
κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Α1 Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας 3%
Το κριτήριο βαθμολογείται κατόπιν της εξέτασης του συνόλου του 
περιεχομένου του Φακέλου Υποψηφιόηττας 

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 10%
Εξετάζεται ο αριθμός των ολοκληρωμένων μελετών και αδειών σε 
σχέση με το συνολικό αριθμό μελετών και αδειών που απαιτούνται 
κατά κατηγορία επένδυσης 

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

1

εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων μελετών και αδειών 0,51-0,75

υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές και αναμονή έγκρισης των 
απαιτούμενων μελετών και έκδοσης αδειών

0,01-0,5

ανυπαρξία μελετών και αδειών 0

Β1 Επαγγελματική εμπειρία/εκπαίδευση/κατάρτιση 4%

1. Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 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 η 
συνολική βαθμολογία των κριτηρίων Α, Β, Γ και Δ ανάγεται 
κατάλληλα,
• στο υποκριτήριο "Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε 
αντικείμενο σχετικό με τη φύση της πρότασης" εξετάζεται το 
αντικείμενο του συνεταιρισμού και τα έτη λειτουργίας του.

Β1.1
προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη 
φύση της πρότασης

πάνω από 5 χρόνια 0,4

έως 5 χρόνια 0,2

έως 2 χρόνια 0,1

καθόλου 0

Β1.2
ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού με τη φύση 
της πρότασης
ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού με τη φύση της 
πρότασης

0/0,4
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων 
σπουδών

Β1.3 επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το αντικείμενο

επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το αντικείμενο 0/0,2 Δικαιολογητικά που προσκομίζονται :βεβαίωση πιστοποιημένου ΚΕΚ

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

2%

Στην περίπτωση εταιρειών το κριτήριο 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.

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

0/1 Δικαιολογητικά που προσκομίζονται :υπεύθυνη δήλωση

Β3 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
4%

ο δικαιούχος είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) 0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται :αντίγραφο ταυτότητας ή 
διαβατηρίου

ο δικαιούχος είναι γυναικείος συνεταιρισμός 0/1

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

Β4 Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 4%

ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 30 ετών (φυσικό πρόσωπο) 0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αντίγραφο ταυτότητας ή 
διαβατηρίου

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

0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αντίγραφα ταυτοτήτων ή 
διαβατηρίου, καταστατικό

Γ1 Σκοπιμότητα της πρότασης 10%

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

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

0-0,5
Το κριτήριο βαθμολογείται με βάση τον πίνακα προτεινόμενης 
χωροθέτησης των επενδύσεων του τοπικού προγράμματος 

Γ1.2
σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού 
προγράμματος

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράση L123α) 

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : μελέτες, άδειες, 
πρωτοκολλημένες αιτήσεις

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : βεβαιώσεις εργοδότη, 
κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη επιτηδεύματος, 
καταστατικό

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : καταστατικό



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού 
προγράμματος

0-0,5

Εξετάζεται η συνάφεια του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με τους 
στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος εκτός της 
ενσωμμάτωσης των πολιτιστικών στοιχείων καθώς και η εκπλήρωση 
των τυχόν ιδιαίτερων στοιχείων που περιλαμβάνονται στα σχετικά 
πεδία των αντίστοιχων δράσεων. 

Γ2 Ποιότητα της πρότασης 10%

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

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

0/0,2

Η βαθμολογία (0,2) τείθεται στην περίπτωση απόδειξης της 
συμμετοχής της επιχείρησης σε ΤΣΠ ή δίκτυο επιχειρήσεων ή στην 
περίπτωση δέσμευσης του υποψηφίου για τη συμμετοχή της 
επιχείρησης σε ΤΣΠ ή δίκτυο ομοειδών ή συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων. 
Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση της ένταξης της επιχείρησης στο 
ΤΣΠ ή το δίκτυο πρέπει να ολοκληρωθεί πρίν την υπογραφή 
σύμβασης με την ΟΤΔ. 
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : απόφαση ένταξης σε ΤΣΠ ή 
δίκτυο επιχειρήσεων ή Υπέυθυνη Δήλωση. 

Γ2.2 Παραγωγή προϊόντων ποιότητας
Το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται βάσει της μελέτης βιωσιμότητας και 
των αποδεικτικών εγγράφων για το χαρακτηρισμό των προϊόντων

η πρόταση αφορά 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

η πρόταση αφορά  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

η πρόταση αφορά 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

η πρόταση αφορά 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 παραγόμενων προϊόντων

0

Γ2.3 επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών
Το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται βάσει της μελέτης βιωσιμότητας και 
των αποδεικτικών εγγράφων για το χαρακτηρισμό των προϊόντων

η πρόταση αφορά επεξεργασία προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής 
εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των χρησιμοποιούμενων πρώτων 
υλών

0,4

η πρόταση αφορά  επεξεργασία προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής 
εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και έως 50% των 
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών

0,3

η πρόταση αφορά  επεξεργασία προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής 
εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και έως 30% των 
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών

0,2

η πρόταση αφορά  επεξεργασία προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής 
εκτροφής σε ποσοστό μικρότερο του 10% των χρησιμοποιούμενων πρώτων 
υλών

0

Γ3 Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης 6%

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 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.
Η καινοτομία 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 διαπίστωσης 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.

Γ3.1 τεχνολογική καινοτομία

τεχνολογική καινοτομία 0/0,5

Γ3.2 οργανωτική καινοτομία

οργανωτική καινοτομία 0/0,5

Γ4 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 10%

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 1
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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 2%
Αξιολογείται ο πίνακας 4.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ του φακέλου υποψηφιότητας

Γ5.1 Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου

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

Γ5.2
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου

0/0,5

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

2%

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

0/1 Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αρχιτεκτονικά σχέδια

Γ7
Βαθμός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωμμάτωσης στοιχείων 
πολιτισμού

8%

Εξετάζεται ο βαθμός πολιτιστικής ταυτοποιήσης και ενσωμμάτωσης 
στοιχείων πολιτισμού της περιοχής παρέμβασης όπως αυτά προκύπτουν 
από την εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο "εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνδεση 
των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής παρέμβασης με τις ενέργειες του 
τοπικού προγράμματος LEADER". Ανάλλογα με το είδος και τη φύση της 
επενδυτικής πρότασης η βαθμολογία των εν λόγω κριτηρίων ανάγεται 
κατάλληλα. 

Γ7.1 Τίτλος και επωνυμία

Τίτλος και επωνυμία 0-0,15

Γ7.2 Λογότυπο - Σήμα - Ετικέτα

Λογότυπο - Σήμα - Ετικέτα 0-0,2

Γ7.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά κτιρίου - Εσωτερική διακόσμιση

Μορφολογικά χαρακτηριστικά κτιρίου - Εσωτερική διακόσμιση 0-0,15

Γ7.4 Υλικό προβολής (κάρτες - φυλλάδια - website - διαφήμιση) 

Υλικό προβολής (κάρτες - φυλλάδια - website - διαφήμιση) 0-0,15

Γ7.5
Σύνδεση με πολιτιστικές δράσεις (Λαϊκά δρώμενα, ήθη, έθιμα, τοπική 
γαστρονομία κ.α.) 

Σύνδεση με πολιτιστικές δράσεις (Λαϊκά δρώμενα, ήθη, έθιμα, τοπική 
γαστρονομία κ.α.) 

0-0,2

Γ7.6
Σύνδεση με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες της περιοχής. Βαθμός ενίσχυσης 
της σχέσης παραγωγή - μεταποίηση τουριστικό κύκλωμα)

Σύνδεση με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες της περιοχής. Βαθμός ενίσχυσης 
της σχέσης παραγωγή - μεταποίηση τουριστικό κύκλωμα)

0-0,15

Γ8
Τήρηση των προδιαγραφών της εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο 
"προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων 
φυτικής και ζωικής παραγωγής"

5%

Γ8.1
Τήρηση των προδιαγραφών της εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο 
"προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτικής και 
ζωικής παραγωγής"

Τήρηση των προδιαγραφών της εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο "προδιαγραφές 
ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής"

0-1

Εξετάζεται ο αριθμός των τηρούμενων προδιαγραφών της 
εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο "προδιαγραφές ποιότητας μονάδων 
μεταποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής" σε σχέση με 
το συνολικό αριθμό των τειθέμενων προδιαγραφών 

Δ1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 10%
οι υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης αποδεικνύονται σύμφωνα με την 

παρατήρηση 3 των κριτηρίων επιλεξιμότητας
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Δ1.1 αύξηση απασχόλησης

αύξηση απασχόλησης 0-0,5

Δ1.2 θέσεις εργασίας σε σχέση με το ύψος επένδυσης

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

Δ2 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος 10%

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου "Συμβολή στην προστασία του 
περιβάλλοντος" δε 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.
Το κριτήριο αξιολογείται βάσει των όσων τεκμηριώνονται στο πεδίο 
"ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" του φακέλου 
υποψηφιότητας



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Δ2.1 Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που καλύπτονται από ΑΠΕ

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

Δ2.2 Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων

Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων 0/0,2

Δ2.3 Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή σχετικού συστήματος

Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή σχετικού συστήματος 0-0,2
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται :Λογαρισμοί ΔΕΗ του τελευταίου 
έτους

Δ2.4 Ποσοστό εξοικονόμησης νερού με την εφαρμογή σχετικού συστήματος

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

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

0/0,2

Ε1
Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως 
πυρόπληκτη

πριμοδότηση

Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως 
πυρόπληκτη

0/1

Η βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου ανάγεται σε 100βάθμια κλίμακα, επί της βαθμολογίας αυτής 
προστίθεται η τυχόν πριμοδότηση του σχεδίου με 1 βαθμό



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Α1 Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας 5%
Το κριτήριο βαθμολογείται κατόπιν της εξέτασης του 
συνόλου του περιεχομένου του Φακέλου 
Υποψηφιόηττας 

πλήρης φάκελος 1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αντίγραφο 
ταυτότητας ή διαβατηρίου

ελλιπής φάκελος που δε δημιουργεί προβλήματα στην αξιολόγηση 0,5 Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : καταστατικό

ελλιπής φάκελος που δημιουργεί προβλήματα στην αξιολόγηση 0 Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : καταστατικό

Α2 Ετοιμότητα υλοποίησης της πρότασης 14%

Εξετάζεται ο αριθμός των ολοκληρωμένων μελετών 
και αδειών σε σχέση με το συνολικό αριθμό 
μελετών και αδειών που απαιτούνται κατά 
κατηγορία επένδυσης 

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

1

εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων μελετών και αδειών 0,51-0,75

υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές και αναμονή έγκρισης των 
απαιτούμενων μελετών και έκδοσης αδειών

0,01-0,5

ανυπαρξία μελετών και αδειών 0

Β1 Επαγγελματική εμπειρία/εκπαίδευση/κατάρτιση 8%

1. Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 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 η συνολική 
βαθμολογία των κριτηρίων Α, Β, Γ και Δ ανάγεται 
κατάλληλα,
• στο υποκριτήριο "Προηγούμενη αποδεδειγμένη 
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της 
πρότασης" εξετάζεται το αντικείμενο του συνεταιρισμού και 
τα έτη λειτουργίας του.

Β1.1
προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με 
τη φύση της πρότασης

πάνω από 5 χρόνια 0,4

έως 5 χρόνια 0,2

έως 2 χρόνια 0,1

καθόλου 0

Β1.2
ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού με τη 
φύση της πρότασης

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

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : επικυρωμένα 
αντίγραφα τίτλων σπουδών

Β1.3
επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το 
αντικείμενο

επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το αντικείμενο 0/0,2
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται :βεβαίωση 
πιστοποιημένου ΚΕΚ

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

4%

Στην περίπτωση εταιρειών το κριτήριο 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.

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

0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : υπεύθυνη 
δήλωση

Β3 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 7%

ο δικαιούχος είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) 0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αντίγραφο 
ταυτότητας ή διαβατηρίου

ο δικαιούχος είναι γυναικείος συνεταιρισμός 0/1

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

Β4 Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 8%

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράση L123β) 

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : μελέτες, 
άδειες, πρωτοκολλημένες αιτήσεις

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : βεβαιώσεις 
εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα, έναρξη επιτηδεύματος, καταστατικό

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : καταστατικό



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράση L123β) 

ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 30 ετών (φυσικό πρόσωπο) 0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αντίγραφο 
ταυτότητας ή διαβατηρίου

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

0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αντίγραφα 
ταυτοτήτων ή διαβατηρίου, καταστατικό

Γ1 Σκοπιμότητα της πρότασης 7%

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

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

0-0,5
Το κριτήριο βαθμολογείται με βάση τον πίνακα 
προτεινόμενης χωροθέτησης των επενδύσεων του 
τοπικού προγράμματος 

Γ1.2
σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού 
προγράμματος

σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού 
προγράμματος

0-0,5

Εξετάζεται η συνάφεια του επενδυτικού σχεδίου σε 
σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του 
τοπικού προγράμματος εκτός της ενσωμμάτωσης 
των πολιτιστικών στοιχείων καθώς και η 
εκπλήρωση των τυχόν ιδιαίτερων στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στα σχετικά πεδία των 
αντίστοιχων δράσεων. 

Γ2 Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης 7%

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 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.
Η καινοτομία 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 διαπίστωσης 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
παρεμβάσεις.

Γ2.1 τεχνολογική καινοτομία

τεχνολογική καινοτομία 0-0,5

Γ2.2 οργανωτική καινοτομία

οργανωτική καινοτομία 0-0,5

Γ3 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 12%

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

Γ4 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 5%
Αξιολογείται ο πίνακας 4.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ του φακέλου 
υποψηφιότητας

Γ4.1 Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου

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

Γ4.2
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου

Γ4.2
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου

0/0,5



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράση L123β) 

Δ1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 10% οι υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης αποδεικνύονται σύμφωνα 
με την παρατήρηση 3 των κριτηρίων επιλεξιμότητας

Δ1.1 αύξηση απασχόλησης

αύξηση απασχόλησης 0-0,5

Δ1.2 θέσεις εργασίας σε σχέση με το ύψος επένδυσης

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

Δ2 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος 13%

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου "Συμβολή στην προστασία 
του περιβάλλοντος" δε 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.
Το κριτήριο αξιολογείται βάσει των όσων τεκμηριώνονται στο 
πεδίο "ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" του φακέλου υποψηφιότητας

Δ2.1 Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που καλύπτονται από ΑΠΕ

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

Δ2.2 Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων

Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων 0/0,2

Δ2.3
Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος
Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος

0-0,2
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : Λογαρισμοί 
ΔΕΗ του τελευταίου έτους

Δ2.4 Ποσοστό εξοικονόμησης νερού με την εφαρμογή σχετικού συστήματος

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

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

0/0,2

Ε1
Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως 
πυρόπληκτη

πριμοδότηση

Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως 
πυρόπληκτη

0/1

Η βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου ανάγεται σε 100βάθμια κλίμακα, επί της βαθμολογίας 
αυτής προστίθεται η τυχόν πριμοδότηση του σχεδίου με 1 βαθμό



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Α1 Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας 3%
Το κριτήριο βαθμολογείται κατόπιν της εξέτασης του 
συνόλου του περιεχομένου του Φακέλου 
Υποψηφιόηττας 

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 10%

Εξετάζεται ο αριθμός των ολοκληρωμένων μελετών 
και αδειών σε σχέση με το συνολικό αριθμό μελετών 
και αδειών που απαιτούνται κατά κατηγορία 
επένδυσης 

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

1

εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων μελετών και αδειών 0,51-0,75

υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές και αναμονή έγκρισης των 
απαιτούμενων μελετών και έκδοσης αδειών

0,01-0,5

ανυπαρξία μελετών και αδειών 0

Β1 Επαγγελματική εμπειρία/εκπαίδευση/κατάρτιση 4%

1. Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 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 η συνολική βαθμολογία 
των κριτηρίων Α, Β, Γ και Δ ανάγεται κατάλληλα,
• στο υποκριτήριο "Προηγούμενη αποδεδειγμένη 
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της 
πρότασης" εξετάζεται το αντικείμενο του συνεταιρισμού και τα
έτη λειτουργίας του.

Β1.1
προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 
με τη φύση της πρότασης

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

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

0/0,4
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : επικυρωμένα 
αντίγραφα τίτλων σπουδών

Β1.3
επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το 
αντικείμενο

επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το 
αντικείμενο

0/0,2
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται :βεβαίωση 
πιστοποιημένου ΚΕΚ

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

2%

Στην περίπτωση εταιρειών το κριτήριο 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. 

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

0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται :υπεύθυνη 
δήλωση

Β3 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 3%

ο δικαιούχος είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) 0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται :αντίγραφο 
ταυτότητας ή διαβατηρίου

ο δικαιούχος είναι γυναικείος συνεταιρισμός 0/1 Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : καταστατικό

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : μελέτες, άδειες, 
πρωτοκολλημένες αιτήσεις

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : βεβαιώσεις 
εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, 
έναρξη επιτηδεύματος, καταστατικό

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράσεις L311-1,L311-2, L313-5, L313-6) 



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράσεις L311-1,L311-2, L313-5, L313-6) 

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

0/1 Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : καταστατικό

Β4 Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 3%

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

0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αντίγραφο 
ταυτότητας ή διαβατηρίου

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

0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αντίγραφα 
ταυτοτήτων ή διαβατηρίου, καταστατικό

Γ1 Σκοπιμότητα της πρότασης 10%

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

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

0-0,5
Το κριτήριο βαθμολογείται με βάση τον πίνακα 
προτεινόμενης χωροθέτησης των επενδύσεων του 
τοπικού προγράμματος 

Γ1.2
σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού 
προγράμματος

σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού 
προγράμματος

0-0,5

Εξετάζεται η συνάφεια του επενδυτικού σχεδίου σε 
σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του 
τοπικού προγράμματος εκτός της ενσωμμάτωσης 
των πολιτιστικών στοιχείων καθώς και η εκπλήρωση 
των τυχόν ιδιαίτερων στοιχείων που περιλαμβάνονται 
στα σχετικά πεδία των αντίστοιχων δράσεων. 

Γ2 Ποιότητα της πρότασης 10%

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

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

0/0,2

Η βαθμολογία (0,2) τείθεται στην περίπτωση 
απόδειξης της συμμετοχής της επιχείρησης σε ΤΣΠ ή 
δίκτυο επιχειρήσεων ή στην περίπτωση δέσμευσης 
του υποψηφίου για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε 
ΤΣΠ ή δίκτυο ομοειδών ή συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων. 
Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση της ένταξης της 
επιχείρησης στο ΤΣΠ ή το δίκτυο πρέπει να 
ολοκληρωθεί πρίν την υπογραφή σύμβασης με την 
ΟΤΔ. 
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : απόφαση 
ένταξης σε ΤΣΠ ή δίκτυο επιχειρήσεων ή Υπέυθυνη 
Δήλωση. 

Γ2.2
Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε 
σχέση με την κύρια δραστηριότητα

Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε 
σχέση με την κύρια δραστηριότητα

0-0,3

Γ2.3 Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων

Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων 0/0,2

Γ2.4 Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων 0/0,1

Γ2.5 Άλλο 

Άλλο 0/0,2 τη βαθμολογία 0,2 λαμβάνουν όλοι οι υποψηφιοι



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράσεις L311-1,L311-2, L313-5, L313-6) 

Γ3 Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης 6%

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 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.
Η καινοτομία 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 διαπίστωσης 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 προβολή
παρεμβάσεις.

Γ3.1 τεχνολογική καινοτομία

τεχνολογική καινοτομία 0/0,5

Γ3.2 οργανωτική καινοτομία

οργανωτική καινοτομία 0/0,5

Γ4 Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 4%

Διατηρητέο κτίριο 0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : βεβαίωση 
χαρακτηρισμού

Παραδοσιακό κτίριο 0/0,5
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : βεβαίωση 
χαρακτηρισμού

Τήρηση στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής 0/0,5
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αρχιτεκτονικά 
σχέδια

Γ5 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 10%

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 2%
Αξιολογείται ο πίνακας 4.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ του φακέλου 
υποψηφιότητας

Γ6.1 Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου

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

Γ6.2
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης 
του έργου

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης 
του έργου

0/0,5

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

2%

Γ7.1 εξασφάλιση προσβασιμότητας επισκεπτών μειωμένης κινητικότητας

εξασφάλιση προσβασιμότητας επισκεπτών μειωμένης κινητικότητας 0/0,5
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αρχιτεκτονικά 
σχέδια

Γ7.2
εξασφάλιση απρόσκοπτης χρήσης των εγκαταστάσεων από 
εργαζόμενους μειωμένης κινητικότητας



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράσεις L311-1,L311-2, L313-5, L313-6) 

εξασφάλιση απρόσκοπτης χρήσης των εγκαταστάσεων από 
εργαζόμενους μειωμένης κινητικότητας

0/0,5
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αρχιτεκτονικά 
σχέδια

Γ8
Βαθμός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωμμάτωσης 
στοιχείων πολιτισμού

8%

Εξετάζεται ο βαθμός πολιτιστικής ταυτοποιήσης και 
ενσωμμάτωσης στοιχείων πολιτισμού της περιοχής παρέμβασης 
όπως αυτά προκύπτουν από την εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο 
"εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνδεση των πολιτιστικών στοιχείων 
της περιοχής παρέμβασης με τις ενέργειες του τοπικού 
προγράμματος LEADER" 

Γ7.1 Τίτλος και επωνυμία

Τίτλος και επωνυμία 0-0,15

Γ7.2 Λογότυπο - Σήμα - Ετικέτα

Λογότυπο - Σήμα - Ετικέτα 0-0,2

Γ7.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά κτιρίου - Εσωτερική διακόσμιση

Μορφολογικά χαρακτηριστικά κτιρίου - Εσωτερική διακόσμιση 0-0,15

Γ7.4 Υλικό προβολής (κάρτες - φυλλάδια - website - διαφήμιση) 

Υλικό προβολής (κάρτες - φυλλάδια - website - διαφήμιση) 0-0,15

Γ7.5
Σύνδεση με πολιτιστικές δράσεις (Λαϊκά δρώμενα, ήθη, έθιμα, 
τοπική γαστρονομία κ.α.) 

Σύνδεση με πολιτιστικές δράσεις (Λαϊκά δρώμενα, ήθη, έθιμα, 
τοπική γαστρονομία κ.α.) 

0-0,2

Γ7.6
Σύνδεση με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες της περιοχής. Βαθμός 
ενίσχυσης της σχέσης παραγωγή - μεταποίηση τουριστικό 
κύκλωμα)
Σύνδεση με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες της περιοχής. Βαθμός 
ενίσχυσης της σχέσης παραγωγή - μεταποίηση τουριστικό 
κύκλωμα)

0-0,15

Γ9

Τήρηση των προδιαγραφών των εμπειρογνωμοσυνών με 
τίτλο "προδιαγραφές κατασκευής οργάνωσης και λειτουργίας 
καταλυμάτων" (αφορά τις δράσεις 311-1 & 313-5) και 
"προδιαγραφές κατασκευής οργάνωσης και λειτουργίας 
χώρων εστίασης" (αφορά τις δράσεις 311-2 & 313-6)

5%

Τήρηση των προδιαγραφών των εμπειρογνωμοσυνών με τίτλο 
"προδιαγραφές κατασκευής οργάνωσης και λειτουργίας 
καταλυμάτων" (αφορά τις δράσεις 311-1 & 313-5) και 
"προδιαγραφές κατασκευής οργάνωσης και λειτουργίας χώρων 
εστίασης" (αφορά τις δράσεις 311-2 & 313-6)

0-1

Εξετάζεται ο αριθμός των τηρούμενων 
προδιαγραφών των αναφερόμενων 
εμπειρογνωμοσυνών σε σχέση με το συνολικό 
αριθμό των τειθέμενων προδιαγραφών 

Δ1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 9%

Δ1.1 αύξηση απασχόλησης

αύξηση απασχόλησης 0-0,5

Δ1.2 θέσεις εργασίας σε σχέση με το ύψος επένδυσης

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

Δ2 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος 9%

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου "Συμβολή στην προστασία του 
περιβάλλοντος" δε 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.
Το κριτήριο αξιολογείται βάσει των όσων τεκμηριώνονται στο 
πεδίο "ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" 
του φακέλου υποψηφιότητας

Δ2.1 Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που καλύπτονται από ΑΠΕ

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



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράσεις L311-1,L311-2, L313-5, L313-6) 

Δ2.2 Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων

Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων 0/0,2

Δ2.3
Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος

Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος

0-0,2
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : Λογαρισμοί 
ΔΕΗ του τελευταίου έτους

Δ2.4
Ποσοστό εξοικονόμησης νερού με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος

Ποσοστό εξοικονόμησης νερού με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος

0-0,2

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

Πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 
14000, EMAS)

0/0,2

Ε1
Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως 
πυρόπληκτη

πριμοδότηση

Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως 
πυρόπληκτη

0/1

Ε2
Ο υποψήφιος δικαιούχος του υπομέτρου L311 έχει 
ενεργοποιήσει το έτος 2009 εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα 
από καπνό

πριμοδότηση

Ο υποψήφιος δικαιούχος του υπομέτρου L311 έχει ενεργοποιήσει 
το έτος 2009 εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από καπνό

0/1

Η βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου ανάγεται σε 100βάθμια κλίμακα, επί της 
βαθμολογίας αυτής προστίθεται η τυχόν πριμοδότηση του σχεδίου με 1 βαθμό



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Α1 Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας 3%
Το κριτήριο βαθμολογείται κατόπιν της εξέτασης του 
συνόλου του περιεχομένου του Φακέλου 
Υποψηφιόηττας 

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 10%

Εξετάζεται ο αριθμός των ολοκληρωμένων μελετών 
και αδειών σε σχέση με το συνολικό αριθμό μελετών 
και αδειών που απαιτούνται κατά κατηγορία 
επένδυσης 

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

1

εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων μελετών και αδειών 0,51-0,75

υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές και αναμονή έγκρισης των 
απαιτούμενων μελετών και έκδοσης αδειών

0,01-0,5

ανυπαρξία μελετών και αδειών 0

Β1 Επαγγελματική εμπειρία/εκπαίδευση/κατάρτιση 4%

1. Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 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 η συνολική 
βαθμολογία των κριτηρίων Α, Β, Γ και Δ ανάγεται 
κατάλληλα,
• στο υποκριτήριο "Προηγούμενη αποδεδειγμένη 
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της 
πρότασης" εξετάζεται το αντικείμενο του συνεταιρισμού και 
τα έτη λειτουργίας του.

Β1.1
προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 
με τη φύση της πρότασης

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

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

0/0,4
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : επικυρωμένα 
αντίγραφα τίτλων σπουδών

Β1.3
επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το 
αντικείμενο

επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το 
αντικείμενο

0/0,2
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται :βεβαίωση 
πιστοποιημένου ΚΕΚ

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

2%

Στην περίπτωση εταιρειών το κριτήριο 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. 

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

0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται :υπεύθυνη 
δήλωση

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράσεις L311-7, L312-3 ) 

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : μελέτες, 
άδειες, πρωτοκολλημένες αιτήσεις

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : βεβαιώσεις 
εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα, έναρξη επιτηδεύματος, καταστατικό



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράσεις L311-7, L312-3 ) 

Β3 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 3%

ο δικαιούχος είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) 0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται :αντίγραφο 
ταυτότητας ή διαβατηρίου

ο δικαιούχος είναι γυναικείος συνεταιρισμός 0/1

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

0/1

Β4 Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 3%

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

0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αντίγραφο 
ταυτότητας ή διαβατηρίου

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

0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αντίγραφα 
ταυτοτήτων ή διαβατηρίου, καταστατικό

Γ1 Σκοπιμότητα της πρότασης 10%

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

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

0-0,5
Το κριτήριο βαθμολογείται με βάση τον πίνακα 
προτεινόμενης χωροθέτησης των επενδύσεων του 
τοπικού προγράμματος 

Γ1.2
σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού 
προγράμματος

σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού 
προγράμματος

0-0,5

Εξετάζεται η συνάφεια του επενδυτικού σχεδίου σε 
σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του 
τοπικού προγράμματος εκτός της ενσωμμάτωσης 
των πολιτιστικών στοιχείων καθώς και η εκπλήρωση 
των τυχόν ιδιαίτερων στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στα σχετικά πεδία των αντίστοιχων 
δράσεων. 

Γ2 Ποιότητα της πρότασης 10%

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

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

0/0,2

Η βαθμολογία (0,2) τείθεται στην περίπτωση 
απόδειξης της συμμετοχής της επιχείρησης σε ΤΣΠ 
ή δίκτυο επιχειρήσεων ή στην περίπτωση 
δέσμευσης του υποψηφίου για τη συμμετοχή της 
επιχείρησης σε ΤΣΠ ή δίκτυο ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων. 
Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση της ένταξης της 
επιχείρησης στο ΤΣΠ ή το δίκτυο πρέπει να 
ολοκληρωθεί πρίν την υπογραφή σύμβασης με την 
ΟΤΔ. 
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : απόφαση 
ένταξης σε ΤΣΠ ή δίκτυο επιχειρήσεων ή Υπέυθυνη 
Δήλωση. 

Γ2.2
Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε 
σχέση με την κύρια δραστηριότητα

Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε 
σχέση με την κύρια δραστηριότητα

0-0,3

Γ2.3 Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων

Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων 0/0,2

Γ2.4 Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων 0/0,1

Γ2.5 Άλλο 

Άλλο 0/0,2 τη βαθμολογία 0,2 λαμβάνουν όλοι οι υποψηφιοι

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : καταστατικό



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράσεις L311-7, L312-3 ) 

Γ3 Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης 6%

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 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.
Η καινοτομία 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 διαπίστωσης 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 προβολή
παρεμβάσεις.

Γ3.1 τεχνολογική καινοτομία

τεχνολογική καινοτομία 0/0,5

Γ3.2 οργανωτική καινοτομία

οργανωτική καινοτομία 0/0,5

Γ4 Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 4%

Διατηρητέο κτίριο 0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : βεβαίωση 
χαρακτηρισμού

Παραδοσιακό κτίριο 0/0,5
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : βεβαίωση 
χαρακτηρισμού

Τήρηση στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής 0/0,5
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αρχιτεκτονικά 
σχέδια

Γ5 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 10%

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

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

Γ6 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 2%
Αξιολογείται ο πίνακας 4.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ του φακέλου 
υποψηφιότητας

Γ6.1 Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου

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

Γ6.2
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης 
του έργου

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης 
του έργου

0/0,5

Την τιμή 1 λαμβάνει όταν δεν υπάρχει απόκλιση 
μεταξύ αιτούμενου και εγκεκριμένου κόστους και την 
τιμή 0 όταν η απόκλιση αυτή είναι ίση με 30 βαθμούς



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράσεις L311-7, L312-3 ) 

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

2%

Γ7.1
εξασφάλιση προσβασιμότητας επισκεπτών μειωμένης 
κινητικότητας

εξασφάλιση προσβασιμότητας επισκεπτών μειωμένης 
κινητικότητας

0/0,5
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αρχιτεκτονικά 
σχέδια

Γ7.2
εξασφάλιση απρόσκοπτης χρήσης των εγκαταστάσεων από 
εργαζόμενους μειωμένης κινητικότητας

εξασφάλιση απρόσκοπτης χρήσης των εγκαταστάσεων από 
εργαζόμενους μειωμένης κινητικότητας

0/0,5
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αρχιτεκτονικά 
σχέδια

Γ8
Βαθμός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωμμάτωσης 
στοιχείων πολιτισμού

8%

Εξετάζεται ο βαθμός πολιτιστικής ταυτοποιήσης και 
ενσωμμάτωσης στοιχείων πολιτισμού της περιοχής παρέμβασης 
όπως αυτά προκύπτουν από την εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο 
"εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνδεση των πολιτιστικών στοιχείων 
της περιοχής παρέμβασης με τις ενέργειες του τοπικού 
προγράμματος LEADER" 

Γ7.1 Τίτλος και επωνυμία

Τίτλος και επωνυμία 0-0,15

Γ7.2 Λογότυπο - Σήμα - Ετικέτα

Λογότυπο - Σήμα - Ετικέτα 0-0,2

Γ7.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά κτιρίου - Εσωτερική διακόσμιση

Μορφολογικά χαρακτηριστικά κτιρίου - Εσωτερική διακόσμιση 0-0,15

Γ7.4 Υλικό προβολής (κάρτες - φυλλάδια - website - διαφήμιση) 

Υλικό προβολής (κάρτες - φυλλάδια - website - διαφήμιση) 0-0,15

Γ7.5
Σύνδεση με πολιτιστικές δράσεις (Λαϊκά δρώμενα, ήθη, έθιμα, 
τοπική γαστρονομία κ.α.) 

Σύνδεση με πολιτιστικές δράσεις (Λαϊκά δρώμενα, ήθη, έθιμα, 
τοπική γαστρονομία κ.α.) 

0-0,2

Γ7.6
Σύνδεση με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες της περιοχής. Βαθμός 
ενίσχυσης της σχέσης παραγωγή - μεταποίηση τουριστικό 
κύκλωμα)
Σύνδεση με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες της περιοχής. Βαθμός 
ενίσχυσης της σχέσης παραγωγή - μεταποίηση τουριστικό 
κύκλωμα)

0-0,15

Γ9
Τήρηση των προδιαγραφών των εμπειρογνωμοσυνών με 
τίτλο "προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης 
προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής" 

5%

Τήρηση των προδιαγραφών των εμπειρογνωμοσυνών με τίτλο 
"προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων 
φυτικής και ζωικής παραγωγής" 

0-1

Εξετάζεται ο αριθμός των τηρούμενων 
προδιαγραφών της αναφερόμενης 
εμπειρογνωμοσύνης σε σχέση με το συνολικό 
αριθμό των τειθέμενων προδιαγραφών 

Δ1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 9%

Δ1.1 αύξηση απασχόλησης

αύξηση απασχόλησης 0-0,5

Δ1.2 θέσεις εργασίας σε σχέση με το ύψος επένδυσης



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράσεις L311-7, L312-3 ) 

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

Δ2 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος 9%

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου "Συμβολή στην προστασία 
του περιβάλλοντος" δε 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.
Το κριτήριο αξιολογείται βάσει των όσων τεκμηριώνονται στο 
πεδίο "ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" 
του φακέλου υποψηφιότητας

Δ2.1 Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που καλύπτονται από ΑΠΕ

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

Δ2.2 Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων

Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων 0/0,2

Δ2.3
Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος

Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος

0-0,2
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : Λογαρισμοί 
ΔΕΗ του τελευταίου έτους

Δ2.4
Ποσοστό εξοικονόμησης νερού με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος

Ποσοστό εξοικονόμησης νερού με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος

0-0,2

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

Πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 
14000, EMAS)

0/0,2

Ε1
Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί 
ως πυρόπληκτη

πριμοδότηση

Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως 
πυρόπληκτη

0/1

Ε2
Ο υποψήφιος δικαιούχος του υπομέτρου L311 έχει 
ενεργοποιήσει το έτος 2009 εκτατικά δικαιώματα 
προερχόμενα από καπνό

πριμοδότηση

Ο υποψήφιος δικαιούχος του υπομέτρου L311 έχει ενεργοποιήσει 
το έτος 2009 εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από καπνό

0/1

Η βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου ανάγεται σε 100βάθμια κλίμακα, επί της 
βαθμολογίας αυτής προστίθεται η τυχόν πριμοδότηση του σχεδίου με 1 βαθμό



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Α1 Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας 3%
Το κριτήριο βαθμολογείται κατόπιν της εξέτασης του 
συνόλου του περιεχομένου του Φακέλου 
Υποψηφιόηττας 

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 11%

Εξετάζεται ο αριθμός των ολοκληρωμένων μελετών 
και αδειών σε σχέση με το συνολικό αριθμό μελετών 
και αδειών που απαιτούνται κατά κατηγορία 
επένδυσης 

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

1

εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων μελετών και αδειών 0,51-0,75

υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές και αναμονή έγκρισης των 
απαιτούμενων μελετών και έκδοσης αδειών

0,01-0,5

ανυπαρξία μελετών και αδειών 0

Β1 Επαγγελματική εμπειρία/εκπαίδευση/κατάρτιση 5%

1. Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 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 η συνολική βαθμολογία των 
κριτηρίων Α, Β, Γ και Δ ανάγεται κατάλληλα,
• στο υποκριτήριο "Προηγούμενη αποδεδειγμένη 
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της 
πρότασης" εξετάζεται το αντικείμενο του 
συνεταιρισμού και τα έτη λειτουργίας του.

Β1.1
προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 
με τη φύση της πρότασης

πάνω από 5 χρόνια 0,4

έως 5 χρόνια 0,2

έως 2 χρόνια 0,1

καθόλου 0

Β1.2
ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού με τη 
φύση της πρότασης

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

0/0,4
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : επικυρωμένα 
αντίγραφα τίτλων σπουδών

Β1.3
επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το 
αντικείμενο

επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το 
αντικείμενο

0/0,2
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται :βεβαίωση 
πιστοποιημένου ΚΕΚ

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

2%

Στην περίπτωση εταιρειών το κριτήριο 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. 

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

0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται :υπεύθυνη 
δήλωση

Β3 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 4%

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράσεις L311-4, L311-5, L311-6, 

L312-1, L312-2, L313-8  ) 

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : μελέτες, 
άδειες, πρωτοκολλημένες αιτήσεις

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : βεβαιώσεις 
εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα, έναρξη επιτηδεύματος, καταστατικό



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράσεις L311-4, L311-5, L311-6, 

L312-1, L312-2, L313-8  ) 

ο δικαιούχος είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) 0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται :αντίγραφο 
ταυτότητας ή διαβατηρίου

ο δικαιούχος είναι γυναικείος συνεταιρισμός 0/1

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

0/1

Β4 Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 4%

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

0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αντίγραφο 
ταυτότητας ή διαβατηρίου

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

0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αντίγραφα 
ταυτοτήτων ή διαβατηρίου, καταστατικό

Γ1 Σκοπιμότητα της πρότασης 10%

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

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

0-0,5
Το κριτήριο βαθμολογείται με βάση τον πίνακα 
προτεινόμενης χωροθέτησης των επενδύσεων του 
τοπικού προγράμματος 

Γ1.2
σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού 
προγράμματος

σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού 
προγράμματος

0-0,5

Εξετάζεται η συνάφεια του επενδυτικού σχεδίου σε 
σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του 
τοπικού προγράμματος εκτός της ενσωμμάτωσης 
των πολιτιστικών στοιχείων καθώς και η εκπλήρωση 
των τυχόν ιδιαίτερων στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στα σχετικά πεδία των αντίστοιχων 
δράσεων. 

Γ2 Ποιότητα της πρότασης 10%

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

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

0/0,2

Η βαθμολογία (0,4) τείθεται στην περίπτωση 
απόδειξης της συμμετοχής της επιχείρησης σε ΤΣΠ 
ή δίκτυο επιχειρήσεων ή στην περίπτωση δέσμευσης
του υποψηφίου για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε 
ΤΣΠ ή δίκτυο ομοειδών ή συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων. 
Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση της ένταξης της 
επιχείρησης στο ΤΣΠ ή το δίκτυο πρέπει να 
ολοκληρωθεί πρίν την υπογραφή σύμβασης με την 
ΟΤΔ. 
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : απόφαση 
ένταξης σε ΤΣΠ ή δίκτυο επιχειρήσεων ή Υπέυθυνη 
Δήλωση. 

Γ2.2
Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε 
σχέση με την κύρια δραστηριότητα

Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε 
σχέση με την κύρια δραστηριότητα

0-0,3

Γ2.3 Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων

Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων 0/0,2

Γ2.4 Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων 0/0,1

Γ2.5 Άλλο 

Άλλο 0/0,2 τη βαθμολογία 0,2 λαμβάνουν όλοι οι υποψηφιοι

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : καταστατικό



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράσεις L311-4, L311-5, L311-6, 

L312-1, L312-2, L313-8  ) 

Γ3 Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης 6%

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 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.
Η καινοτομία 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 διαπίστωσης 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 προβολ
παρεμβάσεις.

Γ3.1 τεχνολογική καινοτομία

τεχνολογική καινοτομία 0/0,5

Γ3.2 οργανωτική καινοτομία

οργανωτική καινοτομία 0/0,5

Γ4 Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 5%

Διατηρητέο κτίριο 0/1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : βεβαίωση 
χαρακτηρισμού

Παραδοσιακό κτίριο 0/0,5
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : βεβαίωση 
χαρακτηρισμού

Τήρηση στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής 0/0,5
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αρχιτεκτονικά 
σχέδια

Γ5 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 10%

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 2%
Αξιολογείται ο πίνακας 4.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ του φακέλου 
υποψηφιότητας

Γ6.1 Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου

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

Γ6.2
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης 
του έργου

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης 
του έργου

0/0,5

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

2%

Γ7.1 εξασφάλιση προσβασιμότητας επισκεπτών μειωμένης κινητικότητας

εξασφάλιση προσβασιμότητας επισκεπτών μειωμένης κινητικότητας 0/0,5
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αρχιτεκτονικά 
σχέδια



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράσεις L311-4, L311-5, L311-6, 

L312-1, L312-2, L313-8  ) 

Γ7.2
εξασφάλιση απρόσκοπτης χρήσης των εγκαταστάσεων από 
εργαζόμενους μειωμένης κινητικότητας

εξασφάλιση απρόσκοπτης χρήσης των εγκαταστάσεων από 
εργαζόμενους μειωμένης κινητικότητας

0/0,5
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : αρχιτεκτονικά 
σχέδια

Γ8
Βαθμός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωμμάτωσης 
στοιχείων πολιτισμού

8%

Εξετάζεται ο βαθμός πολιτιστικής ταυτοποιήσης και 
ενσωμμάτωσης στοιχείων πολιτισμού της περιοχής παρέμβασης 
όπως αυτά προκύπτουν από την εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο 
"εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνδεση των πολιτιστικών στοιχείων 
της περιοχής παρέμβασης με τις ενέργειες του τοπικού 
προγράμματος LEADER" 

Γ8.1 Τίτλος και επωνυμία

Τίτλος και επωνυμία 0-0,15

Γ8.2 Λογότυπο - Σήμα - Ετικέτα

Λογότυπο - Σήμα - Ετικέτα 0-0,2

Γ8.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά κτιρίου - Εσωτερική διακόσμιση

Μορφολογικά χαρακτηριστικά κτιρίου - Εσωτερική διακόσμιση 0-0,15

Γ8.4 Υλικό προβολής (κάρτες - φυλλάδια - website - διαφήμιση) 

Υλικό προβολής (κάρτες - φυλλάδια - website - διαφήμιση) 0-0,15

Γ8.5
Σύνδεση με πολιτιστικές δράσεις (Λαϊκά δρώμενα, ήθη, έθιμα, 
τοπική γαστρονομία κ.α.) 

Σύνδεση με πολιτιστικές δράσεις (Λαϊκά δρώμενα, ήθη, έθιμα, 
τοπική γαστρονομία κ.α.) 

0-0,2

Γ8.6
Σύνδεση με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες της περιοχής. Βαθμός 
ενίσχυσης της σχέσης παραγωγή - μεταποίηση τουριστικό 
κύκλωμα)
Σύνδεση με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες της περιοχής. Βαθμός 
ενίσχυσης της σχέσης παραγωγή - μεταποίηση τουριστικό 
κύκλωμα)

0-0,15

Δ1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 9%

Δ1.1 αύξηση απασχόλησης

αύξηση απασχόλησης 0-0,5

Δ1.2 θέσεις εργασίας σε σχέση με το ύψος επένδυσης

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

Δ2 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος 9%

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου "Συμβολή στην προστασία 
του περιβάλλοντος" δε 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.
Το κριτήριο αξιολογείται βάσει των όσων τεκμηριώνονται στο 
πεδίο "ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" 
του φακέλου υποψηφιότητας

Δ2.1 Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που καλύπτονται από ΑΠΕ

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

Δ2.2 Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων

Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων 0/0,2

Δ2.3
Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
(δράσεις L311-4, L311-5, L311-6, 

L312-1, L312-2, L313-8  ) 

Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος

0-0,2
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : Λογαρισμοί 
ΔΕΗ του τελευταίου έτους

Δ2.4
Ποσοστό εξοικονόμησης νερού με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος

Ποσοστό εξοικονόμησης νερού με την εφαρμογή σχετικού 
συστήματος

0-0,2

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

Πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 
14000, EMAS)

0/0,2

Ε1
Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως 
πυρόπληκτη

πριμοδότηση

Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως 
πυρόπληκτη

0/1

Ε2
Ο υποψήφιος δικαιούχος του υπομέτρου L311 έχει 
ενεργοποιήσει το έτος 2009 εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα 
από καπνό

πριμοδότηση

Ο υποψήφιος δικαιούχος του υπομέτρου L311 έχει ενεργοποιήσει 
το έτος 2009 εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από καπνό

0/1

Η βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου ανάγεται σε 100βάθμια κλίμακα, επί της βαθμολογίας 
αυτής προστίθεται η τυχόν πριμοδότηση του σχεδίου με 1 βαθμό



κριτήριο βαθμολογία
βαρύτητα 
κριτηρίου - 

υποκριτηρίων
Παρατηρήσεις - δικαιολογητικά

Α1 Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας 5%
Το κριτήριο βαθμολογείται κατόπιν της εξέτασης του 
συνόλου του περιεχομένου του Φακέλου 
Υποψηφιόηττας 

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 20%
Εξετάζεται ο αριθμός των ολοκληρωμένων μελετών και 
αδειών σε σχέση με το συνολικό αριθμό μελετών και 
αδειών που απαιτούνται κατά κατηγορία επένδυσης 

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

1

εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων μελετών και αδειών 0,51-0,75

υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές και αναμονή έγκρισης των 
απαιτούμενων μελετών και έκδοσης αδειών

0,01-0,5

ανυπαρξία μελετών και αδειών 0

Γ1 Σκοπιμότητα της πρότασης 25%
Το κτιτήριο αξιολογείται βάσει της τεκμηρίωσης που 
παρατείθεται στο φάκελο υποψηφιότητας. 

τεκμηρίωση καταλληλότητας της προτεινόμενης τεχνολογίας σε σχέση με 
τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της επιχείρησης

0-1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : Λογαρισμοί ΔΕΗ 
του τελευταίου έτους

Γ2 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 20%

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

Γ3 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 5%
Αξιολογείται ο πίνακας 4.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ του 
φακέλου υποψηφιότητας

Γ3.1 Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου

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

Γ3.2
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης 
του έργου

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης 
του έργου

0/0,5

Δ1 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος 25%

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου "Συμβολή στην 
προστασία του περιβάλλοντος" δε 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.
Το κριτήριο αξιολογείται βάσει των όσων τεκμηριώνονται 
στο πεδίο "ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" του φακέλου υποψηφιότητας

Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που καλύπτονται από ΑΠΕ 0-1
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : Λογαρισμοί ΔΕΗ 
του τελευταίου έτους

Ε1
Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί 
ως πυρόπληκτη

πριμοδότηση

Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως 
πυρόπληκτη

0/1

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται : μελέτες, άδειες, 
πρωτοκολλημένες αιτήσεις

Η βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου ανάγεται σε 100βάθμια κλίμακα, επί της 
βαθμολογίας αυτής προστίθεται η τυχόν πριμοδότηση του σχεδίου με 1 βαθμό

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων 
( δράσειςL312-4, L313-9 )  (ΑΠΕ) 
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