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1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των 
δυνητικών δικαιούχων κατά το διοικητικό έλεγχο (αξιολόγηση) των αιτήσεων στήριξης καθώς 
και η επιλογή από την ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. των αιτήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του 
Τοπικού Προγράμματος. 
Ο διοικητικός έλεγχος (αξιολόγηση) των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται με 
ευθύνη της ΟΤΔ μέσω του ΟΠΣΑΑ. 
 
Επιτροπές Αξιολόγησης και Προσφυγών  
Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των 
προσφυγών, διενεργείται από επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση της Επιτροπής 
Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. 
 
Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται ότι άτομα που έχουν λειτουργήσει ως αξιολογητές αίτησης 
στήριξης δε συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης προσφυγής που αφορά τη συγκεκριμένη 
αίτηση. Επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι για τα άτομα που μετέχουν στη διαδικασία του διοικητικού 
ελέγχου των αιτήσεων στήριξης δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, μέσω υποβολής 
κατάλληλης δήλωσης. 
 
Έλεγχος και Αξιολόγηση  αίτησης  στήριξης  - Αντικείμενο διοικητικού ελέγχου 
Στον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, περιλαμβάνεται η 
επαλήθευση: 
1. της εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης στήριξης 
2. της επιλεξιμότητας του δικαιούχου 
3. των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που συνδέονται με 
την ενέργεια για την οποία ζητείται στήριξη 
4. της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλογής 
5. της επιλεξιμότητας των δαπανών της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με 
την κατηγορία δαπανών ή τη μέθοδο υπολογισμού που πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η 
ενέργεια ή μέρος αυτής εμπίπτει στο άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) του Καν. (ΕΕ) 
1303/2013· 
6. του εύλογου χαρακτήρα των υποβληθεισών δαπανών του άρθρου 67 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, εξαιρουμένων των συνεισφορών σε είδος και του κόστους 
απόσβεσης. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των παραπάνω σημείων 1, 2 και 3, η αίτηση στήριξης 
απορρίπτεται. 
 
Επιτόπια επίσκεψη 
Σε κάθε περίπτωση, πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η ΟΤΔ οφείλει να πραγματοποιήσει 
επιτόπια επίσκεψη στον προτεινόμενο χώρο υλοποίησης όλων των αιτουμένων προς 
αξιολόγηση πράξεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η υφιστάμενη κατάσταση. Τα αποτελέσματα 
της επιτόπιας επίσκεψης αποτυπώνονται σε έκθεση αυτοψίας, η οποία συνοδεύεται από 
φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Τα εν λόγω στοιχεία συμπληρώνουν το 
φάκελο της αίτησης στήριξης. Εξαιρούνται της διαδικασίας οι άυλες ενέργειες. 
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2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε 

αγροτικές περιοχές» 
 

Α/Α Περιγραφή 
Κωδικός 

Κριτηρίων 
Εξειδίκευση 

Εκπλήρωση 
κριτηρίου Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

ΝΑΙ ΌΧΙ Δ/Α 

1 
Εμπρόθεσμη υποβολή 

αίτησης στήριξης 
19.2Δ_128 

Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της 
αίτησης και αποστολή του 

αποδεικτικού κατάθεσης και του 
επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ 

στην προθεσμία που ορίζεται από την 
προκήρυξη. 

   

Προσκόμιση του αυτοματοποιημένου 
e-mail από ΟΠΣΑΑ και Αποδεικτικό 

συστημένης εμπρόθεσμης 
ταχυδρομικής αποστολής ή courier 

 

2 

Επιλεξιμότητα 
προτεινόμενης πράξης 

19.2Δ_112 

Τα έργα θα πρέπει να είναι στοχευμένα 
και να συμβάλλουν στην επίτευξη της 

τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη 
των επιλεγμένων θεματικών 

κατευθύνσεων των ΤΟ (Τοπικών 
Ομάδων) 

   

Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης και 
συμπλήρωση σχετικών πεδίων του 

Παραρτήματος της Αίτησης Στήριξης 
 

3 19.2Δ_113 

Τα έργα θα πρέπει να είναι σε 
συνάφεια με τις προτεραιότητες που 

αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014 - 2020 
σχετικά με το CLLD/Leader 

   
Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης 

 

4 19.2Δ_114 

Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με 
άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική 
κοινωνία και να συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη αυτής 
   

Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης, και 
για τους ΟΤΑ επιπλέον : 

Επιχειρησιακό Σχέδιο ή απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 

5 19.2Δ_115 

Για τα έργα που εκτελούνται με 
δημόσιες συμβάσεις  θα πρέπει να 

έχουν υποβληθεί τουλάχιστον Φάκελος 
Δημόσιας Σύμβασης (κατά την έννοια 

του Άρθρου 45 του Ν.4412/2016) 

   
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης  

σύμφωνα με το συνημμένο 14 της 
πρόσκλησης 
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6 19.2Δ_130 

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την 
περιγραφή, τους όρους και 

περιορισμούς της προκηρυσσόμενης 
υπο-δράσης 

   
Αίτηση Στήριξης, Παράρτημα 

Αίτησης Στήριξης, Δικαιολογητικά 
 

7 19.2Δ_131 

Η πρόταση υλοποιείται εντός της 
περιοχής εφαρμογής της 

προκηρυσσόμενης υπο-δράσης  του 
τοπικού προγράμματος 

   

 
Παράρτημα 

Αίτησης Στήριξης 
 

 

8 

Επιλεξιμότητα 
προτεινόμενης πράξης 

 

19.2Δ_124 
Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και 

λειτουργικό φυσικό αντικείμενο    

Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης & 
συμπλήρωση σχετικών πεδίων 

Παραρτήματος Αίτησης Στήριξης, 
όπως "Συνοπτική περιγραφή φυσικού 

αντικειμένου πράξης", 
προϋπολογισμός κ.α. 

 

9 19.2Δ_132 

Ο συνολικός προτεινόμενος 
προϋπολογισμός της πρότασης δεν 
υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται 

στο ΠΑΑ Ειδικότερα μέγιστος 
προϋπολογισμός πράξης και επιλέξιμος 

προϋπ. 600.000 σε περίπτ. μη άυλων 
πράξεων, και 50.000 σε περίπτωση 

άυλων 

   
Σχετικά πεδία Παραρτήματος 

Αίτησης Στήριξης  

10 ΑΟ2.113 

Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο 
της προτεινόμενης πράξης δεν έχει 
περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης στήριξης  

(σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, 
άρθρο 65, παρ.6) 

   
Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης & 

Φωτογραφική Τεκμηρίωση 
Δεν εξετάζεται στην 
υποδράση 19.2.4.4 

11 19.2Δ_116 

Να επαληθεύεται το εύλογο κόστος 
των υποβληθεισών δαπανών (εκτός 

των έργων που υλοποιούνται με 
τιμολόγιο δημοσίων έργων) 

   

Εφαρμογή του Πίνακα Μέγιστων 
Τιμών Μονάδος κατά τη σύνταξη του 

προϋπολογισμού των κτηριακών 
εργασιών, και Οικονομικές 

Προσφορές για τις λοιπές δαπάνες 
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12 19.2Δ_119 

Να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν 
χρηματοδοτηθεί ή/και 

χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά 
ή/και συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα για το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο 

   
Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης 

 

13 ΑΟ2.114 

Εξετάζεται αν η πράξη δεν 
περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε ή 

μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με τον 
Καν. 1303/2013, άρθρο 71) 

   
Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης 

Δεν εξετάζεται στην 
υποδράση 19.2.4.4 

14 19.2Δ_111 

Τα έργα θα πρέπει να είναι σύμφωνα 
με το αντίστοιχο εφαρμοστέο 

ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την 
εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο 

   
Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης 

 

15 

Επιλεξιμότητα 
προτεινόμενης πράξης 

 

Α02.119 

Εξετάζεται η συμβατότητα της 
προτεινόμενης πράξης με τους κανόνες 

του ανταγωνισμού και των κρατικών 
ενισχύσεων 

   

Στοιχεία που παρέχονται στο  σχετικό 
πεδίο του παραρτήματος της αίτησης 
στήριξης, η συμπληρωμένη από την 
ΟΤΔ Λίστα ελέγχου για την ύπαρξη 

κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το 
συνημμένο 24 της πρόσκλησης  και 
εφόσον αφορά έργα πολιτισμού τα 

συνημμένα 7 & 8 

 

16 ΑΟ2.121 
Εξετάζεται η τήρηση εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων ως προς τις 

Δημόσιες Συμβάσεις 
   

Συμπλήρωση σχετικού πεδίου στο 
Παράρτημα της Αίτησης Στήριξης 

"Μεθοδολογία υλοποίησης" 
 

17 19.2Δ_139 
Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των 
προϋποθέσεων του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 

εφόσον εφαρμόζεται 
   

Εξετάζεται η τυχόν έναρξη υλοποίησης 
της πράξης (επιτόπια αυτοψία.) 

Τήρηση χαρακτήρα Κινήτρου 
 

18 ΑΟ2.120 
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη 

σέβεται τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης 

   

Σχετικό Πεδίο Παραρτήματος Αίτησης 
Στήριξης, Συμπλήρωση Πίνακα 

συμμόρφωσης της προτεινόμενης 
πράξης με τις κατευθύνσεις της υπ’  
αριθμ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ για 

την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

ΠΑΑ 2014-2020 

Δεν εξετάζεται στην 
υποδράση 19.2.4.4 
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19 19.2Δ_118 

Να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και αποτρέπουν 
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της 

φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής 
   

Βεβαίωση στην αίτηση στήριξης, 
Συμπλήρωση σχετικού πεδίου 

Παραρτήματος Αίτησης Στήριξης, 
 

20 ΑΟ2.118 
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη 

εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία 

   

Βεβαίωση στην αίτηση στήριξης, 
Συμπλήρωση σχετικού πεδίου 

Παραρτήματος Αίτησης Στήριξης  και 
αντίστοιχα αρχιτεκτονικά σχέδια 

(όπου απαιτείται) 

 

21 ΑΟ2.122 
Εξετάζεται η βιωσιμότητα, 

λειτουργικότητα και αξιοποίηση της 
πράξης 

   
Σχετικά πεδία Παραρτήματος Αίτησης 

Στήριξης 
Δεν εξετάζεται στην 
υποδράση 19.2.4.4 

22 19.2Δ_125 
Στην πρόταση δεν δηλώνονται ψευδή 

και αναληθή στοιχεία    
Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης 

 

23 

Επιλεξιμότητα δυνητικού 
δικαιούχου και 

αρμοδιότητα εκτέλεσης 
προτεινόμενης πράξης 

19.2Δ_134 

Η μορφή του υποψήφιου είναι 
σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην 
ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη 

σχετική πρόσκληση 
   

Αίτηση Στήριξης   & Σχετικά πεδία 
Παραρτήματος Αίτησης Στήριξης, 

δικαιολογητικά 
 

24 ΑΟ3.112_Επ 
Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει 

την πρόταση έχει την αρμοδιότητα 
εκτέλεσης του έργου 

   
Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης, 

καταστατικό, λοιπά δικαιολογητικά  

25 19.2Δ_140 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να 

εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία 
τους 

   

Εξετάζεται κατά περίπτωση: η ύπαρξη 
‘Αδείας Λειτουργίας, η καταχώρηση 

στο ΓΕΜΗ, κλπ 

Δεν εξετάζεται στην 
υποδράση 19.2.4.4 

26 19.2Δ_141 
Για νομικά πρόσωπα  δεν υπάρχει θέμα 

λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης 
(όπου απαιτείται) 

   

Πιστοποιητικά ότι ο υποψήφιος δεν 
τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό 
συμβιβασμό, ότι δεν έχει λυθεί, δεν 
τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, και υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
εκκαθάρισης 

 

27 19.2Δ_142 
Τεχνική επάρκεια του Ν. 4412/2016 για 

έργα που υλοποιούνται με δημόσιες 
συμβάσεις 

   

Αποδεικτικά τεχνικής επάρκειας ή 
Προγραμματική Σύμβαση για Δάνεια 

τεχνική υπηρεσία ή Υπεύθυνη Δήλωση 
δέσμευσης 
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28 19.2Δ_126 

Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο 
υποβολής της πρότασης δεν έχουν 
επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για 

παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή 
Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την 

υλοποίηση έργων 

   
Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης 

 

29 19.2Δ_120 
Να μπορούν να τεκμηριώσουν τον 

υπεύθυνο φορέα για τη λειτουργία ή 
τη συντήρηση όπου απαιτείται 

   

Βεβαίωση στην αίτηση 
στήριξης,  Σχετικό πεδίο 

Παραρτήματος Αίτησης Στήριξης 
Νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο 

Δεν εξετάζεται στην 
υποδράση 19.2.4.4 

και σε άυλες 
ενέργειες 

30 

Ωριμότητα προτεινόμενης 
πράξης 

19.2Δ_122 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του 

ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η 
υλοποίηση της πρότασης 

   
Σχετικά δικαιολογητικά 

Δεν εξετάζεται στην 
υποδράση 19.2.4.4 

και σε άυλες 
ενέργειες 

31 19.2Δ_123 

Θα πρέπει να υπάρχει μελέτη 
συνολικής θεώρησης αισθητικής και 

λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης 
του οικισμού ή τμήματος αυτού, όπως 

εξειδικεύεται στην Πρόσκληση 

   
Βλ. Συνημμένο 17 

Εξετάζεται μόνο για 
πράξεις ανάπλασης 

στην υποδράση 
19.2.4.3 

32 

Πληρότητα Πρότασης 

19.2Δ_129 
Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί 

σύμφωνα με το υπόδειγμα    
Αίτηση Στήριξης και Παράρτημά της 

 

33 ΑΟ5.111_Πλ 
Εξετάζεται η πληρότητα της αίτησης 

στήριξης    
Αίτηση Στήριξης -Παράρτημα Αίτησης 

Στήριξης  & Δικαιολογητικά  

34 ΑΟ5.112_Πλ 
Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης 

αρμόδιων οργάνων για την υποβολή 
της αίτησης στήριξης 

   
Αποφάσεις συλλογικών οργάνων 

 

35 19.2Δ_121 

Η πρόταση συνοδεύεται από 
αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
υπόδειγμα της αίτησης στήριξης 

   
Σχετικά πεδία Παραρτήματος Αίτησης 

Στήριξης  
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36 

Η προτεινόμενη πράξη 
δύναται να υλοποιηθεί 

εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας που 

ορίζεται στην πρόσκληση 

ΑΟ6.111_Χρ 

Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης 

εμπίπτει στην οριζόμενη στην 
πρόσκληση περίοδο επιλεξιμότητας, 

καθώς και αν η πράξη δύναται να 
υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής 

   
Σχετικά πεδία Παραρτήματος Αίτησης 

Στήριξης  

37 
Εμπρόθεσμη υποβολή 

συμπληρωματικών/ 
διευκρινιστικών στοιχείων 

ΑΟ7.111_Συ 
Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή 

συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών 
στοιχείων 

   

Ημερομηνία/αρ. πρωτ. σύμφωνα με 
την ημερομηνία παραλαβής της 

επιστολής της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω 
κριτήρια επιλεξιμότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ) ή Δ/Α (“Δεν αφορά”), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται. 
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3 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Στο πλαίσιο των παραπάνω κριτηρίων επιλεξιμότητας που αφορούν (κατά περίπτωση) σε όλες 
τις υποδράσεις εξετάζονται τα εξής: 
 
Κριτήριο 1: 19.2Δ. 128 «Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του 
αποδεικτικού κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που 
ορίζεται από την προκήρυξη» 
Εξετάζεται η ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΑΑ, 
καθώς και η ημερομηνία υποβολής της έντυπης αίτησης στήριξης και του σχετικού 
παραρτήματος αυτής με τα συνοδά δικαιολογητικά στην ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. Τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής πρέπει να ταυτίζονται. 
 
Κριτήριο 2: 19.2Δ_112 “Τα έργα θα πρέπει να είναι στοχευμένα και να συμβάλλουν στην 
επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών 
κατευθύνσεων του Τοπικού Προγράμματος” 
Για την εκπλήρωση του κριτηρίου πρέπει ο αιτών να βεβαιώνει υπευθύνως τα αναγραφόμενα  
στο  σημείο ι) της Αίτησης Στήριξης «Το έργο είναι στοχευμένο και συμβάλλει στην επίτευξη της 
τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων του Τοπικού 
Προγράμματος». 
Επίσης εξετάζεται αν από τα συμπληρωμένα σχετικά πεδία του συνημμένου παραρτήματος 
στην Αίτηση Στήριξης, προκύπτει ότι η προτεινόμενη πράξη εξυπηρετεί την τοπική στρατηγική 
και τις θεματικές κατευθύνσεις του Τοπικού Προγράμματος Δωδεκανήσου, όπως 
παρουσιάζονται στο ακόλουθο απόσπασμα από το Τοπικό πρόγραμμα: 
 
«Λαμβάνοντας υπόψη την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης, την ανάλυση 
SWOT, τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2014-20, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20 και ειδικά το Μέτρο 19, 
καθώς και τη μακρά τοπική διαβούλευση, που προηγήθηκε, καθορίζονται οι θεματικές κατευθύνσεις τοπικής 
ανάπτυξης CLLD/LEADER για την περιοχή παρέμβασης. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 

1
η
:
 
Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του Αγροδιατροφικού τομέα 

2
η
:Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

3
η
: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

4
η
:Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής 

 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, συναρτάται σε μεγάλο 

βαθμό, με τις πρωτοβουλίες για τη διατήρηση και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής παραδοσιακών 

μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων (γαλακτοκομικά προϊόντα, μέλι, παραδοσιακά ηδύποτα, λάδι, κρασί, 

αρωματικά φυτά, προϊόντα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής) που ενώ είναι γνωστά, αναγνωρίσιμα και περιζήτητα, 

εντούτοις η παραγωγή τους παραμένει σε χαμηλά, μη ανταγωνιστικά, επίπεδα οικογενειακής παραγωγής. 
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Επιδίωξη του προγράμματος είναι, η στήριξη των επιχειρήσεων της μεταποίησης της αγροτικής/αλιευτικής 

παραγωγής, για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 

τομέα, για τη βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, την προώθηση των προϊόντων στις αγορές με 

σύγχρονα μέσα, με ανάπτυξη συνεργατικών πρωτοβουλιών και σχηματισμών. 

Η καθιέρωση της τοπικής γαστρονομικής παράδοσης, με τη συνεργασία των επαγγελματιών της εστίασης, μέσω της 

δικτύωσης και συνεργασίας στη βάση καθιέρωσης του προτύπου ποιότητας Aegean Cuisine και στην προοπτική 

ανάδειξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2019, αποτελεί κρίσιμο κρίκο 

για μια ανταγωνιστική τοπική αγροτική παραγωγή. 

Τα παραδοσιακά προϊόντα των νησιών της περιοχής, αλλά και η γαστρονομική παράδοση είναι μοναδικά. Η 

διαφορά με άλλες περιοχές της χώρας είναι, ότι η παράδοση αυτή εξακολουθεί και διαιωνίζεται άρρηκτα 

συνδεδεμένη με το πείσμα του νησιώτη αγρότη ή θαλασσινού να παράγει και να δημιουργεί, παρά τις αντίξοες και 

πολλές φορές αντιοικονομικές συνθήκες που τον περιβάλλουν. Τα νησιά της περιοχής παρέμβασης έχουν να  

παρουσιάσουν τη δική τους ιδιότυπη παραγωγή και δημιουργία, είτε αυτή αφορά προϊόντα της θάλασσας, είτε 

προϊόντα της γης και την αυθεντική δωδεκανησιακή κουζίνα. 

Η δωδεκανησιακή κουζίνα αποτελεί ίσως την πλέον αντιπροσωπευτική περίπτωση δημιουργικής αφομοίωσης 

τεχνικών παρασκευής και υλικών, από ολόκληρη τη Μεσόγειο και άλλες περιοχές. Στην περιοχή εντοπίζονται 

αξιόλογες δυνατότητες, για ανάπτυξη προϊόντων με ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες, για την ένταξη 

αυθεντικών προϊόντων της γης και της θάλασσας στα τοπικά και ευρύτερα σύγχρονα δίκτυα διανομής και για την 

αναβάθμισή τους, με την υιοθέτηση διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και του αυθεντικού χαρακτήρα. 

 

Η Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης 

Η Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, συνδέεται με 

τις προοπτικές οικονομικής αναζωογόνησης των νησιών σε μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, όπως με τη στήριξη 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον εναλλακτικό Τουρισμό (Τουρισμό της Εμπειρίας), με την ενίσχυση της μικρής 

κλίμακας επιχειρηματικότητας. Επιμέρους πτυχές του πολιτισμού,  του περιβάλλοντος και της παράδοσης, 

καθιστούν τα νησιά της περιοχής παρέμβασης, ελκυστικούς τόπους τουριστικού προορισμού και ενδιαφέροντος και 

οδηγούν στη χάραξη μιας στρατηγικής, με κατεύθυνση την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στο πεδίο του 

Τουρισμού της Εμπειρίας, κατεύθυνση προς την οποία επιβάλλεται να στραφεί η τουριστική δραστηριότητα στα 

χωριά της δωδεκανησιακής υπαίθρου, σε συνδυασμό με την προστασία της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και 

της παραδοσιακής αγροτικής αρχιτεκτονικής στα νησιά. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτής της στρατηγικής, είναι η βελτίωση των υπηρεσιών διαμονής, 

εστίασης, αναψυχής, η αναβάθμιση των καταλυμάτων, οι εναλλακτικές επιλογές δραστηριότητας μέσω των 

δυνατοτήτων που προσφέρει ο φυσικός, γαστρονομικός και πολιτιστικός πλούτος των νησιών. H πλούσια ναυτική, 

αλιευτική και σπογγαλιευτική παράδοση στα Δωδεκάνησα, συνιστούν σημαντικό κεφάλαιο για την τοπική 

οικονομία. Παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, για μία αειφόρο άσκηση της αλιευτικής 

δραστηριότητας- για την οποία οι δωδεκανήσιοι αλιείς έχουν επιδείξει υψηλό αίσθημα ευθύνης – και με 

συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η περιοχή παρέμβασης δύναται να προσφέρει σημαντικά περιθώρια για την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, συνδεδεμένων με τη θάλασσα και την αλιεία, όπως ο 

καταδυτικός, αλιευτικός τουρισμός, ο παράλιος αναρριχητικός τουρισμός και άλλες μορφές εναλλακτικού 

τουρισμού. 

Στη λογική της προτεινόμενης στρατηγικής, περιλαμβάνεται η στήριξη των επενδύσεων  των μικρών παραδοσιακών 

επιχειρήσεων (οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραδοσιακών τεχνών), αλλά και των νέων δυναμικών τεχνολογικών 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και πρωτοβουλιών της ψηφιακής οικονομίας, με στόχο την ενδυνάμωση των 

τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη νέων, σύγχρονων δραστηριοτήτων, ελαχιστοποιώντας τα μειονεκτήματα που 

υπάρχουν, λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης. 

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, σε έναν ιδιόμορφο νησιωτικό χώρο όπως η περιοχή παρέμβασης, αποτελεί 

στρατηγική επιδίωξη στο βαθμό που συνδυάζει την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και της ταυτότητας της 

περιοχής, με σύγχρονες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και την προσέλκυση νέων επιχειρηματιών στην περιοχή. 
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Ζητούμενο και στρατηγική επιδίωξη για την περιοχή παρέμβασης, είναι να προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο και 

περιβάλλον για την ανάπτυξη ενός νέου, ριζικά διαφορετικού προτύπου επιχειρηματικότητας με δυναμικές 

δραστηριότητες, που θα στηρίζεται στις δυνατότητες και στις ευκαιρίες που προσφέρει το τοπικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Επίσης, να ενισχύσει τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, που θα ενσωματώνουν την 

αντίληψη για μία νέα τουριστική προσφορά στο πλαίσιο του Τουρισμού της Εμπειρίας, που θα εισάγουν 

καινοτομία, θα αξιοποιούν νέες τεχνολογίες, ΤΠΕ και θα ενεργούν για την προστασία του περιβάλλοντος 

(παραγωγή/εξοικονόμηση ενέργειας και ανακύκλωση). 

 

Η Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

H βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης αποτελεί 

βασική ανάγκη και μέριμνα του προγράμματος. Πρόκειται για παράμετρο, η οποία επηρεάζεται από το νησιωτικό 

χαρακτήρα της περιοχής και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε νησιού. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής 

προσδιορίζεται από σειρά παραγόντων κυρίως όμως από τα προβλήματα και το κόστος μετακίνησης για λόγους 

σπουδών, περίθαλψης ή επαγγελματικής δραστηριότητας. Παρά τη βελτίωση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης τα 

τελευταία χρόνια, τα νησιά της περιοχής, ιδιαίτερα τα μικρότερα παραμένουν ο ακριβότερος προορισμός της 

επικράτειας. Το πρόβλημα της μετακίνησης φυσικά δεν αντιμετωπίζεται εύκολα, ωστόσο η περιοχή αντιμετωπίζει 

προκλήσεις που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, αλλά και τις συνθήκες του προσφερόμενου 

τουριστικού προϊόντος. Το  πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων στα νησιά συνδέεται με την επιδίωξη αύξησης της 

ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Οι υποδομές διαχείρισης υδάτων, αποτελούν μία από τις σημαντικές 

προτεραιότητες της περιοχής. Η πίεση από την τουριστική κατανάλωση και την οικιακή χρήση κατά τους θερινούς 

μήνες είναι πολύ μεγάλη και οι ανάγκες δεν εξυπηρετούνται από τις υπάρχουσες υποδομές. Η κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών της περιοχής παρέμβασης είναι μερική, κυρίως λόγω της μεγάλης εποχικής διακύμανσης. Η 

διείσδυση των ΑΠΕ στα νησιά της περιοχής είναι περιορισμένη και δυσανάλογη με το μεγάλο αιολικό και ηλιακό 

δυναμικό της περιοχής. Η εξοικονόμηση ενέργειας στο συνολικό φάσμα δραστηριότητας (οικιακής και 

επιχειρηματικής) και η αξιοποίηση των ΑΠΕ μπορούν να προσφέρουν στους κατοίκους της περιοχής ενεργειακή 

ασφάλεια και καθαρό περιβάλλον. Στα Δωδεκάνησα λειτουργεί ευρυζωνικό δίκτυο σε όλα σχεδόν τα νησιά της 

περιοχής. Η σημασία του και η συστηματική επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων ADSL, αποτελεί ανάγκη, 

ιδιαίτερα για την ανάπτυξη σύγχρονων αναγκαίων υπηρεσιών ποιότητας ζωής, όπως η τηλεϊατρική και η 

τηλεκπαίδευση, τομείς που παράλληλα προσφέρονται για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών. 

 

Η Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής 

Η παράδοση και ο πλούτος των ιστορικών μνημείων στα Δωδεκάνησα είναι μοναδικά και καλύπτουν μεγάλες 

περιόδους του νησιωτικού πολιτισμού. Παραδοσιακά, αλλά με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια, εκδηλώνεται 

από φορείς της περιοχής προσπάθεια, προκειμένου να δώσουν νέα πνοή εξωστρέφειας στην πολιτιστική 

παράδοση, διαφοροποιούμενοι από μία λογική παθητικής προσκόλλησης στο παρελθόν. 

Ιστορικοί τόποι και ευρήματα, μοναδικά μνημεία των πρώτων περιόδων του χριστιανισμού, η διατήρηση της 

μουσικής και χορευτικής παράδοσης από συγκροτήματα νέων Δωδεκανησίων, η τυπική αγροτική αρχιτεκτονική, οι 

διατηρητέοι οικισμοί, η ιστορική γαστρονομική παράδοση, αποτελούν αναπόσπαστες ψηφίδες του μωσαϊκού που 

προσδιορίζει την ταυτότητα της περιοχής. 

Το ανεπανάληπτο φυσικό περιβάλλον των νησιών, σε συνδυασμό με το δωδεκανησιακό πολιτιστικό κεφάλαιο, 

προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες μίας διαφορετικής οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης, 

μίας νέας πρότασης φιλοξενίας με σεβασμό στο ιστορικό και φυσικό περιβάλλον, μίας πρότασης για αληθινή 

διαμονή εμπειρίας και ανακάλυψης των κρυμμένων θησαυρών της δωδεκανησιακής πολιτιστικής παράδοσης. 
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Κριτήριο 3: 19.2Δ_113 «Τα έργα θα πρέπει να είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που 
αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014 - 2020 σχετικά με το CLLD/Leader» 
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στην ακόλουθη προτεραιότητα και 
περιοχή εστίασης του ΠΑΑ 2014-2020: 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: «Κοινωνική ένταξη, φτώχεια και οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές 
περιοχές 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 6Β: «Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές» 

 
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με τους όρους και προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στο ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις προϋποθέσεις του Καν. (ΕΚ) 
1305/2013 και του Καν. (ΕΚ) 808/2014, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Για την πλήρωση του κριτηρίου πρέπει ο αιτών να βεβαιώνει υπευθύνως τα αναγραφόμενα  στο  

σημείο ια) της Αίτησης Στήριξης «Η πράξη είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που 

αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014 - 2020 σχετικά με το CLLD/Leader» 

 
Κριτήριο 4: 19.2Δ_114 «Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την 
τοπική κοινωνία και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτής» 
Η εξέταση γίνεται με βάση το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης και τη 
σκοπιμότητα/αναγκαιότητα του έργου στην αίτηση στήριξης. Για την πλήρωση του κριτηρίου 
πρέπει ο αιτών να βεβαιώνει υπευθύνως τα αναγραφόμενα στο σημείο ιβ) της Αίτησης Στήριξης 
«Η πράξη εξυπηρετεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη αυτής » . 
Επιπλέον για έργα των ΟΤΑ εξετάζεται αν η προτεινόμενη  πράξη προβλέπεται στο σχετικό 
περιφερειακό ή δημοτικό σχεδιασμό (στα επιχειρησιακά προγράμματα Περιφερειών/Δήμων). 
Ως εκ τούτου απαιτείται η υποβολή του σχετικού αποσπάσματος του επιχειρησιακού 
προγράμματος Περιφέρειας/Δήμου. Στην περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ή που σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η προτεινόμενη πράξη, γίνεται αποδεκτή η 
υποβολή απόφασης του Δημοτικού / Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία θα δεσμεύεται 
για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί / τροποποιηθεί. 
Η Απόφαση αυτή θα εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του δυνητικού 
δικαιούχου στην οποία θα αναλύεται η σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης. Για τους 
λοιπούς φορείς Δημόσιου Τομέα υποβάλλεται εισήγηση της υπηρεσίας και απόφαση Δ.Σ. 
Για τους ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, στην οποία βεβαιώνεται ότι η πράξη εξυπηρετεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την 
τοπική κοινωνία και συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτής. 
 
Κριτήριο 5: 19.2Δ_115 «Για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να 
έχουν υποβληθεί τουλάχιστον Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (κατά την έννοια του Άρθρου 45 
του Ν.4412/2016)» 
Λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στο συνημμένο 14«ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» της Πρόσκλησης 
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Κριτήριο 6: 19.2Δ_130 «Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και 
περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης» 
Εξετάζεται εάν για την υποβολή της πρότασης ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν 
χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά 
συνοδευτικά έγγραφα κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα και αν τα περιγραφόμενα 
στην Αίτηση Στήριξης, στο Παράρτημα Αίτησης Στήριξης και αν τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά συνάδουν με αυτά αφορούν στη συγκεκριμένη υποδράση. 
 
Κριτήριο 7: 19.2Δ_131 «Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της 
προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος» 
Εξετάζεται αν από τα αναγραφόμενα στα σχετικά πεδία του παραρτήματος της  Αίτησης 
Στήριξης προκύπτει ότι, η πράξη υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής, όπως αυτή 
καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 
 
Κριτήριο 8: 19.2Δ_124 «Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό 
αντικείμενο» 
Εξετάζονται τα αναγραφόμενα στα σχετικά πεδία του συνημμένου παραρτήματος στην Αίτηση 
Στήριξης (περιγραφή φυσικού αντικειμένου, αναλυτικός προϋπολογισμός, σε σχέση π.χ. με τα 
αρχιτεκτονικά σχέδια) 
 
Κριτήριο 9: 19.2Δ_132 «Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν 
υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ. Ειδικότερα: μέγιστος προϋπολογισμός πράξης 
και επιλέξιμος προϋπολογισμός: 600.000,00€ και σε περίπτωση άυλων πράξεων 50.000€» 
Εξετάζεται αν από τα σχετικά πεδία του παραρτήματος της Αίτησης Στήριξης  το συνολικό 
επιλέξιμο κόστος του έργου δεν ξεπερνά τα 600.000,00€ και σε περίπτωση άυλων πράξεων τα 
50.000,00€. (συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ στην περίπτωση που είναι επιλέξιμος) Για έργα 
των ΟΤΑ και των φορέων τους, εξετάζεται ο προϋπολογισμός που θα πρέπει να συνταχθεί με 
βάση τα τιμολόγια των δημοσίων έργων. 
 
Κριτήριο 10: ΑΟ2.113 «Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης δεν 
έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης (σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παρ.6)» 
Εξετάζεται αν ο αιτών βεβαιώνει υπευθύνως τα αναγραφόμενα στο σημείο β) της Αίτησης 
Στήριξης «Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν 
έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως) σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 6 του Καν. 
1303/2013». Επίσης ελέγχεται το φυσικό αντικείμενο και από τη φωτογραφική αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης. 
 
Κριτήριο 11: 19.2Δ_116 «Να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών δαπανών 
(εκτός των έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων έργων)» 
Εξετάζονται οι υποβαλλόμενες οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών 
υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος αυτών υπερβαίνει σε αξία τα 1.000,00 
ευρώ, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον 
μία (1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα. Είναι δυνατό 
να γίνει δεκτή μία προσφορά, η οποία δεν είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο 
δικαιούχος να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να αποδέχεται, την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή 
τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν. Για τις κτιριακές 
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υποδομές εξετάζεται η συμμόρφωση με τον  Πίνακα Μέγιστων Τιμών Μονάδας της περιοχής 
εφαρμογής της υποδράσης. 
 
Κριτήριο 12: 19.2Δ_119 «Να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και 
χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για το ίδιο 
φυσικό αντικείμενο» 
Εξετάζεται αν ο αιτών βεβαιώνει υπευθύνως τα αναγραφόμενα  στο  σημείο α) της Αίτησης 
Στήριξης «Οι προβλεπόμενες δαπάνες της προτεινόμενης πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν 
τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο 
πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου». 
 
Κριτήριο 13: ΑΟ2.114 «Εξετάζεται αν η πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε ή 
μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 71)» 
Εξετάζεται αν ο αιτών βεβαιώνει υπευθύνως τα αναγραφόμενα στο σημείο γ) της αίτησης 
στήριξης « Η  προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης ή παραγωγική επένδυση 
η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών 
από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν.1303/2013) 
 
Κριτήριο 14: 19.2Δ_111 «Τα έργα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο 
ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο» 
Εξετάζεται αν ο αιτών βεβαιώνει υπευθύνως τα αναγραφόμενα  στο  σημείο θ) της Αίτησης 
Στήριξης «Η πράξη είναι σύμφωνη με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό 
με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο». Το κριτήριο πληρούται εφόσον κατά περίπτωση 
πληρούνται τα κριτήρια: ΑΟ2.119, ΑΟ2.121, 19.2Δ-139, ΑΟ2.120, 19.2Δ_118 & ΑΟ2.118 
 
Κριτήριο 15 : ΑΟ2.119 «Εξετάζεται η συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους κανόνες 
του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων» 
Όλες οι πράξεις εξετάζονται στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την 
έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 107, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01), προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η συμβατότητα του έργου με το δίκαιο του ανταγωνισμού. 
Για το λόγο αυτό εξετάζονται τα γραφόμενα στο σχετικό πεδίο του παραρτήματος της 
αίτησης στήριξης, και αν έχουν προσκομιστεί στοιχεία (όπου απαιτείται από τη φύση του 
έργου), τα οποία διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση του έργου δεν απειλεί να νοθεύσει τον 

ανταγωνισμό ή να έχει επιπτώσεις στις συναλλαγές. Στις περιπτώσεις έργων πολιτισμού, αν 

έχει συμπληρωθεί  το σχετικό ερωτηματολόγιο έργων πολιτισμού ή σύγχρονου πολιτισμού 
(ανάλογα  συνημμένο 7 ή 8 της πρόσκλησης). Επίσης συμπληρώνεται από την ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε 
η Λίστα Ελέγχου για την ύπαρξη Κρατικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τον Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 
για την αρχική αξιολόγηση της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη-συνημμένο 24 της 
πρόσκλησης. 
Εφόσον η προτεινόμενη πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, εξετάζεται η 
συμβατότητά της με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (ΚΑΝ (ΕΕ) 651/2014). 
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Κριτήριο 16: ΑΟ2.121 «Εξετάζεται η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις 
Δημόσιες Συμβάσεις» 
Εξετάζεται η συμπλήρωση  του πεδίου «Μεθοδολογία υλοποίησης» του παραρτήματος της 
Αίτησης  στήριξης. Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης στήριξης σχετικές ενέργειες, 
εξετάζεται, αν ο δυνητικός δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι την υποβολή της αίτησης στήριξης 
τους (κατά περίπτωση) ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη 
πράξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων 
συμβάσεων του ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020. Εξετάζονται τα σχετικά υποβαλλόμενα από το 
δυνητικό δικαιούχο δικαιολογητικά. 
 
Κριτήριο 17: 19.2Δ_139 «Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του ΚΑΝ. 
(ΕΕ)651/2014 εφόσον εφαρμόζεται» 
Εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων, μετά τη συμπλήρωση της Λίστας 
Ελέγχου από την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., ελέγχεται η συμβατότητά της με το Κανονιστικό πλαίσιο του 
651/2014 ως προς την τήρηση του χαρακτήρα Κινήτρου. 
Για την αξιολόγηση του κριτηρίου εξετάζεται η τυχόν έναρξη εργασιών υλοποίησης της πράξης  
(επιτόπια αυτοψία) 
 
Κριτήριο 18: ΑΟ2.120 «Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης» 
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και εάν 
λαμβάνεται υπόψη η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, 
περιορισμούς και κατευθύνσεις της με αριθμ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ για την έγκριση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020. 
Για την πλήρωση του κριτηρίου συμπληρώνεται από το δυνητικό δικαιούχο, ο πίνακας 
συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ανωτέρω ΚΥΑ (συνημμένο 10 
της πρόσκλησης), και ελέγχεται από την ΟΤΔ στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, σε 
περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δεν έχει εγκεκριμένη ΜΠΕ και την σχετική Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, τότε 
υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση βάσει του συνημμένου 11 της 
πρόσκλησης. 
Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη της συγκεκριμένης αδειοδότησης καθώς και η ωριμότητα του 
έργου κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, αποτελεί κριτήριο επιλογής (Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της πρότασης) και βαθμολογείται ανάλογα. 
 
Κριτήριο 19: 19.2Δ_118 «Να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής» 
Εξετάζεται αν ο αιτών  βεβαιώνει υπευθύνως τα αναγραφόμενα  στο  σημείο ιη) της Αίτησης 
Στήριξης «Το έργο διασφαλίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε 
διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού». Επίσης 
εξετάζεται με βάση το φυσικό αντικείμενο  της πράξης και τα αναφερόμενα στο  σχετικό  πεδίο 
«ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ 
ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ» του παραρτήματος της Αίτησης 
Στήριξης . 
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Κριτήριο 20: ΑΟ2.118 «Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα 
των ατόμων με αναπηρία» 
Εξετάζεται πώς η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με 
αναπηρία με βάση τα αναγραφόμενα στο σχετικό πεδίο του παραρτήματος της Αίτησης 
στήριξης (Εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία), τα σχετικά 
στοιχεία/προβλέψεις της μελέτης και τα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά σχέδια (όπου απαιτείται). 
Για το κριτήριο, η θετική απάντηση καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) στην πράξη 
προβλέπονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ, β) Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την 
εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης. Σε 
περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη 
για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την κείμενη νομοθεσία, η θετική 
αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα 
αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά 
του έξοδα. 
Για την πλήρωση του κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη το συνημμένο 10 «Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020: 
«Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία». 
 
Κριτήριο 21: ΑΟ2.122 «Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της 
πράξης» 
Εξετάζονται τα αναφερόμενα στο σχετικό πεδίο του Παραρτήματος της τυποποιημένης αίτησης 
στήριξης, η περιγραφή  του τρόπου με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα αξιοποιηθούν 
(π.χ. σε περίπτωση πράξης υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία, θα πρέπει να 
αναφέρεται η ύπαρξη σχετικών φορέων/δομών/μηχανισμών λειτουργίας και να υποβάλλονται 
τα απαραίτητα στοιχεία / τεκμήρια (π.χ. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας 
και συντήρησης της πράξης) ή να προβλέπονται οι αναγκαίες ενέργειες με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και λειτουργία). Σημειώνεται ότι 
κατά την ολοκλήρωση της πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της. 
 
Κριτήριο 22: 19.2Δ_125 «Στην πρόταση δεν δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία» 
Εξετάζεται αν ο αιτών βεβαιώνει υπευθύνως τα αναγραφόμενα  στο  σημείο  η) της Αίτησης 
Στήριξης « Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο φάκελο είναι αληθή». 
 
Κριτήριο 23: 19.2Δ_134 «Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην 
ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση» 
Εξετάζεται με βάση  τα αναγραφόμενα στην Αίτηση Στήριξης και στα σχετικά πεδία του 
συνημμένου σε αυτή παραρτήματος αν ο αιτών εμπίπτει στους δικαιούχους της κάθε 
υποδράσης. 
 
Κριτήριο 24: ΑΟ3.112_Επ «Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα 
εκτέλεσης του έργου» 
Εξετάζονται τα στοιχεία τεκμηρίωσης, όπως κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων, κλπ 
που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. (πχ Τεχνική Επάρκεια 
(για ΟΤΑ) / Κανονισμός Λειτουργίας σε ισχύ/ ΦΕΚ Σύστασης και τροποποιήσεις του / 
Καταστατικό σε ισχύ / Σχέδιο καταστατικού για τα υπό ίδρυση ΝΠ). 
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Κριτήριο 25: 19.2Δ_140 «Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία 
τους» 
Εξετάζεται κατά περίπτωση: η ύπαρξη Αδείας Λειτουργίας, η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, κλπ 
 
Κριτήριο 26: 19.2Δ_141 «Για νομικά πρόσωπα  δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης» 
Εξετάζονται τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά (Πιστοποιητικά ότι ο υποψήφιος δεν τελεί 
σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν έχει 
λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
εκκαθάρισης) . 
 
Κριτήριο 27: 19.2Δ_142 «Τεχνική επάρκεια του Ν. 4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με 
δημόσιες συμβάσεις» 
Εξετάζονται τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια 
του Φορέα. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης,  
αναζητείται  Υ.Δ. από το Φορέα στην οποία δηλώνει  ότι εντός εξαμήνου από την έκδοση της 
απόφασης ένταξης ο δικαιούχος θα έχει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια. 
 
Κριτήριο 28: 19.2Δ_126 «Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν 
έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής 
Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων» 
Εξετάζεται αν ο αιτών βεβαιώνει υπευθύνως τα αναγραφόμενα  στο  σημείο  ιε ) της Αίτησης 
Στήριξης «Μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν μου έχουν επιβληθεί διοικητικές 
κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την 
υλοποίηση έργων» 
 
Κριτήριο 29: 19.2Δ_120 «Να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη 
λειτουργία ή τη συντήρηση όπου απαιτείται» 
Εξετάζεται αν  με την πρόταση   έχουν υποβληθεί  η νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο  βάσει 
των οποίων, αυτός που ορίζεται με την αίτηση στήριξης ως Φορέας Λειτουργίας της πράξης, 
είτε αυτός είναι ο δικαιούχος είτε άλλος, έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης 
αυτής. Εξετάζεται αν ο αιτών βεβαιώνει υπευθύνως τα αναγραφόμενα  στο  σημείο  στ ) της 
Αίτησης Στήριξης 
 
Κριτήριο 30: 19.2Δ_122 «Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο 
προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης» 
Εξετάζονται τα υποβληθέντα σχετικά αποδεικτικά και ιδιοκτησίας του ακινήτου, σύμφωνα με 
τον πίνακα των απαιτούμενων δικαιολογητικών του παρόντος οδηγού: 
-Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν υποδομές τα αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα 
του δικαιούχου, ή μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση ή προσύμφωνο τουλάχιστον για 15 έτη 
από την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του αγροτεμαχίου στο οποίο 
πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. 
-Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή/και 
υλοποίησης μικρών βοηθητικών κτισμάτων εντός του οικοπέδου, μακροχρόνια 
μίσθωση/παραχώρηση ή προσύμφωνο τουλάχιστον  για εννιά (9) έτη από την δημοσιοποίηση 
της πρόσκλησης. 
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Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, γίνονται δεκτά προσύμφωνα μίσθωσης/παραχώρησης 
ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου, ενώ τα συμφωνητικά θα πρέπει να 
προσκομίζονται πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης. 
Το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών 
(προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη) και να μην εκκρεμούν διεκδικήσεις τρίτων επ΄αυτού 
(πιστοποιητικό βαρών και μη διεκδικήσεων αντίστοιχα). Κατ’εξαίρεση, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη εγγεγραμμένων βαρών όταν: 
α. η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες ενέργειες που δεν 
συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, 
β. η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που 
χορηγήθηκε μετά από φυσική καταστροφή, 
γ. η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου για την 
υλοποίηση της πρότασης. 
δ. το βάρος έχει προκύψει από δάνειο για την ίδια φύση της επένδυσης 
 
Κριτήριο 31: 19.2Δ_123 «Θα πρέπει να υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και 
λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, όπως εξειδικεύεται 
στην Πρόσκληση» 
Εξετάζεται αν, για πράξεις  που αφορούν σε αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση και 
ανάδειξη οικισμού ή τμήματος αυτού, υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και 
λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, το περιεχόμενο της 
οποίας εξειδικεύεται στο συνημμένο 17 της πρόσκλησης και αν η προτεινόμενη πράξη αποτελεί 
τμήμα αυτής.  Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (όπως ύδρευσης, αποχέτευσης) 
 
Κριτήριο 32: 19.2Δ_129 «Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα» 
Εξετάζεται εάν  η Αίτηση Στήριξης και το παράρτημα αυτής έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της Πρόσκλησης (αν χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα), και η τυπική 
πληρότητα της αίτησης στήριξης. 
 
Κριτήριο 33: ΑΟ5.111_Πλ «Εξετάζεται η πληρότητα της αίτησης στήριξης» 
Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, και 
έχουν επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά συνοδευτικά έγγραφα, κατάλληλα συμπληρωμένα και 
υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση 
 
Κριτήριο 34: ΑΟ5.112_Πλ «Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμόδιων οργάνων για την 
υποβολή της αίτησης στήριξης» 
Εξετάζεται η απόφαση του αρμόδιου ή συλλογικού οργάνου του δυνητικού δικαιούχου ή άλλων 

αρμοδίων οργάνων όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, για την υποβολή της αίτησης 

στήριξης (π.χ. απόφαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου για την υποβολή της συγκεκριμένης 

αίτησης στήριξης). 

Κριτήριο 35: 19.2Δ_121 «Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης» 
Εξετάζονται τα σχετικά πεδία του παραρτήματος της Αίτησης στήριξης. Για τα έργα των ΟΤΑ και 

των φορέων τους, εξετάζεται αν έχει συνταχθεί ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα τιμολόγια 

των δημοσίων έργων. 
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Κριτήριο 36: ΑΟ6.111_Χρ «Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης 
πράξης εμπίπτει στην οριζόμενη στην πρόσκληση περίοδο επιλεξιμότητας, καθώς και αν η 
πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής» 
Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης  πράξης εμπίπτει εντός της 
περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020 και της ειδικότερης περιόδου που ορίζεται στην 
πρόσκληση (3 χρόνια υλοποίησης). Επίσης, εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη δύναται να 
υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής. Το κριτήριο εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό 
αντικείμενο, τη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ), τους ενδεχόμενους 
κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης (π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή 
πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για 
την υλοποίηση της πράξης, όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων), το επίπεδο ωριμότητας της πράξης, 
τα χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί και άλλα διαθέσιμα εργαλεία. 
 
Κριτήριο 37: ΑΟ7.111_Συ «Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών στοιχείων» 
Εξετάζεται, στην περίπτωση που ζητήθηκε η υποβολή από το δυνητικό δικαιούχο 
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, αν αυτά υποβλήθηκαν (έντυπα ή/και 
ηλεκτρονικά) εντός της καθορισμένης προθεσμίας. 
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4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ  
Οι αιτήσεις στήριξης, εκτός αυτών που κρίθηκαν μη παραδεκτές, βαθμολογούνται με βάση τα 
κριτήρια επιλογής, τα οποία ανά δράση παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. Η 
διαβάθμιση της βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου είναι από το μηδέν (0 σε περίπτωση μη 
καθολικής  επίτευξης του)  έως το 100. 
 

4.1 Κριτήρια επιλογής Υπο-Δράσης 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, 

βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό 

πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, 

αγροτικά ιατρεία, κλπ)» 

Α/Α Κριτήρια ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
Βαρύ-
τητα 
(%) 

Μοριοδότηση 
(κλίμακα 0-

100) 
Βαθμολογία 

Ανηγμένη 
βαθμολογία 

Α1 
Σκοπιμότητα της 

πρότασης 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 

10% 

100 

100 10 

Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των  
στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 

0 

Α2 
Σαφήνεια και 

πληρότητα  της  
πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου 
της πρότασης και πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

5% 

100 

100 5 
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 

Α3 
Ρεαλιστικότητα - 

αξιοπιστία κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο) 
/ εγκεκριμένο ≤ 5 

15% 

100 

100 15 

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

60 

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

30 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 
30 

0 
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Α4 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 
το είδος και το μέγεθος του 
έργου 

2% 

50 

100 2 
Ορθολογικός προσδιορισμός 
των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 

Α5 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

20% 

100 

100 20 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

Α6 
Προστασία 

περιβάλλοντος 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 
ίσο του 5% 

8% 

100 

100 8 
Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 
περιβάλλοντος μικρότερο του 
5% 

0 

Α7 
Προτεραιότητες υπο-

δράσης 

Η πράξη χωροθετείται σε 
μικρό νησί έως 3.000 
κατοίκους 15% 

100 ή 0 

100 15 
Ναι 100 

Όχι 0 

Α8 
Αναγκαιότητα της 

πράξης 

Δεν υπάρχει παρόμοια 
υπηρεσία / υποδομή στην 
Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

15% 

100 

100 15 
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 
υποδομή στην Τοπική / 
Δημοτική Ενότητα 

0 

Α9 

Εισαγωγή 
καινοτομίας/ΤΠΕ ή 

πιλοτικών 
καινοτόμων 
εφαρμογών 

Ναι 

10% 

100 

100 10 

Όχι 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 100 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 30 

 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εξετάζεται συγκριτικά η μοριοδότηση στο κριτήριο Α5 που έχει τη 
μεγαλύτερη βαρύτητα (20%), και όποια προτεινόμενη πράξη έχει τα περισσότερα μόρια θα προτάσσεται 
στον πίνακα των αποτελεσμάτων. Αν στο κριτήριο Α5 υπάρχει ίση μοριοδότηση θα εξετάζεται το αμέσως 
επόμενο κριτήριο με την μεγαλύτερη βαρύτητα με την εξής σειρά: πρώτα Α7 και ακολούθως  Α8, Α3 
(κριτήρια με βαρύτητα 15%) και κατόπιν Α1, Α9  (κριτήρια με βαρύτητα 10%). 
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4.2 Κριτήρια επιλογής Υπο-Δράσης 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για 

δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, 

τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. 

σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, 

ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)» 
 

Α/Α Κριτήρια ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
Βαρύτητα 

(ποσοστό %) 
Μοριοδότηση 

(κλίμακα 0-100) 
Βαθμολογί

α 

Ανηγμένη 
βαθμολογί

α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Α1 
Σκοπιμότητα της 

πρότασης 

Συσχέτιση με το σύνολο 
των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

15% 

100 

100 15 

Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 
στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 

0 

Α2 

Πληρότητα και 
σαφήνεια 

περιγραφής της 
πρότασης 

Σαφήνεια του 
περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

10% 

100 

100 10 

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 

Α3 
Ρεαλιστικότητα - 

αξιοπιστία κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο) /εγκεκριμένο 
≤ 5 

10% 

100 

100 10 

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

60 

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

30 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο) /εγκεκριμένο 
> 30 

0 
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Α4 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματο

ς υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα 
σύμφωνο με το είδος και 
το μέγεθος του έργου 

5% 

50 

100 5 
Ορθολογικός 
προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 
 

50 

Α5 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεω
ν / αδειών 

20% 

100 

100 20 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεω
ν / αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 
 

30 

Α6 

Εισαγωγή 
καινοτομίας / ΤΠΕ ή 

πιλοτικών 
καινοτόμων 
εφαρμογών 

 

Ναι 

5% 

100 

100 5 

Όχι 0 

Α7 
Συμβατότητα με 

την τοπική 
αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή 
παραδοσιακό κτίριο 5% 

100 
100 5 

Παραδοσιακός οικισμός 50 

Α8 
Προτεραιότητες 

υπο-δράσης 

Α) Η πράξη χωροθετείται 
στα μικρά νησιά με 
πληθυσμό μέχρι 3.000 
κατοίκους 
Β) Η πράξη χωροθετείται 
σε χαρακτηρισμένους 
παραδοσιακούς οικισμούς 
Γ) Η πράξη χωροθετείται 
σε περιοχές NATURA και 
ιδιαίτερου φυσικού 
κάλους 

15% 

100 ή 50 ή  0 

100 15 

Εξυπηρετούνται 2 από τις 
παραπάνω προτεραιότητες 

100 

Εξυπηρετείται μία από τις 
παραπάνω προτεραιότητες 

50 

Δεν εξυπηρετείται καμία 
από τις παραπάνω 
προτεραιότητες 

0 

Α9 
Αναγκαιότητα της 

πράξης 

Δεν υπάρχει παρόμοια 
υπηρεσία / υποδομή στην 
Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

10% 

100 

100 10 
Υπάρχει παρόμοια 
υπηρεσία / υποδομή στην 
Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

0 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 95 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Β1 

Δυνατότητα 
διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης 

του επενδυτικού 
σχεδίου 

Βαθμολογείται ο λόγος 
διαθέσιμων ιδίων 
κεφαλαίων / το σύνολο  
της ιδιωτικής συμμετοχής 

5% 0 – 100 100 5 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α+Β) 100 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 30 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εξετάζεται συγκριτικά η μοριοδότηση στο κριτήριο Α5 που έχει τη 
μεγαλύτερη βαρύτητα (20%), και όποια προτεινόμενη πράξη έχει τα περισσότερα μόρια θα προτάσσεται 
στον πίνακα των αποτελεσμάτων. Αν στο κριτήριο Α5 υπάρχει ίση μοριοδότηση θα εξετάζεται το αμέσως 
επόμενο κριτήριο με την μεγαλύτερη βαρύτητα με την εξής σειρά: πρώτα Α1 και ακολούθως  Α8 
(κριτήρια με βαρύτητα 15%) και κατόπιν Α9, Α2, Α3  (κριτήρια με βαρύτητα 10%). 
 

  



ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. – 1η Πρόσκληση CLLD/LEADER-Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα  26 
 

4.3 Κριτήρια επιλογής Υπο-Δράσης 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων 

Α/Α Κριτήρια ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
Βαρύτητα 

(ποσοστό %) 

Μοριοδότηση 
(κλίμακα 0-

100) 
Βαθμολογία 

Ανηγμένη 
βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Α1 
Σκοπιμότητα της 

πρότασης 

Συσχέτιση με το σύνολο 
των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

15% 

100 

100 15 

Συσχέτιση με το 70% των  
στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των  
στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 

0 

Α2 
Σαφήνεια και 

πληρότητα της 
πρότασης 

Σαφήνεια του 
περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

15% 

100 

100 15 

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 

Α3 
Ρεαλιστικότητα - 

αξιοπιστία κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 5 

20% 

100 

100 20 

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

60 

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

30 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο) /εγκεκριμένο 
> 30 

0 

Α4 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα 
σύμφωνο με το είδος και 
το μέγεθος του έργου 

5% 

50 

100 5 
Ορθολογικός 
προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 
 

50 
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Α5 
Προτεραιότητες υπο-

δράσης 

Η πράξη χωροθετείται στα 
μικρά νησιά με πληθυσμό 
μέχρι 3.000 κατοίκους 

10% 

100 ή 0 

100 10 
Ναι 100 

Όχι 0 

Α6 

Επαναληψιμότητα 
εκδήλωσης στο 

πλαίσιο του 
παρόντος σχεδίου 
χρηματοδότησης 

Διοργάνωση για 4 και άνω 
έτη 

10% 

100 

100 10 
Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη 50 

Διοργάνωση για 1 έτος 0 

Α7 

Φύση/Αντικείμενο 
εκδήλωσης που 

συνδέεται με 
ιστορία και τοπικά 

δρώμενα 

Πολιτιστικό γεγονός 

10% 

40 

100 10 Ιστορικό γεγονός 40 

Αθλητικό γεγονός 20 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 85 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Β1 

Δυνατότητα 
διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης 
του επενδυτικού 
σχεδίου 

Βαθμολογείται ο λόγος 
διαθέσιμων ιδίων 
κεφαλαίων / το σύνολο  
της ιδιωτικής συμμετοχής 

15% 0 - 100 100 15 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 15 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α+Β) 100 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 30 

 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εξετάζεται συγκριτικά η μοριοδότηση στο κριτήριο Α3 που έχει τη 
μεγαλύτερη βαρύτητα (20%), και όποια προτεινόμενη πράξη έχει τα περισσότερα μόρια θα προτάσσεται 
στον πίνακα των αποτελεσμάτων. Αν στο κριτήριο Α3 υπάρχει ίση μοριοδότηση θα εξετάζεται το αμέσως 
επόμενο κριτήριο με την μεγαλύτερη βαρύτητα με την εξής σειρά: πρώτα Α1 και ακολούθως  Α2, 
Β1(κριτήρια με βαρύτητα 15%) και κατόπιν Α5, Α9, Α6  (κριτήρια με βαρύτητα 10%). 
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4.4 Κριτήρια επιλογής Υπο-Δράσης 19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες 

και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, 

αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με 

υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-

οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου - 

μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)» 

Α/Α Κριτήρια ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
Βαρύτητα 
(ποσοστό 

%) 

Μοριοδότηση 
(κλίμακα 0-

100) 
Βαθμολογία 

Ανηγμένη 
βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Α1 
Σκοπιμότητα της 

πρότασης 

Συσχέτιση με το σύνολο 
των στόχων που 
αφορούν στην υπο-
δράση 

15% 

100 

100 15 

Συσχέτιση με το 70% 
των  στόχων που 
αφορούν στην υπο-
δράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% 
των στόχων που 
αφορούν στην υπο-
δράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

0 

Α2 
Σαφήνεια και 

πληρότητα της  
πρότασης 

Σαφήνεια του 
περιεχομένου της 
πρότασης και 
πληρότητα ως προς τα 
απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

10% 

100 

100 10 

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 

Α3 
Ρεαλιστικότητα - 

αξιοπιστία 
κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμέ
νο ≤ 5 20% 

100 

100 20 
5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο) / 

60 
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εγκεκριμένο ≤ 10 

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

30 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμέ
νο > 30 

0 

Α4 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμμ

ατος 
υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα 
σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του 
έργου 

5% 

50 

100 5 
Ορθολογικός 
προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 

Α5 

Ετοιμότητα 
έναρξης 

υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του 
συνόλου των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων / 
εγκρίσεων / αδειών 

20% 

100 

100 20 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/ 
εγκρίσεων / αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/ 
εγκρίσεις / άδειες. 

30 

Α6 

Εισαγωγή 
καινοτομίας / 

ΤΠΕ ή πιλοτικών 
καινοτόμων 
εφαρμογών 

Ναι 

5% 

100 

100 5 

Όχι 0 

Α7 
Προτεραιότητες 

υπο-δράσης 

Α) Η πράξη χωροθετείται 
στα μικρά νησιά με 
πληθυσμό μέχρι 3.000 
κατοίκους 
Β) Η πράξη χωροθετείται 
σε περιοχή του Δικτύου 
NATURA 2000 ή σε  
περιοχή υψηλής φυσικής 
αξίας 

10% 

100 ή 50 ή 
0 

100 10 Εξυπηρετούνται 2 από 
τις παραπάνω 
προτεραιότητες 

100 

Εξυπηρετείται  1 από τις 
παραπάνω 
προτεραιότητες 

50 

Δεν εξυπηρετείται καμία 
από τις παραπάνω 
προτεραιότητες 

0 

Α8 
Συμβατότητα με 

την τοπική 
αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή 
παραδοσιακό κτίριο 

5% 
100 

100 5 

Παραδοσιακός οικισμός 50 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 90 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Β1 

Δυνατότητα 
διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για 
την έναρξη 
υλοποίησης του 
επενδυτικού 
σχεδίου 

Βαθμολογείται ο λόγος 
διαθέσιμων ιδίων 
κεφαλαίων / το σύνολο  
της ιδιωτικής 
συμμετοχής 

10% 0 - 100 100 10 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α+Β) 100 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 

30 

 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εξετάζεται συγκριτικά η μοριοδότηση στο κριτήριο Α5 που έχει τη 
μεγαλύτερη βαρύτητα (20%), και όποια προτεινόμενη πράξη έχει τα περισσότερα μόρια θα προτάσσεται 
στον πίνακα των αποτελεσμάτων. Αν στο κριτήριο Α5 υπάρχει ίση μοριοδότηση θα εξετάζεται το αμέσως 
επόμενο κριτήριο Α3 με βαρύτητα 20%. Αν στο κριτήριο Α3 υπάρχει ίση μοριοδότηση θα εξετάζεται το 
αμέσως επόμενο κριτήριο με την μεγαλύτερη βαρύτητα με την εξής σειρά: πρώτα Α1 (κριτήρια με 
βαρύτητα 15%) και κατόπιν Α7, Α2, Β1(κριτήρια με βαρύτητα 10%). 
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5 Διευκρινήσεις  επί των κριτηρίων επιλογής 

 
Κριτήριο: «Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης)» 
Στο κριτήριο εξετάζεται σε ποιο βαθμό η προτεινόμενη πράξη εξυπηρετεί το σύνολο των ειδικών 

στόχων και βαθμολογείται ανάλογα. Την υψηλότερη μοριοδότηση (100 μόρια) λαμβάνει η 

πράξη που εξυπηρετεί τους πέντε (5) ειδικούς στόχους της Τοπικής Στρατηγικής. Στην 

περίπτωση επίτευξης τεσσάρων (4) ειδικών στόχων, η πράξη λαμβάνει 70 μόρια, στην 

περίπτωση επίτευξης τριών (3) ή δύο (2) ειδικών στόχων λαμβάνει 30 μόρια και στην περίπτωση 

επίτευξης μόνο ενός (1) από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος, λαμβάνει μηδέν (0) 

μόρια. Οι ειδικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Δωδεκανήσου παρουσιάζονται στο 

παρακάτω απόσπασμα του εγκεκριμένου προγράμματος: 

Οι Ειδικοί Στόχοι εξειδικεύουν και προσαρμόζουν στο περιβάλλον της περιοχής παρέμβασης, τις θεματικές 

κατευθύνσεις που επελέγησαν για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/ LEADER. H πρόταση του τοπικού προγράμματος 

CLLD/LEADER οικοδομείται στη βάση 5 ειδικών στόχων, οι οποίοι αντανακλούν και τις επιλογές των θεματικών 

κατευθύνσεων: «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του Αγροδιατροφικού τομέα», «Βελτίωση 

της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος», «Βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού» και «Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων 

της περιοχής». 

 

Οι Ειδικοί Στόχοι υπηρετούν κατά κανόνα, περισσότερες από μία θεματική κατεύθυνση και είναι: 

1
ος

 Ειδικός Στόχος: Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό της Εμπειρίας. 

Η ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό της Εμπειρίας, αποτελεί σημαντική πρόκληση και κατεύθυνση της 

τουριστικής δραστηριότητας στα χωριά της δωδεκανησιακής υπαίθρου, σε συνδυασμό με την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος, της παραδοσιακής αγροτικής αρχιτεκτονικής στα νησιά και τον πολιτιστικό πλούτο. 

Πεδίο εκδήλωσης πρωτοβουλιών για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου, είναι η βελτίωση των υπηρεσιών 

διαμονής, εστίασης, αναψυχής, καθώς και οι εναλλακτικές επιλογές δραστηριότητας, μέσω των δυνατοτήτων που 

προσφέρει ο φυσικός, γαστρονομικός και πολιτιστικός πλούτος των νησιών (πολιτιστική και φυσική ανακάλυψη, 

ψυχαγωγική αλιεία, διατήρηση παραδοσιακών τεχνών, παραδοσιακών χορών, μουσικής και τραγουδιών), η 

αναβάθμιση των καταλυμάτων με νέες πιστοποιημένες υπηρεσίες και η αξιοποίηση των ΤΠΕ και διαδικτύου για 

σύγχρονες υπηρεσίες τουρισμού (συστήματα κρατήσεων, ιστοσελίδες, εργαλεία προώθησης, υπηρεσίες 

ενημέρωσης). 

Ο στόχος θα στηριχθεί σε παρεμβάσεις που σέβονται και ενισχύουν την ταυτότητα της περιοχής και μπορούν να 

συσπειρώσουν το σύνολο των φορέων, σε μια συλλογική προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων, τη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού θησαυρού της περιοχής παρέμβασης, τη διαφύλαξη της 

αγροτικής αρχιτεκτονικής και την προβολή των περιοχών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (περιοχές 

NATURA), με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες  ήπιου /εναλλακτικού 

τουρισμού. 

 

2
ος 

Ειδικός Στόχος: Αυθεντικά και Επώνυμα Προϊόντα της Δωδεκανησιακής Γης και της Θάλασσας - Γαστρονομική 

Παράδοση στο Αιγαίο. 

Η πλούσια παραγωγική παράδοση σε προϊόντα ιδιοτυπίας, αποτελεί κλάδο της τοπικής οικονομίας, με σημαντικές 

παράλληλες επιπτώσεις στη διατήρηση της φθίνουσας δραστηριότητας στον πρωτογενή Τομέα (γεωργία – 

κτηνοτροφία – αλιεία), τη διατροφική επάρκεια και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. 

Ο στόχος πρόκειται να στηριχθεί: 
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- από πρωτοβουλίες για τη δημιουργία και εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και για τη 

διατήρηση και εκσυγχρονισμό της παραγωγής παραδοσιακών μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων και προϊόντων 

αλιείας (γαλακτοκομικά προϊόντα, αλίπαστα, ιχθηρά, μέλι, λάδι, κρασί, αρωματικά φυτά, προϊόντα παραδοσιακής 

ζαχαροπλαστικής), που ενώ είναι γνωστά, αναγνωρίσιμα και περιζήτητα, εντούτοις η παραγωγή τους παραμένει σε 

χαμηλά, μη ανταγωνιστικά επίπεδα, οικογενειακής παραγωγής. 

- από οργανωμένες δράσεις καθιέρωσης της τοπικής γαστρονομικής παράδοσης, με τη συνεργασία των 

επαγγελματιών της εστίασης μέσω δικτύωσης και συνεργασίας στη βάση του διάδοσης και επέκτασης της 

πιστοποίησης Aegean Cuisine, οριζόντιων δράσεων και πρωτοβουλιών για την προβολή της δωδεκανησιακής 

κουζίνας και γαστρονομίας, δράσεις που συνιστούν κρίσιμο κρίκο για μια επιτυχημένη τοπική πολιτική. 

 

3
ος

 Ειδικός Στόχος: Προστασία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση των Μοναδικών Φυσικών, Περιβαλλοντικών και 

Αρχιτεκτονικών Πόρων των Δωδεκανήσων. 

Το πολύμορφο μοναδικό φυσικό περιβάλλον των νησιών με βασικό στοιχείο τη θάλασσα και ο οικολογικός πλούτος, 
αποτελούν πολύτιμους πόρους και υπόβαθρο για την αειφόρο ανάπτυξη. Στο πολλαπλό δίκτυο περιοχών Natura 
2000 είναι δυνατές και ευκταίες δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού, ανάδειξης και προστασίας του 
περιβάλλοντος και δίκτυα μονοπατιών και διαδρομών, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Εκτός 
από τις περιοχές Natura 2000 περιλαμβάνεται πλήθος προστατευόμενων, υπό άλλο καθεστώς, περιοχών (βιότοποι 
Corine, σημαντικές για την ορνιθοπανίδα περιοχές, καταφύγια άγριας ζωής κλπ). 
Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει μοναδικό, αλλά συγχρόνως ευαίσθητο και απειλούμενο, φυσικό και 
περιβαλλοντικό πλούτο, σημαντικούς πόρους για μία προοπτική δυναμικής αειφόρου ανάπτυξης. Βασικός στόχος 
του προγράμματος, η ήπια και συμβατή με τις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες οικοτουριστική ανάπτυξη, να 
αποτελέσει κεντρική επιλογή και βάση του τοπικού προγράμματος μέσω παρεμβάσεων για: 
- την προστασία τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, παράκτιων περιοχών, οργανωμένων διαδρομών 
παρατήρησης της θαλάσσιας, της χερσαίας χλωρίδας και πανίδας και κατά προτεραιότητα των περιοχών Natura 
2000. Η βελτίωση της ήπιας επισκεψιμότητας των μικρών αραιά κατοικημένων ή ακατοίκητων νησιών της περιοχής 
με δράσεις οικολογικού χαρακτήρα, αποτελεί ιδιαίτερη προτεραιότητα. 
- την ανάδειξη της αστικής και αγροτικής αρχιτεκτονικής παράδοσης της περιοχής και προβολής του αρχιτεκτονικού 
αποθέματος, με τη σφαιρική αξιοποίηση των μέτρων και δράσεων (αποκατάσταση κτιρίων, διαμόρφωση χώρων, 
ενέργειες προβολής της αρχιτεκτονικής παράδοσης, δίκτυα και διαδρομές, ενέργειες περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού.) Τα μοναδικά μνημεία της αγροτικής αρχιτεκτονικής 
παράδοσης (αναβαθμίδες, μητάτα) θα τύχουν ιδιαίτερης μέριμνας. 
Η διαφύλαξη τους ασκεί διπλό ρόλο υπενθύμισης του ιστορικού τους ρόλου στην ανάπτυξη της νησιωτικής 
οικονομίας και της οικολογικής σημασίας τους. 
 

4
ος

 Ειδικός Στόχος: Καινοτόμα Concepts και Σύγχρονες Εκδοχές Πολιτιστικής Δραστηριότητας. 

Η παράδοση και ο πλούτος των ιστορικών μνημείων στα Δωδεκάνησα είναι μοναδικά και καλύπτουν μεγάλες 
περιόδους του νησιωτικού πολιτισμού. Παραδοσιακά, αλλά με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια, εκδηλώνεται 
από φορείς της περιοχής προσπάθεια, προκειμένου να δώσουν νέα πνοή εξωστρέφειας στην πολιτιστική 
παράδοση, διαφοροποιούμενοι από μία λογική παθητικής προσκόλλησης στο παρελθόν. 
Ιστορικοί τόποι και ευρήματα, μοναδικά μνημεία των πρώτων περιόδων του χριστιανισμού, η διατήρηση της 
μουσικής και χορευτικής παράδοσης από συγκροτήματα νέων Δωδεκανησίων, η τυπική αγροτική αρχιτεκτονική, οι 
διατηρητέοι οικισμοί, η ιστορική γαστρονομική παράδοση, αποτελούν αναπόσπαστες ψηφίδες του μωσαϊκού που 
προσδιορίζει την ταυτότητα της περιοχής. 
Το ανεπανάληπτο φυσικό περιβάλλον των νησιών, σε συνδυασμό με το δωδεκανησιακό πολιτιστικό κεφάλαιο, 
προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες μίας διαφορετικής οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης, 
μίας νέας πρότασης φιλοξενίας με σεβασμό στο ιστορικό και φυσικό περιβάλλον, μίας πρότασης για αληθινή 
διαμονή εμπειρίας και ανακάλυψης των κρυμμένων θησαυρών της δωδεκανησιακής πολιτιστικής παράδοσης. 
 

5
ος

 Ειδικός Στόχος: Τα Δωδεκάνησα Εργαστήριο της Κοινωνικής Καινοτομίας και της Μικρο-Επιχειρηματικότητας στο 

Ιδιαίτερο Νησιωτικό Περιβάλλον. 

Σήμερα στα Δωδεκάνησα λειτουργούν ή βρίσκονται σε διαδικασίες έναρξης, σημαντικός αριθμός Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων. Τα νέα αυτά εγχειρήματα, καλύπτουν ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της κοινωνικής 
φροντίδας, της αξιοποίησης της τοπικής παραγωγής και της απασχόλησης νέων κατοίκων της περιοχής. 
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Οι προοπτικές της νησιωτικής κοινωνικής οικονομίας περιορίζονται και αυτές από τους αναστολείς παράγοντες της 
νησιωτικής επιχειρηματικότητας γενικά. Για αυτόν το λόγο, στο πρόγραμμα CLLD/LEADER προβλέπεται ιδιαίτερη 
μέριμνα για ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, που προέρχονται από φορείς της θεσμοθετημένης, και 
στη χώρα μας πλέον, κοινωνικής οικονομίας. 
Η ανάπτυξη και ισχυροποίηση της κοινωνικής οικονομίας στα νησιά, είναι σε άμεση συνάρτηση και σχέση, με τη 
στήριξη του ρεύματος μικρής κλίμακας επιχειρηματικότητας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις παίρνει τροπή 
αυτοαπασχόλησης των νέων επιχειρηματιών. Η στήριξη αυτού του τύπου επιχειρηματικότητας, σε άμεση σχέση με 
τη λογική της κοινωνικής οικονομίας (απασχόληση ανέργων, ευάλωτων ατόμων του πληθυσμού κλπ), προβλέπεται 
να κατευθύνεται σε εγχειρήματα με χαρακτηριστικά κοινωνικής καινοτομίας (εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών 
ιδιαίτερα στα μικρά νησιά της περιοχής παρέμβασης) και ευρύτερου χαρακτήρα καινοτομίας 
(τεχνολογικής/εμπορικής/ οργανωτικής). 
Επιδίωξη είναι, η ενσωμάτωση καινοτομίας στο πλήρες φάσμα της μικρής κλίμακας επιχειρηματικότητας και των 
επενδυτικών πρωτοβουλιών που εκδηλώνονται στους τομείς αιχμής της ζήτησης με προοπτική, την κατά το δυνατόν 
ισχυρή στήριξη της επιχειρηματικότητας των νησιών και τη συγκράτηση των νέων επιστημόνων σε αυτά. 

 

Κριτήριο:  Σαφήνεια και πληρότητα περιγραφής της πρότασης 
Ελέγχεται αφενός, η σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης (Αίτηση Στήριξης και 
Παράρτημα αυτής) και αφετέρου, η πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στην Αίτηση Στήριξης και το Παράρτημά της. Η ασαφής 
περιγραφή της πρότασης και οι ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
βαθμολογείται με 0 
 
Κριτήριο: Ρεαλιστικότητα-αξιοπιστία κόστους 
Εξετάζεται αν: 
- ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία Υποέργα/κόστη 
για την υλοποίηση  και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου 
- η κοστολόγηση της πράξης είναι εύλογη. 
Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις 
του αρμοδίου Υπουργού για την έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων 
τιμολογίων δημοσίων έργων, θεωρείται ρεαλιστικός. Σε κάθε άλλη περίπτωση τεκμηριώνεται το 
εύλογο του προϋπολογισμού. 
Βαθμολογείται με βάση την απόκλιση που τυχόν  προκύψει κατά την αξιολόγηση, μεταξύ του 
αιτούμενου και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, βάσει του τύπου: 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο) /εγκεκριμένο. Απόκλιση μικρότερη του  5 βαθμολογείται με 100 μόρια και 
μεγαλύτερη από 30 με 0. 
 
Κριτήριο: Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
Ελέγχεται ο ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου καθώς 
και το χρονοδιάγραμμα βάσει του είδους και του μεγέθους του έργου. Βαθμολογείται με 50 ή 
100 μόρια. Στην περίπτωση μη συμπλήρωσης ή σοβαρών λαθών των σχετικών πεδίων στο 
παράρτημα της αίτησης στήριξης τίθεται ο βαθμός 0. Ως βάση σύγκρισης  χρησιμοποιούνται 
χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί σε προηγούμενες 
προγραμματικές περιόδους. 
 
Κριτήριο: Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 
Εξετάζονται τρία επιμέρους υποκριτήρια: α) η εξασφάλιση του συνόλου των εγκρίσεων για την 
έναρξη του έργου β) η εξασφάλιση μέρους των εγκρίσεων/αδειών/απαλλακτικών εγγράφων και 
γνωμοδοτήσεων και γ) η υποβολή αιτήσεων στις  αρμόδιες αρχές για την έκδοση εγκρίσεων 
κλπ.  Η βαθμολόγηση προκύπτει από τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και των 
πινάκων που συμπληρώνονται στην αίτηση στήριξης. Στις περιπτώσεις πράξεων που 
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υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις, αξιολογείται επιπλέον ο υποβληθείς Φάκελος Δημόσιας 
Σύμβασης - συνημμένο 14 της πρόσκλησης. 
 
Κριτήριο: Προστασία περιβάλλοντος 
Στο συγκεκριμένο κριτήριο  εξετάζεται κατά πόσο  η επένδυση  συμβάλλει στην προστασία του 
περιβάλλοντος, π.χ μέσω της αποδοτικότερης χρήσης ενέργειας ή της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες κλπ) για την κάλυψη των αναγκών του 
έργου, εγκατάστασης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000 EMAS), 
συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος και λοιπών ενεργειών προστασίας του περιβάλλοντος.  
Για τη βαθμολόγηση του ανωτέρω κριτηρίου, υπολογίζεται το ποσοστό των σχετικών με της 
ενέργειες  προστασίας του περιβάλλοντος δαπανών στο σύνολο του προϋπολογισμού του 
έργου. Ο βαθμός 100 τίθεται όταν το ποσοστό αυτό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 5% ενώ σε 
αντίθετη περίπτωση η πρόταση βαθμολογείται με 0. Σημειώνεται ότι δεν θα υπολογισθούν ως 
δαπάνες που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος π.χ η  χρήση λαμπτήρων οικονομίας, 
βρύσες ελεγχόμενης ροής κλπ 
 
Κριτήριο: Αναγκαιότητα της πράξης 
Εξετάζεται αν δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία/υποδομή στην Τοπική/Δημοτική ενότητα με το 
προτεινόμενο έργο  και βαθμολογείται το κριτήριο με 100 μόρια. Σε αντίθετη περίπτωση με 0. 
 
Κριτήριο: Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη ή τμήμα αυτής  πληροί όρο/όρους  που περιγράφονται 
στον ακόλουθο ορισμό της καινοτομίας. Στην περίπτωση που πληρούνται,  μοριοδοτείται με 100 
μόρια, ενώ σε αντίθετη περίπτωση λαμβάνει 0. 
 
Η Καινοτομία ορίζεται ως «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή 
ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής 
ή/και εμπορικής εφαρμογής». Εναλλακτικά μπορεί να ορισθεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την 
αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό 
τομέα. 
Μια Καινοτόμος Δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα με τις αλλαγές σε υφιστάμενες 
λειτουργίες μιας επιχείρησης) και μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους 
παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στην διοικητική δομή ενός οργανισμού 
(εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους πελάτες ή καταναλωτές). 
 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Ως τεχνολογική καινοτομία ορίζεται: 
α. Η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις 
τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά, προστιθέμενες χρήσεις ή τη 
φιλικότητα προς τον χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας), ή, 
β. Η εισαγωγή στην επιχείρηση μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου παροχής και 
διανομής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα (της διαδικασίας) θα πρέπει να 
είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και 
διανομής. Καθαρά οργανωτικές ή διοικητικές μεταβολές δεν περιλαμβάνονται στην τεχνολογική καινοτομία. 
Επιπρόσθετα, η τεχνολογική καινοτομία πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα νέων τεχνολογικών εξελίξεων, νέων 
συνδυασμών υπαρχουσών τεχνολογιών ή στη χρησιμοποίηση άλλου είδους γνώσεων που αποκτήθηκαν από την 
επιχείρηση. Οι μεταβολές καθαρά αισθητικής φύσεως δεν περιλαμβάνονται. 
ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Οργανωτική μη τεχνολογική καινοτομία είναι η εφαρμογή νέων μεθόδων ή μεταβολών των μεθόδων, όσον αφορά 
τη δομή ή τη διοίκηση της επιχείρησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των γνώσεων στην επιχείρηση, 
της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή της αποτελεσματικότητας των ροών εργασίας. 
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Μη τεχνολογική καινοτομία εμπορίας είναι η εφαρμογή νέων ή βελτιωμένων σχεδίων ή μεθόδων πώλησης που 
αποσκοπούν στην αύξηση της ελκυστικότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή στην είσοδο σε νέες αγορές. 
Α) Παραδείγματα του τι μπορεί να αφορά η τεχνολογική καινοτομία 
Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και δεν εξαντλεί όλες τις περιπτώσεις. 
1. Βιομηχανία / Παραγωγή 
Καινοτομία προϊόντος / διαδικασίας 
• Νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών με νέες πρώτες ύλες 

• Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών 
Προϊόντα βιοτεχνολογίας 
• Νέες ενεργειακές τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα 

• Φάρμακα βιολογικής βάσης 

• Νέες διαγνωστικές μέθοδοι στην ιατρική ή στην παραγωγή 

• Τεχνολογίες αισθητήρων 

• Προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη ή περιβάλλοντος 

• Συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων 

• Αξιοποίηση απορριμμάτων / αποβλήτων. 

• Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα προϊόντος / υπηρεσίας 
• Ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική / παροχή υπηρεσιών 

• Μέθοδος μέτρησης και ελέγχου διαδικασιών ή/και ποιότητας των προϊόντων με αισθητήρες 

• Συστήματα που μετρούν και ελέγχουν τα αποθέματα των προϊόντων 

• Εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής (π.χ. 
αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής) 

• Εισαγωγή προγραμμάτων προσομοίωσης για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των τελικών ή και των ενδιάμεσων 
μεθόδων της παραγωγής και των προϊόντων 
 
2. Εμπόριο - Χονδρικό Εμπόριο 
Καινοτομία «προϊόντος» ή διαδικασίας 
• Εισαγωγή οικολογικών προϊόντων στη σειρά των αγαθών 

• Νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης 

• Εισαγωγή επιπρόσθετων υπηρεσιών: συνδυασμένες υπηρεσίες (π.χ. τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
εξέταση και πιστοποίηση υπηρεσιών) 

• Πώληση απευθείας στον πελάτη - Ηλεκτρονική ανταλλαγή προϊόντων 

• Μείωση ενεργειακού «αποτυπώματος» παραγωγικών διαδικασιών 

• Μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου των φορτίων 

• Ψηφιακός χειρισμός προϊόντων 

• Εισαγωγή καναλιών άμεσης επανατροφοδότησης μεταξύ πελάτη-παραγωγού 

• Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. σε οπτικούς δίσκους) 

• Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για συντονισμό όλων των απαιτήσεων των πελατών 
 
3. Άλλες περιπτώσεις καινοτομίας 
• Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές (π.χ. αγροτικό τομέα) 

• Ανάπτυξη ευέλικτου και φιλικού προς το χρήστη λογισμικού 

• Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής υπηρεσίας. 

• Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης. 

• Εξ΄ αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών 

• Παροχή νέων εφαρμογών και προγραμμάτων πολυμέσων 

• Εφαρμογές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως 

• Εφαρμογή θερμογραφικών και μεθόδων / τεχνικών μη – καταστροφικών ελέγχων στην αποτίμηση τεχνικών 
συστημάτων. 

• Εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης. 

• Εφαρμογές τηλε-ιατρικής 
 
Β) Παραδείγματα του τι μπορεί να είναι μη τεχνολογική καινοτομία 
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Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της τεχνολογικής καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών και της μη 
τεχνολογικής καινοτομίας (οργάνωσης και εμπορίας). Για παράδειγμα: 
• Τα πιστοποιητικά ISO ή η εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας είναι τεχνολογική καινοτομία 
μόνο όταν συνδέονται άμεσα με την εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων διαδικασιών. 
• Η δημιουργία μίας απλής ιστοσελίδας με πληροφορίες, χωρίς on-line νέες και πρωτότυπες υπηρεσίες δεν 
αποτελεί καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπες υπηρεσίες τότε αποτελεί παράδειγμα μη τεχνολογικής 
καινοτομίας 

• Οι οργανωτικές καινοτομίες θεωρούνται τεχνολογικές μόνο στην περίπτωση που βασίζονται σε νέες τεχνολογικές 
εφαρμογές και επιφέρουν μετρήσιμες αλλαγές στην απόδοση, για παράδειγμα αύξηση στην παραγωγικότητα ή στις 
πωλήσεις. 
 
Τι δεν είναι καινοτομία οποιασδήποτε μορφής 
Ένα σημαντικό κριτήριο για όλα τα είδη καινοτομίας είναι ότι πρέπει να περιέχουν μία σημαντική αλλαγή / 
διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις μεθόδους εμπορίας ή τις 
οργανωτικές δομές και πρακτικές της επιχείρησης. Δεν είναι λοιπόν καινοτομία αλλαγές οι οποίες: 
(1) έχουν μικρή σημασία ή εμβέλεια ή δεν επιφέρουν ικανό βαθμό νεωτερισμού στην επιχείρηση όπως: 
• διακοπή χρήσης μίας διαδικασίας, μεθόδου εμπορίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης ενός προϊόντος, 

• αλλαγές προερχόμενες αποκλειστικά από μεταβολές των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, 

• απλή αντικατάσταση ή αναβάθμιση ενός προϊόντος ή διαδικασίας ή συσκευασίας 

• παραγωγή επί παραγγελία 

• εποχιακές και άλλες κυκλικές μεταβολές. 
 
(2) επιφέρουν “άλλες δημιουργικές βελτιώσεις”, όπου ο νεωτερισμός δεν αφορά τη χρήση ή τα αντικειμενικά 
χαρακτηριστικά απόδοσης των προϊόντων, ούτε τον τρόπο παραγωγής ή και διανομής τους, αλλά την αισθητική ή 
άλλες υποκειμενικές ιδιότητες, όπως αλλαγές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό στη μόδα ή γενικά αλλαγές 
αισθητικής φύσεως. 

 
 

Κριτήριο: Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 
Εξετάζονται δύο επιμέρους κριτήρια: α) αν το κτίριο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο 
χαρακτηρίζεται Διατηρητέο ή παραδοσιακό και β) αν η περιοχή χαρακτηρίζεται ως 
παραδοσιακός οικισμός, η τεκμηρίωση των οποίων γίνεται με τα κατά περίπτωση υποβληθέντα 
αποδεικτικά έγγραφα /δικαιολογητικά (ενδεικτικά: ΦΕΚ χαρακτηρισμού κτιρίου ή οικισμού, 
σχετικές βεβαιώσεις από υπηρεσίες). Μοριοδοτείται το κριτήριο με 100 μόρια εφόσον η πράξη 
αφορά σε κτίριο Διατηρητέο ή παραδοσιακό και με 50 μόρια σε παραδοσιακό οικισμό. 
 
 
Κριτήριο: Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου χρηματοδότησης 
Ελέγχονται τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονται για την διοργάνωση της εκδήλωσης 
στα προηγούμενα έτη, όπως φωτογραφικό υλικό, κ.α. Βαθμολογείται ανάλογα με τα έτη 
διοργάνωσης. Την υψηλότερη μοριοδότηση (100) λαμβάνει όταν η εκδήλωση διοργανώνεται 
για περισσότερα από 4 έτη, ενώ με 0 βαθμολογείται όταν η εκδήλωση θα γίνει για πρώτη φορά. 
 
 
Κριτήριο: Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με ιστορία και τοπικά δρώμενα 
Εξετάζεται η φύση και το αντικείμενο της εκδήλωσης και εάν πρόκειται για Πολιτιστικό, ή/και  
Ιστορικό ή/και  Αθλητικό γεγονός. Τα μόρια που δύναται να τεθούν είναι 20 (Μόνον αθλητικό 
γεγονός), 40 (Μόνον πολιτιστικό ή ιστορικό γεγονός), 60 (συνδυασμός ιστορικού/πολιτιστικού 
με αθλητικό γεγονός) , 80 (συνδυασμός ιστορικού με πολιτιστικό γεγονός), 100 (συνδυασμός 
όλων) 
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Κριτήριο: Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου 
Στην περίπτωση ανάγκης κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής, μοριοδοτείται ο λόγος διαθέσιμων 
ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο της ιδιωτικής συμμετοχής. Η μοριοδότηση κυμαίνεται από 0 
έως 100 μόρια. Εφόσον δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων ή προσκομιστεί 
υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της ίδιας συμμετοχής, το κριτήριο μοριοδοτείται με μηδέν 
(0). Στην περίπτωση πράξης που η ένταση ενίσχυσης είναι 100%, το κριτήριο μοριοδοτείται με 
το μέγιστο (100 μόρια). 
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6 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (κατά περίπτωση) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή 
με τον 

φυσικό 
φάκελο 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ΣΤΟ ΟΠΣΑΑ 
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

1 

Στοιχεία Αιτούντος (Αντίγραφο αστυνομικής 
ταυτότητας  ή διαβατηρίου του αιτούντος ή του 
Νόμιμου Εκπροσώπου. Σε περίπτωση υπό σύσταση 
νομικού προσώπου υποβάλλεται το σχετικό 
αντίγραφο από όλα τα μέλη του 

Ναι Όχι 19.2Δ_113 

2 
Βεβαίωση έναρξης εργασιών από ΑΑΔΕ (όπου 
απαιτείται), από την οποία προκύπτει και το καθεστώς 
ΦΠΑ 

Όχι Ναι  

3 
Λοιπά στοιχεία π.χ. εγγραφή στο ΓΕΜΗ, εφόσον 
απαιτείται 

Όχι Ναι  

4 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή  αρμοδίου 
οργάνου, όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία, 
για την υποβολή της αίτησης στήριξης 

Ναι Όχι 19.2Δ_112 

5 
Απόφαση ορισμού νομίμου εκπροσώπου φορέα, ο 
οποίος υπογράφει την έντυπη Αίτηση Στήριξης. 

Ναι Όχι ΔΠ_10.2.1_001 

6 

Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για 
την εκτέλεση της πράξης: 
Για φορείς Δημοσίου Τομέα: Κανονισμός Λειτουργίας 
σε ισχύ ή ΦΕΚ Σύστασης και τροποποιήσεις του. 
Για φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα: Αντίγραφο 
Καταστατικού σε ισχύ και τροποποιήσεων αυτού με 
συναφείς με την υποδράση καταστατικούς σκοπούς  ή 
Σχέδιο καταστατικού για τα υπό ίδρυση νομικά 
πρόσωπα. 

Ναι Όχι ΑΟ_ΑΣ_120_19.2Δ 

7 

Για τους ΟΤΑ ή Φορείς Δημόσιου τομέα: Κανονιστικό 
πλαίσιο ορισμού φορέα λειτουργίας και συντήρησης 
της πράξης (εφόσον απαιτείται). Υποβάλλεται η 
νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο  βάσει των 
οποίων, αυτός που ορίζεται με την αίτηση στήριξης ως 
Φορέας Λειτουργίας της πράξης είτε αυτός είναι ο 
δικαιούχος είτε άλλος, έχει την αρμοδιότητα 
λειτουργίας και συντήρησης αυτής. 

Όχι Ναι ΑΟ_ΑΣ_118_19.2Δ 

8 

Για τους φορείς ιδιωτικού τομέα: Πιστοποιητικά ότι ο 
υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό, 
ότι δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, 
και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
εκκαθάρισης 

Όχι Ναι  

9 

Για φορείς δημόσιου τομέα: Αποδεικτικά τεκμηρίωσης 

τεχνικής επάρκειας για τη διεξαγωγή της διαδικασίας 

σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας 

σύμβασης έργου ή μελέτης. Σε διαφορετική 

περίπτωση, αποδεικτικά τήρησης των προβλεπόμενων 

στο άρθρο 44 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147): 

-Διαδημοτική ή Διαβαθμιδική σύμβαση άρθρου 99Ν 

3852/2010 (Δάνεια τεχνική Υπηρεσία εφόσον 

απαιτείται), σύμφωνα με συνημμένο  15 της 

πρόσκλησης, εφόσον δεν τεκμηριώνεται η δυνατότητα 

Ναι Όχι 19.2Δ.137 
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επάρκειας. 

-Σχέδιο Απόφασης Εκτέλεσης Πράξης με ίδια μέσα 

σύμφωνα με συνημμένο 4 στην πρόσκληση, εφόσον η 

πράξη θα εκτελεσθεί με αυτεπιστασία. 

- Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα υπάρχει δέσμευση ότι 

εντός εξαμήνου από την Απόφαση ένταξης θα 

αποκτηθεί η απαιτούμενη τεχνική επάρκεια 

 Β - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ    

10 

Αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας στο όνομα του 
υποψήφιου δικαιούχου ή μακροχρόνια μίσθωση/ 
παραχώρηση ή προσύμφωνο (μίσθωσης/ 
παραχώρησης/ αγοράς γηπέδου ή ακινήτου) 
τουλάχιστον για 15 έτη από την δημοσιοποίηση της 
πρόσκλησης.  Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, χωρίς 
επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή/και 
υλοποίησης  μικρών βοηθητικών κτισμάτων εντός του 
οικοπέδου, μίσθωση/ παραχώρηση ή προσύμφωνο 
(μίσθωσης/ παραχώρησης / αγοράς γηπέδου ή 
ακινήτου) τουλάχιστον  για εννιά (9) έτη από την 
δημοσιοποίηση της πρόσκλησης – Στην περίπτωση 
υποβολής  προσυμφώνων  πρέπει πριν την έκδοση της 
απόφασης ένταξης να προσκομίζονται συμφωνητικά. 

Ναι Όχι 19.2Δ_132 

11 

Στοιχεία κυριότητας οικοπέδου (Πιστοποιητικό 
Μεταγραφής- Πιστοποιητικό Βαρών - Πιστοποιητικό 
μη Διεκδικήσεων) από τα οποία προκύπτει ότι το 
ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση είναι 
ελεύθερο βαρών (προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη) 
και δεν εκκρεμούν διεκδικήσεις τρίτων επ’ αυτού. 

Κατ’ εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις είναι 

δυνατή η ύπαρξη εγγεγραμμένων βαρών όταν: 

 η επενδυτική πρόταση αφορά στην 

τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες ενέργειες που δεν 

συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, 

 η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει 

εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε 

μετά από φυσική καταστροφή, 

 η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει 

εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου για την υλοποίηση 

της πρότασης. 

 το βάρος έχει προκύψει από δάνειο για την 

ίδια τη φύση της επένδυσης 

Ναι Όχι 19.2Δ_132 

12 

Στην περίπτωση που στον αιτούμενο προϋπολογισμό 
περιλαμβάνονται δαπάνες για την απόκτηση των 
απαραίτητων για την πράξη εδαφικών εκτάσεων: 
 Έγγραφο από ανεξάρτητο ειδικευμένο 
εμπειρογνώμονα ή δεόντως εξουσιοδοτημένο 
επίσημο φορέα που βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς δεν 
υπερβαίνει την εμπορική αξία της εδαφικής έκτασης 
και την αντικειμενική αξία για τις περιπτώσεις όπου 
εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού 
προσδιορισμού 
 Αποδεικτικό ότι η έκταση δεν ανήκει στο 
δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του δημοσίου 

Όχι Ναι ΑΟ_ΑΣ_129 
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 Για αναγκαστική απαλλοτρίωση έγγραφο 
καθορισμού τιμής της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
από αρμόδιο δικαστήριο 

13 
Για δημόσιους φορείς: Απόφαση Δ.Σ. αρμόδιου 
οργάνου για την κάλυψη  της  ίδιας συμμετοχής  και 
μη επιλέξιμης δαπάνης (εφόσον απαιτείται). 

Όχι Ναι ΑΟ_ΑΣ_119_19.2Δ 

14 

Για συλλογικούς φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα: 
Δικαιολογητικά κάλυψης της ιδίας συμμετοχής ή 
Υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα κάλυψης της 
ιδίας συμμετοχής (εφόσον απαιτείται). 

Όχι Ναι ΑΟ_ΑΣ_119_19.2Δ 

 Γ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ    

15 

Αίτηση στήριξης υπογεγραμμένη από τον δυνητικό 
δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση 
υπό σύστασης νομικού προσώπου η αίτηση 
υπογράφεται από όλα τα μέλη του 

Ναι Ναι 
Αίτηση στήριξης: 

ΑΟ_ΑΣ_111_19.2Δ 

17 
Παράρτημα Αίτησης Στήριξης (περιγραφή 
προτεινόμενης πράξης, Προϋπολογισμός) 

Όχι Ναι 
19.2Δ_115,  
19.2Δ_116 

18 
Αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης στο 
ΟΠΣΑΑ (αυτοματοποιημένο e-mail) 

Όχι Ναι  

19 Αίτηση στήριξης που παράγεται από το ΟΠΣΑΑ Όχι Ναι  

20 
Φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης 
κατάστασης της προτεινόμενης πράξης (δεν αφορά 
στην υποδράση 19.2.4.4. και άυλες  ενέργειες) 

Ναι Όχι 19.2Δ_114 

21 

Για ιδιωτικούς φορείς: Αρχιτεκτονικά σχέδια (δεν 
αφορά στην υποδράση 19.2.4.4. και άυλες ενέργειες): 
 Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα 
δόμησης υπογεγραμμένα από μηχανικό. 
 Σχέδια (όσα κατά περίπτωση απαιτούνται) 
υπογεγραμμένα από μηχανικό: κατόψεις, όψεις, 
τομές, από τα οποία πρέπει να προκύπτει η 
προσβασιμότητα σε ΑμεΑ. Στις περιπτώσεις που στο 
έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού, στις 
κατόψεις θα πρέπει να παρουσιάζεται η διάταξη του 
εξοπλισμού στο χώρο 
 Αναλυτικές προμετρήσεις υπογεγραμμένες 
από μηχανικό 

Όχι Ναι 
ΑΟ_ΑΣ_124_19.2Δ,  
ΑΟ_ΑΣ_125_19.2Δ,  
ΑΟ_ΑΣ_126_19.2Δ 

22 

Ορθοφωτοχάρτης της περιοχής με αποτύπωση της 

περιοχής παρέμβασης (δεν αφορά στην υποδράση 

19.2.4.4. και άυλες  ενέργειες).                                        

Για πράξεις στην υποδράση 19.2.4.5, εφόσον 

υλοποιούνται σε περιοχή Natura 2000 ή σε άλλη 

προστατευόμενη περιοχή, προσκομίζονται, 

επιπρόσθετα, σχετικά δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν ότι η πράξη  υλοποιείται στην 

αντίστοιχη προστατευόμενη περιοχή 

Όχι Ναι 
ΑΟ_ΑΣ_113_19.2Δ,  

19.2Δ_124 

23 

Για τις πράξεις που εκτελούνται με δημόσιες 
συμβάσεις: Φάκελος δημόσιας σύμβασης κατά την 
έννοια του Άρθρου 45 του Ν.4412/2016 (βλ. 
συνημμένο 14 της πρόσκλησης ) 

Όχι Ναι 

Συσχετίζεται με τα 
δικαιολογητικά 

19.2Δ_115, 
19.2Δ_116, 

ΑΟ_ΑΣ_124_19.2Δ, 
ΑΟ_ΑΣ_125_19.2Δ, 
ΑΟ_ΑΣ_126_19.2Δ 
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24 

Για τους ΟΤΑ: Απόσπασμα Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ή η υποβολή απόφασης του Δημοτικού 
/ Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία θα 
δεσμεύεται για την ένταξη της πράξης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί / 
τροποποιηθεί. 

Όχι Ναι ΑΟ_ΑΣ_115_19.2Δ 

25 

Υπάρχουσες  άδειες  και  εγκρίσεις,  όπως  
αναγράφονται  στον πίνακα αποτύπωσης αδειών και 
εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού προόδου 
αυτών καθώς και στο σχετικό πεδίο του 
παραρτήματος της αίτησης στήριξης 

Ναι Όχι ΑΟ_ΑΣ_127 _19.2Δ 

26 

Για πράξεις ανάπλασης υποδράσης 19.2.4.3: Μελέτη 

συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 

αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος 

αυτού 

Όχι Ναι 19.2Δ_131 

27 

Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας 
και την υποχρέωση ή μη μετακίνησης ή μεταφοράς 
τους 

Όχι Ναι 19.2Δ_127 

28 

Στις περιπτώσεις πράξεων σε διατηρητέα: ΦΕΚ 
χαρακτηρισμού του κτίσματος. Σε παραδοσιακά 
κτίσματα και οικισμούς: ΦΕΚ χαρακτηρισμού οικισμού 
και σχετικές βεβαιώσεις αρμόδιων υπηρεσιών για τα 
κτίσματα 

Όχι Ναι  

29 

Για τους ΟΤΑ ή Φορείς Δημόσιου τομέα και για έργα 
που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις, σε 
περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη 
συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα 
ΑμεΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και 
την κείμενη νομοθεσία: Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία 
ο δυνητικός δικαιούχος θα δεσμεύεται ότι θα 
αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για 
εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του 
έξοδα. 

Ναι Όχι  

30 

Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο 
κόστος» των αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (δεν 
αφορά σε πράξεις  που υλοποιούνται με δημόσιες 
συμβάσεις): 
 Στα είδη εξοπλισμού από μια (1) τουλάχιστον 

προσφορά ή αν το μοναδιαίο κόστος υπερβαίνει τα 
1.000€, από τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές 

 Στις κατασκευαστικές εργασίες, στην περίπτωση 
που μια εργασία δεν περιλαμβάνεται στο 
συνημμένο 16 «Πίνακας  μέγιστων τιμών μονάδας» 
της πρόσκλησης: στοιχεία τεκμηρίωσης κόστους 
εργασίας 

 Τεκμηρίωση του είδους και του ύψους των 
δαπανών, ώστε να συνάδουν με τη φύση, τους 
στόχους και τη λειτουργικότητα του επενδυτικού 
σχεδίου 

Όχι Ναι 
19.2Δ_118, 
19.2Δ_119, 

ΑΟ_ΑΣ_116_19.2Δ 

31 

Στις περιπτώσεις πράξεων με στοιχεία καινοτομίας: 
αποδεικτικά καινοτομίας, όπως πιστοποιητικά 
προμηθευτών και έντυπα τεχνικών προδιαγραφών 
εξοπλισμού, βεβαιώσεις επίσημων ή συλλογικών 
φορέων (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια κ.α) ή 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει τον 

Όχι Ναι  
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καινοτόμο χαρακτήρα του έργου ή τμήματός του. 

32 
Πίνακας αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης 
(συνημμένο 12 της πρόσκλησης) 

Ναι Όχι ΑΟ_ΑΣ_122 _19.2Δ 

33 
Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και 
βαθμού προόδου αυτών (συνημμένο 13 της 
πρόσκλησης). 

Ναι Όχι ΑΟ_ΑΣ_123_19.2Δ 

34 
Αποδεικτικά στοιχεία επαναληψιμότητας πολιτιστικής 
εκδήλωσης, όπως φωτογραφικό υλικό, δημοσιεύσεις 
κ.α. (αφορά στην υποδράση 19.2.4.4) 

Όχι Ναι 19.2Δ_129 

 Δ- ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ    

35 

Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με 
τις κατευθύνσεις της  με αρ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ 
για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020. 

Ναι Όχι 19.2Δ_133 

36 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης εγκεκριμένης ΜΠΕ και 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων: 
επιπρόσθετα, Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το 
συνημμένο 11 της πρόσκλησης 

Ναι Όχι 19.2Δ_133 

37 

Στις περιπτώσεις έργων πολιτισμού: Συμπληρωμένο 
Ερωτηματολόγιο Κρατικών Ενισχύσεων  έργων 
Πολιτισμού (κατά περίπτωση συνημμένα 7 ή 8 της 
πρόσκλησης) 

Ναι Όχι 19.2Δ_136 

38 

Στην περίπτωση που προβλέπεται η παραγωγή 
εσόδων μετά την ολοκλήρωση της πράξης: 
Υπολογισμός καθαρών εσόδων –συμπληρωμένοι 
πίνακες χρηματοοικονομικής ανάλυσης, σύμφωνα με 
τα  συνημμένα 5 & 6 της πρόσκλησης 

Ναι Όχι 19.2Δ_134 

 


