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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ)

ΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ)

ΟΤΔ: AN.HMA. A.E.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΣΚΕ:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης (εντός 

παρένθεσης αναφέρεται η αντιστοίχηση με 

συγκεκριμένο δικαιολογητικό του Πίνακα 

Δικαιολογητικών - Δi, ή με συγκεκριμένο 

Επισυναπτόμενο του Παραρτήματος Ι - Ιi)

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση
100

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση
70

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση
30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
0

Εξυπηρετούνται και οι 2 προτεραιότητες που 

θέτονται στην συγκεκριμένη υπο-δράση
100

Εξυπηρετείται η 1 εκ των 2 προτεραιοτήτων της 

υποδράσης
50

Δεν εξυπηρετείται καμία εκ των 2 

προτεραιοτήτων της υποδράσης
0

Ναι 100

Όχι 0

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 

ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 

της οποίας είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών

100

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών 

50

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα 

(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της 

οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες

100

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50% γυναίκες

50

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100

άνεργοι έως 3 χρόνια 50

Ναι 100

Όχι 0

Ναι 100

Όχι 0

4 Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας

5 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας

6 Προώθηση  επιχειρηματικότητας ανέργων

7 Προώθηση επιχειρηματικότητας σε ΑμεΑ

8
Προώθηση επιχειρηματικότητας  συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, κ.ά.).

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (Δ22), 

καταστατικό εταιρικού σχήματος (Δ4)

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (Δ22), 

καταστατικό εταιρικού σχήματος (Δ4)

Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή Κάρτα ανεργίας εν ισχύ (Δ24)

Σχετική βεβαίωση για ΑΜΕΑ από αρμόδιο φορέα 

(Δ23)

Καταστατικό φορέα (Δ4)  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ : 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Αίτηση ενίσχυσης (Παράρτημα Ι1 και Ι2) - 

Πρόσκληση

Ε1 και εκαθαριστικό (Δ19), καταστατικό εταιρικού 

σχήματος (Δ4)

1

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης )

3
Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή 

εταιρικό σχήμα αγροτών

2

Προτεραιότητες υπο-δράσης 19.2.2.3. Εξετάζεται ο βαθμός 

κατά τον οποίο εξυπηρετούνται οι 2 προτεραιότητες που 

θέτονται στην συγκεκριμένη υπο-δράση (προσφορά 

προϊόντων και υπηρεσιών, πιστοποιημένα π.χ. από το 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος κ.α., και στήριξη 

επιχειρήσεων δυναμικότητας μικρότερης των 30 κλινών).

Αίτηση ενίσχυσης ( Παράρτημα Ι1 και Ι2), 

Βεβαίωση/Σήμα από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 

ή άλλο αντίστοιχο φορέα (Δ37), Σήμα λειτουργίας 

(Δ32)

Δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται



Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της 

πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης

50

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0

10

Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της 

πρότασης)

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 

βαθμολογήται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

Έναρξη με σχετικό ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. (Δ19) ή 

Βεβαίωση εργοδότη/φορέα, συνοδευόμενη από 

αντίγραφα ενσήμων ή βεβαίωση του ασφαλιστικού 

φορέα (Δ26).
Συμμετοχή ερευνητικού φορέα 100

Συμμετοχή συλλογικού ή συνεργατικού φορέα 50

Κανένα από τα παραπάνω 0

Ναι 100

Όχι 0

13 Αξιολόγηση συνεργατικού σχηματισμού 
(για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί -  μέγιστος 

αριθμός βαθμολογούμενων μελών 10)

Ναι 100

Όχι 0

Ποσοστό >50% των μελών της συνεργασίας έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας
100

Ποσοστό <50% των μελών της συνεργασίας έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας
0

16
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής 

συμμετοχής *100%

Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος, τελευταίας 

εργάσιμης ημέρας του μήνα που προηγείται της 

υποβολής της Αιτήσεως Στήριξης (Δ30)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100

Μικρές επιχειρήσεις 50

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 100

10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30% 60

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 100

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30

Ναι 100

Όχι 0

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία 

του περιβάλλοντος μικρότερο του 5%
0

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο 100

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της 

χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή  αφορά 

σε χρήση συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην παραγωγική 

διαδικασία

75

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία 

του περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5%

14

Εμπειρία του υπευθύνου στην εκτέλεση και συντονισμό 

έργου συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει συμμετάσχει 

τουλάχιστον σε ένα έργο συνεργασίας)

15 Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία των μελών  του δικτύου  

17
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ)

Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό συμφωνητικό 

σύμπραξης /συνεργασίας συμμετοχής (Δ11 και 

Δ29).

Αίτηση Στήριξης/Επιλέξιμες δαπάνες (Παραρτήματα 

Ι1 και Ι2)

Αίτηση Στήριξης/Σχετική Πρόσκληση (Παράρτημα 

Ι2)

Σχετική Δήλωση (Παράρτημα Ι6)

Βεβαίωση Αρμόδιου Φορέα ή/και Συμβάσεις με 

παραγωγούς (Δ31)

Αίτηση Στήριξης/Επιλέξιμες δαπάνες (Παραρτήματα 

Ι1 και Ι2), Έκθεση τεκμηρίωσης των ενερεγιακών 

αναγκών (Δ35).

Αίτηση Στήριξης/Επιλέξιμες δαπάνες (Παραρτήματα 

Ι1 και Ι2), Αντίγραφο πιστοποίησης εν ισχύ (Δ36).

18
Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους  

βάσει προτύπων

19
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την εξοικονόμηση 

ενέργειας

20
Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(π.χ. ISO 14.000, EMAS)

21 Προστασία περιβάλλοντος

Πτυχίο ή Βεβαίωση σπουδών (Δ25)

Βεβαίωση από το σχετικό Τοπικό Δίκτυο (Δ27), 

Αίτηση Στήριξης (Παράρτημα Ι2)

Αίτηση Στήριξης ( Παράρτημα Ι1 και Ι2), 

Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό συμφωνητικό 

σύμπραξης /συνεργασίας (Δ4)

Αίτηση Στήριξης (Παράρτημα Ι2), Καταστατικό 

φορέα ή ιδιωτικό συμφωνητικό σύμπραξης 

/συνεργασίας (Δ4 και Δ11), Βιογραφικό σημείωμα 

του υπευθύνου (Δ28).

100

22

Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες μεταποίησης 

και βιοτεχνικές μονάδες)

9 Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης. 

11
Συμμετοχή συλλογικών ή ερευνητικών φορέων στη 

συνεργασία (δεν αφορά στην υποδράση 19.2.7.3)

12
Συμμετοχή σε υφιστάμενα και τοπικά δίκτυα ομοειδών ή 

συμπληρωματικών επιχειρήσεων



Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων 

είναι νέα ή προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή μιας 

σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής 

για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το αποτέλεσμα 

της οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με τον 

όγκο παραγωγής της, την ποιότητα των 

προϊόντων ή το κόστος παραγωγής της

50

23
Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τουρισμός / υπηρεσίες)

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν 

ή στην διαχείριση και λειτουργία
100

Αίτηση Στήριξης/Σχετική Πρόσκληση (Παράρτημα 

Ι2)

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2) 

νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας). 

100

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  μίας έως 2 νέων 

θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).

60

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας 

θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας).

30

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία θέσεων εργασίας
0

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 100

Παραδοσιακός οικισμός 50

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
100

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
60

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
30

27
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων / προτύπων 
100

Αίτηση Στήριξης / Επιλέξιμες δαπάνες 

(Παραρτήματα Ι1 και Ι2), Αντίγραφο πιστοποίησης 

εν ισχύ (Δ36)

28 Εξασφάλιση πρώτων υλών
Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας 

πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει 

από ιδία παραγωγή *100%

Ιδιωτικά Συμφωνητικά Μίσθωσης ή  Ε9 (Δ34).

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά

100

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις 

ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το 

μέγεθος του έργου
50

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους 

φάσεων υλοποίησης του έργου
50

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

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

10
60

Αίτηση Στήριξης (Παράρτημα Ι2) 

Αίτηση Στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και Ι2)

Αίτηση Στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και Ι2), 

Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του κόστους (Δ8), 

Τεχνικά Σχέδια (Δ9)

Αίτηση Στήριξης/Σχετική Πρόσκληση (Παράρτημα 

Ι2)

Αίτηση Στήριξης (Παράρτημα Ι1)

Εγκεκριμένα Αρχιτεκτονικά Σχέδια από Αρμόδιο 

Φορέα, Σχετικό ΦΕΚ, Σχετικά  Τοπικά Σύμφωνα 

(Δ10).

Αδεια Λειτουργίας, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια 

Δόμισης, Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για την έκδοση 

των προηγούμενων (Δ33).

30
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

επένδυσης

24 Αύξηση θέσεων απασχόλησης

25 Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική

26 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης

31 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους

29
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  

22

Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες μεταποίησης 

και βιοτεχνικές μονάδες)



10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 30
30

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

32 Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προϊόντων

Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών 

υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την 

κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και 

παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού 

τουρισμού)

100 Αίτηση Στήριξης (Παράρτημα Ι2)

Ορεινή 100

Mειονεκτική 50

Λοιπές περιοχές 0

Ναι 100

Όχι 0

Ναι 100

Όχι 0
Αίτηση Στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και Ι2)

Αίτηση Στήριξης, Σχετικά Κριτήρια ΠΑΑ και 

Περιφέρειας (Παράρτημα Ι2)

Αίτηση Στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και Ι2), 

Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του κόστους (Δ8), 

Τεχνικά Σχέδια (Δ9)

Αίτηση Στήριξης (Παράρτημα Ι1), Οδηγία (ΕΟΚ) 

75/268)

35 Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων προβολής 

34 Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

31 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους

33
Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 

75/268)


