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Μέτρο 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» -  ΕΠΑΛΘ 2014-2020 
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης υπάγονται 
Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», για παραγωγικές 
επενδύσεις στον τομέα αυτό, και αφορούν στα παρακάτω Είδη 
Πράξεων :  

▪ Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον.  

▪ Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των 
συνθηκών εργασίας.  

▪ Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση.  

▪ Μεταποίηση των υποπροϊόντων.  

▪ Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.  

▪ Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα 
διαχείρισης.  

 

Επισημαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο 
Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε. 

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως :  

▪ Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης  

▪ Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.  

▪ Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. 

Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν 
στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που 
περιλαμβάνει :  

- τον τεμαχισμό σε φιλέτα,  

- τη συσκευασία,  

- την κονσερβοποίηση,  

- την κατάψυξη,  

- το κάπνισμα,  

- το αλάτισμα,  

- το μαγείρεμα,  

- τη διατήρηση σε ξίδι,  

- την αποξήρανση, ή  

- την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο  

Δυνητικοί 

Δικαιούχοι: 

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι:  

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις.  

 

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.  

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜμΕ.  

 

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους :  

(i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,  

(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,  

(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος 
της προτεινόμενης πράξης,  

(iv) των οποίων οι επιχειρήσεις διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις μεταποίησης. Ενισχύσεις δεν παρέχονται 
σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις που οι άδειές τους έχουν εκδοθεί στο όνομα άλλης επιχείρησης, η 
οποία είναι και υπεύθυνη για την τήρηση των όρων τους.  

(v) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως γ του άρθρου 10 του 
Καν.508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
ίδιου άρθρου.  

Επιλέξιμες 
Δαπάνες: 

Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων είναι επιλέξιμες εφ’ όσον πληρούνται 
σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι :  

▪ Η αξία της εδαφικής έκτασης πιστοποιείται από ανεξάρτητο ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή δεόντως εξουσιοδοτημένο 
επίσημο φορέα που βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει την εμπορική αξία της εδαφικής έκτασης και την 
αντικειμενική αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.  

▪ Η έκταση δεν ανήκει στο δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

▪ Η επιλέξιμη δαπάνη για αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών της Πράξης, (πλην Τεχνικών εξόδων και Απρόβλεπτων). Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.  

Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην 

τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων). Στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, δεν συνυπολογίζονται εργασίες 

που πραγματοποιούνται σε αυτόν αλλά εξυπηρετούν υποδομές των εγκαταστάσεων (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, 

αποστραγγιστικά έργα κλπ).  

Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου).  

Είναι επιλέξιμη μέγιστη δαπάνη μέχρι 100.000 € και σε κάθε περίπτωση αυτή δε θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού 
επιλέξιμου κόστους της πράξης, (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).  

Λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων.  

Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, περιλαμβανομένης της 
δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων για 
διαχείριση ή αξιοποίηση ζωικών υποπροϊόντων, βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων, αποτέφρωσης ψαριών (κλίβανοι), κλπ.  

Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων, 
καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τους.  
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Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης 
(παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός, κλπ).  

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού και των μέσων μεταφοράς.  

Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία και τη μεταποίηση των υποπροϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας  

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής κιβωτίων από πολυστερίνη που τυχόν απαιτούνται για τη 
συσκευασία των προϊόντων της μονάδας, με σκοπό την αποκλειστική και μόνο χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της 
μονάδας.  

Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.  

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού  

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με 
τον απαραίτητο εξοπλισμό.  

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και 
λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας 
μονάδων μεταποίησης και αποθηκών.  

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας.  

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, 
ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς τους δεν θα υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες 
της μονάδας.  

Αγορά χερσαίων μεταφορικών μέσων για :  

▪ την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων της μονάδας,  

▪ την μεταφορά αναγκαίων εφοδίων στη μονάδα.  

▪ την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της μονάδας.  

Εκσυγχρονισμό, και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων μέσων μεταφοράς. 

Ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε 
(5) έτη.  

Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση της Πράξης.  

Η δαπάνη συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού που ανήκει στο δικαιούχο και χρησιμοποιείται στην Πράξη, είναι επιλέξιμη 
εφόσον αυξάνει την αξία του παγίου στοιχείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία και η δαπάνη 
απόσβεσης του παγίου δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο της πράξης.  

Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του 
εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα τους για την ομαλή λειτουργία τους σύμφωνα με τους 
όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% της δαπάνης 
απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.  

Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα 
φορολογική νομοθεσία.  

Ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι πραγματικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δικαιούχος. Σε περίπτωση που η λογιστική 
απεικόνιση των δαπανών είναι χαμηλότερου ύψους των πραγματικών δαπανών, ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες 
που προσδιορίζονται με βάση τη λογιστική τους απεικόνιση.  

Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της Πράξης, είναι επιλέξιμες υπό την 
προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος για τη χρήση των παγίων καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης δικαιολογεί τη μη απόκτησή 
τους με άλλο τρόπο και με την επιφύλαξη των λοιπών κανόνων επιλεξιμότητας.  

Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοελέγχου, 
σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.  

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίηση της 
Πράξης και με τους εξής όρους:  

▪ ο μισθωτής είναι ο άμεσος δικαιούχος της Πράξης,  

▪ τα μισθώματα που καταβάλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή, συνοδευόμενα από εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό έγγραφο 
ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, αποτελούν τη δαπάνη που είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση.  

▪ Σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που περιλαμβάνει ρήτρα αγοράς ή προβλέπει ελάχιστη περίοδο 
χρηματοδοτικής μίσθωσης ίση με τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, το ανώτατο ποσό που είναι επιλέξιμο για χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου δεν 
μπορεί να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία του εκμισθούμενου πάγιου στοιχείου. Οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται με 
τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, κόστος αναχρηματοδότησης, γενικά 
έξοδα, έξοδα ασφαλίσεων κ.λ.π.,) δεν είναι επιλέξιμες.  

▪ Η οικονομική ενίσχυση για τις συμβάσεις που είναι χρηματοδοτικής μίσθωσης που αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο 
καταβάλλεται στον μισθωτή σε μία (1) ή περισσότερες δόσεις ανάλογα με τα μισθώματα που έχουν πραγματικά καταβληθεί. 
Εάν η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης λήγει μετά την τελική ημερομηνία έως την οποία λαμβάνονται υπόψη οι 
πληρωμές στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής πρότασης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, θεωρούνται επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες 
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για τα ληξιπρόθεσμα μισθώματα που καταβλήθηκαν από το μισθωτή έως την τελική ημερομηνία των πληρωμών στο πλαίσιο 
του εν λόγω Μέτρου.  

▪ Σε περίπτωση συμβάσεων χρηματοδοτικής σύμβασης που δεν περιλαμβάνουν ρήτρα εξαγοράς και των οποίων η διάρκεια 
είναι μικρότερη από τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα μισθώματα είναι επιλέξιμα για οικονομική ενίσχυση κατ’ αναλογία προς την περίοδο της 
επιλέξιμης πράξης.  

▪ Ωστόσο, ο μισθωτής πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση είναι η πλέον αποτελεσματική από 
πλευράς κόστους μέθοδος για την απόκτηση της χρήσης του εξοπλισμού. Εάν η χρησιμοποίηση εναλλακτικής μεθόδου, (π.χ. 
μίσθωση εξοπλισμού), συνεπαγόταν χαμηλότερο κόστος, το επί πλέον κόστος αφαιρείται από την επιλέξιμη δαπάνη.  

Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων 
διακριτών της πράξης. 

Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου, αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση 
οικοδομικών αδειών, μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.  

Με τον όρο απρόβλεπτες δαπάνες εννοούνται οι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες ή εξοπλισμό κλπ, που δεν περιλαμβάνονται 
στην αρχικώς εγκριθείσα αίτηση αλλά προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης της πράξης και κρίνονται ως άκρως απαραίτητες 
για την ολοκλήρωση της υλοποίησής της.  

Δεν θεωρούνται απρόβλεπτα έξοδα οι υπερβάσεις κόστους, η αγορά επιπλέον μέσων μεταφοράς, καθώς και οι αμοιβές 
συμβούλων για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης. 

Μη Επιλέξιμες 
Δαπάνες: 

Μη επιλέξιμες και, επομένως, μη υποκείμενες σε οικονομική ενίσχυση, είναι ενδεικτικά οι κατωτέρω δαπάνες: 

▪ Ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, 
εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό 
αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.  

▪ Ποσά για αγορά οικοπέδου, εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, έργα οδοποιίας, τεχνικά έξοδα & απρόβλεπτα, 
που υπερβαίνουν τα ποσοστά που έχουν προσδιοριστεί στη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.  

▪ Αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που δεν είναι απαραίτητος για τους λειτουργικούς σκοπούς της επένδυσης.  

▪ Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα της τεχνοοικονομικής προμελέτης,  

▪ Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων, εκτός αυτών που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.  

▪ Εργασίες πρασίνου (δενδροφύτευση, χλοοτάπητες, κλπ) και έργα διακόσμησης.  

▪ Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών.  

▪ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης.  

▪ Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις. Εξαιρούνται και είναι επιλέξιμα, για τα μεταφορικά μέσα, τέλη ταξινόμησης και δασμοί, 
ενσωματωμένα ή μη στα τιμολόγια αγοράς τους.  

▪ Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, 
συναλλαγματικές διαφορές).  

▪ Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών.  

▪ Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι επτά (7) θέσεων.  

▪ Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής.  

▪ Αγορά αναλώσιμων υλικών,  

▪ Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.  

▪ Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισης, εκτός αν αυτό προσληφθεί ειδικά 
για εργασία αποκλειστικά για την υλοποίηση της πράξης και θα απολυθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών.  

▪ Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το δικαιούχο.  

▪ Έξοδα σύστασης της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, έξοδα συμβολαιογράφου, έξοδα ταξιδιών.  

▪ Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας μίας επιχείρησης.  

▪ Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν επαλήθευση των δαπανών.  

▪ Έξοδα ενοικίασης υλικού-εξοπλισμού, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.  

▪ Έξοδα κατασκευής προσωρινών έργων.  

Ποσοστά 
ενίσχυσης: 

 Επικράτεια της χώρας 
Απομακρυσμένα Ελληνικά 
Νησιά (βλ. Διευκρινίσεις) 

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 50% 85% 

Οργανώσεις αλιέων ή άλλοι συλλογικοί δικαιούχοι 60% 85% 

Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
ή διακλαδικών οργανώσεων 

75% 85% 

Ερευνητικοί οργανισμοί Πράξεις που εξυπηρετούν 
συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και 
καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό 
επίπεδο  

100% 100% 
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Προϋπολογισμός 
προτάσεων: 

 Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και έως 8.000.000 €. 

Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 50% έως και 100% υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 50.000.000 €. 

Διευκρινίσεις: 

▪ Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023. Η 
ολοκλήρωση των προτεινόμενων Πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία. 

▪ Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους σαράντα δύο (42) μήνες, με δυνατότητα 
παράτασης 6 μηνών ή όπως αλλιώς κρίνει η Δ.Α. 

▪ Ως μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000 ευρώ. Στην περίπτωση που το 
υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου που ορίζεται παραπάνω, το ποσό πέραν της Δημόσιας 
Χρηματοδότησης για την κάλυψη του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. 

Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται :   

▪ τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 

▪ τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

▪ η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου), 

▪ η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας), 

▪ οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας), 

▪ η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας), 

▪ τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων), 

▪ η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης),   

▪ οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας), 

▪ οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου), 

▪ η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας),  

▪ οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης) 

▪ Ως Συλλογικοί Φορείς νοούνται οι «οργανωτικές οντότητες» που αναγνωρίζονται από τις εθνικές αρχές ότι αντιπροσωπεύουν το συμφέρον των 

μελών τους, μιας ομάδας ενδιαφερομένων μερών ή του δημόσιου συνόλου εν γένει.  

▪ Το Συλλογικό συμφέρον αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος μίας δράσης ή ενέργειας, ή μίας σειράς δράσεων ή ενεργειών, όταν αυτό έχει 

ευρύτερες ευμενείς και θετικές συνέπειες στην κοινωνία, στην τοπική και εθνική ανάπτυξη. Το όφελος του αποτελέσματος δεν θα πρέπει να 

περιορίζεται αποκλειστικά στα συμφέροντα του δικαιούχου ή στα ατομικά συμφέροντα των μελών του εφόσον πρόκειται για συλλογικό 

φορέα, αλλά να επεκτείνεται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, αξιολόγησης και επιλογής των Πράξεων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  

 

1ο Στάδιο : Έλεγχος πληρότητας στοιχείων της επενδυτικής πρότασης  

Ο έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης πραγματοποιείται με βάση το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο 

«Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας Πράξεων».  

Κατά τον έλεγχο πληρότητας και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα την υποβολή διευκρινήσεων ή/και 

συμπληρωματικών στοιχείων. Οι διευκρινήσεις ή/και τα συμπληρωματικά στοιχεία οφείλεται να υποβληθούν από τον αιτούντα, εντός επτά (7) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας. Με την υποβολή τους, η Αίτηση ελέγχεται εκ νέου ως 

προς την πληρότητά της. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα ζητηθέντα στοιχεία η αίτηση 

ακυρώνεται οριστικά και ενημερώνεται αρμοδίως ο φορέας μέσω του ΠΣΚΕ.  

 

2ο Στάδιο : Αξιολόγηση της αίτησης Χρηματοδότησης  

Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ προβαίνει, σε αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτών με βάση τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, 

όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα 1 και τους συνημμένους πίνακες κριτηρίων.  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης, εφόσον κριθεί αναγκαίο η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να  

προβεί στη διασταύρωση / επιβεβαίωση των υποβληθέντων στοιχείων ή / και να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. Τα 

απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του 

σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας. Με την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων, η αίτηση αξιολογείται και βαθμολογείται ως προς τα 

κριτήρια επιλογής Πράξεων. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα ζητηθέντα στοιχεία, η αίτηση 

ακυρώνεται οριστικά. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί κατά τη χρονική περίοδο 

του «κύκλου αξιολόγησης» και με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, παράγεται από το ΠΣΚΕ Πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, καθώς και πίνακας με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης.  
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Οι αιτήσεις που χρηματοδοτούνται προκύπτουν με βάση τη σειρά κατάταξης στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των θετικά 

αξιολογημένων αιτήσεων και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της παρούσας Πρόσκλησης.  

Συνεπώς, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης παράγονται οι ακόλουθοι προσωρινοί πίνακες, οι οποίοι οριστικοποιούνται με την 

ολοκλήρωση εξέτασης των ενστάσεων εκ μέρους των δυνητικών δικαιούχων επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης :  

▪ Πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων.  

▪ Πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων μη ενισχυόμενων, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.  

▪ Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής αξιολόγησης.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Τιμή Παρατηρήσεις 

1 Έλεγχος συμβατότητας 
πράξης 

Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της 
προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ  

2 Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση  

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών 
δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση  

ΝΑΙ   

ΟΧΙ  

3 
Δικαιούχος που έχει την 
αρμοδιότητα 
υλοποίησης της πράξης  

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα 
υλοποίησης της πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. 
κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται 
συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα οποία προσδιορίζονται 
στην πρόσκληση  

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ  

4 
Τυπική πληρότητα της 
υποβαλλόμενης 
πρότασης  

Η αίτηση είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα  
ΝΑΙ   

ΟΧΙ  

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση (Στη λίστα εξέτασης 
πληρότητας : άδειες, εγκρίσεις, κλπ.)  

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων που τίθενται στην 
πρόσκληση  

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

5 

Περίοδος υλοποίησης 
εντός περιόδου 
επιλεξιμότητας 
προγραμματικής 
περιόδου και 
πρόσκλησης  

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του 
προγράμματος, εκτός εάν στην πρόσκληση ορίζεται διαφορετική προθεσμία  

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ  

6 Μη περαίωση φυσικού 
αντικειμένου  

Η προτεινόμενη πράξη δεν έχει περαιωθεί φυσικά ή υλοποιηθεί πλήρως πριν 
την υποβολή της αίτησης (σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφος 6 του 
Καν.1303/2013)  

ΝΑΙ   

ΟΧΙ  

7 

Δεν περιλαμβάνεται 
τμήμα επένδυσης σε 
υποδομή ή παραγωγική 
επένδυση η οποία 
έπαυσε ή 
μετεγκαταστάθηκε  

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή 
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της 
περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον 
δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)  

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ  

8 

Πράξη η οποία εμπίπτει 
στον θεματικό Στόχο, 
Ειδικό Στόχο και Μέτρο 
της Προτεραιότητας  

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο/ προτεραιότητα/ ειδικό 
στόχο/ μέτρο της πρόσκλησης  

ΝΑΙ   

ΟΧΙ  

9 
Μη επικάλυψη των 
χορηγούμενων 
χρηματοδοτήσεων  

Εξετάζεται (βεβαίωση δικαιούχου) εάν διασφαλίζεται η μη διπλή 
χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, 
χρηματοδοτικά εργαλεία ή /και εθνικούς πόρους  

ΝΑΙ   

ΟΧΙ  

10 Τόπος υλοποίησης της 
επένδυσης  

Σε περίπτωση που ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης εμπίπτει σε 
προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή, η αναγνωρισμένη από το κράτος αρμόδια 
αρχή έχει αποφανθεί βάσει εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είτε ότι η 
δράση δεν μπορεί να επιφέρει σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση, είτε ότι 
αυτή μπορεί να μετριασθεί ικανοποιητικά  

ΝΑΙ   

ΟΧΙ  

ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤ

ΑΙ 

 

11 Παραδεκτό της αίτησης  
Ο δικαιούχος δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του ΕΤΘΑ 
(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού 508/2014) 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ  

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΣΤΑΔΙΟΥ Α 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή «ΝΑΙ» ή «Δεν εφαρμόζεται» σε όλα 
ΝΑΙ 

Η πράξη 

προχωρεί στο 

Στάδιο Β της 
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τα κριτήρια του σταδίου Α αξιολόγησης 

ΟΧΙ 
Η πράξη 

απορρίπτεται 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΣΤΑΔΙΟ Β1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

α/α 
Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Παρατηρήσεις 

1. 

Πληρότητα και 
σαφήνεια του 
φυσικού 
αντικειμένου της 
προτεινόμενης 
πρότασης 

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου της πράξης όσον αφορά τα 
βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά της, καθώς και ο ολοκληρωμένος 
χαρακτήρας της επένδυσης  

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου  

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

2. Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού  

Αξιολογούνται τα επί μέρους μοναδιαία κόστη 
εξοπλισμού και προτεινόμενων εργασιών ως προς 
το "εύλογο του κόστους" βάσει των στοιχείων και 
εργαλείων που διαθέτει η Υπηρεσία που έχει την 
αρμοδιότητα της διαχείρισης και αξιολόγησης των 
πράξεων. 
Επίσης εξετάζεται η ορθή κατανομή των επί μέρους 
δαπανών στις κωδικοποιημένες κατηγορίες 
δαπανών Μέτρου. 
Εξετάζεται η επιλεξιμότητα των δαπανών βάσει του 

ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου  

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

3. Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος  

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 
εξετάζεται τουλάχιστον σε σχέση με : α) το φυσικό 
αντικείμενο και την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης, 
β) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με 
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου Ως βάση 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα 
συναφών επενδυτικών σχεδίων που έχουν 
υλοποιηθεί επιτυχώς.  

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου  

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΑΔΙΟΥ Β1 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
H Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” σε όλα τα κριτήρια. 

ΝΑΙ 
Η αξιολόγηση της 
πράξης συνεχίζεται στο 
στάδιο Β2 

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β2. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

4. 

Συμβολή στην 
προστασία του 
περιβάλλοντος - 
ποιότητα των 
προϊόντων 

Αξιολογείται η συμβολή της επένδυσης στη 
προστασία του περιβάλλοντος: συστήματα 
αυτοελέγχων και ποιότητας (HACCP,ISO, ISO 900, 
ISO 14000, EMAS κλπ ) 

Εφαρμογή 
συστημάτων 
αυτοελέγχου 

10   

Εφαρμογή μεθόδων 
για τη μείωση των 
αρνητικών 
επιπτώσεων στο 
περιβάλλον 

5   

Άλλες μέθοδοι / 
ενέργειες 
προστασίας του 
περιβάλλοντος 

1   

5. 

Προαγωγή της 
ισότητας ανδρών και 
γυναικών και της μη 
διάκρισης 

Εξετάζεται αν διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, καθώς και αν αποτρέπεται 
κάθε διάκριση, (φύλου, φυλής, εθνοτικής 
καταγωγής, κλπ), όπως ορίζεται στο άρθρο 7, του 
Καν 1303/13 

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 ΟΧΙ  

ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
 

6. 

Συμβατότητα της 
πράξης με τους 
κανόνες 
ανταγωνισμού και 
των κρατικών 
ενισχύσεων 

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 
ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό 
πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  
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7. 

Εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας 
των ατόμων με 
αναπηρία 

Εξετάζεται αν διασφαλίζεται επαρκώς η 
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, 
(ανάλογα με τη φύση της πράξης), όπως ορίζεται 
στο άρθρο 7, του Καν 1303/13  

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 ΟΧΙ  

ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
 

8. 

Εναρμόνιση της 
πράξης με την 
ισχύουσα Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική 
και την Κοινή 
Οργάνωση Αγοράς 

Εξετάζεται αν πληρούνται ιδιαίτεροι κανόνες και 
προϋποθέσεις της πράξης, που προβλέπονται στους 
κανονισμούς 1379/13 & 1380/13.  

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

9. 

Αποκλεισμός των 
Γενετικά 
Τροποποιημένων 
Προϊόντων 

Εξετάζεται το παραγόμενο προϊόν της επένδυσης αν 
πρόκειται για προϊόν γενετικά τροποποιημένο 

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 ΟΧΙ  

ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΑΔΙΟΥ Β2 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
H Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” (ή “Δεν εφαρμόζεται”) ή 

«βαθμολογία» σε όλα τα κριτήρια. 

ΝΑΙ 
Η αξιολόγηση της 
πράξης συνεχίζεται στο 
στάδιο Β3 

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

10. 

Συμβολή της πράξης 
στους δείκτες 
αποτελέσματος του 
Μέτρου 

Αξιολογείται η συμβολή της πράξης στους δείκτες 
του Μέτρου :  
5.1.γ : Μεταβολή της αξίας των πρώτων πωλήσεων 
σε μη οργανώσεις παραγωγών  
5.1.δ : Μεταβολή του όγκου πρώτων πωλήσεων σε 

μη οργανώσεις παραγωγών 

Αυξάνεται η 
δυναμικότητα της 
επιχείρησης και η 
αξία των πωλήσεων 
των προϊόντων από 
την υλοποίηση της 
πράξης 

8 

  

Χωρίς αύξηση 
δυναμικότητας και 
αξίας πωλήσεων 
των προϊόντων 

0 

Αξιολογείται η 
προοπτική 
κερδοφορίας του 
επενδυτικού 
σχεδίου σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα 
στο Παράρτημα 3 
της ΥΑ 

0-10 

11. Συμβολή στην 
απασχόληση 

Αξιολογείται η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης με την υλοποίηση της πράξης. 

Δημιουργία άνω 
των 6 θέσεων 
απασχόλησης 

8 

  

Δημιουργία 4-6 
θέσεων 
απασχόλησης  

6 

Δημιουργία 1-3 
θέσεων 
απασχόλησης  

4 

Διατήρηση 
υφιστάμενων 
θέσεων 
απασχόλησης 

2 

12. 

Ανταγωνιστικότητα 
και ποιότητα των 
προϊόντων ή των 
υπηρεσιών που θα 
παραχθούν 

Αξιολογείται η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων ή 
των υπηρεσιών που θα παραχθούν καθώς και η 
ποιότητα τους 

1. Ανταγωνιστικότητα 
προϊόντων 

  

α. Παραγωγή 
επώνυμων 
ανταγωνιστικών 
προϊόντων με 
προβολή ποιοτικών 
προτύπων 

3 

β. Παραγωγή 
άλλων προϊόντων 

1 

2. Ποιότητα προϊόντων 
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α. Δαπάνες 
εφαρμογής για τη 
βελτίωση ή/και 
παρακολούθηση 
των συνθηκών 
δημόσιας υγείας 
και υγιεινής ή 
ποιότητας των 
προϊόντων σε 
ποσοστό >20% του 
συνολικού 
επιλέξιμου κόστους 

3 

β. Δαπάνες 
εφαρμογής για τη 
βελτίωση ή/και 
παρακολούθηση 
των συνθηκών 
δημόσιας υγείας 
και υγιεινής ή 
ποιότητας των 
προϊόντων σε 
ποσοστό ≤20% του 
συνολικού 
επιλέξιμου κόστους 

1 

13. 
Παραγωγή προϊόντων 
υψηλής 
προστιθέμενης αξίας 

Αξιολογείται το παραγόμενο προϊόν της πράξης, 
βάσει του βαθμού προστιθέμενης αξίας του που 
λαμβάνει στην αγορά 

Υψηλής 
προστιθέμενης 
αξίας  

3 

  Μεσαίας 
προστιθέμενης 
αξίας 

2 

Χαμηλής ή χωρίς 
προστιθέμενη αξία 

1 

14. 

Εφαρμογή 
προηγμένης ή 
καινοτόμου 
τεχνολογίας 

Αξιολογείται η εφαρμογή προηγμένης ή καινοτόμου 
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία, 
διοικητική- οργανωτική-κοινωνική καινοτομία.  
Για την έννοα της καινοτόμου τεχνολογίας 

λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της ΥΑ 

Το προϊόν είναι 
πρωτότυπο 
/καινοτόμο ή η 
πρόταση 
παρουσιάζει 
διοικητική / 
οργανωτική / 
κοινωνική 
καινοτομία. 

4 

  
Το προϊόν είναι 
ουσιωδώς 
διαφοροποιημένο 
σε σχέση με τα 
αντίστοιχα 
προϊόντα που ήδη 
παράγονται 

2 

Σε αντίθετη 
περίπτωση 

1 

15. Τόπος εγκατάστασης 
επενδυτικού σχεδίου 

Η προτεινόμενη πράξη βαθμολογείται ανάλογα με 
τον τόπο εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου  

Απομακρυσμένα 
ελληνικά νησιά 

6 

  

Παραμεθόριες 
περιοχές και άλλα 
νησιά της χώρας 

5 

Οργανωμένες ΒΙ.ΠΕ 4 

Άλλες περιοχές 3 

16. 

Κατηγορία μεγέθους 
της επιχείρησης 
(σύσταση 
2003/361/ΕΚ) και του 
είδους του φορέα της 
πρότασης 

Αξιολογείται:  
- το μέγεθος της επιχείρησης (πολύμικρές, μικρές 

επιχειρήσεις, μεσαίες επιχειρήσεις)  

- το είδος του φορέα (συλλογικοί φορείς) 

Πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις 

5 

  Συλλογικοί φορείς 4 

Μεσαίες 
επιχειρήσεις 

1 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΑΔΙΟΥ Β3 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΝΑΙ Η αξιολόγηση της 
πράξης συνεχίζεται στο 
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H Πράξη πρέπει να λαμβάνει βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια. στάδιο Β4 

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

17. 
Βαθμός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών 

Ελέγχεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων 
διοικητικών ή άλλων ενεργειών οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 
πράξης. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε 
σε ενέργειες του φορέα υλοποίησης της πράξης ή σε 
ενέργειες τρίτων (έκδοση αδειών, αποφάσεων, 
εγκρίσεων, κλπ). Η αξιολόγηση πραγματοποιείται 
βάσει των απαιτήσεων της ΥΑ. 

Ολοκληρωμένες 10 

  

Δεν έχουν 
ολοκληρωθεί αλλά 
δεν αναμένεται να 
επηρεάσουν την 
υλοποίηση της 
πράξης 

5 

Δεν έχουν 
ολοκληρωθεί και 
ενδέχεται να 
επηρεάσουν την 
υλοποίηση της 
πράξης 

1 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΣΤΑΔΙΟΥ Β4 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
H Πράξη πρέπει να λαμβάνει βαθμολογία στο ένα και μοναδικό κριτήριο 

της ομάδας 

ΝΑΙ 
Η αξιολόγηση της 
πράξης συνεχίζεται στο 
στάδιο Β5 

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β5: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

18. Φερεγγυότητα του 
φορέα 

Εξετάζονται τα : 
▪ στοιχεία συναλλακτικής τάξης από υφιστάμενες 

δραστηριότητές του (π.χ., φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα), 

▪ μη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης 
πράξεων υπαγωγής σε αναπτυξιακούς νόμους ή / 
και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, 

▪ μη υποβολή αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις 
του Πτωχευτικού Κώδικα. 

▪ δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή 
αναδιάρθρωσης, ή έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης 
αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει 
την σύμβαση εγγύησης, ή τέλος, ότι έχει λάβει 
ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει 
ολοκληρωθεί. 

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

19. Βιωσιμότητα του 
φορέα 

Η βιωσιμότητα του Φορέα εκτιμάται με βάση τις 
τιμές των κατωτέρω αριθμοδεικτών :  
- περιθώριο μικτού κέρδους, 
- περιθώριο καθαρού κέρδους, 
- αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, 
- EBITDA,  
- κυκλοφοριακή ρευστότητα, 
- ανάπτυξη εργασιών της τελευταίας τριετίας. 
 
Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρμοσθούν τα 

κριτήρια σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της ΥΑ 

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

20. Δυνατότητα διάθεσης 
των ιδίων κεφαλαίων 

Αξιολογείται η οικονομική επιφάνεια, η δυνατότητα 
διάθεσης των ιδίων  
κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής 
στο επενδυτικό σχέδιο και του αναγκαίου 
κεφαλαίου κίνησης.  
Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων 
κρίνεται με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της ΥΑ. 

ΙΚ≥50% του 
συνολικού κόστους 

30 

  

40%< ΙΚ<50% 24 

30%< ΙΚ≤40% 18 

20%< ΙΚ≤30% 12 

0%≤ ΙΚ≤20% 6 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΣΤΑΔΙΟΥ Β5 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
H Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” ή “βαθμολογία” σε όλα τα 

κριτήρια. 

ΝΑΙ Η αξιολόγηση της 
πράξης ολοκληρώνεται 

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται 
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