
Α Β Γ ∆ Ε

1
Χωροθέτηση της επένδυσης - ελλειµµατικότητα 

σε µεταποιητική υποδοµή

Αφορά ελλειµµατικότητα µεταποιητικής υποδοµής  µεγαλύτερη ή ίση 

του  50% σε επίπεδο Νοµού
20 20  20 20

Αφορά ελλειµµατικότητα µεταποιητικής υποδοµής µεγαλύτερη ή ίση 

του 30% και µικρότερη του 50% σε επίπεδο Νοµού ή µεγαλύτερη ή 

ίση του 30% σε επίπεδο Περιφέρειας 

15 15  15 15

Αφορά ελλειµµατικότητα µεταποιητικής υποδοµής µεγαλύτερη ή ίση 

του 10% και µικρότερη του 30% σε επίπεδο Νοµού ή µεγαλύτερη ή 

ίση του 20% και µικρότερη του 30% σε επίπεδο Περιφέρειας 

10 10  10 10

Αφορά ελλειµµατικότητα µεταποιητικής υποδοµής µικρότερη του 10% 

σε επίπεδο Νοµού ή µικρότερη του 20% σε επίπεδο Περιφέρειας 
5 5 5 5

2 Παραγωγή προϊόντων ποιότητας  

Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων 

προερχοµένων από ειδικές εκτροφές προϊόντων που φέρουν χρήση 

σήµανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις 

σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που παράγονται µε σύστηµα 

ολοκληρωµένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήµατα 

πιστοποίησης σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 50% των 

παραγοµένων προϊόντων.

20 20 20

Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων 

προερχοµένων από ειδικές εκτροφές, προϊόντων που φέρουν χρήση 

σήµανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις 

σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που παράγονται µε σύστηµα 

ολοκληρωµένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήµατα 

πιστοποίησης, σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 30% και µικρότερο 

του 50% των παραγοµένων προϊόντων.

15 15 15

Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων 

προερχοµένων από ειδικές εκτροφές, προϊόντων που φέρουν χρήση 

σήµανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις 

σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που παράγονται µε σύστηµα 

ολοκληρωµένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήµατα 

πιστοποίησης σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10% και µικρότερο 

του 30% των παραγοµένων προϊόντων.

10 10 10

Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων 

προερχοµένων από ειδικές εκτροφές,προϊόντων που φέρουν χρήση 

σήµανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις 

σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που παράγονται µε σύστηµα 

ολοκληρωµένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήµατα 

πιστοποίησης σε ποσοστό µικρότερο του 10% των παραγοµένων 

προϊόντων.

5 5 5

3 Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών

Αφορά επεξεργασία προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής 

εκτροφής σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 50% των 

χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών 

20 20 20 20 20

Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιηµένης βιολογικής 

καλλιέργειας ή πιστοποιηµένης βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό 

µεγαλύτερο ή ίσο του 30% και µικρότερο του 50% των 

χρησιµοποιουµένων πρώτων υλών.

15 15 15 15 15

Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιηµένης βιολογικής 

καλλιέργειας ή πιστοποιηµένης βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό 

µεγαλύτερο ή ίσο του 20% και µικρότερο του 30% των 

χρησιµοποιουµένων πρώτων υλών.

10 10 10 10 10

Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιηµένης βιολογικής 

καλλιέργειας ή πιστοποιηµένης βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό 

µεγαλύτερο ή ίσο του 10% και µικρότερο του 20% των 

χρησιµοποιουµένων πρώτων υλών.

5 5 5 5 5

4
Ιδιωτικά συµφωνητικά µε παραγωγούς - 

καθετοποίηση παραγωγής

Ο φορέας έχει συνάψει ιδιωτικά συµφωνητικά µε παραγωγούς για την 

εξασφάλιση σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 30% του συνόλου των 

πρώτων υλών.

20 20 20 20 20

Ο φορέας έχει συνάψει ιδιωτικά συµφωνητικά µε παραγωγούς για την 

εξασφάλιση σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 20% και µικρότερο 

του 30% του συνόλου των πρώτων υλών.

15 15 15 15 15

Ο φορέας έχει συνάψει ιδιωτικά συµφωνητικά µε παραγωγούς για την 

εξασφάλιση σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10% και µικρότερο 

του 20% του συνόλου των πρώτων υλών. 

10 10 10 10 10

Ο φορέας έχει συνάψει ιδιωτικά συµφωνητικά µε παραγωγούς για την 

εξασφάλιση σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5% και µικρότερο του 

10% του συνόλου των πρώτων υλών.

5 5 5 5 5
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5
Συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος ή / 

και προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας.
 

1) Στο εξεταζόµενο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται χρήση ή η 

παραγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, για την κάλυψη των 

αναγκών των µονάδων ή δαπάνες σχετικές µε την εγκατάσταση 

συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ή εγκαταστάσεις σχετικές µε 

την εξοικονόµηση υδάτινων πόρων.παραγωγή ανανεωσίµων πηγών 

ενέργειας συµπεριλαµβανοµένης και της εγκατάστασης 

φωτοβολταϊκών για την κάλυψη των αναγκών των µονάδων ή οι  

δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της εργασιακής 

ασφάλειας υπολογίζονται σε ποσοστό µεγαλύτερο  του 25% του 

συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης

2) Το εξεταζόµενο επενδυτικό σχέδιο αφορά :

-Μονάδες µεταποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο θεσµικό 

πλαίσιο.

-Εκσυγχρονισµό υφιστάµενης σφαγειοτεχνικής υποδοµής ή ίδρυση 

νέων σφαγείων πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο θεσµικό 

πλαίσιο του προγράµµατος, σε περίπτωση που οι δαπάνες τους για 

την προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος δεν 

ξεπερνούν το 50% του επιλέξιµου προϋπολογισµού, ώστε να 

εξαιρεθούν από 

την διαδικασία βαθµολόγησης 

20 20 20

Ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 30% και µικρότερο ή ίσο του 50% 

του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης αφορά 

δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας.

15 15 15

Ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 20% και µκρότερο του 30% του 

συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης αφορά δαπάνες 

για την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας.

10 10 10

Ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10% και µικρότερο του 20% του 

συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης αφορά δαπάνες 

για την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. 

5 5 5

6
Βελτίωση υγιεινής και προστασία του 

καταναλωτή

Ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 30% και µικρότερο του 50% του 

συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης αφορά δαπάνες 

για τη βελτίωση της Υγιεινής και την προστασία του καταναλωτή. 

20 20 20

ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 20% και µικρότερο του 30% του 

συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης αφορά δαπάνες 

για τη βελτίωση της Υγιεινής, και την προστασία του καταναλωτή

15 15 15

Ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10% και µικρότερο του 20% του 

συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης αφορά δαπάνες 

για τη βελτίωση της Υγιεινής και την προστασία του καταναλωτή. 

10 10 10

Ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5% και µικρότερο του 10% του 

συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης αφορά δαπάνες 

για τη βελτίωση της Υγιεινής και την προστασία του καταναλωτή

5 5 5

7 Αύξηση απασχόλησης
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δηµιουργία 

άνω των έξι (6) νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).

20 20 20 20

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δηµιουργία 

περισσότερων των τριών έως έξι (3-6) νέων θέσεων απασχόλησης σε 

Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

15 15 15 15

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δηµιουργία 

δηµιουργία µιας έως τριών (1-3) νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

10 10 10 10

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται διατήρηση 

των υφισταµένων θέσεων εργασίας.
5 5 5 5
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8 ∆υναµισµός επιχείρησης

Ο βαθµός συµµετοχής του φορέα µε ίδια κεφάλαια στην επένδυση, 

κατά την αίτηση, είναι ίσος ή µεγαλύτερος του 40% του επιλέξιµου 

προϋπολογισµού ή ίσος ή µεγαλύτερος του 35% του επιλέξιµου 

προϋπολογισµού για επενδύσεις στα µικρά νησιά του Αιγαίου

20 20 20 20 20

Ο βαθµός συµµετοχής του φορέα µε ίδια κεφάλαια στην επένδυση, 

κατά την αίτηση, είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 35% και µικρότερος 

του 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού ή µεγαλύτερος ή ίσος του 

30% και µικρότερος του 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για 

επενδύσεις στα µικρά νησιά του Αιγαίου.

15 15 15 15 15

Ο βαθµός συµµετοχής του φορέα µε ίδια κεφάλαια στην επένδυση, 

κατά την αίτηση, είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 30% και µικρότερος 

του 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού ή µεγαλύτερος του 25% και 

µικρότερος του 30% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για επενδύσεις 

στα µικρά νησιά του Αιγαίου.

10 10 10 10 10

Ο βαθµός συµµετοχής του φορέα µε ίδια κεφάλαια στην επένδυση, 

κατά την αίτηση, είναι µεγαλύτερος του 25% και µικρότερος του 30% 

του επιλέξιµου προϋπολογισµού.

5 5 5 5 5

9
Χαρακτηρισµός παραγωγικής διαδικασίας και 

προϊόντος
  

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόµο 20 20 20 20 20

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή 

προηγµένη, ή αν αφορά σε χρήση συστηµάτων αυτοµατισµού-

ελέγχου-καταγραφής δεδοµένων στην παραγωγική διαδικασία.

15 15 15 15 15

Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγµένη και το προϊόν είναι επώνυµο.
10 10 10 10 10

Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι νέα η 

προηγµένη ή πρόκειται για συσκευασία τελικού καταναλωτή, ή  το 

προϊόν είναι επώνυµο, ή γίνεται εισαγωγή µιας σηµαντικά βελτιωµένης 

διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριµένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσµα της οποίας είναι σηµαντικό σε σχέση µε τον όγκο 

παραγωγής της, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής 

της. 

5 5 5 5 5

10 Ανάπτυξη Εξαγωγών   

Για υφιστάµενες επιχειρήσεις

Το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών που εµφανίζει ο 

υποψήφιος δικαιούχος κατά µέσο όρο την τελευταία τριετία είναι 

µεγαλύτερο ή ίσο του 20%.

20 20 20 20 20

Το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών που εµφανίζει ο 

υποψήφιος δικαιούχος κατά µέσο όρο την τελευταία τριετία είναι 

µεγαλύτερο ή ίσο του 15% και µικρότερο του 20%.

15 15 15 15 15

Το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών που εµφανίζει ο 

υποψήφιος δικαιούχος κατά µέσο όρο την τελευταία τριετία είναι 

µεγαλύτερο ή ίσο του 10% και µικρότερο του 15%.

10 10 10 10 10

Το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών που εµφανίζει ο 

υποψήφιος δικαιούχος κατά µέσο όρο την τελευταία τριετία είναι 

µεγαλύτερο ή ίσο του 5% και µικρότερο του 10%.

5 5 5 5 5

Για ιδρύσεις - επεκτάσεις παραγωγικής 

δυναµικότητας ή δραστηριότητας

Ο υποψήφιος δικαιούχος προσκοµίσει ιδιωτικά συµφωνητικά που να 

καλύπτουν ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 20% των παραγόµενων 

προϊόντων.

20 20 20 20 20

Ο υποψήφιος δικαιούχος προσκοµίσει ιδιωτικά συµφωνητικά που να 

καλύπτουν ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 15% και  µικρότερο του 

20% των παραγόµενων προϊόντων.

15 15 15 15 15

Ο υποψήφιος δικαιούχος προσκοµίσει ιδιωτικά συµφωνητικά που να 

καλύπτουν ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10% και µικρότερο του 

15% των παραγόµενων προϊόντων.

10 10 10 10 10

Ο υποψήφιος δικαιούχος προσκοµίσει ιδιωτικά συµφωνητικά που να 

καλύπτουν ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5% και µικρότερο του 

10% των παραγόµενων προϊόντων.

10 10 10 10 10

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 200 200 160 140 140

Συντελεστής Βαρύτητας 40% 40% 41% 39% 39%

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 80 80 65 55 55
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Α Β Γ ∆ Ε

1  Βαµβακοκαλλιεργητικές περιοχές

Το εξεταζόµενο επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε 

βαµβακοκαλλιεργητική περιοχή.

Σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της µε αριθµ. 4215/18-05-2009 ΥΑ, οι 

βαµβακοκαλλιεργητικές περιοχές είναι οι ακόλουθες: 

Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, ∆υτ. Αττική, Βοιωτία, ∆ράµα, Έβρος, Εύβοια, 

Ηλεία, Ηµαθία, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Καρδίτσα, Κιλκίς, Λάρισα, 

Μαγνησία, Ξάνθη, Πέλλα, Πιερία, Πρέβεζα, Ροδόπης, Σερρών, 

Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδα, Χαλκιδική.

10 10 10 10 10

2 Πυρόπληκτες περιοχές

Το εξεταζόµενο επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε πυρόπληκτη 

περιοχή. Σύµφωνα µε την µε αριθµ. 259315/272/16-01-2008 

απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών,ως 

πυρόπληκτοι νοµοί θεωρούνται οι ακόλουθοι: Εύβοια, Αχαϊα, Ηλεία, 

Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία.

10 10 10 10 10

3 Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας

Tο εξεταζόµενο επενδυτικό σχέδιο αφορά τη µεταποίηση και εµπορία 

προϊόντων που περιέχονται στο καλάθι της περιοχής του επενδυτικού 

σχεδίου και για τα οποία υπάρχει ελλειµµατικότητα µεταποιητικής 

υποδοµής σε επίπεδο Περιφέρειας.

10 10 10 10 10

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 20 20 20 20 20

1) Τα συµπληρωµατικά κριτήρια επιλογής πράξεων λαµβάνονται υπόψη για τη σειρά κατάταξής του 

σε πίνακες υπαγωγής, µόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει λάβει την ελάχιστη βαθµολογία ένταξης στην 

κατηγορία που ανήκει.

2) Σε περίπτωση που µια περιοχή είναι ταυτόχρονα βαµβακοκαλλιεργητική και πυρόπληκτη, 

(συµπληρωµατικά κριτήρια 1 και 2), βαθµολογείται µε 10 βαθµούς. Κατά συνέπεια η µέγιστη δυνατή 

βαθµολογία των πρόσθετων κριτηρίων ανέρχεται στους 20 βαθµούς.


