
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Τίτλος Δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.3.4 

Νομική βάση Άρθρο 19&1β του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, Κανονισμός  (ΕΕ) 651/14 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων στους τομείς 
της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου.  
Στο πλαίσιο της υποδράσης ενδεικτικά ενισχύονται τα ακόλουθα:  

 μονάδες επεξεργασίας πέτρας, ξύλου και γύψου 

 μονάδες παραγωγής προϊόντων ένδυσης, καλαθοποιίας, κλωστοϋφαντουργίας, σαπουνιών, κεραμικών, 
επίπλων, κοσμημάτων, παιχνιδιών 

 μονάδες κατασκευής μουσικών οργάνων 

 μονάδες παραγωγής απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού 

 παραδοσιακά ναυπηγεία 

 αρτοποιεία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

 μονάδες παραγωγής φρυγανιών και μπισκότων 

 μονάδες παραγωγής μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και άλλων αλευρωδών προϊόντων 

 μονάδες παραγωγής ζαχαρωτών, λουκουμιών, βανίλιας, χαλβάδων 

 μονάδες παραγωγής παγωτού 

 επιχειρήσεις και καταστήματα λιανικού εμπορίου (π.χ. παντοπωλεία, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης, 
καταστήματα πώλησης αγροτικών μηχανημάτων, εργαλείων και εφοδίων) 

 
Μέσω μοριοδότησης προωθούνται: α) η ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν μονάδες βιοτεχνίας, παραγωγή 
προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση και καταστήματα πώλησης αγροτικών μηχανημάτων, εργαλείων και εφοδίων, 
β) η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, γ) η υλοποίηση επενδύσεων σε ορεινές περιοχές, δ) η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, ε) οι επενδύσεις 
που πραγματοποιούνται από μέλη ευπαθών ομάδων πληθυσμού (όπως ορίζονται στο Ν.4019/2011) ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή 
νέους/νέες έως  35 ετών, στ) η εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης νερού, διαχείρισης απορριμμάτων, 
διαχείρισης αποβλήτων, ζ) η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η) η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν από την παρούσα δράση πρέπει να διαθέτουν ιστοσελίδα 
προβολής τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα. 
Το κριτήριο επιλογής «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως: 
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100) 

Η επένδυση αφορά βιοτεχνική 
μονάδα ή μονάδα παραγωγής 

 
 

 
 



προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση 
ή καταστήματα πώλησης 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εργαλείων ή/και εφοδίων 

 
 
 
 

15 

 
100 

Η επένδυση αφορά μονάδα 
χειροτεχνίας ή ίδρυση νέας 
επιχείρησης λιανικού εμπορίου 
(πλην καταστήματος πώλησης 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εργαλείων και εφοδίων) 

 
 

70 

Η επιχείρηση αφορά 
εκσυγχρονισμό επιχείρησης 
λιανικού εμπορίου (πλην 
καταστήματος πώλησης αγροτικών 
μηχανημάτων, εργαλείων και 
εφοδίων 

 
 

40 

Λοιπές επενδύσεις 0 

 
Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 65%. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Θ.Κ. 3: Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 350.000,00 5,60 4,18 

Δημόσια Δαπάνη 227.500,00 5,20 3,50 

Ιδιωτική Συμμετοχή 122.500,00 6,53 6,53 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

Κριτήρια επιλογής 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.3.4 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-

100) ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 

1 

Σαφήνεια και 
πληρότητα της 

πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

8 

100 

30 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 0 



2 

Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών 

8 

100 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις/άδειες 30 

3 

Δυνατότητα 
διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης 

του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί τη 
ιδιωτικής συμμετοχής (%) 6 0-100 

4 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολό τους νέοι ≤ 35 ετών 

2 

100 

ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 
και το μετοχικό / εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35 

ετών 50 

5 

Προώθηση 
γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 
στο σύνολο τους γυναίκες 

2 

100 

ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 
και το μετοχικό / εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 50 

6 

Προώθηση 
επιχειρηματικότητας 

σε ΑμΕΑ 

ΝΑΙ 

2 

100 

ΌΧΙ 0 

7 

Προώθηση 
επιχειρηματικότητας 
συλλογικών φορέων 

(συνεταιρισμοί, 
ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α.) 

ΝΑΙ 

2 

100 

ΌΧΙ 0 

8 

Χωροθέτηση της 
πράξης (σύμφωνα 
με τη σύσταση της 

Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 

3 

100 

Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

9 

Είδος επιχείρησης 
(σύμφωνα με τη 

σύσταση της 
Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

5 

100 

Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες / μεγάλες επιχειρήσεις 0 



10 
Προτεραιότητες 

υποδράσης 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 15 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

11 
Αύξηση θέσεων 
απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

άνω των δυο (2) νέων θέσεων 
απασχόλησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας) 

2 

100 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

μιας έως δυο νέων θέσεων 
απασχόλησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας) 60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 
έως μιας νέας θέσης απασχόλησης 

σε ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας) 30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου δεν προβλέπεται 

δημιουργία θέσεων εργασίας 0 

12 
Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία κόστους 

100*(αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10 

100 

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

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

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

13 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το 
είδος και το μέγεθος του έργου 

10 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 50 

14 

Εφαρμογή 
συστημάτων 

διαχείρισης και 
ποιοτικών σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 
και ποιοτικών σημάτων/προτύπων 6 100 

15 
Προστασία 

περιβάλλοντος 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

10 

100 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος 

μικρότερο του 5% 0 



16 

Καινοτόμος 
χαρακτήρας της 

πρότασης / χρήση 
καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών 
(μονάδες 

μεταποίησης και 
βιοτεχνικές 
μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο 

3 

100 

Η παραγωγική διαδικασία στο 
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα 

ή προηγμένη ή αφορά σε χρήση 
συστημάτων αυτοματισμού - 

ελέγχου - καταγραφής δεδομένων 
τσην παραγωγική διαδικασία 75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση 
των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη 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 50 

17 Σύσταση φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή 
δεν απαιτείται σύσταση φορέα 

6 

100 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 0 

 


