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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στο παρόν παράρτημα αναλύονται τα κριτήρια επιλογής δηλαδή τα 

βαθμολογούμενα κριτήρια για τις προτάσεις που θα κατατεθούν. 

Για κάθε δράση ή για ομάδα δράσεων υπάρχει σχετικός πίνακας με τα 

βαθμολογούμενα κριτήρια. 

Διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια δίνονται στην αντίστοιχη ενότητα του 

παρόντος (σελίδα 25). 

 

Πρέπει να επισημανθεί ότι στην στήλη «Παρατηρήσεις» κάθε πίνακα υπάρχει 

σχετική παραπομπή στην ενότητα των διευκρινίσεων για τα κριτήρια που 

θεωρούμε ότι χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση.  

Επίσης επισημαίνεται σε επενδυτές που έχουν υποβάλλει προτάσεις και σε 

προηγούμενες προσκλήσεις ότι τα κριτήρια σε κάποια σημεία είναι διαφορετικά 

επειδή η ΟΤΔ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον βαθμό ετοιμότητας υλοποίησης των 

επενδύσεων. 

 



 

3η Πρόσκληση 

Τ.Π. LEADER 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    IV σελίδα  3 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ1 : Κριτήρια Επιλογής - Υπομέτρο L123 / Δράση L123α 

     

Κριτήρια-Υποκριτήρια 
Συντελεστές 
βαρύτητας/ 
βαθμολογία 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

1 2 3 4 5 

Α1 Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας 2%     

  πλήρης φάκελος 1     

  ελλιπής φάκελος που δε δημιουργεί προβλήματα στην αξιολόγηση 0,5     

  ελλιπής φάκελος που δημιουργεί προβλήματα στην αξιολόγηση 0     

Α2 Ετοιμότητα υλοποίησης της πρότασης 24% 
μελέτες, άδειες, 

πρωτοκολλημένες 
αιτήσεις 

  

  
εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών, αδειών και 
των άλλων απαιτούμενων διαδικασιών 1 

  
  

  
εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων μελετών και αδειών (έγκριση 
δόμησης) 0,7 

  
  

  Έγκριση Αρχαιολογίας, Δασαρχείου  όπου απαιτείται       

  Έγκριση 0,2-0,4     

  υποβολή αιτήσεων και αναμονή έγκρισης των απαιτούμενων αδειών 0-0,1     

  ανυπαρξία μελετών και αδειών 0     

  Εκσυγχρονισμός χωρίς απαίτηση αδειών 1     

Β1 Επαγγελματική εμπειρία/εκπαίδευση/κατάρτιση 4%   
Παρατήρηση  

5.2.1 

Β1.1 

προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με 
τη φύση της πρότασης 

  

βεβαιώσεις 
εργοδότη, 
κατάλληλη 
βεβαίωση 

ασφαλιστικού 
φορέα, έναρξη 
επιτηδεύματος, 

καταστατικό   

  καθόλου 0     

  έως 2 χρόνια 0,1     

  έως 5 χρόνια 0,2     

  πάνω από 5 χρόνια 0,4     

Β1.2 

ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού με τη 
φύση της πρότασης 

0/0,4 

επικυρωμένα 
αντίγραφα τίτλων 

σπουδών   

Β1.3 

επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το 
αντικείμενο 

0/0,2 

βεβαίωση 
πιστοποιημένου 

ΚΕΚ   

Β2 
Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για 
οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών 
ενισχύσεων 

2% υπεύθυνη δήλωση 
Παρατήρηση  

5.2.2)  

  
Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε 
έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων 

0/1     

Β3 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 5%     

  ο δικαιούχος είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) 
0/1 

αντίγραφο 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ1 : Κριτήρια Επιλογής - Υπομέτρο L123 / Δράση L123α 

     

Κριτήρια-Υποκριτήρια 
Συντελεστές 
βαρύτητας/ 
βαθμολογία 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

1 2 3 4 5 

  ο δικαιούχος είναι γυναικείος συνεταιρισμός 
0/1 

καταστατικό ή 
σχέδιο 

καταστατικού   

  
ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό 
τους γυναίκες 

0/1 

καταστατικό ή 
σχέδιο 

καταστατικού   

Β4 Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 5%     

  ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 30 ετών (φυσικό πρόσωπο) 
0/1 

αντίγραφο 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου   

  
ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό 
τους  νέοι ≤ 30 ετών 

0/1 

αντίγραφα 
ταυτοτήτων ή 
διαβατηρίου, 
καταστατικό ή 

σχέδιο 
καταστατικού   

Γ1 Σκοπιμότητα της πρότασης 5%   
Παρατήρηση  

5.2.9.1 

Γ1.1 
σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής 
χωροθέτησης της πρότασης 0-0,5 

  
  

Γ1.2 
σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού 
προγράμματος 0-0,5 

  
 

Γ2 Ποιότητα της πρότασης 10%     

Γ2.1 
Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας (π.χ. ΤΣΠ) και συμμετοχή σε 
δίκτυα ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων εφόσον 
υπάρχουν 0/0,2 

  
  

Γ2.2 Παραγωγή προϊόντων ποιότητας 

  

αποδεικτικά 
έγγραφα για το 

χαρακτηρισμό των 
προϊόντων 

Παρατήρηση  

5.2.7 

  

προτάσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή 
ζωικών προϊόντων προερχόμενων από ειδικές εκτροφές ή οίνους 

ΟΠΑΠ ή τοπικούς οίνους ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των 

παραγόμενων προϊόντων 0,4 

  

  

  

προτάσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή 
ζωικών προϊόντων προερχόμενων από ειδικές εκτροφές ή οίνους 

ΟΠΑΠ ή τοπικούς οίνους ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% 

και έως 50% των παραγόμενων προϊόντων 0,3 

  

  

  

προτάσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή 
ζωικών προϊόντων προερχόμενων από ειδικές εκτροφές ή οίνους 

ΟΠΑΠ ή τοπικούς οίνους ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% 

και μέχρι 30% των παραγόμενων προϊόντων 0,2 

  

  

  

προτάσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή 
ζωικών προϊόντων προερχόμενων από ειδικές εκτροφές ή οίνους 

ΟΠΑΠ ή τοπικούς οίνους ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης σε ποσοστό μικρότερο του 10% των 0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ1 : Κριτήρια Επιλογής - Υπομέτρο L123 / Δράση L123α 

     

Κριτήρια-Υποκριτήρια 
Συντελεστές 
βαρύτητας/ 
βαθμολογία 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

1 2 3 4 5 

παραγόμενων προϊόντων 

Γ2.3 επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών 

  

αποδεικτικά 
έγγραφα για το 

χαρακτηρισμό των 
πρώτων υλών 

Παρατήρηση  

5.2.7 

  
προτάσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων βιολογικής 

καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
50% των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών 0,4 

  

  

  
προτάσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων βιολογικής 

καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
του 30% και έως 50% των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών 0,3 

  

  

  
προτάσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων βιολογικής 

καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
του 10% και έως 30% των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών 0,2 

  

  

  
προτάσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων βιολογικής 

καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό μικρότερο του 10% 
των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών 0 

  

  

Γ3 Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης 5%   
Παρατήρηση  

5.2.3 

Γ3.1 τεχνολογική καινοτομία 0/0,5     

Γ3.2 οργανωτική καινοτομία 0/0,5     

Γ4 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους  10% 

σχέδια, αναλυτική 
προμέτρηση 
εργασιών και 
αναλυτικός 

προϋπολογισμός 

Παρατήρηση  

5.2.6 

  100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 1     

  5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 0,75     

  10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 0,25     

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

Γ5 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 4%     

Γ5.1 Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 0/0,5     

Γ5.2 
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης 
του έργου 0/0,5 

  
  

Γ6 
Στην πρόταση περιλαμβάνονται υποδομές/διαρρυθμίσεις που 
εξυπηρετούν την προσβασιμότητα ατόμων μειωμένης 
κινητικότητας 

4% 
αρχιτεκτονικά 

σχέδια 
  

  
Στην πρόταση περιλαμβάνονται υποδομές/διαρρυθμίσεις που 
εξυπηρετούν την προσβασιμότητα ατόμων μειωμένης κινητικότητας 

0/1     

Δ1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 10%   
Παρατήρηση  

5.2.4 

Δ1.1 αύξηση απασχόλησης 0-0,5     

Δ1.2 θέσεις εργασίας σε σχέση με το ύψος επένδυσης 0-0,5     
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ1 : Κριτήρια Επιλογής - Υπομέτρο L123 / Δράση L123α 

     

Κριτήρια-Υποκριτήρια 
Συντελεστές 
βαρύτητας/ 
βαθμολογία 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

1 2 3 4 5 

Δ2 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος 10%   
Παρατήρηση  

5.2.5 

Δ2.1 Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που καλύπτονται από ΑΠΕ 
0-0,2 

Λογαριασμοί ΔΕΗ 
του τελευταίου 

έτους   

Δ2.2 Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων 0/0,2     

Δ2.3 
Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος 

0-0,2 

Λογαριασμοί ΔΕΗ 
του τελευταίου 

έτους   

Δ2.4 
Ποσοστό εξοικονόμησης νερού με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος 0-0,2 

  
  

Δ2.5 
Πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 
14000, EMAS) 0/0,2   

  

    100%     
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ2 :  Κριτήρια Επιλογής – Υπομέτρα :   L311, L312/ Δράσεις L311-4, L312-1, 
L312-3 

Κριτήρια / Υποκριτήρια 
Συντελεστές 
βαρύτητας/ 
βαθμολογία 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

1 2 3 4 5 

Α1 
Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου 
υποψηφιότητας 

2%     

  πλήρης φάκελος 1     

  

ελλιπής φάκελος που δε δημιουργεί προβλήματα 
στην αξιολόγηση 0,5 

  
  

  

ελλιπής φάκελος που δημιουργεί προβλήματα στην 
αξιολόγηση 0 

  
  

Α2 Ετοιμότητα υλοποίησης της πρότασης 24% 
μελέτες, άδειες, 

πρωτοκολλημένες 
αιτήσεις 

  

  

εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
μελετών, αδειών και των άλλων απαιτούμενων 
διαδικασιών 1 

  

  

  

εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων μελετών και 
αδειών (εγκριση δόμησης) 0,7 

  
  

  

Έγκριση Αρχαιολογίας, δασαρχείου & ΕΟΤ όπου 
απαιτείται   

  
  

  Έγκριση  0,2-0,4     

  

υποβολή αιτήσεων και αναμονή έγκρισης των 
απαιτούμενων αδειών 0-0,1 

  
  

  ανυπαρξία μελετών και αδειών 0     

  Εκσυγχρονισμός χωρίς απαίτηση αδειών 1     

Β1 Επαγγελματική εμπειρία/εκπαίδευση/κατάρτιση 4%   Παρατηρήση  5.2.1 

Β1.1 

προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε 
αντικείμενο σχετικό με τη φύση της πρότασης 

  

βεβαιώσεις εργοδότη, 
κατάλληλη βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα, 
έναρξη επιτηδεύματος, 

καταστατικό 
  

  καθόλου 0     

  έως 2 χρόνια 0,1     

  έως 5 χρόνια 0,2     

  πάνω από 5 χρόνια 0,4     

Β1.2 

ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) 
σχετικού με τη φύση της πρότασης 

0/0,4 

επικυρωμένα αντίγραφα 
τίτλων σπουδών 

  

Β1.3 

επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών 
σχετική με το αντικείμενο 0/0,2 

βεβαίωση 
πιστοποιημένου ΚΕΚ   

Β2 
Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί 
για οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή 
εθνικών ενισχύσεων 

2% υπεύθυνη δήλωση Παρατήρηση  5.2.2)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ2 :  Κριτήρια Επιλογής – Υπομέτρα :   L311, L312/ Δράσεις L311-4, L312-1, 
L312-3 

Κριτήρια / Υποκριτήρια 
Συντελεστές 
βαρύτητας/ 
βαθμολογία 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

1 2 3 4 5 

  
Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για 
οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών 
ενισχύσεων 

0/1     

Β3 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 5%     

  
ο δικαιούχος είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) 

0/1 

αντίγραφο ταυτότητας ή 
διαβατηρίου   

  
ο δικαιούχος είναι γυναικείος συνεταιρισμός 

0/1 

καταστατικό ή σχέδιο 
καταστατικού   

  

ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 
είναι στο σύνολό τους γυναίκες 0/1 

καταστατικό ή σχέδιο 
καταστατικού   

Β4 Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 5%     

  

ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 30 ετών 
(φυσικό πρόσωπο) 0/1 

αντίγραφο ταυτότητας ή 
διαβατηρίου   

  

ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 
είναι στο σύνολό τους  νέοι ≤ 30 ετών 

0/1 

αντίγραφα ταυτοτήτων ή 
διαβατηρίου, 

καταστατικό ή σχέδιο 
καταστατικού 

  

Γ1 Σκοπιμότητα της πρότασης 8%   
 

Γ1.1 
σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της 
περιοχής χωροθέτησης της πρότασης 

0-0,5 

  

  

Γ1.2 
σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του 
τοπικού προγράμματος 0-0,5 

    

Γ2 Ποιότητα της πρότασης 5%     

Γ2.1 
Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας (π.χ. ΤΣΠ) και 
συμμετοχή σε δίκτυα ομοειδών ή συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων εφόσον υπάρχουν 

0/0,2 

  

  

Γ2.2 
Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια 
δραστηριότητα 0-0,3 

  

  

Γ2.3 Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων 
0/0,2 

  
  

Γ2.4 
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 0/0,1 

  
  

Γ2.5 Άλλο  0/0,2     

Γ3 Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης 5%   Παρατήρηση  5.2.3 

Γ3.1 τεχνολογική καινοτομία 0/0,5     

Γ3.2 οργανωτική καινοτομία 0/0,5     
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ2 :  Κριτήρια Επιλογής – Υπομέτρα :   L311, L312/ Δράσεις L311-4, L312-1, 
L312-3 

Κριτήρια / Υποκριτήρια 
Συντελεστές 
βαρύτητας/ 
βαθμολογία 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

1 2 3 4 5 

Γ4 Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 4%     

  
Διατηρητέο κτίριο 

0/1 

βεβαίωση 
χαρακτηρισμού   

  
Παραδοσιακό κτίριο 

0/0,5 

βεβαίωση 
χαρακτηρισμού   

  Τήρηση στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής 0/0,5 αρχιτεκτονικά σχέδια   

Γ5 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους  10% 

σχέδια, αναλυτική 
προμέτρηση εργασιών 

και αναλυτικός 
προϋπολογισμός 

Παρατήρηση  5.2.6 

  
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

1 
  

  

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

0,75 
  

  

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

0,25 
  

  

  
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0 
  

  

Γ6 
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης 

4%     

Γ6.1 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το 
μέγεθος του έργου 0/0,5 

  
  

Γ6.2 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 0/0,5 

  
  

Γ7 

Στην πρόταση περιλαμβάνονται υποδομές / 
διαρρυθμίσεις που εξυπηρετούν την 
προσβασιμότητα ατόμων μειωμένης 
κινητικότητας 

4% αρχιτεκτονικά σχέδια   

Γ7.1 

εξασφάλιση προσβασιμότητας επισκεπτών 
μειωμένης κινητικότητας 0/0,5 

  
  

Γ7.2 

εξασφάλιση απρόσκοπτης χρήσης των 
εγκαταστάσεων από εργαζόμενους μειωμένης 
κινητικότητας 0/0,5 

  

  

Δ1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 9%   Παρατήρηση  5.2.4 

Δ1.1 αύξηση απασχόλησης 0-0,5     

Δ1.2 θέσεις εργασίας σε σχέση με το ύψος επένδυσης 
0-0,5 

  
  

Δ2 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος 9%   Παρατήρηση  5.2.5 

Δ2.1 
Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που 
καλύπτονται από ΑΠΕ 0-0,2 

Λογαριασμοί ΔΕΗ του 
τελευταίου έτους   

Δ2.2 
Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών 
αποβλήτων 0/0,2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ2 :  Κριτήρια Επιλογής – Υπομέτρα :   L311, L312/ Δράσεις L311-4, L312-1, 
L312-3 

Κριτήρια / Υποκριτήρια 
Συντελεστές 
βαρύτητας/ 
βαθμολογία 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

1 2 3 4 5 

Δ2.3 
Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή 
σχετικού συστήματος 0-0,2 

Λογαριασμοί ΔΕΗ του 
τελευταίου έτους   

Δ2.4 
Ποσοστό εξοικονόμησης νερού με την εφαρμογή 
σχετικού συστήματος 0-0,2 

  
  

Δ2.5 
Πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(π.χ. ISO 14000, EMAS) 0/0,2 

  
  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100%     
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ3 : Κριτήρια Επιλογής - Υπομέτρο L312/ Δράση L312-2 

Κριτήρια / Υποκριτήρια 

Συντελεστές βαρύτητας / 
Βαθμολογία 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις Δράση :L312-2 
[Χώροι πώλησης 
χαρακτηριστικών  

τοπικών προϊόντων] 

Λοιπές 
επενδύσεις 

δράσης:L312-2  

1 2 3 4 5 6 

Α1 
Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του 
φακέλου υποψηφιότητας 

2% 2%     

  πλήρης φάκελος 1 1     

  

ελλιπής φάκελος που δε δημιουργεί 
προβλήματα στην αξιολόγηση 0,5 0,5 

  
  

  

ελλιπής φάκελος που δημιουργεί 
προβλήματα στην αξιολόγηση 0 0 

  
  

Α2 Ετοιμότητα υλοποίησης της πρότασης 24% 24% 
μελέτες, άδειες, 

πρωτοκολλημένες 
αιτήσεις 

  

  

εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
μελετών, αδειών και των άλλων 
απαιτούμενων διαδικασιών 1 1 

  

  

  

εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
μελετών και αδειών (έγκριση δόμησης) 0,7 0,7 

  
  

  

Έγκριση Αρχαιολογίας, δασαρχείου  όπου 
απαιτείται     

  
  

  Έγκριση  0,2-0,4 0,2-0,4     

  

υποβολή αιτήσεων και αναμονή έγκρισης των 
απαιτούμενων αδειών 0-0,1 0-0,1 

  
  

  ανυπαρξία μελετών και αδειών 0 0     

  Εκσυγχρονισμός χωρίς απαίτηση αδειών 1 1     

Β1 
Επαγγελματική 
εμπειρία/εκπαίδευση/κατάρτιση 

4% 4%   Παρατήρηση  5.2.1 

Β1.1 

προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση 
σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της 
πρότασης 

    

βεβαιώσεις 
εργοδότη, 
κατάλληλη 
βεβαίωση 

ασφαλιστικού 
φορέα, έναρξη 
επιτηδεύματος, 

καταστατικό 

  

  καθόλου 0 0     

  έως 2 χρόνια 0,1 0,1     

  έως 5 χρόνια 0,2 0,2     

  πάνω από 5 χρόνια 0,4 0,4     

Β1.2 

ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, 
ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού με τη φύση της πρότασης 

0/0,4 0/0,4 

επικυρωμένα 
αντίγραφα τίτλων 

σπουδών 
  

Β1.3 

επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 
ωρών σχετική με το αντικείμενο 

0/0,2 0/0,2 

βεβαίωση 
πιστοποιημένου 

ΚΕΚ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ3 : Κριτήρια Επιλογής - Υπομέτρο L312/ Δράση L312-2 

Κριτήρια / Υποκριτήρια 

Συντελεστές βαρύτητας / 
Βαθμολογία 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις Δράση :L312-2 
[Χώροι πώλησης 
χαρακτηριστικών  

τοπικών προϊόντων] 

Λοιπές 
επενδύσεις 

δράσης:L312-2  

1 2 3 4 5 6 

Β2 
Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει 
επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο στα 
πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων 

2% 2% 
υπεύθυνη 
δήλωση 

Παρατήρηση  

5.2.2)  

  
Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει 
επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο στα 
πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων 

0/1 0/1     

Β3 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

5% 5%     

  

ο δικαιούχος είναι γυναίκα (φυσικό 
πρόσωπο) 

0/1 0/1 

αντίγραφο 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

  

  
ο δικαιούχος είναι γυναικείος συνεταιρισμός 

0/1 0/1 

καταστατικό ή 
σχέδιο 

καταστατικού   

  

ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι μέτοχοι της 
οποίας είναι στο σύνολό τους γυναίκες 0/1 0/1 

καταστατικό ή 
σχέδιο 

καταστατικού   

Β4 Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 5% 5%     

  

ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 30 
ετών (φυσικό πρόσωπο) 

0/1 0/1 

αντίγραφο 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

  

  

ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι μέτοχοι της 
οποίας είναι στο σύνολό τους  νέοι ≤ 30 ετών 

0/1 0/1 

αντίγραφα 
ταυτοτήτων ή 
διαβατηρίου, 
καταστατικό ή 

σχέδιο 
καταστατικού   

Γ1 Σκοπιμότητα της πρότασης 8% 8%   
Παρατήρηση  

5.2.9.2 

Γ1.1 
σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης της 
πρότασης 0-0,2 0-0,5 

  

  

Γ1.2 
σε σχέση με τους στόχους και τις 
προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος 0 0-0,5 

  
  

Γ1.3 
Τήρηση προδιαγραφών Χώρων πώλησης 
τοπικών προϊόντων 0-0,8   

  
  

Γ2 Ποιότητα της πρότασης 5% 5%     

Γ2.1 

Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας (π.χ. ΤΣΠ) 
και συμμετοχή σε δίκτυα ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων εφόσον 
υπάρχουν 0/0,2 0/0,2 

  

  

Γ2.2 
Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια 
δραστηριότητα 0-0,3 0-0,3 

  

  

Γ2.3 Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών και 0/0,3 0/0,3     
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ3 : Κριτήρια Επιλογής - Υπομέτρο L312/ Δράση L312-2 

Κριτήρια / Υποκριτήρια 

Συντελεστές βαρύτητας / 
Βαθμολογία 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις Δράση :L312-2 
[Χώροι πώλησης 
χαρακτηριστικών  

τοπικών προϊόντων] 

Λοιπές 
επενδύσεις 

δράσης:L312-2  

1 2 3 4 5 6 

προϊόντων 

Γ2.4 
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
ποιοτικών σημάτων 0/0,1 0/0,1 

  
  

Γ2.5 Άλλο  0/0,1 0/0,1     

Γ3 Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης 5% 5%   Παρατήρηση  5.2.3 

Γ3.1 τεχνολογική καινοτομία 0/0,5 0/0,5     

Γ3.2 οργανωτική καινοτομία 0/0,5 0/0,5     

Γ4 Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 4% 4%     

  
Διατηρητέο κτίριο 

0/1 0/1 

βεβαίωση 
χαρακτηρισμού   

  
Παραδοσιακό κτίριο 

0/0,5 0/0,5 

βεβαίωση 
χαρακτηρισμού   

  Τήρηση στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής 0/0,5 0/0,5 
αρχιτεκτονικά 

σχέδια   

Γ5 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 
κόστους  

10% 10% 

σχέδια, αναλυτική 
προμέτρηση 
εργασιών και 
αναλυτικός 

προϋπολογισμός 

Παρατήρηση  5.2.6 

  100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 1 1     

  
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 10 0,75 0,75 

  
  

  

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 0,25 0,25 

  
  

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

  
  

Γ6 
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης 

4% 4%     

Γ6.1 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το 
μέγεθος του έργου 0/0,5 0/0,5 

  
  

Γ6.2 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους 
φάσεων υλοποίησης του έργου 0/0,5 0/0,5 

  
  

Γ7 

Στην πρόταση περιλαμβάνονται υποδομές 
/ διαρρυθμίσεις που εξυπηρετούν την 
προσβασιμότητα ατόμων μειωμένης 
κινητικότητας 

4% 4% 
αρχιτεκτονικά 

σχέδια 
  

Γ7.1 

εξασφάλιση προσβασιμότητας επισκεπτών 
μειωμένης κινητικότητας 0/0,5 0/0,5 

  
  

Γ7.2 

εξασφάλιση απρόσκοπτης χρήσης των 
εγκαταστάσεων από εργαζόμενους 
μειωμένης κινητικότητας 0/0,5 0/0,5 

  

  

Δ1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 9% 9%   Παρατήρηση  5.2.4 

Δ1.1 αύξηση απασχόλησης 0-0,5 0-0,5     
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ3 : Κριτήρια Επιλογής - Υπομέτρο L312/ Δράση L312-2 

Κριτήρια / Υποκριτήρια 

Συντελεστές βαρύτητας / 
Βαθμολογία 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις Δράση :L312-2 
[Χώροι πώλησης 
χαρακτηριστικών  

τοπικών προϊόντων] 

Λοιπές 
επενδύσεις 

δράσης:L312-2  

1 2 3 4 5 6 

Δ1.2 
θέσεις εργασίας σε σχέση με το ύψος 
επένδυσης 0-0,5 0-0,5 

  
  

Δ2 
Συμβολή στην προστασία του 
περιβάλλοντος 

9% 9%   Παρατήρηση  5.2.5 

Δ2.1 
Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που 
καλύπτονται από ΑΠΕ 0-0,2 0-0,2 

Λογαριασμοί ΔΕΗ 
του τελευταίου 

έτους   

Δ2.2 
Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης 
στερεών αποβλήτων 0/0,2 0/0,2 

  
  

Δ2.3 
Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την 
εφαρμογή σχετικού συστήματος 0-0,2 0-0,2 

Λογαριασμοί ΔΕΗ 
του τελευταίου 

έτους   

Δ2.4 
Ποσοστό εξοικονόμησης νερού με την 
εφαρμογή σχετικού συστήματος 0-0,2 0-0,2 

  
  

Δ2.5 
Πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (π.χ. ISO 14000, EMAS) 0/0,2 0/0,2 

  
  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100% 100%     

 
 



 

3η Πρόσκληση 

Τ.Π. LEADER 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    IV σελίδα  15 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ4 :  Κριτήρια Επιλογής - Υπομέτρο L313 / Δράση L313-6 

Κριτήρια / Υποκριτήρια 

Συντελεστές βαρύτητας / 
Βαθμολογία 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

Δράση :  
L313-6 [μόνο για 

επενδυτικές 
προτάσεις που 

αφορούν 
παραδοσιακά 

καφενεία ή 
χώρους εστίασης 

'Ψηλορείτη 
Γεύσεις'] 

Υπόλοιπες 
επενδύσεις    

δράσης  L313-6  

1 2 3 4 5 6 

Α1 
Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου 
υποψηφιότητας 

2% 2%     

  πλήρης φάκελος 1 1     

  

ελλιπής φάκελος που δε δημιουργεί προβλήματα στην 
αξιολόγηση 0,5 0,5 

  
  

  

ελλιπής φάκελος που δημιουργεί προβλήματα στην 
αξιολόγηση 0 0 

  
  

Α2 Ετοιμότητα υλοποίησης της πρότασης 24% 24% 
μελέτες, άδειες, 

πρωτοκολλημένες 
αιτήσεις 

  

  

εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών, 
αδειών και των άλλων απαιτούμενων διαδικασιών 1 1 

  
  

  

εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων μελετών και 
αδειών (έγκριση δόμησης) 0,7 0,7 

  
  

  Έγκριση Αρχαιολογίας, δασαρχείου  όπου απαιτείται         

  Έγκριση  0,2-0,4 0,2-0,4     

  

υποβολή αιτήσεων και αναμονή έγκρισης των 
απαιτούμενων αδειών 0-0,1 0-0,1 

  
  

  ανυπαρξία μελετών και αδειών 0 0     

  Εκσυγχρονισμός χωρίς απαίτηση αδειών 1 1     

Β1 Επαγγελματική εμπειρία/εκπαίδευση/κατάρτιση 5% 5%   
 Παρατήρηση  

5.2.1 

Β1.1 

προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της πρότασης 

    

βεβαιώσεις 
εργοδότη, 
κατάλληλη 
βεβαίωση 

ασφαλιστικού 
φορέα, έναρξη 
επιτηδεύματος, 

καταστατικό   

  καθόλου 0 0     

  έως 2 χρόνια 0,1 0,1     

  έως 5 χρόνια 0,2 0,2     

  πάνω από 5 χρόνια 0,4 0,4     

Β1.2 

ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) 
σχετικού με τη φύση της πρότασης 0/0,4 0/0,4 

επικυρωμένα 
αντίγραφα τίτλων 

σπουδών   

Β1.3 

επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική 
με το αντικείμενο 0/0,2 0/0,2 

βεβαίωση 
πιστοποιημένου 

ΚΕΚ   

Β2 
Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για 
οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών 
ενισχύσεων 

2% 2% υπεύθυνη δήλωση 
Παρατήρηση  

5.2.2)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ4 :  Κριτήρια Επιλογής - Υπομέτρο L313 / Δράση L313-6 

Κριτήρια / Υποκριτήρια 

Συντελεστές βαρύτητας / 
Βαθμολογία 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

Δράση :  
L313-6 [μόνο για 

επενδυτικές 
προτάσεις που 

αφορούν 
παραδοσιακά 

καφενεία ή 
χώρους εστίασης 

'Ψηλορείτη 
Γεύσεις'] 

Υπόλοιπες 
επενδύσεις    

δράσης  L313-6  

1 2 3 4 5 6 

  
Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για 
οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών 
ενισχύσεων 

0/1 0/1     

Β3 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 5% 5%     

  
ο δικαιούχος είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) 

0/1 0/1 

αντίγραφο 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου   

  
ο δικαιούχος είναι γυναικείος συνεταιρισμός 

0/1 0/1 

καταστατικό ή 
σχέδιο 

καταστατικού   

  

ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 
στο σύνολό τους γυναίκες 0/1 0/1 

καταστατικό ή 
σχέδιο 

καταστατικού   

Β4 Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 5% 5%     

  

ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 30 ετών (φυσικό 
πρόσωπο) 0/1 0/1 

αντίγραφο 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου   

  

ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 
στο σύνολό τους  νέοι ≤ 30 ετών 

0/1 0/1 

αντίγραφα 
ταυτοτήτων ή 
διαβατηρίου, 
καταστατικό ή 

σχέδιο 
καταστατικού   

Γ1 Σκοπιμότητα της πρότασης 8% 8%   
Παρατήρηση  

5.2.9.2 

Γ1.1 
σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της 
περιοχής χωροθέτησης της πρότασης 0-0,2 0-0,5 

  
  

Γ1.2 
σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του 
τοπικού προγράμματος 0 0-0,5 

    

Γ1.3 Τήρηση προδιαγραφών 0-0,8       

Γ2 Ποιότητα της πρότασης 5% 5%     

Γ2.1 
Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας (π.χ. ΤΣΠ) και 
συμμετοχή σε δίκτυα ομοειδών ή συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων εφόσον υπάρχουν 0/0,2 0/0,2 

  

  

Γ2.2 
Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα 0-0,3 0-0,3 

  
  

Γ2.3 Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων 0/0,3 0/0,3     

Γ2.4 
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 0/0,1 0/0,1 

  
  

Γ2.5 Άλλο  0/0,1 0/0,1     

Γ3 Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης 2% 2%   
Παρατήρηση  

5.2.3 

Γ3.1 τεχνολογική καινοτομία 0/0,5 0/0,5     

Γ3.2 οργανωτική καινοτομία 0/0,5 0/0,5     
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ4 :  Κριτήρια Επιλογής - Υπομέτρο L313 / Δράση L313-6 

Κριτήρια / Υποκριτήρια 

Συντελεστές βαρύτητας / 
Βαθμολογία 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

Δράση :  
L313-6 [μόνο για 

επενδυτικές 
προτάσεις που 

αφορούν 
παραδοσιακά 

καφενεία ή 
χώρους εστίασης 

'Ψηλορείτη 
Γεύσεις'] 

Υπόλοιπες 
επενδύσεις    

δράσης  L313-6  

1 2 3 4 5 6 

Γ4 Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 6% 6%     

  Διατηρητέο κτίριο 0/1 0/1 
βεβαίωση 

χαρακτηρισμού   

  Παραδοσιακό κτίριο 0/0,5 0/0,5 
βεβαίωση 

χαρακτηρισμού   

  Τήρηση στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής 0/0,5 0/0,5 
αρχιτεκτονικά 

σχέδια   

Γ5 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους  10% 10% 

σχέδια, αναλυτική 
προμέτρηση 
εργασιών και 
αναλυτικός 

προϋπολογισμός 

Παρατήρηση  

5.2.6 

  100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 1 1     

  5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 0,75 0,75     

  10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 0,25 0,25     

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

Γ6 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 4% 4%     

Γ6.1 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του 
έργου 0/0,5 0/0,5 

  
  

Γ6.2 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 0/0,5 0/0,5 

  
  

Γ7 
Στην πρόταση περιλαμβάνονται υποδομές / 
διαρρυθμίσεις που εξυπηρετούν την προσβασιμότητα 
ατόμων μειωμένης κινητικότητας 

4% 4% 
αρχιτεκτονικά 

σχέδια 
  

Γ7.1 

εξασφάλιση προσβασιμότητας επισκεπτών μειωμένης 
κινητικότητας 0/0,5 0/0,5 

  
  

Γ7.2 

εξασφάλιση απρόσκοπτης χρήσης των εγκαταστάσεων 
από εργαζόμενους μειωμένης κινητικότητας 0/0,5 0/0,5 

  
  

Δ1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 9% 9% 

οι υφιστάμενες 
θέσεις 

απασχόλησης 
αποδεικνύονται 
σύμφωνα με την 
παρατήρηση 3 
των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας 

Παρατήρηση  

5.2.4 

Δ1.1 αύξηση απασχόλησης 0-0,5 0-0,5     

Δ1.2 θέσεις εργασίας σε σχέση με το ύψος επένδυσης 0-0,5 0-0,5     

Δ2 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος 9% 9%   
Παρατήρηση  

5.2.5 

Δ2.1 
Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που καλύπτονται 
από ΑΠΕ 0-0,2 0-0,2 

Λογαριασμοί ΔΕΗ 
του τελευταίου 

έτους   

Δ2.2 
Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών 
αποβλήτων 0/0,2 0/0,2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ4 :  Κριτήρια Επιλογής - Υπομέτρο L313 / Δράση L313-6 

Κριτήρια / Υποκριτήρια 

Συντελεστές βαρύτητας / 
Βαθμολογία 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

Δράση :  
L313-6 [μόνο για 

επενδυτικές 
προτάσεις που 

αφορούν 
παραδοσιακά 

καφενεία ή 
χώρους εστίασης 

'Ψηλορείτη 
Γεύσεις'] 

Υπόλοιπες 
επενδύσεις    

δράσης  L313-6  

1 2 3 4 5 6 

Δ2.3 
Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή 
σχετικού συστήματος 0-0,2 0-0,2 

Λογαριασμοί ΔΕΗ 
του τελευταίου 

έτους   

Δ2.4 
Ποσοστό εξοικονόμησης νερού με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος 0-0,2 0-0,2 

  
  

Δ2.5 
Πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. 
ISO 14000, EMAS) 0/0,2 0/0,2 

  
  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100% 100%     
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ5 : Κριτήρια Επιλογής – Υπομέτρα: L321,  L323/ Δράσεις L321-2, L323-1, L323-4, 
L323-5 

[Mόνο για δικαιούχους που είναι ΟΤΑ ] 

Κριτήρια /υποκριτήρια 

Συντελεστές βαρύτητας / 
Βαθμολογία 

Δικαιολογητικά  Παρατηρήσεις  

Δ
ρ

ά
σ

η
 L

32
1-

2 

Δ
ρ

ά
σ

η
 L

32
3-

1 

Δ
ρ

ά
σ

η
 L

32
3-

4 

Δ
ρ

ά
σ

η
 L

32
3-

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Α1 
Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου 
υποψηφιότητας 

4% 5% 4% 5%     

  πλήρης φάκελος 1 1 1 1     

  
ελλιπής φάκελος που δε δημιουργεί προβλήματα 
στην αξιολόγηση 0,5 0,5 0,5 0,5     

  
ελλιπής φάκελος που δημιουργεί προβλήματα 
στην αξιολόγηση 0 0 0 0     

Α2 Ετοιμότητα υλοποίησης της πρότασης 20% 20% 20% 20% 
μελέτες, άδειες, 

πρωτοκολλημένες 
αιτήσεις 

  

  

εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
μελετών, αδειών και των άλλων απαιτούμενων 
διαδικασιών 1 1 1 1     

  

εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων μελετών 
και αδειών (έγκριση δόμησης) 0,7 0,7 0,7 0,7     

  
Έγκριση Αρχαιολογίας, δασαρχείου  όπου 
απαιτείται             

  Εγκριση  0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4     

  
υποβολή αιτήσεων και αναμονή έγκρισης των 

απαιτούμενων αδειών 0-0,1 0-0,1 0-0,1 0-0,1     

  ανυπαρξία μελετών και αδειών 0 0 0 0     

  Δεν απαιτούνται άδειες  1 1 1 1     

Γ1 Σκοπιμότητα της πρότασης 20% 30% 20% 30%     

Γ1.1 

σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 
της περιοχής χωροθέτησης της πρότασης  0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5     

Γ1.2 

σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες 
του τοπικού προγράμματος 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5     

Γ2 
Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 
(δράσεις  L321-2,  L323-4) 

7%   7%       

  
Διατηρητέο κτίριο 

0/1   0/1   

βεβαίωση 
χαρακτηρισμού   

  
Παραδοσιακό κτίριο 

0/1   0/1   

βεβαίωση 
χαρακτηρισμού   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ5 : Κριτήρια Επιλογής – Υπομέτρα: L321,  L323/ Δράσεις L321-2, L323-1, L323-4, 
L323-5 

[Mόνο για δικαιούχους που είναι ΟΤΑ ] 

  
Τήρηση στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής 

0/1   0/1   

αρχιτεκτονικά 
σχέδια   

Γ3 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους  40% 40% 40% 40%   
Παρατήρηση  

5.2.6 

  100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 1 1 1 1     

  5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 0,75 0,75 0,75 0,75     

  
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
30 0,25 0,25 0,25 0,25     

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

Γ4 
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης 

5% 5% 5% 5%     

Γ3.1 
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το 
μέγεθος του έργου 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5     

Γ3.2 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους 
φάσεων υλοποίησης του έργου 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5     

Γ5 

Στην πρόταση περιλαμβάνονται 
υποδομές/διαρρυθμίσεις που εξυπηρετούν την 
προσβασιμότητα ατόμων μειωμένης 
κινητικότητας (δράσεις L321-2, L323-4) 

4%   4%   
αρχιτεκτονικά 

σχέδια 
  

  

Στην πρόταση περιλαμβάνονται 
υποδομές/διαρρυθμίσεις που εξυπηρετούν την 
προσβασιμότητα ατόμων μειωμένης κινητικότητας 
(δράσεις  L321-2, L323-4) 

0/1   0/1     

  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100% 100% 100% 100%     
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ6 : Κριτήρια Επιλογής - Υπομέτρα: L321,  L323/ Δράσεις L321-2, L323-1, L323-4, 
L323-5 

[ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΚΤΟΣ ΟΤΑ] 

Κριτήρια /υποκριτήρια 

Συντελεστές βαρύτητας / 
Βαθμολογία 

Δικαιολογητικά 
Παρατηρή

σεις 

Δ
ρ

ά
σ

η
 L

32
1-

2 

Δ
ρ

ά
σ

η
 L

32
3-

1 

Δ
ρ

ά
σ

η
 L

32
3-

4 

Δ
ρ

ά
σ

η
 L

32
3-

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Α1 
Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του 
φακέλου υποψηφιότητας 

4% 5% 4% 5%     

  πλήρης φάκελος 1 1 1 1     

  

ελλιπής φάκελος που δε δημιουργεί 
προβλήματα στην αξιολόγηση 0,5 0,5 0,5 0,5 

  
  

  

ελλιπής φάκελος που δημιουργεί 
προβλήματα στην αξιολόγηση 0 0 0 0 

  
  

Α2 
Ετοιμότητα υλοποίησης της 
πρότασης 

20% 20% 20% 20% 
μελέτες, άδειες, 

πρωτοκολλημένες 
αιτήσεις 

  

  

εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
μελετών, αδειών και των άλλων απαιτούμενων 
διαδικασιών 1 1 1 1 

  
  

  

εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων μελετών 
και αδειών (εγκριση δόμησης) 0,7 0,7 0,7 0,7 

  
  

  
Εγκριση Αρχαιολογίας, δασαρχείου  όπου 
απαιτείται         

  
  

  Εγκριση  0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4     

  
υποβολή αιτήσεων και αναμονή έγκρισης των 

απαιτούμενων αδειών 0-0,1 0-0,1 0-0,1 0-0,1 
  

  

  ανυπαρξία μελετών και αδειών 0 0 0 0     

  Δεν απαιτούνται άδειες 1 1 1 1     

Β1 

Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει 
επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο 
στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών 
ενισχύσεων (*) 

5% 5% 5% 5%     

  

Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει 
επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο στα 
πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών 
ενισχύσεων (*) 0/1 0/1 0/1 0/1 

  

  

Β2 
Ο υποψήφιος δικαιούχος είναι 
γυναικείος σύλλογος (δράση L323-5) 

      6%     

  
Ο υποψήφιος δικαιούχος είναι γυναικείος 
σύλλογος (δράση L323-5)       0/1 

  
  

Γ1 Σκοπιμότητα της πρότασης 20% 30% 20% 24%     

Γ1.1 

σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης της 
πρότασης  0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ6 : Κριτήρια Επιλογής - Υπομέτρα: L321,  L323/ Δράσεις L321-2, L323-1, L323-4, 
L323-5 

[ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΚΤΟΣ ΟΤΑ] 

Γ1.2 

σε σχέση με τους στόχους και τις 
προτεραιότητες του τοπικού 
προγράμματος  0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 

  
  

Γ2 
Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 
(δράσεις  L321-2,  L323-4) 

7%   7%       

  
Διατηρητέο κτίριο 

0/1   0/1   

βεβαίωση 
χαρακτηρισμού   

  
Παραδοσιακό κτίριο 

0/1   0/1   

βεβαίωση 
χαρακτηρισμού   

  
Τήρηση στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής 

0/1   0/1   
αρχιτεκτονικά 

σχέδια   

Γ3 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 
κόστους  

35% 35% 35% 35% 

σχέδια, αναλυτική 
προμέτρηση 
εργασιών και 
αναλυτικός 

προϋπολογισμός 

Παρατήρηση  

5.2.6 

  
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 5 1 1 1 1 

  
  

  
5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 0,75 0,75 0,75 0,75 

  
  

  
10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 0,25 0,25 0,25 0,25 

  
  

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

  
  

Γ4 
Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

5% 5% 5% 5%     

Γ4.1 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του έργου 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5 

  
  

Γ4.2 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου 0/0,5 0/0,5 0/0,5 0/0,5 

  
  

Γ5 

Στην πρόταση περιλαμβάνονται 
υποδομές/διαρρυθμίσεις που εξυπηρετούν την 
προσβασιμότητα ατόμων μειωμένης 
κινητικότητας (δράσεις  L321-2, L323-4) 

4%   4%   
αρχιτεκτονικά 

σχέδια 
  

  

Στην πρόταση περιλαμβάνονται 
υποδομές/διαρρυθμίσεις που εξυπηρετούν την 
προσβασιμότητα ατόμων μειωμένης κινητικότητας 
(δράσεις  L321-2, L323-4) 

0/1   0/1     

  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100% 100% 100% 100%     

 



 

3η Πρόσκληση 

Τ.Π. LEADER 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Χ σελίδα  23 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1.  Εισαγωγή  

 Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των πινάκων με τις 

βαθμολογίες των υπομέτρων και των δράσεων . 

 Το μεγαλύτερο τμήμα τους προέρχεται από την υπ’ αριθμό 1577/ 22-07-2010 

Υπουργική Απόφαση λεπτομερειών  με τις τροποποιήσεις αυτής. 

2.  Μεθοδολογία κατάρτισης των κριτηρίων επιλογής  

Τα κριτήρια επιλογής καταρτίστηκαν : 
1. Με  βάση τις οδηγίες και τους περιορισμούς της υπ' αριθμόν  1577/22-7-2010 

Υπουργικής Απόφασης  με θέμα :"Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα εποπτείας και 

ελέγχων του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-

2013 (ΠΑΑ)"  (ΦΕΚ Β/1133/23-7-2010) με τις τροποποιήσεις αυτής. 

2. Τις ιδιαιτερότητες του τοπικού προγράμματος,  

3. Τις παρατηρήσεις που έγιναν μέσω της διαβούλευσης  που πραγματοποιήθηκε μέσω 

της ιστοσελίδας της ΟΤΔ 

3.  Γενικά χαρακτηριστικά των κριτηρίων  

1. Τα κριτήρια επιλογής είναι συνήθως ομαδοποιημένα ανά μέτρα ή δράσεις 

2. Τα κριτήρια επιλογής συνήθως αποτελούνται από περισσότερα του ενός υποκριτήρια. 

3. Το κάθε κριτήριο επιλογής έχει συγκεκριμένο συντελεστή βαρύτητας που ισχύει για όλα τα 

υποκριτήρια που περιλαμβάνονται σε αυτό. 

4. Για κάθε κριτήριο επιλογής υπάρχει κατά κανόνα  ένας συγκεκριμένος τρόπος 

βαθμολόγησης των υποκριτηρίων που περιλαμβάνονται σε αυτό 

5. Ανεξάρτητα από τον τρόπο βαθμολόγησης των κριτηρίων ο μέγιστος βαθμός που μπορεί 

να πάρει  οποιοδήποτε κριτήριο επιλογής  είναι η μονάδα  (1) . 

6. Οι παραδοχές για τη βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής αναφέρονται  στο κεφάλαιο 

«παρατηρήσεις επί των κριτηρίων και δικαιολογητικά» 

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  -  Υ π ο κ ρ ι τ η ρ ί ω ν  

α) Για κάθε κριτήριο υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος βαθμολόγησης των υποκριτηρίων που 

υπάγονται σε αυτό. Αυτό εξαρτάται  σε πολλές περιπτώσεις από το είδος των κριτηρίων τα 

οποία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες  

α1)  Τα κριτήρια στα οποία τα υποκριτήρια τους είναι προσθετικά, δεν αποκλείει δηλαδή 

το ένα άλλο. Οι βαθμοί των υποκριτηρίων σε αυτή την περίπτωση αθροίζονται.  

Π.χ. στο κριτήριο Γ1 , αν υποθέσομε ότι το πρώτο υποκριτήριο παίρνει βαθμό 0,3 και το 

δεύτερο 0, 4 τότε ο βαθμός του κριτηρίου είναι 0,3+0,4 =0,7 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 Τα παραδείγματα αφορούν τα κριτήρια του υπομέτρου L312. 
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Γ1 Σκοπιμότητα της πρότασης 
 

Γ1.1 
σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης της 
πρότασης 0-0,5 

Γ1.2 
σε σχέση με τους στόχους και τις 
προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος 0-0,5 

 
α2)  Τα κριτήρια στα οποία τα υποκριτήρια τους  είναι μοναδικά, αποκλείει δηλαδή το ένα 

το άλλο. Στην περίπτωση αυτή  ο βαθμός αφορά μόνο την περίπτωση του υποκριτηρίου που 

επιλέγεται. 

Π.χ. στο υποκριτήριο Β3, Έτσι αν ο δικαιούχος είναι γυναίκα (ως φυσικό πρόσωπο) θα 

βαθμολογηθεί με 0,5 ενώ αν είναι γυναικείος συνεταιρισμός θα βαθμολογηθεί με 1.  

 

 

Β3 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

10% 

  
ο δικαιούχος είναι γυναίκα (φυσικό 
πρόσωπο) 0/0,5 

  ο δικαιούχος είναι γυναικείος συνεταιρισμός 0/1 

  
ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι μέτοχοι της 
οποίας είναι στο σύνολό τους γυναίκες 0/1 

 
β) Οι βαθμοί που μπορεί να πάρει κάθε υποκριτήριο διακρίνονται σε :  

 απόλυτους αριθμούς  π.χ.  1 

 κλίμακα αριθμών π.χ.   0,2 - 0,4 

 επιλογή ανάμεσα σε δύο αριθμούς π.χ. 0/1 (0 ή 1) 

γ) Ανεξάρτητα από τον τρόπο βαθμολόγησης των κριτηρίων και υποκριτηρίων ο μέγιστος 

βαθμός που μπορεί να πάρει  οποιοδήποτε κριτήριο επιλογής  είναι η μονάδα (1). 

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

Το κάθε κριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 4.1 

Στην συνέχεια ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας 

και το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται  επί 100 

Δηλαδή  ΤΒΚ= βαθμός κριτηρίου * συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου * 100, όπου Κ=Α1….Χν 

(όπου Χν το τελευταίο κριτήριο)  

Παράδειγμα εάν ο βαθμός του κριτηρίου  Α1 είναι 0,52 και ο συντελεστής στάθμισης του 

κριτηρίου Α1 είναι 15%,  τότε ο ΤΒΑ1=0,52*15%*100= 7,8 

 

Υπολογισμός Τελικής Βαθμολογίας Πρότασης (ΤΒΠ) 

Ο Τελικός βαθμός Πρότασης ισούται με το άθροισμα των ΤΒΚ, δηλαδή ΤΒΠ=ΤΒΚ1….ΤΚν, όπου 

Κ1=Α1 και Κν το τελευταίο κριτήριο 

 

4 . 3 .  Κ α τ ά τ α ξ η  Π ρ ο τ ά σ ε ω ν  

Η κατάταξη των προτάσεων γίνεται ανά δράση και  φθίνουσα σειρά της Τελικής Βαθμολογίας 

των προτάσεων (ΤΒΠ).  

Εντάσσονται  και χρηματοδοτούνται ολοκληρωμένες επενδύσεις, μέχρι τη σειρά που υπάρχουν 

διαθέσιμες πιστώσεις. Οι προτάσεις που αξιολογούνται και κατατάσσονται κατά φθίνουσα 
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σειρά αλλά δεν χρηματοδοτούνται λόγω μη διαθέσιμων πιστώσεων χαρακτηρίζονται ως 

επιλαχούσες. Οι επιλαχούσες προτάσεις μπορεί να χρηματοδοτηθούν όταν υπάρξουν 

διαθέσιμες πιστώσεις  

Σε περίπτωση που υπάρξει αδιάθετο υπόλοιπο, η ΟΤΔ μπορεί να το διαθέσει σε άλλη/άλλες 

δράσεις, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.  

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  

5.1.1) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή 

νομίμως επικυρωμένα.  Σε περίπτωση υποβολής φωτοαντιγράφων θα πρέπει επιπλέον να 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι "τα φωτοαντίγραφα που 

προσκομίζονται στο φάκελο υποψηφιότητας είναι πιστά αντίγραφα των 

πρωτοτύπων". 

5.1.2) Οι απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 

(Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις που αφορούν το ίδιο το 

νομικό πρόσωπο υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. 

5.1.3) Δικαιολογητικά αλλοδαπών υποψηφίων, εφόσον εκδίδονται από αλλοδαπή αρχή πρέπει 

να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά. Σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται 

υπόψη. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδεται 

κάποιο/κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται ανωτέρω, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, αν ούτε 

αυτή προβλέπεται, από Υπεύθυνη Δήλωσή του ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής της χώρας 

εγκατάστασής του, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα δικαιολογητικά και ότι ο υποψήφιος πληροί τα κατά τα ανωτέρω απαιτούμενα. 

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

5.2.1) Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου "Επαγγελματική εμπειρία/ εκπαίδευση/ κατάρτιση" 

λαμβάνεται υπόψη: 

 Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών η καλύτερη επίδοση μεταξύ των εταίρων, 

 Στην περίπτωση λοιπών εταιρειών η καλύτερη επίδοση μεταξύ του Προέδρου, Δ/ντα 

Συμβούλου και νόμιμου εκπροσώπου. 

Στην περίπτωση συνεταιρισμών: 

 τα υποκριτήρια "Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού με τη φύση 

της πρότασης" και "Επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο" δεν εξετάζονται και για αυτό το λόγο έχει αναχθεί ανάλογα η βαθμολογία 

του υποκριτηρίου Β.1.1 ως εξής : 

 

προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με 

τη φύση της πρότασης 

Βαθμολογία 

o καθόλου 0 
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o έως 2 χρόνια 0,25 

o έως 5 χρόνια 0,5 

o πάνω από 5 χρόνια 1 

 

 στο υποκριτήριο "Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με 

τη φύση της πρότασης" εξετάζεται το αντικείμενο του συνεταιρισμού και τα έτη 

λειτουργίας του. 

5.2.2) Στην περίπτωση εταιρειών το κριτήριο "Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί 

για οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων" εξετάζεται τόσο για την 

ίδια την εταιρεία όσο και για τους εταίρους/μετόχους της. Εφόσον η εταιρεία ή τουλάχιστον 

ένας από τους ανωτέρω μετόχους έχει επιχορηγηθεί τίθεται η τιμή μηδέν.  

Στην περίπτωση συνεταιρισμών το κριτήριο εξετάζεται μόνο για το συνεταιρισμό. Για  τις 

δράσεις του υπομέτρου L323 (παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) το κριτήριο εξετάζεται 

μόνο σε επίπεδο υποψήφιου φορέα. Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση που ο 

δικαιούχος είναι ΟΤΑ και η βαθμολογία ανάγεται κατάλληλα. 

5.2.3) Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου "Καινοτόμος χαρακτήρας πρότασης" λαμβάνονται 

υπόψη τα ακόλουθα: 

Ως Καινοτομία εκλαμβάνεται: 

1.  η ανανέωση και η μεγέθυνση του εύρους των προϊόντων, των υπηρεσιών και των 

αγορών τους, 

2.  η εγκαθίδρυση νέων μεθόδων παραγωγής, προσφοράς και διανομής 

3.  η εισαγωγή αλλαγών στο μάνατζμεντ, 

o στην οργανωτική δομή, 

o στις συνθήκες εργασίας και 

o στις δεξιότητες των εργαζομένων. 

Μπορεί να είναι, είτε : 

Α  "τεχνολογική καινοτομία" 

o Προϊόντος & 

o Διαδικασίας 

Β  "οργανωτική καινοτομία" 

o Εφαρμογή νέων οργανωτικών μεθόδων στις επιχειρηματικές πρακτικές της 

εταιρείας, στην οργάνωση του χώρου εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις. 

Σημαντικό κριτήριο για τη διαπίστωση της καινοτομίας είναι ότι αυτή πρέπει να παρέχει 

σημαντική αλλαγή / διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις 

διαδικασίες, τις μεθόδους εμπορίας ή τις οργανωτικές δομές και πρακτικές της 

επιχείρησης. Σημειώνεται ότι, η εφαρμογή ποιοτικών σημάτων (ISO κ.λπ.), η αγορά 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και απλών εφαρμογών λογισμικού, η ανάπτυξη κοινών 

ιστοσελίδων προβολής και διαφήμισης, οι αλλαγές αισθητικής φύσης και γενικά οι αλλαγές 

μικρής σημασίας ή εμβέλειας δε θεωρούνται καινοτόμες παρεμβάσεις. 

5.2.4) Κριτήριο "Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης": 

Ως θέση απασχόλησης θεωρείται η θέση ετήσιας διάρκειας και πλήρους απασχόλησης. 
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Για τον υπολογισμό των ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης οι εργαζόμενοι πλήρους 

απασχόλησης θα αθροιστούν, ενώ οι εποχιακοί θα αναχθούν σε ετήσια απασχόληση με τη 

διαίρεση του αριθμού των μηνών απασχόλησης δια του 12 (π.χ. 20 εποχιακές θέσεις Χ 3 μήνες 

απασχόλησης/12 μήνες = 5 θέσεις εργασίας). Ανάλογη αναγωγή πραγματοποιείται στις 

περιπτώσεις μερικής απασχόλησης. 

Ως υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναμες θέσεις απασχόλησης κατά το 

τελευταίο τετράμηνο πριν την υποβολή της πρότασης. 

Ως νέες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναμες θέσεις που αναμένεται να 

δημιουργηθούν από την επένδυση πέραν των υφιστάμενων, εντός ενός έτους λειτουργίας από 

την ημερομηνία αποπληρωμής του έργου. 

Η αύξηση της απασχόλησης (ΑΑ) βαθμολογείται με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

ΑΑ = (Νέες Θέσεις Απασχόλησης + Υφιστάμενες Θέσεις Απασχόλησης)/9 

Το υποκριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την τιμή του δείκτη διαιρεμένη δια δύο. Ο βαθμός 

του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. 

Οι θέσεις απασχόλησης (ΘΑ) σε σχέση με το ύψος επένδυσης (ΣΚ) βαθμολογούνται με βάση 

τον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα με το είδος αυτής: 

 

Υποδομές διανυκτέρευσης 

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός ΣΚ ανά 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 

Επιχειρήσεις υπομέτρου L123α 

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός ΣΚ ανά 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 

Λοιπές επιχειρήσεις 

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός 

≤ 100000 0,5 ≤ 60000 0,5 

≤ 200000 0,25 ≤ 90000 0,25 

>200000 0 >90000 0 
 
 

 

 

Επισημαίνεται επίσης ότι: 
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Οι θέσεις απασχόλησης που ο δυνητικός δικαιούχος θα δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσει πρέπει 

να είναι εξαρτημένης εργασίας που δεν επιδέχονται εκ των υστέρων περαιτέρω ενίσχυσης 

µέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. 

o Στις θέσεις απασχόλησης προσμετρώνται και οι αυτοαπασχολούμενοι, ανάλογα είτε 

στις υφιστάμενες είτε στις νέες θέσεις. 

Ως αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι: 

 Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας, 

 Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και ο διαχειριστής, 

 Στις Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι και ο διαχειριστής, 

 Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής, 

 Στις Α.Ε., όσοι από τους μετόχους λαμβάνουν μισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ. 

Σε κάθε περίπτωση, οι θέσεις απασχόλησης αποδεικνύονται με την παρατήρηση 3 των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας. 

Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος 16 μηνών, στα 

χρονικά όρια τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του, να καλύψει τις θέσεις 

απασχόλησης σε ισοδύναμες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) που προβλέπονται στη 

σύμβαση με την ΟΤΔ. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται, οικονομική κύρωση (όπως 

αναφέρεται στο σημείο 11.9 της αναλυτικής πρόσκλησης) 

5.2.5) Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου "Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος" δεν 

λαμβάνονται υπόψη ενέργειες υποχρεωτικές από την κείμενη νομοθεσία για την έκδοση 

άδειας λειτουργίας. Επιπλέον, για την αξιολόγηση του κριτηρίου στις περιπτώσεις 

επιχειρήσεων που εγκαθιστούν ΑΠΕ λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί ΔΕΗ του τελευταίου 

έτους. 

5.2.6) Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου "Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους" στην 

περίπτωση έργων που περιλαμβάνουν κατασκευαστικές εργασίες, λαμβάνονται υπόψη ο 

αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου σε συνδυασμό με τις αναλυτικές προμετρήσεις 

εργασιών και τα αντίστοιχα σχέδια. 

5.2.7) Για την αξιολόγηση των υποκριτηρίων Γ2.2 "Παραγωγή προϊόντων ποιότητας" και Γ2.3 

"Επεξεργασία βιολογικών προϊόντων" της δράσης L123α τα αποδεικτικά που απαιτείται να 

προσκομιστούν είναι: 

Γ2.2 "Παραγωγή προϊόντων ποιότητας": 
- ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς από τα οποία θα προκύπτει η ποσότητα του 

προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση, 

- βεβαιώσεις από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων από τις οποίες να προκύπτει ότι οι ανωτέρω παραγωγοί βρίσκονται σε ζώνη 

ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ., πιστοποιητικά διαπιστευμένου οργανισμού ότι ο παραγωγός 

ακολουθεί πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή ειδικής εκτροφής ή παράγει 

βιολογικά προϊόντα. 

Γ2.3 "Επεξεργασία βιολογικών προϊόντων" 

- ιδιωτικά συμφωνά με παραγωγούς βιολογικών προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει 

η ποσότητα του προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση, 
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- έγγραφο από διαπιστευμένο οργανισμό από το οποίο να προκύπτει ότι οι παραγωγοί 

αυτοί καλλιεργούν βιολογικό προϊόν. 

5.2.8) Για τη βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής λαμβάνονται υπόψη τόσο τα 

αναφερόμενα στο φάκελο υποψηφιότητας όσο και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. 

5.2.9) Για τις δράσεις του προγράμματος που υπάρχουν συγκεκριμένες προτεραιότητες ή 

άλλες διαφοροποιήσεις, η εξειδίκευση των κριτηρίων στα οποία αυτές αποτυπώνονται, 

αναφέρονται παρακάτω :   

5.2.9.1) Δράση   L123α:  Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

Για αυτή τη δράση υπάρχουν προτεραιότητες σε συγκεκριμένους τομείς που έχουν τεθεί από 

την ΟΤΔ στο τοπικό της σχέδιο.  

Αποτύπωση προτεραιότητας στην βαθμολόγηση :  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ1,  Κριτήριο Γ1 Συγκεκριμένα 

το κριτήριο Γ1 εξειδικεύεται στο υποκριτήριο Γ1.2 ως εξής  : 

 

Γ1 Σκοπιμότητα πρότασης  

 
Γ1.1 

σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής 
χωροθέτησης της πρότασης 0-0,5 

Γ1.2 
σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του 
τοπικού προγράμματος 0-0,5 

 
Εντάσσεται σε κάποιον από τους τομείς προτεραιότητας που 
έχουν τεθεί από την  ΟΤΔ 0,5 

 
Δεν εντάσσεται σε κάποιον από τους τομείς προτεραιότητας 
που έχουν τεθεί από την  ΟΤΔ 0-0,3 

 
5.2.9.2)  Χώροι εστίασης «Ψηλορείτη Γεύσεις» και Παραδοσιακά Καφενεία της δράσης L313-

6,  Χώροι πώλησης χαρακτηριστικών προϊόντων της δράσης :, L312-2  

 

α) Χώροι εστίασης «Ψηλορείτη Γεύσεις» 

 

Το κριτήριο Γ.1  εξειδικεύεται ως εξής  : 

Γ1 Σκοπιμότητα πρότασης  

 
Γ1.1 

σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής 
χωροθέτησης της πρότασης 0-0,2 

 

Ο οικισμός στον οποίο θα δημιουργηθεί  η επένδυση πληροί 
τις προϋποθέσεις (πληθυσμός, επισκεψιμότητα  κ.α) για την 
δημιουργία πιλοτικών χώρων εστίασης  0,2 

 

Ο οικισμός στον οποίο θα δημιουργηθεί  η επένδυση δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις για την δημιουργία πιλοτικών 
χώρων εστίασης 0 

Γ.1.3 
Τήρηση Προδιαγραφών (βαθμός τήρησης των 
προδιαγραφών της πρόσκλησης) 

0-0,8 

 

 

β) Παραδοσιακά καφενεία και χώροι πώλησης χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων 

 

Το υποκριτήριο Γ1.1 του κριτηρίου Γ.1  εξειδικεύεται ως εξής  : 
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Γ1 Σκοπιμότητα πρότασης  

 
Γ1.1 

σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής 
χωροθέτησης της πρότασης 0-0,2 

 

Ο οικισμός στον οποίο θα δημιουργηθεί  η επένδυση 
υπάγεται στους οικιστικούς ή εν δυνάμει οικιστικούς πόλους 
της περιοχής παρέμβασης 0,2 

 

Ο οικισμός στον οποίο θα δημιουργηθεί  η επένδυση δεν 
υπάγεται στους οικιστικούς ή εν δυνάμει οικιστικούς πόλους 
της περιοχής παρέμβασης. 0 

Γ.1.3 
Τήρηση Προδιαγραφών (βαθμός τήρησης των 
προδιαγραφών της πρόσκλησης) 

0-0,8 

 
 

 


