιοπιςτύα του κόςτουσ" 

ςτην περύπτωςη ϋργων που περιλαμβϊνουν καταςκευαςτικϋσ εργαςύεσ, 

λαμβϊνονται υπόψη ο αναλυτικόσ προώπολογιςμόσ του ϋργου ςε ςυνδυαςμό με τισ 

αναλυτικϋσ προμετρόςεισ εργαςιών και τα αντύςτοιχα ςχϋδια. 

7. Για την αξιολόγηςη των υποκριτηρύων Γ2.2 "Παραγωγό προώόντων ποιότητασ" και 

Γ2.3 "Επεξεργαςύα βιολογικών προώόντων" του υπομϋτρου L123β τα αποδεικτικϊ 

που απαιτεύται να προςκομιςτούν εύναι: 

Γ2.2 "Παραγωγό προώόντων ποιότητασ": 

- ιδιωτικϊ ςυμφωνητικϊ με παραγωγούσ από τα οπούα θα προκύπτει η ποςότητα 

του προσ διϊθεςη προώόντοσ ςτην επιχεύρηςη, 

- βεβαιώςεισ από την αρμόδια υπηρεςύα του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & 

Σροφύμων από τισ οπούεσ να προκύπτει ότι οι ανωτϋρω παραγωγού βρύςκονται 

ςε ζώνη ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ., πιςτοποιητικϊ διαπιςτευμϋνου οργανιςμού ότι ο 

παραγωγόσ ακολουθεύ πρόγραμμα ολοκληρωμϋνησ διαχεύριςησ ό ειδικόσ 

εκτροφόσ. 

Γ2.3 "Επεξεργαςύα βιολογικών προώόντων" 

- ιδιωτικϊ ςυμφωνϊ με παραγωγούσ βιολογικών προώόντων από τα οπούα θα 

προκύπτει η ποςότητα του προσ διϊθεςη προώόντοσ ςτην επιχεύρηςη, 

- ϋγγραφο από διαπιςτευμϋνο οργανιςμό από το οπούο να προκύπτει ότι οι 

παραγωγού αυτού καλλιεργούν βιολογικό προώόν. 

8. Για τη βαθμολόγηςη των κριτηρύων επιλογόσ λαμβϊνονται υπόψη τόςο τα 

αναφερόμενα ςτο φϊκελο υποψηφιότητασ όςο και τα επιςυναπτόμενα 

δικαιολογητικϊ. 

9. Για τισ δρϊςεισ του προγρϊμματοσ που υπϊρχουν ςυγκεκριμϋνεσ προτεραιότητεσ ό 

ϊλλεσ διαφοροποιόςεισ , η εξειδύκευςη των κριτηρύων ςτα οπούα αυτϋσ 

αποτυπώνονται, αναφϋρονται παρακϊτω :   

9.1 Δρϊςη   L123α:  Αύξηςη τησ αξύασ των γεωργικών προώόντων 

Για αυτό την δρϊςη υπϊρχουν προτεραιότητεσ ςε ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ που ϋχουν 

τεθεύ από την ΟΣΔ ςτο τοπικό τησ ςχϋδιο.  

Αποτύπωςη προτεραιότητασ ςτην βαθμολόγηςη :  ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΠ1 , Κριτόριο Γ1  

υγκεκριμϋνα το κριτόριο Γ1 εξειδικεύεται ςτο υποκριτόριο Γ1.2 ωσ εξόσ  : 
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Γ1 κοπιμότητα πρόταςησ  

 
Γ1.1 

ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ 
χωροθϋτηςησ τησ πρόταςησ 0-0,5 

Γ1.2 
ςε ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότητεσ του 
τοπικού προγρϊμματοσ 0-0,5 

 
Εντϊςςεται ςε κϊποιον από τουσ τομεύσ προτεραιότητασ που 
ϋχουν τεθεύ από την  ΟΣΔ 0,5 

 
Δεν εντϊςςεται ςε κϊποιον από τουσ τομεύσ προτεραιότητασ 
που ϋχουν τεθεύ από την  ΟΣΔ 0-0,3 

 
9.2 Δρϊςεισ L311-1 και L313-5:  Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού μικρόσ 

δυναμικότητασ υποδομών διανυκτϋρευςησ  

Προτεραιότητα ςτα παραδοςιακϊ ό διατηρητϋα κτύςματα ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 

ςημεύο α τησ ΚΤΑ 2974/670/10-4-2010  

Αποτύπωςη προτεραιότητασ ςτην βαθμολόγηςη : ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΠ2 , Κριτόριο  Γ1 και 

Κριτόριο Γ4, ςτόλη 6 

Σο κριτόριο Γ1 εξειδικεύεται ςτο υποκριτόριο Γ1.2 ωσ εξόσ  : 

 

Γ1 κοπιμότητα πρόταςησ  

 
Γ1.1 

ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ 
χωροθϋτηςησ τησ πρόταςησ 0-0,5 

Γ1.2 
ςε ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότητεσ του 
τοπικού προγρϊμματοσ 0-0,5 

 
Εϊν το κτόριο εύναι χαρακτηριςμϋνο διατηρητϋο ό 
παραδοςιακό  0,5 

 

Εϊν το κτόριο εύναι υφιςτϊμενο αλλϊ δεν εύναι 
χαρακτηριςμϋνο διατηρητϋο ό παραδοςιακό ό δεν εύναι 
υφιςτϊμενο (ςτην περύπτωςη αυτό εξετϊζονται ιςτορικϊ και 
αρχιτεκτονικϊ ςτοιχεύα) 0-0,3 

 
Σο κριτόριο Γ4 δεν εξειδικεύεται περαιτϋρω αλλϊ ϋχει μεγαλύτερη βαρύτητα ςε ςχϋςη 

με τισ ϊλλεσ δρϊςεισ τησ ομϊδασ των υπομϋτρων L311,L312,L313   

 

9.3 Δρϊςη L311-7: Ιδρύςεισ επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού επιχειρόςεων παραγωγόσ 

ειδών διατροφόσ μετϊ την α' μεταπούηςη  

Προτεραιότητα ςτην ύδρυςη / εκςυγχρονιςμό αρτοποιεύων   

Αποτύπωςη προτεραιότητασ ςτην βαθμολόγηςη: ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΠ2,Κριτόριο  Γ1, ςτόλη 7 

Σο κριτόριο Γ1 εξειδικεύεται ςτο υποκριτόριο Γ1.2 ωσ εξόσ  : 

 

Γ1 κοπιμότητα πρόταςησ  

 
Γ1.1 

ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ 
χωροθϋτηςησ τησ πρόταςησ 0-0,5 

Γ1.2 
ςε ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότητεσ του 
τοπικού προγρϊμματοσ 0-0,5 

 
Εντϊςςεται ςε κϊποιον από τουσ τομεύσ προτεραιότητασ που 
ϋχουν τεθεύ από την  ΟΣΔ 0,5 

 
Δεν εντϊςςεται ςε κϊποιον από τουσ τομεύσ προτεραιότητασ 
που ϋχουν τεθεύ από την  ΟΣΔ 0-0,4 
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9.4 Δρϊςεισ L311-2 και L313-6:  Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού χώρων εςτύαςησ 

και αναψυχόσ 

Η διαφοροπούηςη ςυνύςταται ςτα εξόσ:  

α)  Προδιαγραφϋσ παραδοςιακών καφενεύων & Χηλορεύτη Γεύςεισ ςύμφωνα με τα 

παραρτόματα ΙΦ & VII 

Αποτύπωςη προτεραιότητασ ςτην βαθμολόγηςη : ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΠ2 , Κριτόριο Γ8, ςτόλη 

4 

Σο κριτόριο Γ8 ϋχει προςτεθεύ από την ΟΣΔ και βαθμολογεύται από 0-1, παύρνοντασ 

υπόψη το εύροσ των ποιοτικών και ποςοτικών ςτοιχεύων των προδιαγραφών που 

κατϊρτιςε η ΟΣΔ τα οπούα περιλαμβϊνονται ςτην πρόταςη. 

β) Προτεραιότητα ςτα παραδοςιακϊ καφενεύα ςε ςυγκεκριμϋνεσ  περιοχϋσ όπωσ ςτουσ 

οικιςτικούσ πόλουσ και ςτουσ εν δυνϊμει οικιςτικούσ πόλουσ τησ περιοχόσ παρϋμβαςησ. 

Αποτύπωςη προτεραιότητασ ςτην βαθμολόγηςη : ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΠ2 , Κριτόριο Γ1, ςτόλη 

4 

Σο κριτόριο Γ1 εξειδικεύεται ςτο υποκριτόριο Γ1.2 ωσ εξόσ  : 

Γ1 κοπιμότητα πρόταςησ  

 
Γ1.1 

ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ 
χωροθϋτηςησ τησ πρόταςησ 0-0,5 

Γ1.2 
ςε ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότητεσ του 
τοπικού προγρϊμματοσ 0-0,5 

 

Ο οικιςμόσ ςτον οπούο θα δημιουργηθεύ  η επϋνδυςη υπϊγεται 
ςτουσ οικιςτικούσ ό εν δυνϊμει οικιςτικούσ πόλουσ τησ 
περιοχόσ παρϋμβαςησ 0,5 

 

Ο οικιςμόσ ςτον οπούο θα δημιουργηθεύ  η επϋνδυςη δεν 
υπϊγεται ςτουσ οικιςτικούσ ό εν δυνϊμει οικιςτικούσ πόλουσ 
τησ περιοχόσ παρϋμβαςησ. 0 

 
9.5 Δρϊςη L312-3  : Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ και εκςυγχρονιςμού επιχειρόςεων παραγωγόσ 

ειδών διατροφόσ μετϊ την α΄ μεταπούηςη  

Προτεραιότητα ςτον εκςυγχρονιςμό Γυναικεύων  υνεταιριςμών   

Αποτύπωςη προτεραιότητασ ςτην βαθμολόγηςη :  ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΠ2 , Κριτόρια Β3 & Γ1 , 

ςτόλη 3 

Σο κριτόριο Β3 αν και δεν εξειδικεύεται ϋχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τα ϊλλα 

κριτόρια τησ αντύςτοιχησ ομϊδασ κριτηρύων. 

Σο κριτόριο Γ1 εξειδικεύεται ςτο υποκριτόριο Γ1.2 ωσ εξόσ  : 

 

Γ1 κοπιμότητα πρόταςησ  

 
Γ1.1 

ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ 
χωροθϋτηςησ τησ πρόταςησ 0-0,5 

Γ1.2 
ςε ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότητεσ του 
τοπικού προγρϊμματοσ 0-0,5 

 
Εϊν ο δικαιούχοσ εύναι Γυναικεύοσ υνεταιριςμόσ  

0,5 

 
Εϊν ο δικαιούχοσ δεν εύναι Γυναικεύοσ υνεταιριςμόσ 

0 
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9.6 Δρϊςη L313-1 : Ίδρυςη και εκςυγχρονιςμόσ τοπικών κϋντρων τουριςτικόσ 

πληροφόρηςησ (γραφεύα – περύπτερα ενημϋρωςησ και πληροφόρηςησ)  

Η διαφοροπούηςη ςυνύςταται ςε γενικϋσ προδιαγραφϋσ που αναφϋρονται ςτο τοπικό 

πρόγραμμα καθώσ και ςτην προτεραιότητα ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ εντόσ τησ 

περιοχόσ εφαρμογόσ του Σ.Π. και ςε κομβικϊ ςημεύα εκτόσ περιοχόσ    

Αποτύπωςη προτεραιότητασ ςτην βαθμολόγηςη : ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΠ2 , Κριτόριο Γ1, ςτόλη 

7 

Σο κριτόριο Γ1 εξειδικεύεται ςτο υποκριτόριο Γ1.2 ωσ εξόσ  : 

 

Γ1 κοπιμότητα πρόταςησ  

 
Γ1.1 

ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ 
χωροθϋτηςησ τησ πρόταςησ 0-0,5 

Γ1.2 
ςε ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότητεσ του 
τοπικού προγρϊμματοσ 0-0,5 

 
Εϊν η πρόταςη τηρεύ τισ προδιαγραφϋσ και την χωροθϋτηςη   

0,5 

 
Εϊν η πρόταςη δεν τηρεύ τισ προδιαγραφϋσ και την 
χωροθϋτηςη   0-0,3 

 
9.7  Δρϊςη L313-7 : Ιδρύςεισ και εκςυγχρονιςμού γραφεύων οργϊνωςησ, πληροφόρηςησ 

και προώθηςησ αγροτικού τουριςμού  

Προτεραιότητα ςτη δημιουργύα ενόσ γραφεύου ςτο Βορρϊ και ςτον εκςυγχρονιςμό ενόσ 

υφιςτϊμενου   

Αποτύπωςη προτεραιότητασ ςτην βαθμολόγηςη : ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΠ2 , Κριτόριο Γ1, ςτόλη 

7 

Σο κριτόριο Γ1 εξειδικεύεται ςτο υποκριτόριο Γ1.2 ωσ εξόσ  : 

 

Γ1 κοπιμότητα πρόταςησ  

 
Γ1.1 

ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ 
χωροθϋτηςησ τησ πρόταςησ 0-0,5 

Γ1.2 
ςε ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότητεσ του 
τοπικού προγρϊμματοσ 0-0,5 

 
Εϊν η πρόταςη τηρεύ τισ προτεραιότητεσ ωσ προσ εύδοσ τησ 
επϋνδυςησ  (εκςυγχρονιςμόσ) και την χωροθϋτηςη   0,5 

 
Εϊν η πρόταςη δεν τηρεύ τισ προτεραιότητεσ ωσ προσ εύδοσ 
τησ επϋνδυςησ (εκςυγχρονιςμόσ)  και την χωροθϋτηςη   0-0,3 

 
 
9.8 Δρϊςη L313-8 : Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού επιχειρόςεων παροχόσ 

υπηρεςιών για την εξυπηρϋτηςη του τουριςμού τησ υπαύθρου (εναλλακτικϋσ μορφϋσ 

τουριςμού, ειδικϋσ μορφϋσ τουριςμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευςιγνωςύασ)  

Προτεραιότητα ςτη δημιουργύα κϋντρου πληροφόρηςησ για ςπηλαιολογικό τουριςμό 

Αποτύπωςη προτεραιότητασ ςτην βαθμολόγηςη : ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΠ2 , Κριτόριο Γ1, ςτόλη 

7 

Σο κριτόριο Γ1 εξειδικεύεται ςτο υποκριτόριο Γ1.2 ωσ εξόσ  : 
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Γ1 κοπιμότητα πρόταςησ  

 
Γ1.1 

ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ 
χωροθϋτηςησ τησ πρόταςησ 0-0,5 

Γ1.2 
ςε ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότητεσ του 
τοπικού προγρϊμματοσ 0-0,5 

 
Η επϋνδυςη υπϊγεται ςτην προτεραιότητα τησ Ο.Σ.Δ. 

0,5 

 
Η επϋνδυςη δεν υπϊγεται ςτην προτεραιότητα τησ Ο.Σ.Δ. 

0-0,3 
 
9.9 Δρϊςη L321-1 : Ϊργα υποδομόσ μικρόσ κλύμακασ (μικρϊ εγγειοβελτιωτικϊ ϋργα, 

ϋργα διαχεύριςησ υδατικών πόρων, μικρϊ ϋργα πρόςβαςησ ςτισ γεωργικϋσ 

εκμεταλλεύςεισ) 

Η δρϊςη προτεύνεται να εφαρμοςτεύ ςε όλη την περιοχό παρϋμβαςησ με προτεραιότητα 

ςτο ορεινό τμόμα του Δ. Συμπακύου 

Αποτύπωςη προτεραιότητασ ςτην βαθμολόγηςη : ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΠ5-1 , Κριτόριο Γ1, 

ςτόλη 6 

Σο κριτόριο Γ1 εξειδικεύεται ςτο υποκριτόριο Γ1.2 ωσ εξόσ  : 
 

Γ1 κοπιμότητα πρόταςησ  

 
Γ1.1 

ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ 
χωροθϋτηςησ τησ πρόταςησ 0-0,5 

Γ1.2 
ςε ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότητεσ του 
τοπικού προγρϊμματοσ 0-0,5 

 
Σηρεύται η χωροθϋτηςη που ϋχει θϋςει ωσ προτεραιότητα η 
ΟΣΔ  0,5 

 
Δεν τηρεύται η χωροθϋτηςη που ϋχει θϋςει ωσ προτεραιότητα 
η ΟΣΔ 0-0,3 

 
 

9.10 Δρϊςη L322-1 : Βελτύωςη και ανϊπλαςη κοινόχρηςτων χώρων   

Η δρϊςη προτεύνεται να εφαρμοςτεύ ςε όλη την περιοχό παρϋμβαςησ με προτεραιότητα 

ςτουσ οικιςτικούσ πόλουσ και του εν δυνϊμει οικιςτικούσ πόλουσ όπωσ ϋχουν οριςτεύ 

ςτην αναμορφωμϋνη πρόταςη  

Αποτύπωςη προτεραιότητασ ςτην βαθμολόγηςη : ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΠ5-1 , Κριτόριο Γ1, 

ςτόλη 4 

Σο κριτόριο Γ1 εξειδικεύεται ςτο υποκριτόριο Γ1.2 ωσ εξόσ  : 

 

Γ1 κοπιμότητα πρόταςησ  

 
Γ1.1 

ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ 
χωροθϋτηςησ τησ πρόταςησ 0-0,5 

Γ1.2 
ςε ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότητεσ του 
τοπικού προγρϊμματοσ 0-0,5 

 
Σηρεύται η χωροθϋτηςη που ϋχει θϋςει ωσ προτεραιότητα η 
ΟΣΔ  0,5 

 
Δεν τηρεύται η χωροθϋτηςη που ϋχει θϋςει ωσ προτεραιότητα 
η ΟΣΔ 0-0,3 

 



[33] 

 

9.11 Δρϊςη L322-3 : Αποκατϊςταςη εξωτερικών όψεων κτιςμϊτων   

Η δρϊςη προτεύνεται να εφαρμοςτεύ ςε όλη την περιοχό παρϋμβαςησ με προτεραιότητα 

ςτουσ οικιςτικούσ πόλουσ και του εν δυνϊμει οικιςτικούσ πόλουσ όπωσ ϋχουν οριςτεύ 

ςτην αναμορφωμϋνη πρόταςη  

Αποτύπωςη προτεραιότητασ ςτην βαθμολόγηςη : ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΠ5-1 , Κριτόριο Γ1, 

ςτόλη 4, και ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΠ5-2 , Κριτόριο Γ1, ςτόλη 6 

Σο κριτόριο Γ1 εξειδικεύεται ςτο υποκριτόριο Γ1.2 ωσ εξόσ  : 

 

Γ1 κοπιμότητα πρόταςησ  

 
Γ1.1 

ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ 
χωροθϋτηςησ τησ πρόταςησ 0-0,5 

Γ1.2 
ςε ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότητεσ του 
τοπικού προγρϊμματοσ 0-0,5 

 
Σηρεύται η χωροθϋτηςη που ϋχει θϋςει ωσ προτεραιότητα η 
ΟΣΔ  0,5 

 
Δεν τηρεύται η χωροθϋτηςη που ϋχει θϋςει ωσ προτεραιότητα 
η ΟΣΔ 0-0,3 

 
9.12 Δρϊςη L323-2β : Διατόρηςη, αποκατϊςταςη και αναβϊθμιςη πολιτιςτικών 

χαρακτηριςτικών τησ αγροτικόσ υπαύθρου τα οπούα εύχαν παραγωγικό δραςτηριότητα 

μόνο κατϊ το παρελθόν και ενιςχύονται ώςτε να καταςτούν επιςκϋψιμα και 

επιδεικτικϊ (όπωσ μύλοι, λιοτρύβια, πατητόρια)   

το πλαύςιο τησ παρούςασ δρϊςησ η Ομϊδα προωθεύ τη ςυντόρηςη, ανϊδειξη και 

αποκατϊςταςη αυτών των μνημεύων με ϋμφαςη ςτα μιτϊτα, τισ φϊμπρικεσ και τουσ 

νερόμυλουσ.  

Αποτύπωςη προτεραιότητασ ςτην βαθμολόγηςη : ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΠ5-1 , Κριτόριο Γ1, 

ςτόλη 3, και ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΠ5-2 , Κριτόριο Γ1, ςτόλη 3 

Σο κριτόριο Γ1 εξειδικεύεται ςτο υποκριτόριο Γ1.2 ωσ εξόσ  : 

Γ1 κοπιμότητα πρόταςησ  

 
Γ1.1 

ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ 
χωροθϋτηςησ τησ πρόταςησ 0-0,5 

Γ1.2 
ςε ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότητεσ του 
τοπικού προγρϊμματοσ 0-0,5 

 
Η επϋνδυςη αφορϊ το εύδοσ των μνημεύων που ϋχει  θϋςει ωσ 
προτεραιότητα η ΟΣΔ 0,5 

 
Η επϋνδυςη δεν αφορϊ το εύδοσ των μνημεύων που ϋχει  θϋςει 
ωσ προτεραιότητα η ΟΣΔ 0-0,3 

 
 


