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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Πράξεων Δράσης 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε 
αγροτικές περιοχές» 

 
2. Οδηγίες για την εξέταση των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας Πράξεων 

3. Υπο-δράση 19.2.4.1: «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, 
οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια» - Κριτήρια Επιλογής Υπο-δράσης 

 
4. Υπο-δράση 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 

υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί 
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)» - Κριτήρια Επιλογής Υπο-δράσης 

 
5. Υπο-δράση 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 

αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές 
μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση 
περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)» - Κριτήρια Επιλογής Υπο-δράσης 

 
6. Υπο-δράση 19.2.4.4: «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων» - Κριτήρια Επιλογής Υπο-δράσης 
 

7. Υπο-δράση 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 κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, 
μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)» - Κριτήρια Επιλογής 
Υπο-δράσης 

 
8. Διευκρινήσεις επί των Κριτηρίων Επιλογής 
 

9. Πίνακας απαιτούμενων δικαιολογητικών 
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1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» 
  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.4. "Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές" 

 

Α/Α Περιγραφή 
Κωδικός 

Κριτηρίων 
Εξειδίκευση 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΝΑΙ       ΌΧΙ        Δ/Α 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

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. 

      

Αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης 
(αυτοματοποιημένο mail από ΟΠΣΑΑ), και όλων των 
συνημμένων δικαιολογητικών στην ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., 
εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών (και έως ώρα 
15.00), από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης στήριξης 

  

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 «3.3 Περιγραφή σκοπιμότητας 
προτεινόμενου έργου»  

  

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 και εκπλήρωση του 
κριτηρίου 19.2Δ_112 

  

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. 
Για τους ΟΤΑ επιπλέον Επιχειρησιακό Σχέδιο ή 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για τους ιδιωτικούς 
φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απόφαση Δ.Σ. 

  

5 19.2Δ_130 
Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους 
όρους και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπο-
δράσης 

   
Αίτηση Στήριξης (όλα τα πεδία) 
Παράρτημα Αίτησης Στήριξης (όλα τα πεδία) 
Δικαιολογητικά 

 

6 19.2Δ_131 
Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής 
της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού 
προγράμματος 

      

Σχετικά πεδία Παραρτήματος Αίτησης Στήριξης «1. 
Γενικά Στοιχεία Πράξης», απόσπασμα χάρτη ή 
τοπογραφικού και βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας για 
τη χωροθέτηση της πράξης εκτός σχεδίου πόλης της 
Καρδίτσας (για πράξεις που υλοποιούνται στην Δ.Κ. 
Καρδίτσας) κ.α. 

  

7 19.2Δ_124 
Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό 
φυσικό αντικείμενο 

      

Υ.Δ. & συμπλήρωση σχετικών πεδίων Παραρτήματος 
Αίτησης Στήριξης «3. Στοιχεία φυσικού αντικειμένου 
πράξης» και «4. Προϋπολογισμός προτεινόμενης 
πράξης» 

  



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 
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Α/Α Περιγραφή 
Κωδικός 

Κριτηρίων 
Εξειδίκευση 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΝΑΙ       ΌΧΙ        Δ/Α 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

8 

Επιλεξιμότητα 
προτεινόμενης  
πράξης 

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 € σε περίπτωση 
μη άυλων πράξεων και 50.000 € σε περίπτωση άυλων 

      
Σχετικά πεδία Παραρτήματος Αίτησης Στήριξης «4. 
Προϋπολογισμός προτεινόμενης πράξης» 

  

9 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  

  

10 19.2Δ_116 
Να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των 
υποβληθεισών δαπανών (εκτός των έργων που 
υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων έργων) 

      
Εφαρμογή του Πίνακα Τιμών Μονάδος κατά τη 
σύνταξη του προϋπολογισμού των κτιριακών εργασιών, 
και Οικονομικές Προσφορές για τις λοιπές δαπάνες  

  

11 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    

12 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    

13 19.2Δ_133 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε 
άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης προγραμματικής 
περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο 

      Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.)   

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

      
Συμπλήρωση σχετικού πεδίου στο Παράρτημα της 
Αίτησης Στήριξης «3.2.2 Μεθοδολογία υλοποίησης» 

  

16 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 (κατά την έννοια του 
Άρθρου 45 του Ν.4412/2016)  

17 Α02.119  
Εξετάζεται η συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης 
με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών 
ενισχύσεων 

   

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη ενέχει στοιχεία 
κρατικών ενισχύσεων, εξετάζεται η συμβατότητα της 
με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Για την εξέταση του 
κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη ο σχετικός οδηγός του 
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Α/Α Περιγραφή 
Κωδικός 

Κριτηρίων 
Εξειδίκευση 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΝΑΙ       ΌΧΙ        Δ/Α 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για την αρχική αξιολόγηση του 
κριτηρίου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη, 
καθώς και η λίστα ελέγχου ύπαρξης  κρατικής 
ενίσχυσης η οποία συμπληρώνεται από την ΟΤΔ κατά 
την διάρκεια της αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη 
την αίτηση του δυνητικού δικαιούχου και τα 
συνημμένα αυτής.  Όλες οι πράξεις θα 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 (216/C 262/01), 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα του 
έργου με το δίκαιο του ανταγωνισμού.  Για τον λόγο 
αυτό κατά την υποβολή των προτάσεων οι δυνητικοί 
δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία  
(όπου απαιτείται από την 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, απαιτείται και η συμπλήρωση του 
«ερωτηματολογίου ΚΕ έργων πολιτισμού ή σύγχρονου 
πολιτισμού», σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα  
του παρόντος Οδηγού. 

18 

Επιλεξιμότητα 
προτεινόμενης  
πράξης 

19.2Δ_139 
Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων 
του Καν. (ΕΕ)651/2014 εφόσον εφαρμόζεται 

      

- Ερωτηματολόγιο Κρατικών Ενισχύσεων έργων 
Πολιτισμού / Σύγχρονου Πολιτισμού 

- Χρηματοοικονομική ανάλυση εφόσον απαιτείται 
(Έντυπο Ε.Ι.1_4)  

  

19 ΑΟ2.120 
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις 
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 

      

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  

Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή η απαλλαγή 
υποβάλλονται με το Αίτημα Στήριξης. Σε περίπτωση 
που ο δυνητικός δικαιούχος δεν έχει εγκεκριμένη ΜΠΕ 
και την σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, τότε 
υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη 

  



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

  
 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές Σελίδα 6 από 47 
 

Α/Α Περιγραφή 
Κωδικός 

Κριτηρίων 
Εξειδίκευση 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΝΑΙ       ΌΧΙ        Δ/Α 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

Δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα τηρεί το 
αντίστοιχο κριτήριο επιλεξιμότητας 

20 19.2Δ_117 
Να λαμβάνουν υπόψη την αρχή "ο ρυπαίνων 
πληρώνει" και τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης    

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  

Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή η απαλλαγή 
υποβάλλονται με το Αίτημα Στήριξης. Σε περίπτωση 
που ο δυνητικός δικαιούχος δεν έχει εγκεκριμένη ΜΠΕ 
και την σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, τότε 
υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη 
Δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα τηρεί το 
αντίστοιχο κριτήριο επιλεξιμότητας 

  

21 19.2Δ_118 
Να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του 
φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής 

      

Συμπλήρωση σχετικού πεδίου Παραρτήματος Αίτησης 
Στήριξης  «3.6.1 Προάσπιση και προαγωγή της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτροπή 
κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού» 

  

22 ΑΟ2.118 
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την 
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 

      

Συμπλήρωση σχετικού πεδίου Παραρτήματος Αίτησης 
Στήριξης  «3.6.2 Εξασφάλιση προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία», και αντίστοιχα αρχιτεκτονικά 
σχέδια (όπου απαιτείται) 

  

23 ΑΟ2.122 
Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και 
αξιοποίηση της πράξης 

      

Σχετικά πεδία Παραρτήματος Αίτησης Στήριξης «3.4 
Βιωσιμότητα λειτουργικότητα και αξιοποίηση της 
πράξης – τεκμηρίωση της δυνατότητας του δικαιούχου 
αναφορικά με τη λειτουργία – συντήρηση του έργου» 

  

24 19.2Δ_125 
Στην πρόταση δεν δηλώνονται ψευδή και αναληθή 
στοιχεία 

      Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης    

25 ΑΟ2.124 
Εξετάζονται λοιποί όροι επιλεξιμότητας εφόσον 
ορίζονται στην πρόσκληση 

      
Βλέπε "Οδηγίες για την εξέταση των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας πράξεων" στον Οδηγό Διοικητικού 
Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης 

  



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

  
 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές Σελίδα 7 από 47 
 

Α/Α Περιγραφή 
Κωδικός 

Κριτηρίων 
Εξειδίκευση 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΝΑΙ       ΌΧΙ        Δ/Α 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

26 

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 «1. 
Γενικά Στοιχεία Πράξης» και «2. Στοιχεία αιτούντος» 

  

27 ΑΟ3.112 
Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση 
έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου 

      

Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης και βλέπε "Οδηγίες 
για την εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας 
πράξεων" στον Οδηγό Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων 
Στήριξης 

  

28 19.2Δ_140 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η 
νόμιμη λειτουργία τους 

      
Εξετάζεται κατά περίπτωση: η ύπαρξη Άδειας 
Λειτουργίας, η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, κ.λπ. 

  

29 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   

  

30 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 

       Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.)   

31 19.2Δ_120 
Να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα 
για τη λειτουργία ή τη συντήρηση όπου απαιτείται 

      Νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο      

32 

Ωριμότητα 
προτεινόμενης  
πράξης 

19.2Δ_122 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο 
οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης  

      Σχετικά δικαιολογητικά    

33 ΑΟ5.113 
Εξετάζονται λοιπά στοιχεία που αφορούν την επαρκή 
πληρότητα και ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης 

      
Συμπλήρωση των Πινάκων Δ1, Δ2 και προσκόμιση 
λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών 

  

34 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 Σχετικό Παράρτημα    



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

  
 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές Σελίδα 8 από 47 
 

Α/Α Περιγραφή 
Κωδικός 

Κριτηρίων 
Εξειδίκευση 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΝΑΙ       ΌΧΙ        Δ/Α 

Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

35 

Πληρότητα Πρότασης 

19.2Δ_129 
Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα 

      Αίτηση Στήριξης και Παράρτημά της   

36 ΑΟ5.111 Εξετάζεται η πληρότητα της αίτησης στήριξης       
Αίτηση Στήριξης - Παράρτημα Αίτησης Στήριξης & 
Δικαιολογητικά    

  

37 ΑΟ5.112 
Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμόδιων οργάνων 
για την υποβολή της αίτησης στήριξης 

      
Αποφάσεις συλλογικών οργάνων (π.χ. Δημοτικά ή 
Διοικητικά Συμβούλια) 

  

38 19.2Δ_121 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό 
προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης 

      
Σχετικά πεδία Παραρτήματος Αίτησης Στήριξης «4. 
Προϋπολογισμός προτεινόμενης πράξης» 

  

39 

Η προτεινόμενη πράξη 
δύναται να υλοποιηθεί 
εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας που 
ορίζεται στην 
πρόσκληση 

ΑΟ6.111 

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 «3.10 
Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης πράξης», «3.11 
Τεκμηρίωση ετοιμότητας υλοποίησης του 
προτεινόμενου έργου» και «3.12 Προβλήματα που 
πρέπει να επιλυθούν για την υλοποίηση του 
προτεινόμενου έργου» 

  

40 

Εμπρόθεσμη υποβολή 
συμπληρωματικών / 
διευκρινιστικών 
στοιχείων 

ΑΟ7.111 
Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών 
ή διευκρινιστικών στοιχείων 

          

41 

Συμβολή με ίδιους 
πόρους στην 
υλοποίηση της πράξης 

ΑΟ2.123 
Εξετάζεται η δυνατότητα του δυνητικού δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της 
πράξης 

   

Απόφαση του Φορέα Κάλυψης Ιδίας Συμμετοχής - 
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 του Νόμιμου 
Εκπροσώπου για την Κάλυψη – Βεβαίωση 

 

42 Τεχνική Επάρκεια 19.2Δ.142 
Τεχνική Επάρκεια του Ν.4412/16 για έργα που 
υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις    

Υποβάλλονται και εξετάζονται τα αποδεικτικά 
τεκμηρίωσης τεχνικής επάρκειας σύμφωνα με το 
άρθρο 44 του Ν.4412/2016» 

 

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.  

 

 



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

  
 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές Σελίδα 9 από 47 
 

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Α/Α Κριτηρίου : 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 των ΤΟ (Τοπικών Ομάδων) 

Παρατίθεται το ακόλουθο απόσπασμα από το κεφάλαιο ‘’Η Αναπτυξιακή Στρατηγική LEADER / CLLD’’ του 
τοπικού προγράμματος: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Για να προσδιοριστεί το αναπτυξιακό όραμα και η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής παρέμβασης που 
περιλαμβάνει το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας με εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Καρδίτσας και 
αφού λάβουμε υπόψη τις απόψεις, προτάσεις και τις προσδοκίες των φορέων και του τοπικού πληθυσμού 
όπως αποτυπώνονται στο Κεφ. 1 μπορούμε να διακρίνουμε επί μέρους αναπτυξιακές προσεγγίσεις και 
τομεακές προτεραιότητες που αναδείχθηκαν και συμφωνήθηκαν στη διαβούλευση, όπως : 

 Η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας (αγρο-διατροφή, 
τουρισμός, πολιτιστικές δημιουργίες, ενέργεια, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, δομικά υλικά - 
κατασκευές), 

 Η αύξηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών, 

 Η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης ιδιαίτερα σε σημαντικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας 
π.χ. τρόφιμα, ξύλο – έπιπλο, μεταλλικά – δομικά προϊόντα, που αποτέλεσαν κλάδους αιχμής τα 
προηγούμενα χρόνια αλλά σήμερα βρίσκονται υπό πίεση 

 Η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε ειδικές και ευάλωτες 
πληθυσμιακές ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, Ρομά κ.λπ.), 

 Η ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και η διευκόλυνση πρόσβασης των αγροτών και των 
μικρών επιχειρήσεων, 

 Η αξιοποίηση και ενδυνάμωση τοπικών φορέων και θεσμών όπως η Συνεταιριστική Τράπεζα και η 
θερμοκοιτίδα συνεργατισμού, 

 Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από ενέργειες μεταφοράς γνώσης, απόκτησης 
δεξιοτήτων και κατάρτισης σε θέματα αιχμής στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας, 

 Η βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής και των προϋποθέσεων διαμονής, εργασίας, αναψυχής 
και επένδυσης σε αυτήν, 

 Η ενίσχυση του αγρο-διατροφικού τομέα με την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων ποιότητας,  

 Η διάχυση της τουριστικής κίνησης και η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, 

 Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με ενσωμάτωση ειδικών ή εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού, 

 Η διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σε επιλεγμένες περιοχές, 

 Η βιώσιμη αξιοποίηση των λιμνών Ν. Πλαστήρα, Σμοκόβου και Στεφανιάδος και των περιοχών 
φυσικού κάλλους ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (π.χ. κοιλάδα Αχελώου, περιοχές Natura), 

 Η ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων (μνημεία, παραδόσεις κ.λπ.) της περιοχής, 

 Η ενδυνάμωση της οικονομικής και χωρικής συνοχής μεταξύ πεδινού και ορεινού τμήματος, 

 Η ενσωμάτωση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στο παραγωγικό σύστημα της περιοχής για 
την αύξηση της αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών,  

 Η ισχυρή διασύνδεση τομέων και κλάδων παραγωγής μεταξύ τους, με προτεραιότητα του αγρο-
διατροφικού τομέα με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία, 

 Η ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων, δικτυώσεων, βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων αξίας και 
τοπικών αγορών παραγωγών, 

 Η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής με χωρική επέκταση των δράσεων υπέρ των ευπαθών και 
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε όλες τις περιοχές, 
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 Η δημιουργία νέων θεσμών, η βελτίωση της λειτουργίας δομών και η αλλαγή νοοτροπίας και 
συμπεριφορών των πολιτών, 

 Η ενίσχυση της ενδο- και δια-περιφερειακής συνεργασίας για μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών 
πρακτικών, 

 Η αξιοποίηση της κεντροβαρικής γεωγραφικής θέσης της περιοχής, 

 Η αξιοποίηση της γεωργικής, δασικής βιομάζας και του υδάτινου δυναμικού,   

Η προσπάθεια επίτευξης των παραπάνω αναπτυξιακών, χωρικών και τομεακών προτεραιοτήτων για να 
είναι αποτελεσματική και να έχει μετρήσιμο αποτέλεσμα, θα βασιστεί σε μια αναπτυξιακή στρατηγική 
επικεντρωμένης στους εννέα (9) στόχους του τοπικού προγράμματος: 

ΣΤ1 Αύξηση και διατήρηση απασχόλησης 
 

ΣΤ2 Ενδυνάμωση επιχειρηματικότητας 
 

ΣΤ3  Αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών 
 

ΣΤ4 Βελτίωση ελκυστικότητας, προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη της ιδιαίτερης 
πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ταυτότητας της περιοχής 
 

ΣΤ5 Ενίσχυση εξωστρέφειας, ενσωμάτωση καινοτομίας, ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων, δικτυώσεων 
και αλυσίδων αξίας προϊόντων 
 

ΣΤ6 Βελτίωση και ανάπτυξη με εναλλακτικό τρόπο παρεχόμενων βασικών υπηρεσιών προς τον τοπικό 
πληθυσμό 
 

ΣΤ7 Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση επιχειρηματικής 
κουλτούρας 
 

ΣΤ8 Αποδοτική χρήση τοπικών πόρων και δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
 

ΣΤ9 Ενθάρρυνση σε δράση νέων, γυναικών, ειδικών και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

Η επίτευξη του κάθε στόχου συμβάλλει και εξυπηρετεί μία ή περισσότερες από τις 5 θεματικές 
κατευθύνσεις που αναδύονται μέσα από την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και τη SWOT 
ανάλυση. 

Η βασική θεματική κατεύθυνση απαντά στο κυρίαρχο πρόβλημα της απώλειας επιχειρήσεων και θέσεων 
απασχόλησης της τοπικής οικονομίας και της αδυναμίας αντικατάστασής τους από νέες, καινοτόμες, 
διαφοροποιημένες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις σε κλάδους και τομείς προτεραιότητας της 
Περιφερειακής Στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3, η οποία προσδιορίζεται ως : 

Βασική  ΘΚ3  Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Οι δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις απαντούν στα προβλήματα :  

α) της μη ανταγωνιστικής και ανεπαρκούς αξιοποίησης των τοπικών πόρων του αγρο-διατροφικού τομέα, 

β) στην αδυναμία βέλτιστης αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των τουριστικών πόρων 
της περιοχής παρέμβασης,   
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γ) στο πρόβλημα της κοινωνικής συνοχής και του αποκλεισμού πληθυσμιακών ομάδων από βασικές 
υπηρεσίες και την απασχόληση,  

δ) στη μικρή συμμετοχή παραγόντων, επιχειρήσεων και πολιτών σε δικτυώσεις και συνεργασίες,  

ε) του χαμηλού βαθμού ικανοποίησης των ντόπιων για τις συνθήκες διαβίωσης και τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, 

στ) της αδυναμίας αξιοποίησης των πλούσιων πολιτιστικών στοιχείων και πόρων της περιοχής, 

οπότε προσδιορίζονται αντίστοιχα ως : 

Δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις 

ΘΚ1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα 
 

ΘΚ2 Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος 
 

ΘΚ10 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 
 

ΘΚ13 Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής 

Στην παρακάτω Μήτρα Συσχέτισης μεταξύ των Θεματικών Κατευθύνσεων και Στόχων παρουσιάζεται η 
συμβολή κάθε Στόχου και ο συντελεστής βαρύτητας στην εξυπηρέτηση των Θεματικών Κατευθύνσεων. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

/ ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΤ1 ΣΤ2 ΣΤ3 ΣΤ4 ΣΤ5 ΣΤ6 ΣΤ7 ΣΤ8 ΣΤ9 

ΘΚ1  25% 25% 50% - 50% - 25% - - 

ΘΚ2 25% 25% 25% 50% - - 25% - - 

ΘΚ3 (Βασική) 50% 50% 25% - 50% - 50% 50% - 

ΘΚ10 - - - 25% - 100% - 50% 100% 

ΘΚ13 - - - 25% - - - - - 

Για να διαμορφωθεί ο Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος ή το «Αναπτυξιακό Όραμα» για την περιοχή 
παρέμβασης, χρειάζεται η συνεργασία των ανθρώπων της γνώσης με τους ανθρώπους της παραγωγής, με 
σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων τοπικών συστημάτων παραγωγής που θα αξιοποιούν με βιώσιμο τρόπο 
τους τοπικούς πόρους, παράγοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες, συμβάλλοντας 
στην επιτάχυνση της χωρικής, οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. 

Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος της περιοχής παρέμβασης CLLD / LEADER 

Ανάπτυξη ενός βιώσιμου, ανταγωνιστικού και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλου τοπικής ανάπτυξης σε 

έναν ανοικτό και διευρυνόμενο ενδο- και δια-περιφερειακά χώρο, με αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων και του πλούσιου ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής, από τους 

ανθρώπους της παραγωγής σε συνεργασία με τους ανθρώπους της γνώσης 

Η εξέταση του συγκεκριμένου κριτηρίου γίνεται με βάση σχετική βεβαίωση του δικαιούχου στην αίτηση 
στήριξης, και με όλα όσα έχουν δηλωθεί τόσο στην Αίτηση, όσο και στο Παράρτημά της.  
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Α/Α Κριτηρίου : 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 

Εάν η προτεινόμενη πράξη εμπίπτει στις υπο-δράσεις της πρόσκλησης, σύμφωνα και με το προηγούμενο 
κριτήριο, έχει συνάφεια με τις προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020 και άρα το συγκεκριμένο κριτήριο 
εκπληρώνεται. 
 

Α/Α Κριτηρίου : 4 

19.2Δ_114: Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτής 

Υποβάλλεται σχετική Βεβαίωση με την Αίτηση Στήριξης. 

Για έργα των ΟΤΑ επιπλέον ισχύει ότι, η πράξη προβλέπεται στο σχετικό περιφερειακό ή δημοτικό 
σχεδιασμό (στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Περιφερειών/Δήμων). Για την εξέταση του κριτηρίου 
υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο σχετικό απόσπασμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας/Δήμου. Επίσης, 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 μετά από 
εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του δυνητικού δικαιούχου στην οποία θα αναλύεται η σκοπιμότητα της 
προτεινόμενης πράξης. 

Για τους ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαιτείται απόφαση Δ.Σ. η οποία βεβαιώνει ότι 
η πράξη εξυπηρετεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτής.   
 

Α/Α Κριτηρίου : 5 

19.2Δ_130: Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 
προκηρυσσόμενης υπο-δράσης 

Εξετάζεται εάν η πρόταση (Αίτηση Στήριξης, Παράρτημα Αίτησης Στήριξης, Δικαιολογητικά) είναι σύμφωνη 
με τα περιγραφόμενα που περιλαμβάνονται στον παρόντα Οδηγό (ανάλογα με την σχετιζόμενη εκάστοτε 
υπο-δράση). 
 

Α/Α Κριτηρίου : 7 

19.2Δ_124: Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο 

Υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Για έργα των ΟΤΑ και των φορέων τους, επιπλέον εξετάζεται ο 
προϋπολογισμός που θα πρέπει να συνταχθεί με βάση τα τιμολόγια των δημοσίων έργων, ενώ για τους 
λοιπούς φορείς επιπλέον εξετάζεται ο προϋπολογισμός του Παραρτήματος της Αίτησης Στήριξης. 
Εξετάζονται επίσης (πέραν της Υπεύθυνης Δήλωσης και του Π/Υ) και τα λοιπά στοιχεία που υποβάλλονται. 
 

Α/Α Κριτηρίου : 10 

19.2Δ_116: Να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών δαπανών (εκτός των έργων που 
υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων έργων) 

Γίνεται εφαρμογή του Πίνακα Τιμών Μονάδος κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού των κτηριακών 
εργασιών, και Οικονομικές Προσφορές για τις λοιπές δαπάνες.  

Προσκομίζονται οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών υποδομών. Εφόσον το 
μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος αυτών υπερβαίνει σε αξία τα 1.000,00 €, απαιτούνται τρεις (3) 
συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία (1). Οι συγκρίσιμες προσφορές 
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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. 
 

Α/Α Κριτηρίου : 13 

19.2Δ_133: Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης 
προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο:  

Σε περίπτωση που έχει γίνει υποβολή Πρότασης/Αίτησης υποψηφιότητας για ένταξη σε κάποιο άλλο 
πρόγραμμα, θα πρέπει να το δηλώσετε σχετικά με Υπεύθυνη Δήλωση. 
 

Α/Α Κριτηρίου : 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 

Το κριτήριο πληρείται εφόσον πληρούνται τα κριτήρια: ΑΟ2.121, 19.2Δ-139, ΑΟ2.120, 19.2Δ_117, 
19.2Δ_118, ΑΟ2.118 
 

Α/Α Κριτηρίου : 15 

ΑΟ2.121: Εξετάζεται η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις Δημόσιες Συμβάσεις 

Πράξεις που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 53, 55 και 56 του Καν. 651/14, είναι δυνατόν να 
υποβληθούν για χρηματοδότηση μετά την δημοπράτηση ή/και την συμβασιοποίηση τους καθώς και μετά 
την έναρξη της υλοποίησης τους, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν περατωθεί φυσικά ούτε εκτελεσθεί 
πλήρως.  

Στις περιπτώσεις έργων που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, ο έλεγχος νομιμότητας σταδίων 
δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης θα πραγματοποιείται κατά τον διοικητικό έλεγχο του 
1ου αιτήματος πληρωμής (άρθρο 13 της ΥΑ 13215/30-11-2017) και σε περίπτωση διαπίστωσης 
παρατυπίας ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης.  

Διευκρινίζεται ότι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί προ του χρόνου έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών 
(οριστική υποβολή αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΑΑ) είναι μη επιλέξιμες. Στην περίπτωση έργου με σύμβαση 
πρέπει με την αίτηση στήριξης να υποβληθεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, στοιχεία που αποτυπώνουν την 
φυσική και οικονομική πρόοδο του έργου και φωτογραφική αποτύπωση του 
 

Α/Α Κριτηρίου : 16 

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) 

Να ληφθούν υπόψη τα αναγραφόμενα στο στοιχείο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» του Παραρτήματος της Αίτησης Στήριξης. 

Εφόσον οι οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, δεν έχουν υποβληθεί με την αίτηση στήριξης, 
τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου από την Απόφαση Ένταξης του έργου, ενώ δεν 
επιτρέπεται η υπέρβαση του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης που περιλήφθηκε στην αίτηση 
στήριξης. Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης. 
 

Α/Α Κριτηρίου : 17 

Α02.119: Εξετάζεται η συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με του κανόνες του ανταγωνισμού και 
των κρατικών ενισχύσεων  
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Στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4 μπορούν να ενισχυθούν πράξεις δημόσιου, τοπικού χαρακτήρα. Στις 
περιπτώσεις που οι πράξεις αυτές δεν εμπίπτουν στους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων η ενίσχυσή 
τους γίνεται βάσει του άρθρου 61 του Καν. (Ε.Ε.) 1305/2013 και το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100%, εκτός 
των περιπτώσεων όπου παράγονται έσοδα, όπου και για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η εξέταση 
επιλέξιμων δαπανών και κέρδους επένδυσης (παρ. 7β, άρθρο 61 Καν. Ε.Ε. 1303/2013).  

Στις περιπτώσεις όπου μία πράξη εμπίπτει στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων εξετάζεται η δυνατότητα 
ενίσχυσής της δυνάμει του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014 (άρθρα 53, 55, 56). Για την εκπλήρωση του κριτηρίου:  

α) συμπληρώνεται από την ΟΤΔ η «Λίστα Ελέγχου για την Ύπαρξη Κρατικής Ενίσχυσης» (η οποία 
παρατίθεται στο παράρτημα της πρόσκλησης για λόγους ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων)  

β) για πράξεις Πολιτισμού συμπληρώνονται από τους δυνητικούς δικαιούχους κατά την υποβολή της 
Αίτησης Στήριξης, και ελέγχονται από την ΟΤΔ στο πλαίσιο της αξιολόγησής της πράξης, το 
ερωτηματολόγιο ΚΕ Έργων σύγχρονου πολιτισμού και το Ερωτηματολόγιο ΚΕ Έργων πολιτισμού που 
περιλαμβάνονται στα συνημμένα της Πρόσκλησης. 
 

Α/Α Κριτηρίου : 18 

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

Εξετάζεται αν πληρείται ο «χαρακτήρας κινήτρου» και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη 
εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης από τον δυνητικό δικαιούχο 
(η έννοια της έναρξης εργασιών στον ορισμό 23 του άρθρου 2 του Καν. 651/2014). Επίσης, όταν το 
προτεινόμενο σχέδιο αφορά σε εκσυγχρονισμό εξετάζεται αν αφορά σε «αρχική επένδυση» (ορισμός 49 
άρθρου 2 Καν. 651/2014). 
 

Α/Α Κριτηρίου : 19 

ΑΟ2.120: Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με 
τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της αριθμ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ για την έγκριση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020. Για την αξιολόγηση του 
κριτηρίου συμπληρώνεται από το δυνητικό δικαιούχο, στο πλαίσιο του Παραρτήματος της τυποποιημένης 
αίτησης στήριξης, πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ανωτέρω 
ΚΥΑ. 

Επιπρόσθετα σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δεν έχει εγκεκριμένη ΜΠΕ και την σχετική 
απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, θα πρέπει να 
συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δεσμεύεται ότι θα τηρεί το αντίστοιχο κριτήριο 
επιλεξιμότητας (19.2Δ_117, ΑΟ2.120), να δηλώνει ότι η προτεινόμενη πράξη συμμορφώνεται με τις 
κατευθύνσεις της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και ότι θα προσκομίσει 
τις σχετικές αδειοδοτήσεις, εντός εξαμήνου από την απόφαση ένταξης του έργου, με τον κίνδυνο 
ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της αριθμ. 13215/30-11-2017 
ΥΑ.  

Συνεπώς το ερωτηματολόγιο θα συμπληρώνεται ανάλογα με το περιεχόμενο της αίτησης στήριξης και της 
συνημμένης Υπεύθυνης Δήλωσης. 
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Α/Α Κριτηρίου : 20 

19.2Δ_117: Να λαμβάνουν υπόψη την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και τους στόχους της αειφόρου 
ανάπτυξης 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με 
τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της αριθμ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ για την έγκριση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020. Για την αξιολόγηση του 
κριτηρίου συμπληρώνεται από το δυνητικό δικαιούχο, στο πλαίσιο του Παραρτήματος της τυποποιημένης 
αίτησης στήριξης, πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ανωτέρω 
ΚΥΑ. 

Επιπρόσθετα σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δεν έχει εγκεκριμένη ΜΠΕ και την σχετική 
απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, θα πρέπει να 
συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δεσμεύεται ότι θα τηρεί το αντίστοιχο κριτήριο 
επιλεξιμότητας (19.2Δ_117, ΑΟ2.120), να δηλώνει ότι η προτεινόμενη πράξη συμμορφώνεται με τις 
κατευθύνσεις της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και ότι θα προσκομίσει 
τις σχετικές αδειοδοτήσεις, εντός εξαμήνου από την απόφαση ένταξης του έργου, με τον κίνδυνο 
ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της αριθμ. 13215/30-11-2017 
ΥΑ.  

Συνεπώς το ερωτηματολόγιο θα συμπληρώνεται ανάλογα με το περιεχόμενο της αίτησης στήριξης και της 
συνημμένης Υπεύθυνης Δήλωσης. 
 

Α/Α Κριτηρίου : 22 

ΑΟ2.118: Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με 
αναπηρία 

Εξετάζεται πως η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. 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.  

Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετικά στοιχεία/προβλέψεις της μελέτης, ενώ παράλληλα 
υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο, στο πλαίσιο του Παραρτήματος της τυποποιημένης αίτησης 
στήριξης, έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. 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 εξέταση του κριτηρίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την 
εξειδίκευση του κριτηρίου: «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία» (βλ. 
Παραρτήματα Πρόσκλησης). 
 

Α/Α Κριτηρίου : 23 

ΑΟ2.122: Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της πράξης 

Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει, στο πλαίσιο του Παραρτήματος της τυποποιημένης αίτησης στήριξης, 
να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα αξιοποιηθούν (π.χ. σε περίπτωση 
πράξης υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία, ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να 
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αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων / δομών / μηχανισμών λειτουργίας και να υποβάλει τα 
απαραίτητα στοιχεία / τεκμήρια (π.χ. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και 
συντήρησης της πράξης) ή να προβλέπει τις 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. 

Σε περίπτωση πράξεων που δεν έχουν λειτουργία θα πρέπει να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων 
 

Α/Α Κριτηρίου : 25 

ΑΟ2.124 : Εξετάζονται λοιποί όροι επιλεξιμότητας εφόσον ορίζονται στην πρόσκληση 

Για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, και σε περιπτώσεις που οι οριστικές μελέτες και τα 
τεύχη δημοπράτησης, δεν έχουν υποβληθεί με την αίτηση στήριξης, τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
εντός εξαμήνου από την Απόφαση Ένταξης του έργου, ενώ δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του 
προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης που περιλήφθηκε στην αίτηση στήριξης. Σε αντίθετη 
περίπτωση ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης. 

Για τα έργα που αφορούν σε αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση και ανάδειξη οικισμού ή τμήματος 
αυτού, θα πρέπει να υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή 
ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται στα συνημμένα της 
πρόσκλησης. Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά 
δίκτυα (όπως ύδρευσης, αποχέτευσης). 
 

Α/Α Κριτηρίου : 27 

ΑΟ3.112: Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του 
έργου 

Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης όπως κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων, κλπ 
που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. (π.χ. Κανονισμός Λειτουργίας σε 
ισχύ / ΦΕΚ Σύστασης και τροποποιήσεις του / Καταστατικό σε ισχύ / Σχέδιο καταστατικού για τα υπό 
ίδρυση ΝΠ). 
 

Α/Α Κριτηρίου : 31 

19.2Δ_120: Να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη λειτουργία ή τη συντήρηση όπου 
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. 

Σε περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης είναι διαφορετικός από τον δικαιούχο 
να υποβληθεί σύμφωνη γνώμη του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης για το περιεχόμενο της 
πρότασης. 
 

Α/Α Κριτηρίου : 32 

19.2Δ_122: Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της 
πρότασης (επιπλέον βλέπε Πίνακα Δ2) 

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: 
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1. η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες ενέργειες που δεν συνδέονται 
μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, 

2. η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε 
μετά από φυσική καταστροφή, 

3. η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου για την ίδια φύση της 
επένδυσης ή θα προκύψει από δάνειο για την υλοποίηση της πρότασης. 

Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν υποδομές απαιτούνται 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, τουλάχιστον εννιά (9) έτη από την 
δημοσιοποίηση της πρόσκλησης. 

Κατά την υποβολή φακέλου συμμετοχής, στα πλαίσια 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. 
 

Α/Α Κριτηρίου : 33 

ΑΟ5.113: Εξετάζονται λοιπά στοιχεία που αφορούν την επαρκή πληρότητα και ωριμότητα της 
προτεινόμενης πράξης:  

Εξετάζεται η επαρκής συμπλήρωση των Πινάκων Δ1, Δ2, καθώς και η προσκόμιση των λοιπών 
απαιτούμενων δικαιολογητικών. 
 

Α/Α Κριτηρίου : 34 

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: 

Για τα έργα που αφορούν σε αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση και ανάδειξη οικισμού ή τμήματος 
αυτού, θα πρέπει να υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή 
ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται στα συνημμένα της 
πρόσκληση. Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά 
δίκτυα (όπως ύδρευσης, αποχέτευσης). 
 

Α/Α Κριτηρίου : 35 
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.  
 

Α/Α Κριτηρίου : 36 

ΑΟ5.111: 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 στη σχετική πρόσκληση  και ειδικότερα: 

 Αίτηση στήριξης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δυνητικού δικαιούχου, στην οποία, 
μεταξύ άλλων, βεβαιώνεται:  
- η μη χρηματοδότηση της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο Πρόγραμμα στο πλαίσιο 

της τρέχουσας ή της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 
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- η παραγωγή ή η μη παραγωγή εσόδων μετά την ολοκλήρωσης της πράξης ή κατά τη διάρκεια 
υλοποίησής της. 

 Απόφαση αρμοδίων ή και συλλογικών οργάνων 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). 

 Δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον Οδηγό Διοικητικού Ελέγχου 

 Λοιπά στοιχεία που αφορούν την επαρκή πληρότητα και ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης. 
  

Α/Α Κριτηρίου : 38 

19.2Δ_121: Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο υπόδειγμα 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.  

Για τους ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εξετάζεται εάν έχει συνταχθεί ο 
προϋπολογισμός των κτιριακών εργασιών με βάση τις τιμές μονάδας του Πίνακα Τιμών Μονάδας, και εάν 
έχουν υποβληθεί προτιμολόγια / προσφορές για τις λοιπές δαπάνες. 
 

Α/Α Κριτηρίου : 39 

ΑΟ6.111: 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 

Ειδικότερα, 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 κ.λπ.), 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.  

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης περιλαμβάνεται στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης. 
 

Α/Α Κριτηρίου : 40 

ΑΟ7.111: Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων 

Στην περίπτωση που ζητήθηκε η υποβολή από το δυνητικό δικαιούχο συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών στοιχείων εξετάζεται αν αυτά υποβλήθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας. 

Α/Α Κριτηρίου : 41 

ΑΟ2.123: Συμβολή με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της πράξης 

Το κριτήριο εξετάζεται μόνο στην περίπτωση που δημιουργείται χρηματοδοτικό κενό από την 
χρηματοοικονομική ανάλυση. Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, σε ότι αφορά τη πράξη, μπορεί να 
προέρχεται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή/και συνδυασμό τους. Η απόδειξη της ιδιωτικής 
συμμετοχής δύναται να τεκμηριώνεται, είτε με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, είτε με 
σχετικό τραπεζικό έγγραφο. Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση ή οποιοδήποτε αποδεικτικό κάλυψης 
της ιδίας συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τη 
λήψη αποφάσεων. 
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Α/Α Κριτηρίου : 42 

19.2Δ_142: Τεχνική επάρκεια 

Η τεχνική επάρκεια του φορέα εξετάζεται ανάλογα με το είδος της πράξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 44 του Ν. 4412/16. Για τους φορείς που δε συνάπτουν Δημόσια Σύμβαση απαιτείται η υποβολή 
σχεδίου / πλαισίου υλοποίησης παρακολούθησης και εποπτείας του έργου από το οποίο προκύπτουν τα 
όργανα λήψης αποφάσεων, η διαδικασία επιλογής προμηθευτών, κ.λπ. Εάν η Τεχνική Υπηρεσία δεν 
πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας, η διαδικασία σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων 
συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της διενεργούνται με προγραμματική σύμβαση από την 
τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικίας περιφέρειας ή από άλλη 
τεχνική υπηρεσία φορέων του κεντρικού δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση αυτή στο αίτημα στήριξης 
επισυνάπτονται πίνακας στελέχωσης τεχνικής υπηρεσίας, σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των 
δύο φορέων και σχέδιο προγραμματικής σύμβασης σε συμφωνία με το άρθρο 44 του Ν. 4412/2016. 
Επισημαίνεται ότι εντός εξαμήνου θα πρέπει να υποβληθεί υπογεγραμμένη η υπόψη προγραμματική 
σύμβαση μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η τεχνική επάρκεια. Η μη προσκόμιση στο ανωτέρω χρονικό 
διάστημα δημιουργεί κίνδυνο ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
με Α.Π. 13215/30-11-2017 ΥΑ. 
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3. Υπο-δράση 19.2.4.1  

 

Τίτλος Δράσης Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος Υπο-Δράσης 
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός 
οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα 
δημόσια κτίρια 

Κωδικός Υπο-Δράσης 19.2.4.1 

Νομική Βάση Άρθρο 20 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 56 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης 

Η υποδράση αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να υλοποιηθούν βάσει της 
υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και 
υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων. Στην παρούσα υποδράση 
δύναται να ενταχθούν και λοιπές σχετικές πράξεις, οι οποίες υλοποιούνται εντός οικισμών και αφορούν σε βασικές 
υποδομές για την βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού.  

Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πράξεις όπως:  

 Δημιουργία συμπληρωματικών υποδομών για την επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, 
(π.χ. αντλιοστάσια, συστήματα εξοικονόμησης ύδατος, συστήματα χλωρίωσης), μη συμπεριλαμβανομένης της 
αντικατάστασης των δικτύων. 

 Ανάπτυξη πιλοτικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων (π.χ. ανακύκλωση, επανάχρηση, 
κομποστοποίηση). 

 Εξοικονόμηση ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια (π.χ. Δημαρχεία, Σχολεία, πολιτιστικά κέντρα, 
παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, κ.λπ.). 

 Διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών 

Για τις επιλέξιμες δαπάνες των ενισχυόμενων πράξεων της υπο-δράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται 
μέχρι 600.000 €. 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται:  

α) για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και δεν παράγουν έσοδα 100% (Καν. ΕΕ 
1305/2013, άρθρο 61),  

β) για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και παράγουν έσοδα το ποσό της επιχορήγησης 
δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης, και το 
ποσοστό επιχορήγησης προκύπτει έπειτα από χρηματοοικονομική ανάλυση, έως 100% (Καν. ΕΕ 1303/2013, άρθρο 61, 
παρ. 7β). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Η υπο-δράση εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα την ΘΚ10 «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του 
τοπικού πληθυσμού». 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Δ.Δ. 100 %  

 
Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 80.000,00 1,12% 0,93% 

Δημόσια Δαπάνη 80.000,00 1,65% 1,27% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή εφαρμογής 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης (σύνολο των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων της 
Π.Ε. Καρδίτσας με εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Δ.Κ. Καρδίτσας) 

Δικαιούχοι 

Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 
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Κριτήρια επιλογής υπο-δράσης 19.2.4.1 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-100) 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 
ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

1 19.2Δ_111 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που εξυπηρετούνται με 
την υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

15% 

15 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 10,5 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 4,5 

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

0 0 

2 19.2Δ_113 Αναγκαιότητα της πράξης  
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 100 

10% 
10 

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 0 0 

3 19.2Δ_117* 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
10% 

5 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 5 

4 19.2Δ_119 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

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

100 

10% 

10 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50 5 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 0 

5 19.2Δ_120 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 100 

15% 

15 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 9 

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

30 4,5 

Τίποτα από τα ανωτέρω 0 0 



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

  
 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές Σελίδα 22 από 47 
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-100) 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 
ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

6 19.2Δ_121 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) 
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 

100 

10% 

10 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται 0 0 

7 19.2Δ_122 
Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με 
την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 

10% 

10 

Mειονεκτική 50 5 

Λοιπές περιοχές 0 0 

8 19.2Δ_124 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή 
πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 100 
10% 

10 

Όχι 0 0 

9 19.2Δ_132 Προστασία περιβάλλοντος  

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

100 
10% 

10 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο του 5% 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
 

100%  

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
  

100 

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

30 

* το κριτήριο 19.2Δ_117 βαθμολογείται αθροιστικά 

 

 

 

 



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

  
 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές Σελίδα 23 από 47 
 

4. Υπο-δράση 19.2.4.2  

Τίτλος Δράσης Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος Υπο-Δράσης 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον 
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, 
αγροτικά ιατρεία) 

Κωδικός Υπο-Δράσης 19.2.4.2 

Νομική Βάση Άρθρο 20 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 55 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης 

Η υπο-δράση αφορά τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. 

Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πράξεις όπως:  

 Παιδικοί σταθμοί και αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας 

 Αγροτικά ιατρεία (στο πλαίσιο της εγκεκριμένης εθνικής στρατηγικής πρωτοβάθμιας υγείας) 

 Χώροι στέγασης κοινωνικών παντοπωλείων - ιατρείων - φαρμακείων 

 Δημιουργία ή εκσυγχρονισμός Κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων και υποδομών ΚΑΠΗ 

 Δημιουργία πολύ-λειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών (π.χ. Κέντρα Νεότητας) 

 Κέντρα και δομές συμβουλευτικής υποστήριξης για διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για ΑμεΑ, 
ανέργους ή μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

 Αθλητικοί χώροι 

 Δημόσιες τοπικές υποδομές για την προώθηση και εμπορία τοπικών αγροτικών ή άλλων προϊόντων (π.χ. τοπικές 
/ δημοτικές αγορές, αγορές παραγωγών) 

 
Για τις επιλέξιμες δαπάνες των ενισχυόμενων πράξεων της υπο-δράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται 
μέχρι 600.000 €. 
 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται:  

α) για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και δεν παράγουν έσοδα 100% (Καν. ΕΕ 
1305/2013, άρθρο 61), 

β) για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και παράγουν έσοδα το ποσό της 
επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της 
επένδυσης, και το ποσοστό επιχορήγησης προκύπτει έπειτα από χρηματοοικονομική ανάλυση, έως 100% (Καν. ΕΕ 
1303/2013, άρθρο 61, παρ. 7β), 

γ) για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό 
της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της 
επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων 
προβλέψεων και το ποσοστό επιχορήγησης προκύπτει έπειτα από χρηματοοικονομική ανάλυση, έως 100% (Καν. ΕΕ 
651/2014, άρθρα 53, 55, 56). Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το 
μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Η υπο-δράση εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα την ΘΚ10 «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του 
τοπικού πληθυσμού». 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  Δ.Δ. 100 %  

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Υπο-μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 90.000,00 1,26% 1,05% 

Δημόσια Δαπάνη 90.000,00 1,86% 1,43% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00% 0,00% 



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

  
 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές Σελίδα 24 από 47 
 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 
Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης (σύνολο των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων της 
Π.Ε. Καρδίτσας με εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Δ.Κ. Καρδίτσας) 
 

Δικαιούχοι 

 
Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 
 



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

  
 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές Σελίδα 25 από 47 
 

Κριτήρια επιλογής υπο-δράσης 19.2.4.2 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-100) 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 
ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

1 19.2Δ_111 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που εξυπηρετούνται 
με την υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

15% 

15 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 10,5 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 4,5 

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

0 0 

2 19.2Δ_113 Αναγκαιότητα της πράξης  
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 100 

10% 
10 

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 0 0 

3 19.2Δ_117* 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
10% 

5 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 5 

4 19.2Δ_119 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

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

100 

10% 

10 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 5 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 0 

5 19.2Δ_120 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 

15% 

15 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 9 

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

30 4,5 

Τίποτα από τα ανωτέρω 0 0 



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

  
 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές Σελίδα 26 από 47 
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-100) 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 
ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

6 19.2Δ_121 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο 
κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 

100 
10% 

10 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται 0 0 

7 19.2Δ_122 
Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα 
με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 

10% 

10 

Mειονεκτική 50 5 

Λοιπές περιοχές 0 0 

8 19.2Δ_124 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή 
πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 100 
10% 

10 

Όχι 0 0 

9 19.2Δ_132 Προστασία περιβάλλοντος  

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

100 

10% 

10 

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

0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
 

100%  

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

  100 

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

  30 

* το κριτήριο 19.2Δ_117 βαθμολογείται αθροιστικά 

 

 

 



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

  
 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές Σελίδα 27 από 47 
 

5. Υπο-δράση 19.2.4.3:  

Τίτλος Δράσης Βασικές υπηρεσίες και Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος Υπο-Δράσης 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, 
ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές 
μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή 
προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές) 

Κωδικός Υπο-Δράσης 19.2.4.3 

Νομική Βάση Άρθρο 20 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης 

Η υπο-δράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της 
περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας. 
Παράλληλα, μέσω της υποδράσης μπορούν να υλοποιηθούν πράξεις οι οποίες αφορούν στην τουριστική προβολή 
και εξυπηρέτηση της περιοχής εφαρμογής όπως η δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων 
τουριστικής πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, 
δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους. Οι 
πράξεις που θα ενταχθούν μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και με ιδιωτικές επενδύσεις. 

Στην παρούσα υπο-δράση δύναται να ενταχθούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πράξεις όπως:  

 Σήμανση αξιοθέατων, μνημείων και άλλων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος  

 Ποδηλατικές διαδρομές  

 Περιπατητικές διαδρομές, μονοπάτια σε περιοχές με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον ή με αξιοσημείωτα 
χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως γεφύρια, μύλοι, πατητήρια, βρύσες κ.α. 

 Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης  

 Δημιουργία ή / και εξοπλισμός παιδικών χαρών 

 Έργα αποκατάστασης - ανάδειξης πάρκων και περιαστικών αλσυλλίων  

 Δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών για επισκέπτες/τουρίστες (π.χ. καταφύγια, θέσεις θέας 
παρατηρητήρια, και υπαίθριας αναψυχής, κατασκηνωτικοί χώροι) συμπεριλαμβανομένου και συναφούς 
εξοπλισμού εξυπηρέτησης, ασφάλειας, προσβασιμότητας πυρόσβεσης, αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών κ.α. 

 Ενέργειες προβολής και προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής όπως δημιουργία 
ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού κ.α. 

Στο πλαίσιο της υπο-δράσης οποιαδήποτε πράξη τουριστικής φύσης ενταχθεί θα πρέπει να στοχεύει αποκλειστικά 
στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών (π.χ. σημεία πληροφόρησης) και όχι στην προβολή της περιοχής με στόχο της 
αύξηση της επισκεψιμότητας (παρά μόνο αιτιολογημένα σε τοπικό επίπεδο) ή την προβολή προϊόντων που 
συνδέονται και εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα. 

Επίσης, στο πλαίσιο της υπο-δράσης προκειμένου να αναπλασθούν, να αναδειχθούν και να διασωθεί ο χαρακτήρας 
των οικισμών της περιοχής μπορούν να υλοποιηθούν και έργα βελτίωσης ή ανάπλασης δημόσιων κοινοχρήστων 
χώρων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι : 

 Η επισκευή, επέκταση και βελτίωση πλατειών οικισμών  

 Η επισκευή πλακόστρωτων δρόμων (καλντερίμια), η πεζοδρόμηση δρόμων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος 

 Η διαμόρφωση εισόδων οικισμών (κατασκευή πεζοδρομίου, φωτισμός) και χώρων στάθμευσης με σχετική 
σήμανση κοντά σε σημεία απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων (καλντερίμια, πεζόδρομοι) 

 Η δημιουργία νέων και η βελτίωση υφιστάμενων χώρων πρασίνου  

Με την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικής μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή 
ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού. 

Για τις επιλέξιμες δαπάνες των ενισχυόμενων πράξεων της υπο-δράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται 
μέχρι 600.000 €, ενώ στην περίπτωση πράξεων άυλου χαρακτήρα μέχρι 50.000 €. 
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Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται:  

α) για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και δεν παράγουν έσοδα 100% (Καν. ΕΕ 
1305/2013, άρθρο 61),  

β) για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και παράγουν έσοδα το ποσό της 
επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της 
επένδυσης, και το ποσοστό επιχορήγησης προκύπτει έπειτα από χρηματοοικονομική ανάλυση, έως 100% (Καν. ΕΕ 
1303/2013, άρθρο 61, παρ. 7β). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Η υπο-δράση εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα την ΘΚ2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και 
ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος». 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
Δ.Δ. 100 %  

 
Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 945.000,00 13,28% 11,03% 

Δημόσια Δαπάνη 945.000,00 19,48% 15,00% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή εφαρμογής 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης (σύνολο των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων της 
Π.Ε. Καρδίτσας με εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Δ.Κ. Καρδίτσας). 

 

Δικαιούχοι 

Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 
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Κριτήρια επιλογής υπο-δράσης 19.2.4.3 
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-
100) 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 
(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

1 19.2Δ_111 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που εξυπηρετούνται με 
την υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

15% 

15 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 10,5 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 4,5 

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

0 0 

2 19.2Δ_113 Αναγκαιότητα της πράξης  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 100 

5% 

5 

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 0 0 

3 19.2Δ_117* 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
10% 

5 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 5 

4 19.2Δ_118 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων 
για την έναρξη υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου (εφ' όσον 
απαιτούνται) 

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

0-100 10% 0-10 

5 19.2Δ_119 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

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

100 

10% 

10 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 5 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 0 
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Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-
100) 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 
(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

6 19.2Δ_120 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 100 

15% 

15 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 9 

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

30 4,5 

Τίποτα από τα ανωτέρω 0 0 

7 19.2Δ_121 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο 
κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 

100 
10% 

10 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται 0 0 

8 19.2Δ_122 
Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με 
την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 

5% 

5 

Mειονεκτική 50 2,5 

Λοιπές περιοχές 0 0 

9 19.2Δ_124 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή 
πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 100 
10% 

10 

Όχι 0 0 

10 19.2Δ_132 Προστασία περιβάλλοντος  

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

100 

10% 

10 

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

0 0 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 
100%  

 
 ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
  100 

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

  
30 

* το κριτήριο 19.2Δ_117 βαθμολογείται αθροιστικά 
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6. ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4:  

Τίτλος Δράσης Βασικές υπηρεσίες και Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος Υπο-Δράσης Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Κωδικός Υπο-Δράσης 19.2.4.4 

Νομική Βάση Άρθρο 20 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 53 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης 

 

Η υπο-δράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής εφαρμογής, τα 
οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να 
συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα 
η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις 
άυλου χαρακτήρα. 

Στην παρούσα υπο-δράση δύναται να ενταχθούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πράξεις όπως:  

 Παραδοσιακές πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανταμώματα, πανηγύρια, αναβίωση εθίμων, όπως π.χ. γιορτή κρασιού, 
γιορτή καραγκούνικης πίτας, γιορτή τσίπουρου, τα ανταμώματα, τα καλοκαιρινά τοπικά πανηγύρια, τα 
‘’Ρογκατσάρια’’, η ‘’Γουρνοχαρά’’, τα ‘’Κούλουμα’’, τα ‘’Καραϊσκάκεια’’, οι Πασχαλινές εκδηλώσεις σε όλες τις 
τοπικές κοινότητες κ.α. 

 Πολιτιστικά δρώμενα (τραγουδιού, παραδοσιακών χορών, θεάτρου, κ.α.) όπως π.χ. το φεστιβάλ λίμνης Ν. 
Πλαστήρα ή τα πολιτιστικά καλοκαίρια 

 Περιοδικές εκθέσεις (ζωγραφικής, φωτογραφίας, λαογραφίας, τοπικών προϊόντων κ.λπ.) και πολιτιστικοί 
διαγωνισμοί με θεματολογία σχετική με την παράδοση και τον πολιτισμό της περιοχής 

 Αθλητικές τοπικές εκδηλώσεις, όπως π.χ. ο Πλαστήριος ή Τιτάνιος δρόμος, ο κολυμβητικός διάπλους της λίμνης, 
οι ποδηλατοδρομίες, οι αγώνες ορεινού τρεξίματος κ.α.). 

Οι εκδηλώσεις που θα ενταχθούν πρέπει να έχουν ως στόχο τη διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών / 
λαογραφικών κ.λπ. στοιχείων της περιοχής και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση 
προβολή ιδιωτικών συμφερόντων. 

Για τις επιλέξιμες δαπάνες των ενισχυόμενων πράξεων της υπο-δράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται 
μέχρι 50.000 € (καθώς αφορά την υλοποίηση ενεργειών άυλου χαρακτήρα). 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται:  

α) για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και δεν παράγουν έσοδα 100% (Καν. ΕΕ 
1305/2013, άρθρο 61), 

β) για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και παράγουν έσοδα το ποσό της 
επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της 
επένδυσης, και το ποσοστό επιχορήγησης προκύπτει έπειτα από χρηματοοικονομική ανάλυση, έως 100% (Καν. ΕΕ 
1303/2013, άρθρο 61, παρ. 7β), 

γ) για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό 
της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της 
επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων 
προβλέψεων και το ποσοστό επιχορήγησης προκύπτει έπειτα από χρηματοοικονομική ανάλυση, έως 100% (Καν. ΕΕ 
651/2014, άρθρα 53, 55, 56). Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το 
μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Η υπο-δράση εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα την ΘΚ13 «Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της 
περιοχής». 
 
 
 



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

  
 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές Σελίδα 32 από 47 
 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Δ.Δ. 100 %  

 
Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 60.000,00 0,84% 0,70% 

Δημόσια Δαπάνη 60.000,00 1,24% 0,95% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή εφαρμογής 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης (σύνολο των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων της 
Π.Ε. Καρδίτσας με εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Δ.Κ. Καρδίτσας). 
 

Δικαιούχοι 

Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

  
 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές Σελίδα 33 από 47 
 

Κριτήρια επιλογής υπο-δράσης 19.2.4.4 
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-
100) 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 
(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

1 19.2Δ_111 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που εξυπηρετούνται με 
την υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

15% 

15 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 10,5 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 4,5 

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

0 0 

2 19.2Δ_116 Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους 

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

10% 

10 

5 < 100*(αιτούμενο - εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 6 

10 < 100*(αιτούμενο - εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 3 

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

3 19.2Δ_117* 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
5% 

2,5 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 2,5 

4 19.2Δ_118 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων 
για την έναρξη υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου (εφ' όσον 
απαιτούνται) 

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

0-100 10% 0-10 

5 19.2Δ_119 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

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

100 

10% 

10 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 5 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 0 

6 19.2Δ_121 Σύσταση Φορέα 
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο 
κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 

100 10% 10 



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

  
 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές Σελίδα 34 από 47 
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-
100) 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 
(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται 0 0 

7 19.2Δ_122 
Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με 
την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 

10% 

10 

Mειονεκτική 50 5 

Λοιπές περιοχές 0 0 

8 19.2Δ_124 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή πιλοτικών 
καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 100 
10% 

10 

Όχι 0 0 

9 19.2Δ_127* 
Φύση / Αντικείμενο εκδήλωσης που 
συνδέεται με ιστορία και τοπικά 
δρώμενα 

Πολιτιστικό γεγονός 40 

10% 

4 

Ιστορικό γεγονός 40 4 

Αθλητικό γεγονός 20 2 

10 19.2Δ_128 
Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο 
πλαίσιο του παρόντος σχεδίου 
χρηματοδότησης 

Διοργάνωση για 4 και άνω έτη 100 

10% 

10 

Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη 50 5 

Διοργάνωση για 1 έτος 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
 

100%  

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

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

* τα κριτήρια 19.2Δ_117  και 19.2Δ_127 βαθμολογούνται αθροιστικά 

 



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

  
 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές Σελίδα 35 από 47 
 

7. Υπο-δράση 19.2.4.5:  

Τίτλος Δράσης Βασικές υπηρεσίες και Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος Υπο-Δράσης 

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 κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / 
συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, 
γεφύρια) 

Κωδικός Υπο-Δράσης 19.2.4.5 

Νομική Βάση Άρθρο 20 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 53 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης 

Η υπο-δράση αφορά τη 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. 

Στην παρούσα υπο-δράση δύναται να ενταχθούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πράξεις όπως:  

 Ανοικτά Θέατρα και αίθουσες συναυλιών - εκδηλώσεων  

 Πολιτιστικά κέντρα, θερμοκοιτίδες πολιτισμού και πολυλειτουργικές συνεδριακές υποδομές με πολιτιστικό 
χαρακτήρα 

 Θεατρικά, καλλιτεχνικά εργαστήρια ή εργαστήρια τέχνης, ωδεία εκμάθησης παραδοσιακών και σύγχρονων 
οργάνων 

 Αρχεία, βιβλιοθήκες με αναγνωστήρια και αίθουσες για χρήση ΤΠΕ 

 Μουσεία, εκθετήρια – συλλογές 

 Ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων / και αντίστοιχων άλλων φορέων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, 
παραδοσιακών φορεσιών, σκηνικών, κ.λπ. 

 Κέντρα περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

 Ενέργειες για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων 
ενημέρωσης, πληροφόρησης και δημοσιότητας, ψηφιακές εφαρμογές, δικτύωση φορέων, διοργάνωση 
συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης) 

 Ηλεκτρονικές εφαρμογές, έντυπες, ψηφιακές και ηλεκτρονικές εκδόσεις (συμπεριλαμβανομένης της 
επανέκδοσης) που αφορούν την καταγραφή και ανάδειξη της πολιτιστικής, αγροτικής και λαογραφικής 
κληρονομιάς και της τοπικής αγροτικής οικονομίας 

 Παρεμβάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και αύξησης της επισκεψιμότητας κτισμάτων και στοιχείων της 
αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και αγροτικής κληρονομιάς με ιδιαίτερη, αισθητική και ιστορική αξία όπως βρύσες, 
γεφύρια και κτισμάτων στα οποία υπήρχε στο παρελθόν αγροτική παραγωγική δραστηριότατα αλλά σήμερα 
είναι μόνο επιδεικτικού σκοπού (π.χ. νερόμυλοι, μαντάνια, πατητήρια κ.λπ.). 

 Παρεμβάσεις που αφορούν την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, 
προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων 

Οι πράξεις που θα ενταχθούν πρέπει να έχουν ως στόχο τη διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών / λαογραφικών / 
περιβαλλοντικών κ.λπ. στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και όχι την 
προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή ιδιωτικών συμφερόντων. 

Για τις επιλέξιμες δαπάνες των ενισχυόμενων πράξεων της υπο-δράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται 
μέχρι 600.000 €, ή μέχρι 50.000 € (όταν αφορά την υλοποίηση ενεργειών άυλου χαρακτήρα) ή μέχρι 15.000 € (όταν 
αφορά την προμήθεια μουσικών οργάνων, στολών, οπτικοακουστικού εξοπλισμού και μικρής κλίμακας εξοπλισμού 
γραφείου). 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται:  

 



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

  
 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές Σελίδα 36 από 47 
 

 

 

 

α) για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και δεν παράγουν έσοδα 100% (Καν. ΕΕ 
1305/2013, άρθρο 61),  

β) για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και παράγουν έσοδα το ποσό της 
επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της 
επένδυσης, και το ποσοστό επιχορήγησης προκύπτει έπειτα από χρηματοοικονομική ανάλυση, έως 100% (Καν. ΕΕ 
1303/2013, άρθρο 61, παρ. 7β),  

γ) για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό 
της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της 
επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων 
προβλέψεων και το ποσοστό επιχορήγησης προκύπτει έπειτα από χρηματοοικονομική ανάλυση, έως 100% (Καν. ΕΕ 
651/2014, άρθρα 53, 55, 56). Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το 
μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης.  

Έργα που αφορούν στη σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών 
και λογοτεχνικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει είτε τη 
διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης, είτε καθορίζεται στο 70% των 
επιλέξιμων δαπανών, χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Η υπο-δράση εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα την ΘΚ13 «Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της 
περιοχής». 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
Δ.Δ. 100 %  

 
Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 200.000,00 2,81% 2,34% 

Δημόσια Δαπάνη 200.000,00 4,12% 3,17% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή εφαρμογής 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης (σύνολο των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων της 
Π.Ε. Καρδίτσας με εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Δ.Κ. Καρδίτσας). 

 

Δικαιούχοι 

Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 
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Κριτήρια επιλογής υπο-δράσης 19.2.4.5 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-
100) 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 
(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

1 19.2Δ_111 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 
τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

15% 

15 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 10,5 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 4,5 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 0 0 

2 19.2Δ_113 Αναγκαιότητα της πράξης  
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 100 

5% 
5 

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 0 0 

3 19.2Δ_116 
Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 
κόστους  

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

10% 

10 

5 < 100*(αιτούμενο - εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 6 

10 <100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 3 

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

4 19.2Δ_117* 
Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
5% 

2,5 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 2,5 

5 19.2Δ_118 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 
υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου (εφ' όσον απαιτούνται) 

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

0-100 5% 0-5 

6 19.2Δ_119 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

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

100 

10% 

10 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50 5 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 0 

7 19.2Δ_120 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων / αδειών 100 

15% 

15 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 9 

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

30 4,5 

Τίποτα από τα ανωτέρω 0 0 



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

  
 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές Σελίδα 38 από 47 
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-
100) 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 
(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

8 19.2Δ_121 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή δεν 
απαιτείται σύσταση φορέα 

100 
10% 

10 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται 0 0 

9 19.2Δ_122 
Χωροθέτηση της πράξης 
(σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 
75/268) 

Ορεινή 100 

5% 

5 

Mειονεκτική 50 2,5 

Λοιπές περιοχές 0 0 

10 19.2Δ_124 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή 
πιλοτικών καινοτόμων 
εφαρμογών 

Ναι 100 
10% 

10 

Όχι 0 0 

11 19.2Δ_132 Προστασία περιβάλλοντος  
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 100 

10% 
10 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο του 5% 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
 

100%  

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
  

100 

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

30 

* το κριτήριο 19.2Δ_117 βαθμολογείται αθροιστικά 
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8. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Κριτήριο επιλογής 19.2Δ_111: Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

Στη σκοπιμότητα της πρότασης ελέγχεται ο αριθμός και το ποσοστό της συσχέτισης με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην υπο-δράση βάσει του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος. Η συσχέτιση θα 
υπολογίζεται με ποσοστιαία αναλογία επί της 100 και θα βαθμολογείται ανάλογα με το ποσοστό.  

Την υψηλότερη βαθμολογία λαμβάνει η πρόταση που εξυπηρετεί το σύνολο των στόχων που αφορούν την 
υπο-δράση και συγκεκριμένα, τους 5 στόχους της 19.2.4.3, τους 4 στόχους των 19.2.4.1 και 19.2.4.2 και 
τον 1 στόχο των 19.2.4.4 και 19.2.4.5 σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα. 

Υπο-δράση 19.2.4.3 19.2.4.1, 19.2.4.2 19.2.4.4, 19.2.4.5 

Στόχος 

ΘΚ2) Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της περιοχής 

παρέμβασης και ενίσχυση του 
τουριστικού προϊόντος 

ΘΚ10) Βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και 

ποιότητας ζωής του τοπικού 
πληθυσμού 

ΘΚ13) Διατήρηση - 
βελτίωση των 

πολιτιστικών στοιχείων 
της περιοχής 

ΣΤ1 Αύξηση και διατήρηση απασχόλησης ✓   

ΣΤ2 Ενδυνάμωση επιχειρηματικότητας ✓   

ΣΤ3 
Αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντων 
και υπηρεσιών ✓   

ΣΤ4 

Βελτίωση ελκυστικότητας, προβολή 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη 
της ιδιαίτερης πολιτιστικής και 
περιβαλλοντικής ταυτότητας της περιοχής 

✓ ✓ ✓ 

ΣΤ5 

Ενίσχυση εξωστρέφειας, ενσωμάτωση 
καινοτομίας, ανάπτυξη συνεργατικών 
σχημάτων, δικτυώσεων και αλυσίδων 
αξίας προϊόντων 

   

ΣΤ6 
Βελτίωση και ανάπτυξη με εναλλακτικό 
τρόπο παρεχόμενων βασικών υπηρεσιών 
προς τον τοπικό πληθυσμό 

 ✓  

ΣΤ7 
Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων 
ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση 
επιχειρηματικής κουλτούρας 

✓   

ΣΤ8 
Αποδοτική χρήση τοπικών πόρων και 
δράσεις προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή 

 ✓  

ΣΤ9 

Ενθάρρυνση σε δράση νέων, γυναικών, 
ειδικών και ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού,  καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού 

 ✓  

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη Διευκρίνηση του Κριτηρίου Επιλεξιμότητας 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» του παρόντος Οδηγού. 
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Κριτήριο επιλογής 19.2Δ_113 : Αναγκαιότητα της πράξης 

Εξετάζεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης. Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 
εξετάζεται εάν υπάρχει ή όχι παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα. 
 

Κριτήριο επιλογής 19.2Δ_116 : Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

Εξετάζεται : 

 η πληρότητα του προϋπολογισμού (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία Υποέργα / κόστη για την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου), 

 αν 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 έργων θεωρείται ρεαλιστικός. Σε άλλη περίπτωση 
τεκμηριώνεται το εύλογο του προϋπολογισμού.  

Η μέγιστη βαθμολογία δίνεται όταν η απόκλιση (αιτούμενου – εγκεκριμένου) / εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό είναι μικρότερη του 5%. 
 

Κριτήριο επιλογής 19.2Δ_117 : Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης  

Θα εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας που 
ορίζεται στην πρόσκληση και ειδικότερα, εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης 
πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020 και της τυχόν ειδικότερης 
περιόδου που ορίζεται στην πρόσκληση.  

Επίσης θα ελέγχεται ο ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου καθώς 
και το χρονοδιάγραμμα βάση του μεγέθους του έργου. 

* το κριτήριο βαθμολογείται αθροιστικά 
 

Κριτήριο επιλογής 19.2Δ_118 : Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου (εφ' όσον απαιτούνται) 
(εξετάζεται στις υπο-δράσεις 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5) 

Εξετάζεται η δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων, από το δικαιούχο, για την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης (εφ' όσον απαιτούνται). Βαθμολογείται ο λόγος διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων / το σύνολο  της 
ιδιωτικής συμμετοχής. 

Η βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με την προσκομιζόμενη Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής (εφόσον 
απαιτείται). Σε περίπτωση χρηματοδότησης με ποσοστό 100%, η πρόταση λαμβάνει τη μέγιστη 
βαθμολογία. 
 

Κριτήριο επιλογής 19.2Δ_119 : Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Ελέγχεται αφενός, η σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης (Αίτηση Στήριξης και Παράρτημα αυτής) 
και αφετέρου, η πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά που 
τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στην Αίτηση Στήριξης και το Παράρτημά της. 

Η πρόταση λαμβάνει τη χαμηλότερη βαθμολογία όταν υπάρχει ασαφής και ανεπαρκής περιγραφή και 
ταυτόχρονα υπάρχουν ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά.  
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Κριτήριο επιλογής 19.2Δ_120 : Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξετάζονται δύο επιμέρους κριτήρια : α) η ύπαρξη τεχνικών μελετών, β) η ύπαρξη εγκρίσεων / αδειών / 
απαλλακτικών εγγράφων και γνωμοδοτήσεων. 

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σύμφωνα με τα έγγραφα / δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 
κριτήριο επιλεξιμότητας «Επαρκής ωριμότητα προτεινόμενης πράξης», ενώ επιπλέον υποβάλλεται 
υπογεγραμμένη σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή του έργου (εφόσον υπάρχει).  

Στο πλαίσιο του κριτηρίου εξετάζεται: 

 Αν υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη για την εκτέλεση της πράξης και εάν έχουν εξασφαλιστεί οι 
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, τα οποία δύναται να χρήζουν επικαιροποίησης. 

 Αν για την εκτέλεση της πράξης έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη γη ή αν έχει παραχωρηθεί ή αν 
υπάρχει μίσθωση ή σε περίπτωση που απαιτούνται απαλλοτριώσεις αν έχει εκδοθεί απόφαση 
καθορισμού τιμών μονάδας από το δικαστήριο. 

Κατά συνέπεια, η επαρκής ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης εξασφαλίζεται από τα παρακάτω:  

- Πίνακας αποτύπωσης τεχνικών, υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης της πράξης.   

- Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού προόδου αυτών.  

- Εγκεκριμένες μελέτες με συνημμένα όλα τα τεύχη, σχέδια, προϋπολογισμό, καθώς και οι εγκριτικές 
τους αποφάσεις, όπως αναγράφονται στον πίνακα των αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών 
μελετών και της ωρίμανσης της πράξης. 

- Άδειες και εγκρίσεις, όπως αναγράφονται στον πίνακα αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του 
συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτών. 

Η βαθμολόγηση θα γίνεται με βάση την εξασφάλιση του συνόλου / τμήματος των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων / αδειών, όπου ο υποψήφιος θα λαμβάνει την μέγιστη βαθμολογία, ανάλογα 
με τον πίνακα αδειών και εγκρίσεων του Παραρτήματος.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει καθόλου άδειες και εγκρίσεις αλλά έχει υποβάλει τις αιτήσεις 
στις αρμόδιες αρχές για τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις / εγκρίσεις / άδειες, θα λαμβάνει την μικρότερη 
βαθμολογία. Σημειώνεται ότι στην πρόταση θα πρέπει να υπάρχουν σε αντίγραφο οι αριθμοί 
πρωτοκόλλου των αιτήσεων. 
 

Κριτήριο επιλογής 19.2Δ_121 : Σύσταση Φορέα 

Εξετάζεται εάν έχει συσταθεί ο φορέας (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) που θα είναι αρμόδιος για την 
εκτέλεση / υλοποίηση της πράξης. Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται, ο 
υποψήφιος λαμβάνει τη χαμηλότερη βαθμολογία. 
 

Κριτήριο επιλογής 19.2Δ_122 : Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268)  

Εξετάζεται η χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) και η βαθμολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τον αν η πράξη υλοποιείται σε ορεινή ή μειονεκτική ή λοιπή περιοχή. 
 

Κριτήριο επιλογής 19.2Δ_124 : Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 

Εξετάζεται εάν τα έργα πληρούν τους όρους που περιγράφονται στον ακόλουθο ορισμό Καινοτομίας: 

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.  
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Μια Καινοτόμα 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.  

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  
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 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  

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.  
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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 επιλογής 19.2Δ_127: Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με ιστορία και τοπικά 

δρώμενα (εξετάζεται μόνο στην υπο-δράση 19.2.4.4) 

Εξετάζεται η φύση και το αντικείμενο της εκδήλωσης που πρόκειται να υλοποιηθεί και εάν πρόκειται για 
Πολιτιστικό, Ιστορικό ή Αθλητικό γεγονός βαθμολογείται ανάλογα.  

* το κριτήριο βαθμολογείται αθροιστικά π.χ. εάν πρόκειται για εκδήλωση που συνδυάζει το πολιτιστικό με 
το αθλητικό γεγονός τότε : 40 + 20 =60. 
 

Κριτήριο επιλογής 19.2Δ_128: Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου 

χρηματοδότησης (εξετάζεται μόνο στην υπο-δράση 19.2.4.4) 

Ελέγχονται τα έτη για τα οποία θα διοργανώνεται η προτεινόμενη εκδήλωση στο πλαίσιο του σχεδίου 
χρηματοδότησης. Βαθμολογείται ανάλογα με τα έτη διοργάνωσης. Την υψηλότερη βαθμολογία λαμβάνει 
η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από 4 έτη και άνω. 
 

Κριτήριο επιλογής 19.2Δ_132: Προστασία περιβάλλοντος  

Στο συγκεκριμένο κριτήριο ελέγχεται το ποσοστό των δαπανών που σχετίζονται με την προστασία του 
περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το κριτήριο θα ελέγχεται η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των 
επιχειρήσεων, η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή, όπως και ο περιορισμός των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

Οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος ενδεικτικά είναι: 

 χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα 
συνδεδεμένα ή αυτόνομα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αντλίες θερμότητας για παραγωγή 
θερμικής ενέργειας, ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή 
αυτόνομες, καυστήρες βιομάζας, συστήματα υδρογόνου κ.λπ. 

 εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14000, EMAS) 

 εγκατάσταση, χρήση, εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος 

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου, θα εξετάζονται οι δαπάνες επί του έργου που συμβάλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και θα υπολογίζονται σε κλίμακα επί της %. 
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Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη βαθμολογία έγκρισης που οφείλει να συγκεντρώσει η πρόταση του 
υποψήφιου δικαιούχου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 30 μόρια, όπως αυτά εμφανίζονται στον 
πίνακα κριτήριων επιλογής πράξεων. 

 

Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας προτάσεων κατά την βαθμολόγησή τους στο πλαίσιο μιας υπο-δράσης, 
εξετάζεται η επιμέρους βαθμολόγηση των κριτηρίων με τη μεγαλύτερη βαρύτητα,  με την εξής σειρά : 

Στις υπο-δράσεις 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3 και 19.2.4.5, επιλέγεται ως πρώτη η πρόταση με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο «Σκοπιμότητα της πρότασης» ενώ εάν προκύψει ξανά 
ισοβαθμία επιλέγεται ως πρώτη η πρόταση με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο «Ετοιμότητα 
έναρξης υλοποίησης της πρότασης».  

Στην υπο-δράση 19.2.4.4, ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης αρχικά στο κριτήριο «Σκοπιμότητα 
της πρότασης» και εφόσον υπάρχει ξανά ισοβαθμία ακολούθως στο κριτήριο «Ρεαλιστικότητα – 
αξιοπιστία κόστους». 
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9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

α/α Περιγραφή 
Επισύναψη 

στο 
ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

1 
Υπεύθυνη Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου περί του δικαιούχου (αφορά τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας 7, 13, 30)  

ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 

Αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης (αυτοματοποιημένο mail από ΟΠΣΑΑ), 
και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών στην ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., εντός δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών (και έως ώρα 15.00), από την ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης 

  ΝΑΙ 

3 
Αίτηση στήριξης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δυνητικού 
δικαιούχου 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 Απόφαση Δ.Σ. / αρμοδίου οργάνου για την υποβολή της αίτησης στήριξης   ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 
Στοιχεία του αιτούντος: Αστυνομική ταυτότητα (Νόμιμου Εκπροσώπου) / 
Βεβαίωση έναρξης εργασιών από ΑΑΔΕ (όπου απαιτείται) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 

- Αποδεικτικά τεκμηρίωσης Τεχνικής Επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 
4412/2016 
- Διαδημοτική ή Διαβαθμιδική σύμβαση άρθρου 99Ν 3852/2010  (Δάνεια 
τεχνική Υπηρεσία εφόσον απαιτείται) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 
Στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης του 
προτεινόμενου έργου, εκτός άυλων ενεργειών 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 

Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των αιτούμενων 
προς ενίσχυση δαπανών (πλην των δαπανών που αναφέρονται σε έργα που 
υλοποιούνται με δημόσια σύμβαση).  
Σημειώνεται ότι εξαιρούνται οι κτιριακές εργασίες, μόνο στην περίπτωση που 
καθορίζεται η τιμή τους στον Πίνακα τιμών μονάδος  

ΌΧΙ ΝΑΙ 

9 Συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, εφόσον απαιτούνται ΟΧΙ ΝΑΙ 

10 
Δήλωση δικαιούχου ότι θα διευκολύνει κάθε έλεγχο από την ΟΤΔ και των 
αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 
Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφέλειας και την υποχρέωση ή μη 
μετακίνησης ή μεταφοράς τους, όπου απαιτείται 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

12 
Υπεύθυνη Δήλωση φορέα υλοποίησης πράξης περί μη σύγκρουσης 
συμφερόντων. Εφόσον ασκείται δραστηριότητα αξιολόγησης πράξεων, 
επαλήθευσης / έλεγχος πράξεων, πληρωμών 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

13 

Για τους ΟΤΑ: Απόσπασμα Επιχειρησιακού Προγράμματος ή εισήγηση 
Υπηρεσίας και απόφαση Δ.Σ. Για τους ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα: απόφαση Δ.Σ. (βλ. Α/Α Κριτήριο 4, στις Οδηγίες για την εξέταση των 
κριτηρίων επιλεξιμότητας πράξεων)  

ΝΑΙ ΝΑΙ 

14 

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 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

15 
Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης δαπάνης (εφόσον 
απαιτείται) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

16 
Κανονισμός Λειτουργίας σε ισχύ, ή ΦΕΚ Σύστασης και τροποποιήσεις του, ή 
Καταστατικό σε ισχύ, ή Σχέδιο καταστατικού για τα υπό ίδρυση ΝΠ 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

17 Πίνακας αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης. (Δ1) όπου απαιτείται ΝΑΙ ΝΑΙ 
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α/α Περιγραφή 
Επισύναψη 

στο 
ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

18 
Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού προόδου. (Δ2) όπου 
απαιτείται 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

19 
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (κατά την έννοια του Άρθρου 45 του 
Ν.4412/2016) 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

20 
Τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμοί, αναλυτικές προμετρήσεις, 
αναλυτικά τιμολόγια. 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

21 Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών ΌΧΙ ΝΑΙ 

22 
Άδειες και εγκρίσεις. (π.χ. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η 
νόμιμη λειτουργία τους: Αδεία Λειτουργίας, καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, κ.λπ.) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

23 
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 

24 
Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή 
ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, όπως εξειδικεύεται στην Πρόσκληση 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

25 
Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί 
η επένδυση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση - Επιπλέον βλέπε 
Πίνακα Δ2  

ΟΧΙ ΝΑΙ 

26 
Ερωτηματολόγιο Κρατικών Ενισχύσεων έργων πολιτισμού ή σύγχρονου 
πολιτισμού (στις περιπτώσεις έργων πολιτισμού) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

27 Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 2014-2020)  ΝΑΙ ΝΑΙ 

28 
Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
της Πρόσκλησης  

ΝΑΙ ΝΑΙ 

29 
Αποφάσεις χαρακτηρισμού περιοχής ως πλημμυροπαθή ή πυρόπληκτη ή 
σεισμόπληκτη (εφόσον υπάρχει) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

30 
Τεκμηρίωση του είδους και του ύψους των δαπανών, ώστε να συνάδουν με τη 
φύση, τους στόχους και την λειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου (πλην 
έργων που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 


