
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.4 - «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Α/Α Βαρύηηηα 

Κριηηρίοσ 

Σελική 

Βαθμολογία

1 Επαγγελμαηική εκπαίδεσζη/ καηάρηιζη Επικέθαλής Εηαίροσ ηοσ 

Έργοσ 

10 100

2 Εηοιμόηηηα ζηην σλοποίηζη ηοσ Έργοσ σνεργαζίας 9 378

3 Εμπειρία ζηην σλοποίηζη Έργων σνεργαζίας 8 80

4 Σύπος Εηαίρων ζηο έργο ζσνεργαζίας 7 56

5 Αριθμός εηαίρων ζηο Έργο σνεργαζίας 6 60

6 Προώθηζη γεωργικής επιτειρημαηικόηηηας 4 40

7 Προώθηζη νεανικής επιτειρημαηικόηηηας 4 40

8 Προώθηζη γσναικείας επιτειρημαηικόηηηας 4 40

9 Σήρηζη αναγνωριζμένων προηύπων, ζσμμεηοτή ζε 

αναγνωριζμένα ζσζηήμαηα ποιόηηηας

4 40

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 56 834

Σηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα επηιέγεηαη ε πξόηαζε πνπ 

ιακβάλεη πεξηζζόηεξα κόξηα ζην θξηηήξην κε ηε κεγαιύηεξε 

βαξύηεηα. Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηζνβαζκία θαη ζε απηό ην 

ζεκείν ηόηε ζα εμεηάδνληαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαηά ζεηξά ηα 

θξηηήξηα κε ηε κεγαιύηεξε βαξύηεηα. Εάλ κεηά από απηή ηε 

δηαδηθαζία εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ηζνβαζκία, ηόηε ζα επηιέγεηαη 

από ηελ ΟΤΔ ε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ρξνλνινγηθά πξώηε. 

Σελ. 1,  Συνολικά



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Βαρύηηηα 

Κριηηρίοσ 

Μόρια Βαθμολογία

1 Επαγγελμαηική εκπαίδεσζη/ καηάρηιζη Επικέθαλής Εηαίροσ 

ηοσ Έργοσ 

10

Τίηινο παλεπηζηεκίνπ / θνιεγίνπ/ ΤΕΙ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα 

αθόινπζα ζέκαηα ή ζπλδπαζκό ησλ ζεκάησλ απηώλ: Δηνίθεζε 

Επηρεηξήζεσλ, Οηθνλνκηθά, Εκπνξηθά, Λνγηζηηθή 

10

Τίηινο παλεπηζηεκίνπ / θνιεγίνπ/ ΤΕΙ ζε άιια ζέκαηα 8

Μέζε εθπαίδεπζε 2

Υπόινηπνη αηηεηέο 0

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 100

Σηελ πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αηόκνπ ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο ν 

Υπεύζπλνο ηνπ Έξγνπ. Θα πξέπεη λα επηζπλάπηνλαη νη ηίηινη 

ζπνπδώλ (απνιπηήξην ιπθείνπ, πηπρίν θηι).

Σελ. 2,  Κριτ.1



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Βαρύηηηα 

Κριηηρίοσ 

Μόρια Βαθμολογία

3 Εμπειρία ζηην σλοποίηζη Έργων σνεργαζίας 8

Εηαίξνο/ Εηαίξνη ηνπ Έξγνπ έρνπλ πινπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 2 

Έξγα Σπλεξγαζίαο ηα νπνία έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ ησλ 

Επξσπατθώλ Δηαξζξσηηθώλ θαη Επελδπηηθώλ Τακείσλ.*

10 80

Εηαίξνο/ Εηαίξνη ηνπ Έξγνπ έρνπλ πινπνηήζεη έλα Έξγν 

Σπλεξγαζίαο ην νπνίν έρεη ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ ησλ 

Επξσπατθώλ Δηαξζξσηηθώλ θαη Επελδπηηθώλ Τακείσλ.*

5

Υπόινηπνη αηηεηέο 1

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 80

*Να έρεη νινθιεξώζεη επηηπρώο θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε,

ηνπιάρηζηνλ ένα Έργο σνεργαζίας, ζπλνιηθήο αμίαο

ηνπιάρηζηνλ 10.000 επξώ, ην νπνίν λα έρεη ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ

ησλ Επξσπατθώλ Δηαξζξσηηθώλ θαη Επελδπηηθώλ Τακείσλ. Η

έλλνηα ηνπ όξνπ «νινθιεξώζεη» ζεκαίλεη θαηά πνζνζηό

πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο ηνπιάρηζηνλ 80%. Τα έξγα

ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεη κέρξη ηε ιήμε ηεο

πεξηόδνπ ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Θα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη

ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία.

Σελ. 3,  Κριτ. 3



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Βαρύηηηα 

Κριηηρίοσ 

Μόρια Βαθμολογία*

2 Εηοιμόηηηα ζηην σλοποίηζη ηοσ Έργοσ σνεργαζίας 9

1 Οη εηαίξνη ζην Έξγν Σπλεξγαζίαο ζπληζηώληαη ζε λόκηκε θνηλή 

δνκή (ζπλεηαηξηζκόο, εηαηξεία, ζύλδεζκνο θηι). Πξέπεη λα 

επηζπλάπηνληαη ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία π.ρ πηζηνπνηεηηθό 

εγγξαθήο, θαηαζηαηηθό.

10 90

2 Ύπαξμε Εζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ Λεηηνπξγίαο ζηνπο νπνίνπο ζα 

θαζνξίδεηαη θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Οη ππό 

αλαθνξά Καλνληζκνί ζα πξέπεη λα ζπλππνγξάθνληαη από όινπο 

ηνπο Εηαίξνπο ηνπ Έξγνπ Σπλεξγαζίαο.

10

3 Εξγνδόηεζε πξνζσπηθνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ησλ 

Εηαίξσλ ε νπνία ζα πινπνηήζεη ην Έξγν Σπλεξγαζίαο. Θα πξέπεη 

λα επηζπλάπηνληαη ην ζπκβόιαην εξγνδόηεζεο θαη απνδείμεηο 

πιεξσκήο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.

10

4 Τνπιάρηζηνλ δύν από ηνπο εκπιεθόκελνπο Εηαίξνπο ζην Έξγν 

Σπλεξγαζίαο έρνπλ πινπνηήζεη πξνεγνύκελεο ζπλεξγαζίεο 

(ζπκκεηνρή ζε θεζηηβάι, εθζέζεηο θνηλέο δεκνζηεύζεηο θηι). Θα 

πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζρεηηθά απνδεηηθηθά ζηνηρεία.

6

5 Έρνπλ πξαγακηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ 3 ζπλαληήζεηο γηα ηελ 

εηνηκαζία ηνπ Σπκθώλνπ Σπλεξγαζίαο ηνπ Έξγνπ Σπλεξγαζίαο 

ζην νπνίν θαζνξίδνληαη νη Δξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζην 

πιαίζην ηνπ Έξγνπ (σο απνδεηθηηθό ζηνηρείν ζα πξέπεη λα 

επηζπλάπηνληαη πξαθηηθά, ηα νπνία λα είλαη ππνγξακκέλα από 

όινπο ηνπο Έηαίξνπο ηνπ Έξγνπ).

6

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 42 378

*Γηα ηε βαζκνιόγεζε ηνπ ππό αλαθνξά θξηηεξίνπ ζα πξέπεη λα 

αξζνίδεηαη ε βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο ππνθξηηεξίσλ θαη λα 

πνιιαπιαζίαδεηαη κε ηε βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ.

Σελ. 4,  Κριτ.2



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Βαρύηηηα 

Κριηηρίοσ 

Μόρια Βαθμολογία

5 Αριθμός εηαίρων ζηο Έργο σνεργαζίας 6

Σην Εξγν Σπλεξγαζίαο κεηέρνπλ 6 εηαίξνη θαη άλσ 10 60

Σην Έξγν Σπλεξγαζίαο κεηέρνπλ 3 - 5 εηαίξνη 6

Σην Έξγν Σπλεξγαζίαο κεηέρνπλ 2 εηαίξνη 1

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 60

Σελ. 5,  Κριτ.5 



Βαρύηηηα 

Κριηηρίοσ 

Μόρια Βαθμολογία

4 Σύπος Εηαίρων ζηο έργο ζσνεργαζίας 7

Σην Έξγν Σπλεξγαζίαο κεηέρνπλ 2 νξγαλσκέλνο θνξέαο. 8 56

Σην Έξγν Σπλεξγαζίαο κεηέρνπλ 1 νξγαλσκέλνο θνξέαο. 5

Σην Έξγν Σπλεξγαζίαο δελ κεηέρνπλ νξγαλσκέλνη θνξείο. 1

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 56

*Οη θνξέηο ζα πξέπεη λα έρνπλ λνκηθή ππόζηαζε (ζπλεηαηξηζκνί, 

ζύιινγνη, ζύλδεζκνη θηι). Θα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη 

πηζηνπνηηηθό εγγξαθήο ζηελ αξκόδηα αξρή/ θαηαζηαηηθό θηι.

Σελ. 6,  Κριτ.4



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Βαρύηηηα 

Κριηηρίοσ 

Μόρια Βαθμολογία

6 Προώθηζη γεωργικής επιτειρημαηικόηηηας 

ηο Έργο σνεργαζίας μεηέτοσν εηαίροι ποσ αζκούν γεωργική 

δραζηηριόηηηα

4

Σην Έξγν Σπλεξγαζίαο κεηέρεη/νπλ ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 30% λνκηθό/α 

πξόζσπν/α ηδησηηθνύ δηθαίνπ ή ζπλεηαηξηζκόο/νη, ην/ηα  νπνίν/α είλαη 

εγγεγξακκέλν/α ζην Μεηξών Εξγνδνηώλ ησλ Υπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ 

Αζθαιίζεσλ, κε δεισκέλε δξαζηεξηόηεηα απνθιεηζηηθά ηε γεσξγηθή 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηλνπνηείσλ).

10 0

Σην Έξγν Σπλεξγαζίαο κεηέρεη/νπλ ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 30% εηαίξνη 

πνπ επηζπλάπηνπλ βεβαίσζε από ηελ Υπεξεζία Κνηλσληθώλ 

Αζθαιίζεσλ όηη είλαη απηνηειώο εξγαδόκελνη αγξόηεο (γεσξγηθό, 

θηελνηξνθηθό ή γεσξγνθηελνηξνθηθό ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ νηλνπνηείσλ) 

10

Υπόινηπνη αηηεηέο 2

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 40

Σελ. 7,  Κριτ. 6



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Βαρύηηηα 

Κριηηρίοσ 

Μόρια Βαθμολογία*

7 Προώθηζη νεανικής επιτειρημαηικόηηηας 4

Σην Έξγν Σπλεξγαζίαο κεηέρεη/νπλ ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 30% εηαίξνο/νη 

ειηθίαο 18 κέρξη 30

10 40

Σην Έξγν Σπλεξγαζίαο κεηέρεη/νπλ ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 30% εηαίξνο/νη 

ειηθίαο 31 κέρξη 40

8

Σην Έξγν Σπλεξγαζίαο κεηέρεη/νπλ ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 30% εηαίξνο/νη 

ειηθίαο 41  κέρξη 50

4

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 40

Σε θάζε εηαίξν ζηελ πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ζα ιακβάλεηαη 

ππόςε ε ειηθία ηνπ θύξηνπ κέηνρνπ. Σηηο πεξηπηώζεηο όπνπ νη κέηνρνη 

έρνπλ ίζν πνζνζηό κεηνρώλ ηόηε ζα ιακβάλεηαη ππόςε ν κέηνρόο νπνίνο 

έρεη ηα πεξηζζόηεξα κόξηα ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Σε πεξίπησζε λνκηθνύ 

πξνζώπνπ ρσξίο κεηνρηθό θεθάιαην ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε ειηθία ηνπ 

λόκηκα εθπξνζώπνπ π.ρ Πξνέδξνπ.

*Γηα ηε βαζκνιόγεζε ηνπ ππό αλαθνξά θξηηεξίνπ ζα ιακβάλεηαη ππόςε 

κόλν ην ππνθξηηήξην ζην νπνίν ην Έξγν ζα ιακβάλεη κεγαιύηεξε 

κνξηνδίνηεζε ε νπνία ζα πνιιαπιαζίαδεηαη κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

θξηηεξίνπ.

Σελ. 8,  Κριτ.7



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Βαρύηηηα 

Κριηηρίοσ 

Μόρια Βαθμολογία

8 Προώθηζη γσναικείας επιτειρημαηικόηηηας 4

Σην Έξγν Σπλεξγαζίαο κεηέρεη/νπλ ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 30% 

γπλαίθεο /γπλαηθίνη ζπλεηαξηζκνί ή λνκηθά πξνζώπα όπνπ 50% 

θαη άλσ ηνπ κεηνρηθνύ ηνπο  θεθαιαίνπ αλήθεη ζε γπλαίθεο. Σε 

πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ρσξίο κεηνρηθό θεθάιαην ζα 

ιακβάλεηαη ππόςε ν λόκηκα εθπξνζώπνο ηνπ θνξέα.

10 40

Υπόινηπνη αηηεηέο 2

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 40

Σελ. 9,  Κριτ.8



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Βαρύηηηα 

Κριηηρίοσ 

Μόρια Βαθμολογία

9 Σήρηζη αναγνωριζμένων προηύπων, ζσμμεηοτή ζε 

αναγνωριζμένα ζσζηήμαηα ποιόηηηας

4

Τα πξνίνληα/ ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη/ πξνσζνύληαη κέζσ ηνπ 

Έξγνπ Σπλεξγαζίαο εληάζζνληαη αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα 

πνηόηεηαο* (π.ρ ISO, HACCP, βηνινγηθή γεσξγία, παξαγσγήο 

πξντόλησλ ΠΟΠ, ΠΓΕ)* 

10 40

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 40

*Η ηήξεζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πξνηύπσλ ζα πξέπεη λα 

ζρεηίδεηαη κε ην Έξγν Σπλεξγαζίαο. Πξεπεη λα επηζπλάπηνληαη 

ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.

Σελ. 10,  Κριτ.9


