
Κριτήρια Επιλογής - Υπομέτρο L123β

κριτήριο
βαθμο-

λογία

ενδεικτική 

βαρύτητα
δικαιολογητικά

Α1
Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου 

υποψηφιότητας 7%

πλήρης φάκελος 1

ελλιπής φάκελος που δε δημιουργεί προβλήματα στην 

αξιολόγηση 0,5

ελλιπής φάκελος που δημιουργεί προβλήματα στην αξιολόγηση 0

Α2 Ετοιμότητα υλοποίησης της πρότασης

min 12%

μελέτες, άδειες, 

πρωτοκολλημένες 

αιτήσεις

εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών, αδειών και 

των άλλων απαιτούμενων διαδικασιών 1

εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων μελετών και αδειών 0,51-0,75

υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές και αναμονή έγκρισης 

των απαιτούμενων μελετών και έκδοσης αδειών 0,01-0,5

ανυπαρξία μελετών και αδειών 0

Β1 Επαγγελματική εμπειρία/εκπαίδευση/κατάρτιση 7%

Β1.1

προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο 

σχετικό με τη φύση της πρότασης

βεβαιώσεις 

εργοδότη, κατάλληλη 

βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα, 

έναρξη 

επιτηδεύματος, 

καταστατικό

καθόλου 0

έως 2 χρόνια 0,1

έως 5 χρόνια 0,2

πάνω από 5 χρόνια 0,4

Β1.2

ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού με 

τη φύση της πρότασης
0/0,4

επικυρωμένα 

αντίγραφα τίτλων 

σπουδών

Β1.3

επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο 0/0,2

βεβαίωση 

πιστοποιημένου ΚΕΚ

Β2

Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για 

οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών 

ενισχύσεων 0/1 6%

υπεύθυνη δήλωση

Β3 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 7%

ο δικαιούχος είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο)

0/1

αντίγραφο 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου

ο δικαιούχος είναι γυναικείος συνεταιρισμός
0/1

καταστατικό ή σχέδιο 

καταστατικού

ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό 

τους γυναίκες 0/1

καταστατικό ή σχέδιο 

καταστατικού

Β4 Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 8%

ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 30 ετών (φυσικό 

πρόσωπο)
0/1

αντίγραφο 

ταυτότητας ή 

διαβατηρίου

ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό 

τους  νέοι ≤ 30 ετών

0/1

αντίγραφα 

ταυτοτήτων ή 

διαβατηρίου, 

καταστατικό ή σχέδιο 

καταστατικού

Γ1 Σκοπιμότητα της πρότασης max 7%

Γ1.1
σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής 

χωροθέτησης της πρότασης 0-0,5



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

προγράμματος 0-0,5

Γ2 Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης max 7%

Γ2.1 τεχνολογική καινοτομία 0-0,5

Γ2.2 οργανωτική καινοτομία 0-0,5

Γ3 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

min 12%

σχέδια, αναλυτική 

προμέτρηση 

εργασιών και 

αναλυτικός 

προϋπολογισμός

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 1

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 0,75

10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 0,25

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

Γ4 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης max 7%

Γ4.1 Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου
0/0,5

Γ4.2
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 0/0,5

Δ1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

min 10%

οι υφιστάμενες θέσεις 

απασχόλησης 

αποδεικνύονται 

σύμφωνα με την 

παρατήρηση 3 των 

κριτηρίων 

επιλεξιμότητας

Δ1.1 αύξηση απασχόλησης 0-0,5

Δ1.2 θέσεις εργασίας σε σχέση με το ύψος επένδυσης 0-0,5

Δ2 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος min 10%

Δ2.1 Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που καλύπτονται από ΑΠΕ

0-0,2

Λογαρισμοί ΔΕΗ του 

τελευταίου έτους

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

Δ2.3
Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή σχετικού 

συστήματος
0-0,2

Λογαρισμοί ΔΕΗ του 

τελευταίου έτους

Δ2.4
Ποσοστό εξοικονόμησης νερού με την εφαρμογή σχετικού 

συστήματος 0-0,2

Δ2.5
Πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 

14000, EMAS) 0/0,2

Ε1
Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί 

ως πυρόπληκτη 0/1πριμοδότηση


