
• Αίτθςθ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ

•Συμπλθρωματικά ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ

• Τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

• Αίτθςθ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ

• Συμπλθρωματικά ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ

• Υπεφκυνθ Διλωςθ deminimis

• Τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά

• Αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ

4 Η πρόταςθ ςυνοδεφεται από μελζτθ βιωςιμότθτασ. • Μελζτθ Βιωςιμότθτασ

• Αίτθςθ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ

• Συμπλθρωματικά ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ  

•Αίτθςθ ςτιριξθσ,όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ

• Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ ςτιριξθσ

• Αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ πράξθσ

• Αποδεικτικά κατοχισ - χριςθσ ακινιτου ανάλογα με τθν περίπτωςθ

(π.χ. ςυμβόλαια ιδιοκτθςίασ, ςυμβόλαια ι προςφμφωνα μίςκωςθσ ι αγοράσ ι χριςθσ του 

γθπζδου ι του οικοπζδου ι του ακινιτου)• Ριςτοποιθτικά μεταγραφισ, βαρϊν και μθ διεκδικιςεων,ανάλογα με τθν περίπτωςθ

• Αίτθςθ ςτιριξθσ,όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ

• Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ ςτιριξθσ

• Πλα τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, όπωσ καταγράφονται ςτο Ραράρτθμα 

ΙΙ_1, ΜΕΟΣ Γ

• Αίτθςθ ςτιριξθσ,όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ

• Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ ςτιριξθσ

• Αποδεικτικά κατοχισ - χριςθσ ακινιτου, ανάλογα με τθν περίπτωςθ

•Αυτοψία

• Διλωςθ deminimis

• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου

11

Η πρόταςθ δεν ζχει ενταχκεί / οριςτικά υπαχκεί ςε άλλο πρόγραμμα 

για το ίδιο φυςικό αντικείμενο. 

• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου

• Αίτθςθ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ

•Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ ςτιριξθσ

• Σιμα ΕΟΤ ςε ιςχφ για υφιςτάμενεσ υποδομζσδιανυκτζρευςθσ

• Αρχιτεκτονικά ςχζδια

• Χαρακτθριςμόσ κτιρίου ωσ παραδοςιακό ι διατθρθτζο

  Συμπλθρωματικά ςτοιχεία Αίτθςθσ Στιριξθσ

  Καταςτατικό ι ςχζδιο καταςτατικοφ

  Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό για τθν ςυνεργαςία

• Υπεφκυνθ Διλωςθ δικαιοφχου

• Αυτοψία

• Αίτθςθ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ

• Συμπλθρωματικά ςτοιχεία  αίτθςθσ ςτιριξθσ

• Αναλυτικόσ Ρροχπολογιςμόσ προτεινόμενθσ πράξθσ

Πίνακασ Κριτηρίων Επιλεξιμότητασ - Δικαιολογητικά

14
Το φυςικό αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ δεν ζχει περαιωκεί 

ι φυςικά περατωκεί μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

Στιριξθσ, ςφμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρκρο 65, παρ. 6 και θ 

πράξθ δεν περιλαμβάνει τμιμα που ζπαυςε ι μετεγκαταςτάκθκε 

(ςφμφωνα με το άρκρο 71 του Καν. 1303/2013).  

15
Η πρόταςθ αφορά ολοκλθρωμζνο και λειτουργικό φυςικό 

αντικείμενο.

12

Η πρόταςθ, εφόςον περιλαμβάνει υποδομζσ διανυκτζρευςθσ, πλθροί 

τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπωσ 

ιςχφει κάκε φορά.

13

Για τισ υποδράςεισ τθσ δράςθσ 19.2.7. "ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 

ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ ΡΑΑΓΟΝΤΩΝ" απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ 

εξαςφάλιςθ τουλάχιςτον όςων ενδιαφερομζνων φορζων 

προβλζπεται από τθν κάκε υποδράςθ

9
Η πρόταςθ υλοποιείται εντόσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ τθσ 

προκθρυςςόμενθσ υπο-δράςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ

10

Για πρόταςθ εκςυγχρονιςμοφ: δεν ζχει υπάρξει προθγοφμενθ 

ενίςχυςθ του ίδιου φυςικοφ αντικειμζνου από αναπτυξιακά 

προγράμματα ι ςτθν περίπτωςθ προθγοφμενθσ ενίςχυςθσ για το ίδιο 

φυςικό αντικείμενο  ζχει παρζλκει κατά τθ ςτιγμι υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ πενταετία από τθν απόφαςθ αποπλθρωμισ του.

7
Αποδεικνφεται θ κατοχι ι θ χριςθ του ακινιτου, ςτο οποίο 

προβλζπεται θ υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ. 

8

Η πρόταςθ είναι ςφμφωνθ με τθν περιγραφι, τουσ όρουσ και

περιοριςμοφσ τθσ προκθρυςςόμενθσ υποδράςθσ. Ειδικότερα

μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ πράξεων και επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ

600.000€, ςε περίπτωςθ μθ άυλων πράξεων και 100.000€ ςε

περίπτωςθ άυλων πράξεων. Σε περίπτωςθ χριςθσ του Καν 1407/2013

από τον δικαιοφχο, θ ενίςχυςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα

200.000€ Δθμόςια Δαπάνθ, ςυνακροίηοντασ και τυχόν ενιςχφςεισ που

ζχουν λθφκεί ι κα λθφκοφν, από άλλα μζτρα από το κακεςτϊσ de

minimis, ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν ςε

επίπεδο ενιαίασ επιχείρθςθσ.

5

Η προτεινόμενθ πράξθ υλοποιείται εντόσ τθσ περιόδου 

επιλεξιμότθτασ που ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ (τρία (3) ζτθ από τθν 

ςτιγμι τθσ ζνταξθσ) και το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ τθσ 

προτεινόμενθσ  πράξθσ εμπίπτει εντόσ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ 

του ΡΑΑ 2014-2020. 

6
Η πρόταςθ ςυνοδεφεται από αναλυτικό προχπολογιςμό εργαςιϊν, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο υπόδειγμα τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ

2
Ρλθροφνται όλεσ οι γενικζσ και ειδικζσ προχποκζςεισ του Καν. Ε.Ε. 

1407/2013.

3 Εμπρόκεςμθ θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ και αποςτολι του 

αποδεικτικοφ κατάκεςθσ και του επιςυναπτόμενου υλικοφ ςτθν ΟΤΔ 

ςτθν προκεςμία που ορίηεται από τθν προκιρυξθ.

Αριθμοσ Κριτηρίου Περιγραφή κριτηρίου Δικαιολογητικά Τεκμηρίωςησ

1
Ρλθροφνται όλεσ οι γενικζσ και ειδικζσ προχποκζςεισ του ΚΑΝ. (ΕΕ) 

651/2014 και του εφαρμοηόμενου άρκρου.



16 Στθν πρόταςθ δε δθλϊνονται ψευδι και αναλθκι ςτοιχεία. • Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου

• Άδεια λειτουργίασ

• Σιμα ΕΟΤ για υποδομζσ διανυκτζρευςθσ

• Βεβαίωςθ ζναρξθσ /μεταβολισ εργαςιϊν από ΑΑΔΕ

• Καταςτατικό και τυχόν τροποποιιςεισ  του  για νομικά πρόςωπα

• Καταχϊρθςθ ςτο ΓΕΜΗ, όπου απαιτείται

• Αίτθςθ ςτιριξθσ-Συμπλθρωματικά ςτοιχείααίτθςθσ

• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

• Πλα τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά ανάλογα με το είδοσ τθσ επιχείρθςθσ 

• Αίτθςθ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ

•Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ ςτιριξθσ

• Διλωςθ για το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με το "Ι_5 Υπόδειγμα ΜΜΕ"

• Πλα τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, όπωσ καταγράφονται ςτο Ραράρτθμα 

ΙΙ_1, ΜΕΟΣ Γ

20

Στον υποψιφιο μζχρι και το χρόνο υποβολισ τθσ πρόταςθσ δεν ζχουν 

επιβλθκεί διοικθτικζσ κυρϊςεισ για παραβίαςθ Κοινοτικϊν 

Κανονιςμϊν ι Εκνικισ Νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ 

ζργων.

• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου

•Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου

• Άδεια αρμόδιου οργάνου

• Καταςτατικό ςχετικοφ οργανιςμοφ

Σε περίπτωςθ Εταιρειών το κριτιριο εξετάηεται για όλα τα μζλθ.

Ο υποψιφιοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο  ζτοσ τθσ θλικίασ του κατά τθν 

υποβολι τθσ πρόταςθσ • Για φυςικά πρόςωπα: αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου

Στθν περίπτωςθ προςωπικών εταιρειών, ο περιοριςμόσ ιςχφει για 

όλα τα μζλθ τουσ.

• Για προςωπικζσ εταιρείεσ: Καταςτατικό ι ςχζδιο Καταςτατικοφ ςυνοδευόμενο από αντίγραφο 

ταυτότθτασ ι διαβατθρίου όλων των μετόχων / εταίρων 

Ο περιοριςμόσ δεν ιςχφει για τισ Ανώνυμεσ εταιρίεσ, τισ Εταιρίεσ 

Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ, ΙΚΕ και τουσ Συνεταιριςμοφσ.

24 Για νομικά πρόςωπα διαςφαλίηεται ότι  δεν υπάρχει κζμα λφςθσ, 

εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ. • Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου

Δεν ζχουν υποβλθκεί περιςςότερεσ από μία αιτιςεισ ςτιριξθσ ανά 

ΑΦΜ ανά Υποδράςθ ςτο πλαίςιο τθσ ίδιασ Ρρόςκλθςθσ  ανά ΤΡ για 

όλθ τθν περίοδο 2014 - 2020. Επιτρζπεται θ ςυμμετοχι φυςικοφ ι 

νομικοφ προςϊπου ςε περιςςότερεσ από μια αιτιςεισ ςτιριξθσ ςτα 

πλαίςια τθσ ίδιασ υποδράςθσ ανά ΤΡ, εφόςον τα ποςοςτά 

ςυμμετοχισ του ςτα Νομικά Ρρόςωπα που κατακζτουν τισ αιτιςεισ 

ςτιριξθσ δεν υπερβαίνουν ακροιςτικά το 100% για όλθ τθν περίοδο 

2014-2020. Εφόςον ο υποψιφιοσ είναι ςυνεταιριςμόσ, το κριτιριο 

εξετάηεται μόνο ςε επίπεδο φορζα.

•Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου                                                                                    • Αρχείο ΟΤΔ

26 Ο  υποψιφιοσ  δεν  είναι μζλοσ του Υπθρεςιακοφ Ρυρινα τθσ ΟΤΔ, 

ςτζλεχοσ του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ, εκπρόςωποσ φορζων 

ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ).

• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου

27 Ο υποψιφιοσ δεν αποτελεί εξωχϊρια / υπεράκτια εταιρεία. •Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

28 Ο υποψιφιοσ αποδεικνφει τθν φπαρξθ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ 

ςφμφωνα με το χρθματοδοτικό ςχιμα. 

Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου  ι αποδεικτικά κάλυψθσ ιδίασ ςυμμετοχισ, όπωσ καταγράφονται 

ςτο Ραράρτθμα ΙΙ_1, ΜΕΟΣ Γ 

• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου

• Βεβαιϊςεισ αδιλωτθσ εργαςίασ από το ςφςτθμα ΕΓΑΝΗ

29

Στο δικαιοφχο δεν ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν 

αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ 

νομοκεςίασ και ειδικότερα για:  Ραράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ 

υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ εργαςία (2 

πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι).

22

23 Για φυςικά πρόςωπα διαςφαλίηεται ότι δεν υπάρχει κζμα 

πτϊχευςθσ.

• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

25

19
Η μορφι του υποψιφιου είναι ςφμφωνθ με τα προβλεπόμενα ςτθν 

ΥΑ 13214/2017, όπωσ ιςχφει κάκε φορά, και ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ.

21

Ο δικαιοφχοσ είναι εργαηόμενοσ ςε ΔΕΚΟ, εφόςον δεν κωλφεται από 

διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ ΔΕΚΟ ι Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ που 

διακζτει ςχετικι άδεια από αρμόδιο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο

17
Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ: να εξαςφαλίηεται θ νόμιμθ λειτουργία 

τουσ κατά τθν αίτθςθ.

18

Δε ςυνιςτοφν προβλθματικι επιχείρθςθ, κατά τθ χοριγθςθ τθσ 

ενίςχυςθσ. (Το κριτιριο δεν  εξετάηεται για ενιςχφςεισ που γίνεται 

χριςθ των Καν. (ΕΕ) 1407/2013 ,  Καν. (ΕΕ) 1305/2013, ι του άρκ. 22 

του  Καν. (ΕΕ) 651/2014)



 Τθρείται θ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων 

και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου

 Υπεφκυνθ διλωςθ.

•Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου

• Φορολογικι ενθμερότθτα ι βεβαίωςθ οφειλϊν τθσ επιχείρθςθσ

31

Ο δικαιοφχοσ επιβεβαιϊνει ότι, κατά τα δφο ζτθ που προθγοφνται τθσ 

αίτθςθσ για ενίςχυςθ, δεν ζχει προβεί ςε μετεγκατάςταςθ ςτθν 

επιχειρθματικι εγκατάςταςθ ςτθν οποία κα πραγματοποιθκεί θ 

αρχικι επζνδυςθ για τθν οποία ηθτείται θ ενίςχυςθ, και δεςμεφεται 

ότι δεν κα το πράξει εντόσ μζγιςτθσ περιόδου δφο ετϊν μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ επζνδυςθσ για τθν οποία ηθτείται θ 

ενίςχυςθ(‘Όταν γίνεται χριςθ  του άρκρου 14 του Καν. Ε.Ε. 

651/2014)

• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου

•Αρχιτεκτονικά ςχζδια (όπου απαιτείται)

• Τμιμα 9. ΤΗΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ από ΡΣΚΕ 

32 
Η προτεινόμενθ πράξθ εξαςφαλίηει τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων 

με αναπθρία

30
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιοφχο εντολι ανάκτθςθσ παράνομθσ 

κρατικισ ενίςχυςθσ κατόπιν προθγοφμενθσ απόφαςθσ  τθσ Επιτροπισ 

ι του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΔΕΚ) (‘Όταν γίνεται 

χριςθ  του Καν. Ε.Ε. 651/2014)


