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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 ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

                                                                                        ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ L311‐1, L311‐3 & L313‐5                                                            Σελίδα 2 από 18                                                          

 
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 

4% 

  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 

10% 

  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 ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

                                                                                        ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ L311‐1, L311‐3 & L313‐5                                                            Σελίδα 3 από 18                                                          

 
Κριτήριο 

(1) 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

(2) 
Bαθμολογία 

(3) 
Βαρύτητα 

(4) 

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

Δικαιολογητικά 
(6) 

Β1 
Επαγγελματική εμπειρία/εκπαίδευση/κατάρτιση 

 
   

Β1.1 

Προηγούμενη 
αποδεδειγμένη απασχόληση 
σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης  

Αποδεδειγμένη απασχόληση 
πάνω από 5 χρόνια 

0,4 

4% 

  Βεβαιώσεις 
εργοδότη, 
κατάλληλη 
βεβαίωση 

ασφαλιστικού 
φορέα, έναρξη 
επιτηδεύματος, 
καταστατικό ή 

σχέδιο 
καταστατικού 

Αποδεδειγμένη απασχόληση από 
2 έως 5 χρόνια 

0,2 
 

Αποδεδειγμένη απασχόληση έως 
2 χρόνια 

0, 1 
 

καθόλου  0 
 

Β1.2 
Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού με τη 

φύση της πρότασης  
 

0/0,4 

 

Επικυρωμένα 
αντίγραφα τίτλων 

σπουδών, 
καταστατικό ή 

σχέδιο 
καταστατικού 

Β1.3 

 
 

Επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το 
αντικείμενο  

 

0/0,2 

  Βεβαίωση 
πιστοποιημένου 

ΚΕΚ, καταστατικό ή 
σχέδιο 

καταστατικού 



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

 

                                                                                        ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ L311‐1, L311‐3 & L313‐5                                                            Σελίδα 4 από 18                                                          

 
Κριτήριο 

(1) 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

(2) 
Bαθμολογία 

(3) 
Βαρύτητα 

(4) 

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

Δικαιολογητικά 
(6) 

Β2 

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

ενισχύσεων  
 

0/1  4% 

 

υπεύθυνη δήλωση 

Β3 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας  

 

Ο δικαιούχος είναι γυναίκα 
(φυσικό πρόσωπο) 

0/1 

5% 

  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 



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

 

                                                                                        ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ L311‐1, L311‐3 & L313‐5                                                            Σελίδα 5 από 18                                                          

 
Κριτήριο 

(1) 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

(2) 
Bαθμολογία 

(3) 
Βαρύτητα 

(4) 

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

Δικαιολογητικά 
(6) 

Β4 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας  

 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι νέος ≤ 30 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) 
0/1 

5% 

  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 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β 
 

 



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

 

                                                   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ L311‐1, L311‐3 & L313‐5               Σελίδα 6 από 18                                         

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β 

 
1. Για  τη βαθμολόγηση  του κριτηρίου Β1 "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 

 Σε περίπτωση εταιρείας υπό σύσταση η οποία δεν ανήκει στις προσωπικές 

εταιρείες,  συμπληρώνεται  Υπεύθυνη  Δήλωση  η  οποία  υπογράφεται  από 

όλους  τους  εταίρους  και  στην  οποία  αναφέρονται  τα  άτομα  που  θα 

αποτελέσουν  τον  Πρόεδρο,  Δ/ντα  Σύμβουλο  και  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο 

έπειτα  από  τη  σύσταση  της.  Η  βαθμολογία  στο  συγκεκριμένο  κριτήριο  

γίνεται με βάση την Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία είναι δεσμευτική 

 
 
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. 

 
2. Στην  περίπτωση  εταιρειών  ή  εταιρειών  υπό  σύσταση  το  κριτήριο  Β2  "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.  

 
 
 



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

 

                                                                                          ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ L311‐1, L311‐3 & L313‐5                                            Σελίδα 7 από 18                                                                                  

 
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 περιοχής 
χωροθέτησης της πρότασης 

Εξετάζονται τα  χαρακτηριστικά και 
οι ανάγκες της περιοχής 

χωροθέτησης του έργου καθώς και 
η  αναγκαιότητα υλοποίησης του 
έργου σε σχέση με την ύπαρξη 

αντίστοιχης δραστηριότητας και το 
βαθμό κάλυψης/εξυπηρέτησης 

σχετικών αναγκών. 

0‐0,5 

10% 

 

Έλεγχος της 
τεκμηρίωσης των 

σχετικών πεδίων του 
φακέλου 

υποψηφιότητας σε 
σχέση με τα 

χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες της περιοχής 
χωροθέτησης της 
πρότασης όπως 

περιγράφονται στο 
εγκεκριμένο τοπικό 

πρόγραμμα 

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

προγράμματος 

Εξετάζεται ο βαθμός συμβολής 
στην εξυπηρέτηση των 

στόχων και των προτεραιοτήτων 
του τοπικού προγράμματος. 

0‐0,5   

 
Έλεγχος της 

τεκμηρίωσης των 
σχετικών πεδίων του 

φακέλου 
υποψηφιότητας σε 

σχέση με τους στόχους 
και τις προτεραιότητες 

του εγκεκριμένου 
τοπικού προγράμματος 

 
 
 
 



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

 

                                                                                          ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ L311‐1, L311‐3 & L313‐5                                            Σελίδα 8 από 18                                                                                  

 
Κριτήριο 

(1) 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

(2) 
Bαθμολογία 

(3) 
Βαρύτητα 

(4) 

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

Δικαιολογητικά 
(6) 

Γ2  Ποιότητα της πρότασης    

Γ2.1 

Παροχή συμπληρωματικών 
υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων σε σχέση με 
την κύρια δραστηριότητα 

  Εξετάζεται η δυνατότητα 
παροχής συμπληρωματικών 

υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε 
σχέση με την κύρια δραστηριότητα 

(π.χ. κατάλυμα και παροχή 
δραστηριοτήτων εναλλακτικού 

τουρισμού, εκτροφή ή διατήρηση 
περιορισμένου αριθμού ζώων, 

δημιουργία μουσειακού χώρου για 
έκθεση μηχανημάτων, εργαλείων, 

κ.λ.π.). 

0‐0,3  10%   
Σχετικά πεδία φακέλου 

υποψηφιότητας  

Γ2.2 
Αξιοποίηση τοπικών πρώτων 

υλών και προϊόντων 

Εξετάζεται η αξιοποίηση τοπικών 
πρώτων υλών και προϊόντων 

και  η διαδικασία με την οποία οι 
πρώτες ύλες και τα προϊόντα της 
περιοχής ενσωματώνονται και 
αξιοποιούνται στο πλαίσιο 
λειτουργίας της επιχείρησης 

0/0,2  10%   
Σχετικά πεδία φακέλου 

υποψηφιότητας 

Γ2.3 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εξετάζονται τα  συστήματα 
διαχείρισης και τα ποιοτικά σήματα 
(ISO κ.λπ.) που προβλέπονται στο 
πλαίσιο του προτεινόμενου έργου. 

0/0,1  10%   

Σχετικά πεδία φακέλου 
υποψηφιότητας / 

αντίγραφο ποιοτικού 
σήματος σε περίπτωση 

υφιστάμενης 
επιχείρησης που 
εφαρμόζει ήδη 

σύστημα ποιότητας 
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Κριτήριο 

(1) 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

(2) 
Bαθμολογία 

(3) 
Βαρύτητα 

(4) 

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

Δικαιολογητικά 
(6) 

Γ3  Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης  
 

 
 

Γ3.1  Τεχνολογική καινοτομία 

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. 

0/0,5 

9% 

 

Σχετικά πεδία φακέλου 
υποψηφιότητας  

Γ3.2  Οργανωτική καινοτομία  0/0,5   

Γ4 
Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική  
 

Διατηρητέο κτίριο  0/1 

4% 

 
Βεβαίωση 

χαρακτηρισμού 

Παραδοσιακό κτίριο  0/0,5   
Βεβαίωση 

χαρακτηρισμού 

Τήρηση στοιχείων τοπικής 
αρχιτεκτονικής 

0/0,5   

Αρχιτεκτονικά σχέδια 
και σχετική 

τεκμηρίωση στο 
φάκελο 

υποψηφιότητας 

Γ5 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους  

100*(αιτούμενο‐ 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

1 

10% 

 
Σχετικό πεδίο φακέλου 

υποψηφιότητας / 
Εξετάζεται ο 
αιτούμενος 

προϋπολογισμός και ο 
εγκεκριμένος έπειτα 
από την ολοκλήρωση 

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

0,75   

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

0,25   
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Κριτήριο 

(1) 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

(2) 
Bαθμολογία 

(3) 
Βαρύτητα 

(4) 

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

Δικαιολογητικά 
(6) 

100*(αιτούμενο‐ 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0   

της αξιολόγησης και 
την αφαίρεση τυχόν μη 
επιλέξιμων δαπανών 

Γ6  Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης    

Γ6.1  Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου  0/0,5 

4% 

 
Σχετικό πεδίο φακέλου 

υποψηφιότητας 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  
 

 
 

 

Γ7.1  Εξασφάλιση προσβασιμότητας επισκεπτών μειωμένης κινητικότητας  0/0,5 

4% 

 

Αρχιτεκτονικά σχέδια 
Γ7.2 

Εξασφάλιση απρόσκοπτης χρήσης των εγκαταστάσεων από 
εργαζόμενους μειωμένης κινητικότητας 

0/0,5   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ   
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ 
 

 
1. Για  τη  βαθμολόγηση  του  κριτηρίου  "Καινοτόμος  χαρακτήρας  πρότασης"  

λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

 

Ως Καινοτομία εκλαμβάνεται: 

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

και των αγορών τους, 

 η εγκαθίδρυση νέων μεθόδων παραγωγής, προσφοράς και διανομής 

 η  εισαγωγή  αλλαγών  στο  μάνατζμεντ,  στην  οργανωτική  δομή,  στις 

συνθήκες εργασίας και στις δεξιότητες των εργαζομένων. 

Μπορεί να είναι, είτε: 

Α "τεχνολογική καινοτομία"  

 Προϊόντος &  

 Διαδικασίας 

Β "οργανωτική καινοτομία" 

 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. 
 

2. 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. 
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Κριτήριο 

(1) 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

(2) 
Bαθμολογία 

(3) 
Βαρύτητα

(4) 

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

Δικαιολογητικά 
(6) 

Δ1  Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης  
     

Δ1.1  Αύξηση απασχόλησης 
Εξετάζεται η αύξηση της 
απασχόλησης με βάση τον 

σχετικό τύπο   
0‐0,5  

10% 

 

 
Σχετικό πεδίο φακέλου υποψηφιότητας 
Οι υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης 

αποδεικνύονται  με προσκόμιση 
καταστάσεων απασχολούμενου 
προσωπικού θεωρημένες από την 
Επιθεώρηση Εργασίας, αναλυτική 

περιοδική κατάσταση ΙΚΑ και αντίγραφο 
από το βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενων 

Δ1.2 
θέσεις εργασίας σε σχέση με 

το ύψος επένδυσης 

 
Εξετάζεται η αναλογία του 
συνολικού κόστους της 
επένδυσης και των νέων 
θέσεων εργασίας που θα 
δημιουργηθούν, η οποία 

βαθμολογείται σύμφωνα με 
τον πίνακα που παρατίθεται 

στις επεξηγήσεις  
 
 

 

0‐0,5 
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Κριτήριο 

(1) 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

(2) 
Bαθμολογία 

(3) 
Βαρύτητα

(4) 

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

Δικαιολογητικά 
(6) 

Δ2  Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος        

Δ2.1 
Ποσοστό των ενεργειακών 
αναγκών που καλύπτονται 

από ΑΠΕ 

Κάλυψη ενεργειακών 
αναγκών από ΑΠΕ σε 

ποσοστό > 50% 
0,2 

10% 

  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% 
0,1 

 

Κάλυψη ενεργειακών 
αναγκών από ΑΠΕ σε 

ποσοστό από 10 έως 25% 
0,05 

 

Κάλυψη ενεργειακών 
αναγκών από ΑΠΕ σε 
ποσοστό έως 10% 

0,025 

 

Δ2.2  Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων  0/0,2  10% 

   
 
 

Σχετικά πεδία φακέλου υποψηφιότητας 
και αρχιτεκτονικά σχέδια 

 
 

 



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

 

                                                                                          ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ L311‐1, L311‐3  & L313‐5                                                    Σελίδα 14 από 18                                                                                     

 

 
 

Δ2.3 
Ποσοστό εξοικονόμησης 

ενέργειας με την εφαρμογή 
σχετικού συστήματος 

Ποσοστό εξοικονόμησης 
ενέργειας  > 50% 

0,2 

10% 

  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 

Ποσοστό εξοικονόμησης 
ενέργειας από 25% έως 50% 

0,1 
 

Ποσοστό εξοικονόμησης 
ενέργειας από 10 έως 25% 

0,05 

 

Ποσοστό εξοικονόμησης 
ενέργειας έως 10% 

0,025 

 

 
 

Δ2.4 

 
 
 

Ποσοστό εξοικονόμησης 
νερού με την εφαρμογή 
σχετικού συστήματος 

Ποσοστό εξοικονόμησης 
νερού > 50% 

0,2 

10% 

  Για υφιστάμενες επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν ήδη σχετικό σύστημα 

λογαριασμοί ύδρευσης 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  

Ποσοστό εξοικονόμησης 
νερού από 25% έως 50% 

0,1 
 

Ποσοστό εξοικονόμησης 
νερού  από 10 έως 25% 

0,05 
 

Ποσοστό εξοικονόμησης 
νερού  έως 10% 

0,025 

 

Δ2.5 
Πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης  

(π.χ. ISO 14000, EMAS) 
0/0,2  10% 

  Σχετικά πεδία φακέλου υποψηφιότητας ή 
σε περίπτωση που ήδη υπάρχει το σχετικό 

πιστοποιητικό 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ     
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ 

 
 
1. Ως  θέση  απασχόληση  θεωρείται  η  θέση  ετήσιας  διάρκειας  και  πλήρους 

απασχόλησης. 

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 
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Επισημαίνεται επίσης ότι: 

o 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. 

o Στην  περίπτωση  ΜΜΕ  εντός  ενός  έτους  από  την  αποπληρωμή  του  έργου,  ο 

δικαιούχος  δεσμεύεται  για  την  αποστολή  στην  ΕΥΕ  ΠΑΑ  Διαφοροποίηση  των 

απαιτούμενων  δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  τη  δημιουργία  των  θέσεων 

απασχόλησης που δηλώνονται στην πρόταση. 

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

περιβάλλοντος"  δε  λαμβάνονται  υπόψη  ενέργειες  υποχρεωτικές  από  την 

κείμενη νομοθεσία για την έκδοση άδειας λειτουργίας.  

 

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 
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ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ L311‐1 
 

 
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 ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
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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 

 
 
 
 


