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ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

                                            
 

 
 

 

  
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις 
αγροτικές περιοχές 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΑΑ 2007‐2013 
ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER



ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

                                                                                                                               ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ L311‐8 & L312‐4                                                            Σελίδα 2 από 9                                                     

	
Κριτήριο	

(1)	
Εξειδίκευση	κριτηρίων	

(2)	
Bαθμολογία	

(3)	
Βαρύτητα

(4)	

Βαθμολογία	
επενδυτικής	
πρότασης	
(5)=(3)*(4)	

Δικαιολογητικά	
(6)	

Α1	
Πλήρης και ορθή 

συμπλήρωση του φακέλου 
υποψηφιότητας  

Πλήρης φάκελος  1 

10% 

  Δομή φακέλου 
υποψηφιότητας, 

σαφείς 
ολοκληρωμένες και 
τεκμηριωμένες 

αναφορές, πλήρως 
συμπληρωμένα 

πεδία 

Ελλιπής φάκελος που δε δημιουργεί 
προβλήματα στην αξιολόγηση 

0,5 

 

Ελλιπής φάκελος που δημιουργεί 
προβλήματα στην αξιολόγηση 

0 
 

Α2	 Ετοιμότητα υλοποίησης 
της πρότασης  

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων μελετών, αδειών και των 

άλλων απαιτούμενων διαδικασιών 
1 

20% 

  Άδειες‐εγκρίσεις 
αρμόδιων 
υπηρεσιών 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
μελετών και αδειών 

0,51‐0,75 
  Άδειες‐εγκρίσεις 

αρμόδιων 
υπηρεσιών 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 
και αναμονή έγκρισης των απαιτούμενων 

μελετών και έκδοσης αδειών 
0,01‐0,5 

 
Πρωτοκολλημένες 

αιτήσεις 

Ανυπαρξία μελετών και αδειών  0     

ΣΥΝΟΛΟ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ	ΟΜΑΔΑΣ	Α	

 
 

 
 



ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

                                                                                                         ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ L311‐8 & L312‐4               Σελίδα 3 από 9                                                                                                               

 
 

Κριτήριο 
(1) 

Εξειδίκευση κριτηρίων 
(2) 

Bαθμολογία 
(3) 

Βαρύτητα 
(4) 

Βαθμολογία 
επενδυτικής 
πρότασης 
(5)=(3)*(4) 

Δικαιολογητικά 
(6) 

Γ1	 Σκοπιμότητα της πρότασης    

Γ1.1	 Σε σχέση με τα χαρακτηριστικά 
και τις ανάγκες της επιχείρησης 

Εξετάζεται η τεκμηρίωση 
καταλληλότητας της προτεινόμενης 

τεχνολογίας σε σχέση με τα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της 

επιχείρησης  
 

0‐1  20%   
Λογαριασμοί ΔΕΗ 
τελευταίου έτους 



ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

                                                                                                         ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ L311‐8 & L312‐4               Σελίδα 4 από 9                                                                                                               

 

Γ2	 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους    

Γ2	 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 
του κόστους  

100*(αιτούμενο‐ 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

1 

10% 

 

Σχετικό πεδίο φακέλου 
υποψηφιότητας 

(σχέδια, αναλυτική 
προμέτρηση εργασιών 

και αναλυτικός 
προϋπολογισμός) 

Εξετάζεται ο 
αιτούμενος 

προϋπολογισμός και ο 
εγκεκριμένος έπειτα 
από την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης και 

την αφαίρεση τυχόν μη 
επιλέξιμων δαπανών 

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    

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

10% 

 

Σχετικό πεδίο φακέλου 
υποψηφιότητας 

Γ3.2	 Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου 

0/5   

ΣΥΝΟΛΟ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ	ΟΜΑΔΑΣ	Γ	  



ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

                                 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ L311‐8 & L312‐4               Σελίδα 5 από 9                                                                     

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ 
 

 
 

1. 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. 



ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

                                                                                                                            ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ L311‐8 & L312‐4               Σελίδα 6 από 9                                                                                                            

 

 
 

	
Κριτήριο 

(1) 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

(2) 
Bαθμολογία 

(3) 
Βαρύτητα

(4) 

Βαθμολογία 
επενδυτικής 
πρότασης 
(5)=(3)*(4) 

Δικαιολογητικά 
(6) 

Δ1	 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος        

Δ1.1	
Ποσοστό των ενεργειακών 
αναγκών που καλύπτονται 

από ΑΠΕ 

Κάλυψη ενεργειακών 
αναγκών από ΑΠΕ σε 

ποσοστό > 50% 
1 

20% 

  Για υφιστάμενες επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν ήδη σχετικό σύστημα 

λογαριασμοί ΔΕΗ του τελευταίου έτους  
από την εφαρμογή καθώς και λογαριασμοί 

( ή αν δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία) 
σχετικά με την κατανάλωση πριν την 
εφαρμογή του συστήματος  Για νέες 

επιχειρήσεις ή υφιστάμενες επιχειρήσεις 
που δηλώνουν ότι θα εφαρμόσουν σχετικό 
σύστημα λαμβάνεται υπόψη η περιγραφή 

των σχετικών πεδίων του φακέλου 
υποψηφιότητας καθώς και τα 

αρχιτεκτονικά σχέδια.  Επίσης πρέπει να 
επισυνάπτεται σχετική έγκριση ή μελέτη η 

οποία τεκμηριώνει την ύπαρξη ή την 
πρόθεση εφαρμογής σχετικού συστήματος 

Κάλυψη ενεργειακών 
αναγκών από ΑΠΕ σε 

ποσοστό από 25% έως 50% 
0,75 

 

Κάλυψη ενεργειακών 
αναγκών από ΑΠΕ σε 

ποσοστό από 10 έως 25% 
0,50 

 

Κάλυψη ενεργειακών 
αναγκών από ΑΠΕ σε 
ποσοστό έως 10% 

0,25 

 

ΣΥΝΟΛΟ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ	ΟΜΑΔΑΣ	Δ	    



ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

                                ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ L311‐8 & L312‐4               Σελίδα 7 από 9                                                                      

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ 

 
1. Για  τη  βαθμολόγηση  του  κριτηρίου  "Συμβολή  στην  προστασία  του 

περιβάλλοντος"  δε  λαμβάνονται  υπόψη  ενέργειες  υποχρεωτικές  από  την 
κείμενη νομοθεσία για την έκδοση άδειας λειτουργίας.  
 

 



ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

                                                                                           ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ L311‐8 & L312‐4                                                          Σελίδα 8 από 9                                                                         

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ L311‐8 
 

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε 

 
Για  το  κριτήριο  πρόσθετης  πριμοδότησης    "Ο  υποψήφιος  δικαιούχος  του  υπομέτρου  L311  έχει  ενεργοποιήσει  το  έτος  2009  εκτατικά 

δικαιώματα  προερχόμενα  από  τον  καπνό"  προσκομίζεται  από  τον  υποψήφιο  σχετική  υπεύθυνη  δήλωση.  Κατά  την  αξιολόγηση  η ΟΤΔ 

διασταυρώνει τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 
 
 
 
 
 

	
Κριτήριο 

(1) 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

(2) 
Bαθμολογία 

(3) 
Βαρύτητα 

(4) 

Βαθμολογία 
επενδυτικής 
πρότασης 
(5)=(3)*(4) 

Δικαιολογητικά 
(6)	

Ε1	

Ο υποψήφιος δικαιούχος του 
υπομέτρου L311 έχει 

ενεργοποιήσει το έτος 2009 
εκτατικά δικαιώματα 

προερχόμενα από τον καπνό 

 
1  πριμοδότηση 

 
Υπεύθυνη 
δήλωση 

ΣΥΝΟΛΟ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ	ΟΜΑΔΑΣ	Ε	
 

 



ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

                                                                                           ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ L311‐8 & L312‐4                                                          Σελίδα 9 από 9                                                                         

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 

 Στις περιπτώσεις όπου η δυνατή βαθμολογία κάποιου κριτηρίου δίδεται με τη μορφή α/β, τότε το 
κριτήριο είναι δυαδικής μορφής και δέχεται ή την τιμή α ή την τιμή β 

 Στις περιπτώσεις όπου η δυνατή βαθμολογία κάποιου κριτηρίου δίδεται με τη μορφή α‐β, τότε το 
κριτήριο μπορεί να λάβει οποιαδήποτε τιμή που βρίσκεται από α έως β 

 


