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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΕΠΙΛΕΞΙΚΟΙ ΚΑΔ 
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    01.63.10.17 
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης 
αγροτικών προϊόντων 

   01.64.10  
Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων 
πολλαπλασιασμού 

10     Βιομηχανία τροφίμων.  

11     Βιομηχανία Ποτών 

13     Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών. 

14     Κατασκευή ειδών ένδυσης. 

15     

Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή 
ειδών ταξιδιού (αποσκευών ), τσαντών , ειδών 
σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και 
υποδημάτων και υποδημάτων. 

16     

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, 
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής. 

17     
Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και 
προϊόντων από χαρτί. 

18     
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή 
προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και 
εικόνας ή μέσων πληροφορικής. 

20     Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων. 

21     
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 

22     
Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό 
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες. 

24     Παραγωγή βασικών μετάλλων 

23     
Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη 
μεταλλικά ορυκτά. 

25     
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού. 

26     
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

27     Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

28     
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α. 

29     
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων 

30     Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

31     Κατασκευή επίπλων 

32     Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 

33     
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 
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    35.11.10.03 
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
μετατροπή αιολικής ενέργειας 

    35.11.10.04 
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
μετατροπή ηλιακής ενέργειας 

    35.11.10.05 
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες 
φυσικού αερίου 

    35.11.10.06 
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
θερμότητας 

    35.13.10.01 
Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης 
μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος 

 35.30    Παροχή ατμού και κλιματισμού 

    36.00.11.01 Υπηρεσίες διανομής νερού με βυτίο 

    36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 

    36.00.20.02 
Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή 
άλλα μέσα 

    36.00.30.01 
Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης 
μετρητών νερού 

    37.00.11.01 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 

   37.00.12  
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και 
σηπτικών δεξαμενών 

    37.00.12.01 Υπηρεσίες διάθεσης χημικών τουαλετών 

    37.00.12.02 Υπηρεσίες εκκένωσης και καθαρισμού βόθρων 

    38.11.21.03 
Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων 
απορριμμάτων, με διάθεση κάδων 

  38.11.4   
Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, 
για αποσυναρμολόγηση 

  38.11.5   
Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη 
επικίνδυνων απορριμμάτων 

  38.11.6   
Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη 
επικίνδυνα απόβλητα 

 38.12    Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 

   38.21.29  
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων 

  38.21.3   
Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών 
απορριμμάτων 

  38.21.4   
Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και 
υπολειμμάτων από αποτέφρωση 
απορριμμάτων 

 38.22    
Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων 
απορριμμάτων 

38.3     Ανάκτηση υλικών 

39     
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 

41     Κατασκευές Κτιρίων  

42     Έργα Πολιτικού μηχανικού  
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43     
Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές 
Δραστηριότητες  

45.2     
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων 

  45.40.5   
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής 
μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων 

    46.71.11.09 Χονδρικό εμπόριο στερεών βιοκαυσίμων 

    46.71.13.06 Χονδρικό εμπόριο βιοαέριου 

    46.71.13.07 
Χονδρικό εμπόριο βιοντίζελ και άλλων υγρών ή 
αέριων βιοκαυσίμων, εκτός αυτών για 
κινητήρες 

    46.71.13.17 
Χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, 
υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση 

    47.78.85.19 
Λιανικό εμπόριο φυσικού αερίου, 
υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση 

  47.91.1   

Λιανικό εμπόριο φρούτων, λαχανικών, 
κρέατος, ψαριών, προϊόντων αρτοποιίας, 
γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

   47.91.21  
Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 

   47.91.22  
Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών, 
με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

   47.91.23  

Λιανικό εμπόριο τροφίμων για βρέφη, 
τροφίμων διαίτης και άλλων 
ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων 
διατροφής, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 

   47.91.24  
Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α., με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

   47.91.25  
Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

   47.91.26  
Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

  47.91.3   
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής 
και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 

  47.91.4   
Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών και 
σιδηρικών π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 

  47.91.5   
Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

  47.91.6   
Λιανικό εμπόριο πολιτιστικών και 
ψυχαγωγικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 
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  47.91.7   

Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, 
ιατροφαρμακευτικών ειδών, ειδών 
καλλωπισμού, λουλουδιών, φυτών, ζώων 
συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς, 
με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

  47.91.8   
Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα και 
άλλων νέων εμπορευμάτων π.δ.κ.α., με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

  47.91.9   
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων και μη 
εξειδικευμένων ειδών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 

    47.99.16.01 
Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων προϊόντων 
αρτοποιίας, μέσω αυτόματων πωλητών 

  49.39.3   
Υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών 
επιβατών 

49.4     
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και 
υπηρεσίες μετακόμισης 

    50.10.19.04 
Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων 
μεταφορών επιβατών με πλοία που ενεργούν 
πλόες εσωτερικού 

    50.10.19.05 Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λέμβους 

    50.10.19.06 Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας 

  50.10.2   
Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και 
ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή 

  50.20.2   
Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και 
ακτοπλοϊκής μεταφοράς εμπορευμάτων με 
χειριστή· υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης 

50.3     Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

50.4     Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

   51.10.12  
Υπηρεσίες μη τακτικής εσωτερικής εναέριας 
μεταφοράς επιβατών, εκτός από περιηγήσεις 

   51.10.14  
Υπηρεσίες μη τακτικής διεθνούς εναέριας 
μεταφοράς επιβατών 

   51.10.15  
Υπηρεσίες μη τακτικής εναέριας μεταφοράς 
επιβατών για περιηγήσεις 

  51.10.2   
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας 
μεταφοράς επιβατών με χειριστή 

51.2     
Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και 
διαστημικές μεταφορές 

52.1     Αποθήκευση 

  52.21.1   
Υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές 

   52.21.25  
Υπηρεσίες ρυμούλκησης για οχήματα ιδιωτικής 
και επαγγελματικής χρήσης 

    52.22.11.02 Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών 
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    52.22.11.03 
Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, 
σε παράκτιο χώρο 

    52.22.11.04 
Υπηρεσίες συντήρησης βαρκών (εκτός των 
επισκευών) 

   52.22.13  
Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιμενισμού 
πλοίων σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα 

   52.22.14  
Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιμενισμού 
πλοίων σε εσωτερικά ύδατα 

   52.22.15  
Υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών 
σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα 

   52.22.16  
Υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών 
σε εσωτερικά ύδατα 

   52.22.19  
Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες 
μεταφορές 

    52.29.19.07 
Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής 
εμπορευμάτων 

  52.29.2   
Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των 
μεταφορών π.δ.κ.α. 

53.2     
Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 
δραστηριότητες 

 56.21    
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για 
εκδηλώσεις 

   56.29.11  
Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει για 
μεταφορικές εταιρείες 

58     Εκδοτικές Δραστηριότητες  

59     
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο 
και τηλεοπτικών προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

60     
Δραστηριότητες προγραμματισμού και 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 

61     Τηλεπικοινωνίες 

 61.1    
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές 
δραστηριότητες 

 61.2    Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

 61.3    
Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές 
δραστηριότητες 

62.0     
Δραστηριότητες Προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες  

63     Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

 70.21    
Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και 
επικοινωνίας 

   70.22.11  
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής 
διαχείρισης 

    70.22.12.01 
Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης 
περιουσίας νομικών προσώπων 
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    70.22.12.02 
Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από 
συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές 

    70.22.12.03 
Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή 
αγαθών 

    70.22.12.12 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης 
κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

    70.22.13.05 
Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης 
πωλήσεων 

   70.22.14  
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

   70.22.15  
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 
οργάνωσης παραγωγής 

   70.22.16  
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα 
εφοδιασμού και άλλων συμβουλών 
διαχείρισης 

   70.22.17  
Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών 
διαδικασιών 

  70.22.2   
Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των 
κατασκευαστικών 

  70.22.3   
Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών 
συμβουλών 

71     
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές 
και αναλύσεις 

72     Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

73     Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 

   73.11.11  Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 

    73.11.11.01 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων 

    73.11.11.02 
Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων 
γενικά (πανό) και επιγραφών 

    73.11.11.03 
Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και 
διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά 

    73.11.11.04 
Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) 
διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών 

    73.11.11.05 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών 

74.1     Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 

74.2     Φωτογραφικές δραστηριότητες 

74.3     Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 

   74.90.13  
Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών 
συμβουλών 

   74.90.14  
Πρόβλεψη καιρού και μετεωρολογικές 
υπηρεσίες 

   74.90.15  
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 
ασφαλείας 

   74.90.19  
Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και 
τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α. 
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  74.90.2   
Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και 
επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 

75.0     Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

  77.21.1   
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής 
μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού 

 77.22    Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

 77.29    
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών 
προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

 77.31    
Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 

 77.32    
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και 
εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού 
μηχανικού 

 77.33    
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

 77.34    
Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών 
μεταφορών 

 77.35    
Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού 
αεροπορικών μεταφορών 

 77.39    
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων 
μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών 
αγαθών π.δ.κ.α. 

    77.39.19.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης αρδευτικών, 
αποξηραντικών μέσων και εξοπλισμού 

    77.39.19.02 
Υπηρεσίες ενοικίασης βυθοκόρων, χωρίς 
χειριστή 

    77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

    77.39.19.04 
Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανημάτων 
αυτόματων πωλητών 

    77.39.19.06 
Υπηρεσίες ενοικίασης πλωτών γερανών χωρίς 
χειριστή 

77.4     
Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και 
παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα 
με δικαιώματα δημιουργού 

78     Δραστηριότητες απασχόλησης 

79     

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, 
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και 
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 
δραστηριότητες 

80     
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και 
έρευνας 

81     
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια 
και εξωτερικούς χώρους 

82.1     
Διοικητικές και υποστηρικτικές 
δραστηριότητες γραφείου 
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82.2     Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 

82.3     
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών 
εκθέσεων 

 82.92    Δραστηριότητες συσκευασίας 

 82.99    
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 

85.1     Προσχολική εκπαίδευση 

85.2     Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

85.3     Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.4     Ανώτερη εκπαίδευση 

 85.51    Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

 85.52    Πολιτιστική εκπαίδευση 

 85.53    Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

 85.59    Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

    85.60.10.01 Υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου 

    85.60.10.02 
Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

86.1     Νοσοκομειακές δραστηριότητες 

86.2     
Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και 
οδοντιατρικών επαγγελμάτων 

   86.90.13  Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας 

   86.90.14  Υπηρεσίες ασθενοφόρων 

   86.90.15  Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου 

   86.90.16  
Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και 
οργάνων μεταμόσχευσης 

   86.90.17  
Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς 
ερμηνεία 

   86.90.18  Υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

    86.90.19.02 
Υπηρεσίες βοτανοθεραπείας και 
αρωματοθεραπείας 

    86.90.19.04 Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας 

    86.90.19.05 Υπηρεσίες εργοθεραπείας 

    86.90.19.09 Υπηρεσίες λογοθεραπείας 

    86.90.19.10 
Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς 
που δεν είναι γιατροί 

87     
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή 
καταλύματος 

 88.10    
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς 
παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και 
άτομα με αναπηρία 

   88.91.11  
Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, 
εκτός όσων αφορούν παιδιά με αναπηρία 

   88.91.12  
Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και 
νέους με αναπηρία 

    88.91.13.02 
Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού 
σταθμού 
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   88.99.11  
Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής 
συμβουλών π.δ.κ.α. σχετικές με τα παιδιά 

   90.02.12  
Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

   90.02.19  
Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών 
του θεάματος 

 90.03    Καλλιτεχνική δημιουργία 

    90.04.10.09 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών 

    90.04.10.10 Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών 

    90.04.10.12 
Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

 93.11    Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

 93.13    Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

   93.19.11  
Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων 
και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων 

    93.19.13.03 
Υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση 
κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και 
σχετικές δραστηριότητες 

    93.19.13.04 
Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ερασιτεχνική 
αλιεία 

    93.19.13.05 Υπηρεσίες στάβλων ιπποδρομίων 

 93.21    
Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων 
θεματικών πάρκων 

    93.29.11.01 
Υπηρεσίες αποδυτηρίων και βεστιαρίων 
παραλιών (πλαζ) 

    93.29.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών 

    93.29.11.04 
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών 
θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και 
παρόμοιων ειδών αναψυχής) 

    93.29.11.06 Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής 

    93.29.19.01 
Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών 
εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) 

    93.29.19.03 
Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, 
υπηρεσίες diskjockey (D.J.) 

    93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου 

    93.29.19.07 Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου 

    93.29.21.01 Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως 

    93.29.21.02 
Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών 
(καραγκιοζοπαίκτη) 

    93.29.21.03 Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου 

    93.29.21.04 Υπηρεσίες θεάματος ροντέο 

    93.29.21.01 Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως 

95     
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 
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 96.01    
Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα 
κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
προϊόντων 

    96.03.12.04 Υπηρεσίες ταφής ζώων 

 96.04    Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

   96.09.11  Υπηρεσίες φροντίδας ζώων συντροφιάς 

    96.09.19.04 Υπηρεσίες γευσιγνωσίας 

    96.09.19.07 Υπηρεσίες γραφολόγου 

    96.09.19.10 Υπηρεσίες διακοσμητή κατοικιών 

    96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 

    96.09.19.16 
Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών 
κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες 
εκδηλώσεις) 

 
Ότι δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα δεν είναι επιλέξιμος ΚΑΔ στο 
πρόγραμμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση  νέων και υπό σύσταση, πολύ 
Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» 

 

ΣΤΑΔΙΟ Α – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

1. Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

2. Δικαιούχος εμπίπτει στην πρόσκληση 
3. Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης 
4. Τήρηση των οριζομένων σχετικά με το χαρακτήρα κινήτρου 
5. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε 

υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε τη λειτουργία της ή 
μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος σε διάστημα πέντε ετών 
από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 
στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 
1303/2013) 

6. Η επενδυτική πρόταση  να εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της  
πρόσκλησης 

7. Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων 
8. Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του κύριου του 

έργου ή άλλων αρμοδίων οργάνων εάν απαιτείται 
9. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι καθώς και οι ειδικές 

προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας 
πρόσκλησης με τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013  

10. Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που 
αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

 

  



-12- 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Στάδιο Γ) 

Τα κριτήρια αξιολόγησης της δράσης χωρίζονται σε 3 ομάδες: Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ,  Β. 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, Γ. ΑΛΛΑ και αναλύονται ως εξής: 

 

Η ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία είναι 3,0 

 

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

Δεν υπάρχει ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία της ομάδας 

 

A’ ΝΕΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία της ομάδας είναι 3,0 

 

A.1: Εξέλιξη απασχόλησης τελευταίας διετίας  

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η μεταβολή της απασχόλησης στην επιχείρηση την τελευταία διετία. 

Ορίζεται ο δείκτης ΠΜΑ Ποσοστό Μεταβολής Απασχόλησης ως εξής : 

 

𝛱𝛭𝛢 =
𝛴𝛶𝛮𝛰𝛬𝛰 𝛦𝛲𝛤𝛢𝛧𝛰𝛭𝛦𝛮𝛺𝛮 Εi − 𝛴𝛶𝛮𝛰𝛬𝛰 𝛦𝛲𝛤𝛢𝛧𝛰𝛭𝛦𝛮𝛺𝛮 𝐸𝑖𝑖

𝛴𝛶𝛮𝛰𝛬𝛰 𝛦𝛲𝛤𝛢𝛧𝛰𝛭𝛦𝛮𝛺𝛮 𝐸𝑖𝑖
× 100 

 

Εi: η τελευταία κλεισμένη χρήση της επιχείρησης 

Εii: η προτελευταία κλεισμένη χρήση της επιχείρησης 

 

Εάν ο δείκτης ΠΜΑ λάβει τιμή :  

Υψηλή αύξηση απασχόλησης (ΠΜΑ >20%): 10 

Μέση αύξηση απασχόλησης (ΠΜΑ >10% εως 20%): 7 

Σταθερή απασχόληση (ΠΜΑ <10% και >-10%): 5 

Σημαντική Μείωση της απασχόλησης (ΠΜΑ <-10%): 0 

 

Το σύνολο των εργαζομένων κάθε έτους υπολογίζεται σε ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). Σε 
περιπτώσεις εργαζομένων μερικής απασχόλησης αυτές οι θέσεις εργασίας μετατρέπονται σε 
ΕΜΕ. 
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Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.1 είναι 20 %. 

 

Α.2 Μ.Ο. αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων (ποσοστό επί του κύκλου 
εργασιών) την τελευταία τριετία / διετία /έτος 

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων σε 
σχέση με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας ή διετίας. 

Ορίζεται ο δείκτης ΜΚ ως ο μέσος όρος του ποσοστού των αποτελεσμάτων προ φόρων και 
αποσβέσεων προς τον κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας ή διετίας  ως εξής : 

𝛭𝛫 =
∑ 𝛫𝛦𝛲𝛥𝛨 𝛱𝛲𝛰 𝛷𝛰𝛲𝛺𝛮 & 𝛢𝛱𝛰𝛴𝛣𝛦𝛴𝛦𝛺𝛮𝑖=3

𝑖=1

∑ 𝛫𝛶𝛫𝛬𝛰𝛴𝛦𝛲𝛤𝛢𝛴𝛪𝛺𝛮𝑖=3
𝑖=1

× 100 

 

 

i=3: το έτος  της πιο πρόσφατης κλεισμένης χρήσης   

i=1: το δεύτερο έτος προς τα πίσω σε σχέση με το έτος της πιο πρόσφατης κλεισμένης χρήσης   

Οι ενδιάμεσες τιμές του i αφορούν τα ενδιάμεσα έτη αυτών που έχουν οριστεί παραπάνω   

 

Εάν ο δείκτης ΜΚ λάβει τιμή :  

Σημαντικά θετικά αποτελέσματα (ΜΚ ≥ 10%):  10 

θετικά αποτελέσματα (ΜΚ ≥+1% εως +10%): 8 

Σταθερά αποτελέσματα (ΜΚ ≥-10% εως +1%): 5 

Μείωση αποτελεσμάτων (ΜΚ <-10%): 0 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.5 είναι 30 %. 

 

A.3: Πιστοποιητικά συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ή Πιστοποιητικά τελικών 
προϊόντων & υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα 

Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται εάν η επιχείρηση έχει εφαρμόσει στις λειτουργίες της  πιστοποιητικά 
διαχείρισης ποιότητας ή άλλα πιστοποιητικά διαχείρισης. 

Ο δείκτης αυτού το κριτηρίου είναι το πλήθος των θεσμοθετημένων πιστοποιητικών διαχείρισης 
που διαθέτει η επιχείρηση. 

Η βαθμός που λαμβάνει το κριτήριο διαμορφώνεται ως εξής : 

• Εάν η επιχείρηση διαθέτει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά διαχείρισηςτότε το κριτήριο 
Α.3 λαμβάνει βαθμό : 10 

• Εάν η επιχείρηση διαθέτει ένα πιστοποιητικό διαχείρισηςτότε το κριτήριο Α.3 λαμβάνει βαθμό 
: 7 

• Εάν η επιχείρηση δεν διαθέτει κανένα πιστοποιητικό διαχείρισηςτότε το κριτήριο Α.3 λαμβάνει 
βαθμό : 0 
 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.3 είναι 10 %. 
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Α.4 Η Επιχείρηση διαθέτει ή έχει υποβάλει αίτημα για  κατοχυρωμένο Δίπλωμα 
Ευρεσιτεχνίας/   Δικαιώματα τεχνογνωσίας/ Πνευματική ή Βιομηχανική Ιδιοκτησία 
(απόκτηση τίτλων/  πιστοποιητικών προστασίας)/ Άδειες εκμετάλλευσης 

Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται εάν η επιχείρηση διαθέτει ή έχει υποβάλει αίτημα για  κατοχυρωμένο 
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας/   Δικαιώματα τεχνογνωσίας/ Πνευματική ή Βιομηχανική Ιδιοκτησία 
(απόκτηση τίτλων/  πιστοποιητικών προστασίας)/ Άδειες εκμετάλλευσης 

 

Η βαθμός που λαμβάνει το κριτήριο διαμορφώνεται ως εξής : 

Ύπαρξη Διεθνούς Τίτλου: 10 

Ύπαρξη Ευρωπαϊκού Τίτλου: 8 

Ύπαρξη Εθνικού Τίτλου: 5 

 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.4 είναι 5 %. 

 

Α.5: Αγορές - στόχοι της Επιχείρησης 

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η εξωστρέφεια της επιχείρησης (με βάση τα φορολογικά της 
στοιχεία. Μέσος όρος τελευταίας τριετίας ή ετών λειτουργίας για νεώτερες επιχειρήσεις).  
Υπολογίζεται ως ο λόγος του Μ.Ο. της Αξίας Εξαγωγών προς το Μ.Ο. του Συνολικού Κύκλου 
Εργασιών. 10: 100% εξαγωγές - 0: 0% εξαγωγές (στρογγυλοποίηση σε ακέραιο βαθμό) 

Ορίζεται ο δείκτης ΜΔΠ ως μέσο ποσοστό των διεθνών πωλήσεων της επιχείρησης ως προς τον 
κύκλο εργασιών της την τελευταία τριετία ή διετία. 

𝛭𝛥𝛱 =
∑ 𝛥𝛪𝛦𝛩𝛮𝛦𝛪𝛴 𝛱𝛺𝛬𝛨𝛴𝛦𝛪𝛴 𝛦𝑖𝑖=3

𝑖=1

∑ 𝛫𝛶𝛫𝛬𝛰𝛴𝛦𝛲𝛤𝛢𝛴𝛪𝛺𝛮𝑖=3
𝑖=1 𝛦𝑖

× 10 

i=3: το έτος  της πιο πρόσφατης κλεισμένης χρήσης   

i=1: το δεύτερο έτος προς τα πίσω σε σχέση με το έτος της πιο πρόσφατης κλεισμένης χρήσης   

Οι ενδιάμεσες τιμές του i αφορούν τα ενδιάμεσα έτη αυτών που έχουν οριστεί παραπάνω   

Ο βαθμός που λαμβάνει το κριτήριο είναι ο ΜΔΠ στρογγυλοποιημένος σε ακέραιο αριθμό 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.5 είναι 10 %. 
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Α.6: Επίπεδο εκπαίδευσης  εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

Αξιολογείται το επίπεδο εκπαίδευσης των 3 μεγαλυτέρων σε ποσοστό συμμετοχής 
εταίρων / μετόχων της επιχείρησης σταθμισμένο με το ποσοστό συμμετοχής τους που θα 
έχουν σε αυτήν και εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος. Εάν θα υπάρξουν λιγότεροι 
από 3 ο σταθμισμένος μέσος όρος εξάγεται από τους δηλωθέντες.  

Ο βαθμός που λαμβάνει το κριτήριο Α6 είναι: 

10: για Διαδακτορικό Τίτλο Σπουδών 

8: για Μεταπτυχιακές σπουδές 

6: για Ανώτατη εκπαίδευση 

4: για Ανώτερη εκπαίδευση 

3: για Μεταλυκειακή εκπαίδευση 

2: για Μέση εκπαίδευση 

1: για Βασική εκπαίδευση 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.6 είναι 5 %. 

 

Α.7: Συνάφεια Τίτλου Σπουδών ή εμπειρίας με το επενδυτικό σχέδιο 

Αξιολογείται η συνάφεια των τίτλων σπουδών ή της εμπειρίας με το αντικείμενο της επένδυσης 
των 3 μεγαλυτέρων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης σταθμισμένο με 
το ποσοστό συμμετοχής τους που θα έχουν σε αυτήν. Εάν θα υπάρξουν λιγότεροι από 3 ο 
σταθμισμένος μέσος όρος εξάγεται από τους δηλωθέντες.  

Ο βαθμός που λαμβάνει το κριτήριο Α7 είναι: 

10: για υψηλή συνάφεια (>50% των εταίρων / μετόχων σπουδές ή >10ετή εμπειρία σε συνάφεια 
με την επενδυτική πρόταση) 

7: για μέση συνάφεια  (>10 και <50% των εταίρων / μετόχων σπουδές σε ή >5ετή εμπειρία σε 
συνάφεια με την επενδυτική πρόταση)               

4: για Χαμηλή συνάφεια 

0: όταν δεν υπάρχει συνάφεια ((<10% τωνεταίρων μετόχων σπουδές ή >2ετή εμπειρία σε 
συνάφεια με την επενδυτική πρόταση) 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.6 είναι 20 %. 
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Β’ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ & ΝΕΕΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχει ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία της ομάδας 

 

Α.1: Επίπεδο εκπαίδευσης  εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου  

Αξιολογείται το επίπεδο εκπαίδευσης των 3 μεγαλυτέρων σε ποσοστό συμμετοχής 
εταίρων / μετόχων της επιχείρησης σταθμισμένο με το ποσοστό συμμετοχής τους που θα 
έχουν σε αυτήν και εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος. Εάν θα υπάρξουν λιγότεροι 
από 3 ο σταθμισμένος μέσος όρος εξάγεται από τους δηλωθέντες.  

Ο βαθμός που λαμβάνει το κριτήριο Α6 είναι: 

10: για Διαδακτορικό Τίτλο Σπουδών 

8: για Μεταπτυχιακές σπουδές 

6: για Ανώτατη εκπαίδευση 

4: για Ανώτερη εκπαίδευση 

3: για Μεταλυκειακή εκπαίδευση 

2: για Μέση εκπαίδευση 

1: για Βασική εκπαίδευση 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.6 είναι 40 %. 

 

Α.2: Συνάφεια Τίτλου Σπουδών με το επενδυτικό σχέδιο 

Αξιολογείται η συνάφεια των τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της επένδυσης των 3 
μεγαλυτέρων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης σταθμισμένο με το 
ποσοστό συμμετοχής τους που θα έχουν σε αυτήν. Εάν θα υπάρξουν λιγότεροι από 3 ο 
σταθμισμένος μέσος όρος εξάγεται από τους δηλωθέντες.  

Ο βαθμός που λαμβάνει το κριτήριο Α2 είναι: 

10: για υψηλή συνάφεια (>50% των εταίρων / μετόχων σπουδές σε συνάφεια με την επενδυτική 
πρόταση) 

7: για μέση συνάφεια  (>10 και <50% των εταίρων / μετόχων σπουδές συνάφεια με την επενδυτική 
πρόταση)               

4: για Χαμηλή συνάφεια 

1: όταν δεν υπάρχει συνάφεια ((<10% των εταίρων μετόχων σπουδές σε συνάφεια με την 
επενδυτική πρόταση) 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.2 είναι 40 %. 

 

Α.3: Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης ή της ίδιας της επιχείρησης για την 
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
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Αξιολογείται η εργασιακή εμπειρία των 3 μεγαλυτέρων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / 
μετόχων της επιχείρησης σταθμισμένο με το ποσοστό συμμετοχής τους που θα έχουν σε αυτήν 
και εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος. Εάν θα υπάρξουν λιγότεροι από 3 ο σταθμισμένος 
μέσος όρος εξάγεται από τους δηλωθέντες. 

Ο βαθμός που λαμβάνει το κριτήριο Α3 είναι: 

10: για εμπειρία ≥ 10 ετων 

7: για εμπειρια<10 και ≥5 ετων 

5: για εμπειρια<5 ετων 

1: χωριςεμπειρια 

 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.3 είναι 10 %. 

 

Α.4 Εταιρική Σύνθεση  

Εξετάζεται και βαθμολογείται η εταιρική σύνθεση ως προς την κάλυψη όλου του εύρους του 

αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου. 

10: για ένωση εταίρων με συμπληρωματικές ειδικεύσεις/δεξιότητες 

8: για ένωση εταίρων με  την ίδια ειδίκευση/δεξιότητες 

2: για έναν μοναδικό εταίρο 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.3 είναι 10 %. 
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Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

Ο Συντελεστής Στάθμισης της Β ομάδας κριτηρίων είναι 40 %. 

Η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία της ομάδας είναι 4,0 

 

B.1 Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου 

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η σαφήνεια και η πληρότητα της περιγραφής του επενδυτικού 
σχεδίου  

Αναλυτικότερα εξετάζεται η περιγραφή των επιμέρους επενδυτικών δαπανών, την ανάγκη που 
καλύπτουν και τον επιδιωκόμενο στόχο. Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της 
περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου.  

(Στο κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερα εύρος τιμών από τον Αξιολογητή όλη η κλίμακα (1 
έως 10) σε ακέραιες τιμές). 

Επίσης εξετάζεται εάν οι δαπάνες που συγκροτούν το επενδυτικό σχέδιο είναι συμπληρωματικές 
και εξυπηρετούν τον εξωστρεφή προσανατολισμό της επιχείρησης, τεκμηριώνονται επαρκώς τόσο 
ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και ως προς την σκοπιμότητά τους.              

 Στο κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερα από τον Αξιολογητή όλη η κλίμακα (1 έως 10) και όχι 
προκαθορισμένες τιμές. 

Η κλίμακα αξιολόγησης είναι: 

• Πολύ καλή περιγραφή επενδυτικούς σχεδίου, βαθμός κριτηρίου Β1: 8-10 

• Καλή περιγραφή επενδυτικούς σχεδίου, βαθμός κριτηρίου Β1: 5-7 

• Μέτρια περιγραφή επενδυτικούς σχεδίου, βαθμός κριτηρίου Β1: 2-4 

• Ανεπαρκής περιγραφή επενδυτικούς σχεδίου, βαθμός κριτηρίου Β1: 0 (Η ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ) 
 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Β.1 είναι 35 %. 

 

Β.2 Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού – Τεκμηρίωση Δαπανών 

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η ρεαλιστικότητα των προβλεπόμενων δαπανών και η τεκμηρίωση 
αυτών με βάση τους στόχους της επιχείρησης, και το μέσο κόστος που προκύπτει σε σχέση με τις 
τιμές αγοράς. 

Αναλυτικότερα εξετάζεται : 

• η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα 
αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου / παραδοτέων).  

• το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης επένδυσης είναι εύλογη. 

• η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανών και η συμμόρφωση με 
τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της Πρόσκλησης, ώστε 
να αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη. 
 
Εάν η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και η τεκμηρίωση των δαπανών είναι : 

• πολύ καλή τότε το κριτήριο Β.2 λαμβάνει βαθμό 8-10 

• καλή τότε το κριτήριο Β.2 λαμβάνει βαθμό 4-7 
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• ανεπαρκής τότε το κριτήριο Β.2 λαμβάνει βαθμό 0  (Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ) 
 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Β.2 είναι 35 %. 

 

 

Β.3: Συνάφεια κλάδου δραστηριότητας της Επιχείρησης με τη στρατηγική έξυπνης 
εξειδίκευσης RIS 3 της Περιφέρειας  

Εξετάζεται και αξιολογείται η συνάφεια του κλάδου δραστηριοποίησης με τις θεματικές 
προτεραιότητες της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Η κλίμακα αξιολόγησης είναι: 

Συνάφεια με RIS3: 10 

Μη Συνάφεια με RIS3: 0 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Β.2 είναι 30 %. 
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Γ. ΑΛΛΑ 

 

Ο Συντελεστής Στάθμισης της Γ ομάδας κριτηρίων είναι 20 %. 

Δεν υπάρχει ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία της ομάδας 

 

Γ.1: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου 

Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η εφικτότητα του χρονοδιαγράμματος λαμβανομένης υπόψη της 
ωριμότητας και της πολυπλοκότητας του επενδυτικού σχεδίου. 

Αναλυτικότερα εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της επένδυσης 
σε σχέση με:                  
α) το φυσικό αντικείμενο. 

β) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της δράσης. 

γ) τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης (π.χ. στελέχωση, διοικητικές 
αποφάσεις κλπ).                         
δ) τον χρονικό προγραμματισμό των επί μέρους έργων της δράσης 

Εάν το χρονοδιάγραμμα κρίνεται : 

• Εφικτό, τότε το κριτήριο Γ.1 λαμβάνει βαθμό 10 

• Οριακά εφικτό, τότε το κριτήριο Γ.1 λαμβάνει βαθμό 6 

• Ανέφικτο ή δεν τεκμηριώνεται, τότε το κριτήριο Γ.1 λαμβάνει βαθμό 0 (Η ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ) 
Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Γ.1 είναι 40 %. 

 

Γ. 2 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ μισθωτής εργασίας) 

Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται αν η φορέας δεσμεύεται να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης 
και πόσες. 

Αναλυτικότερα, εάν ο φορέας : 

• Δεσμεύεται ότι θα δημιουργήσει Ν.Θ.Ε. ( Νέες Θέσεις Εργασίας ) >2, τότε το κριτήριο Γ.3 
λαμβάνει βαθμό 10 

• Δεσμεύεται ότι θα δημιουργήσει 1 ≤ Ν.Θ.Ε. ≤ 2, τότε το κριτήριο Γ.2 λαμβάνει βαθμό 8 

• Δεσμεύεται ότι θα δημιουργήσει  Ν.Θ.Ε. < 1, τότε το κριτήριο Γ.2 λαμβάνει βαθμό 6 

• Δεν δημιουργήσει Ν.Θ.Ε. τότε το κριτήριο Γ.2 λαμβάνει βαθμό 0 
Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Γ.3 είναι 40 %. 

 

Γ.3: Διάκριση προϊόντος ή υπηρεσίας του επενδυτικού σχεδίου σε διαγωνισμούς 
Καινοτομίας 

Εξετάζονται οι αιτήσεις/συμμετοχές και διακρίσεις του προϊόντος/υπηρεσίας σε θεσμοθετημένους 
διαγωνισμούς καινοτομίας 

Η κλίμακα αξιολόγησης είναι: 
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• Διάκριση (1ο, 2ο, 3, βραβείο): 10 

• Απλή συμμετοχή : 5 

• Καμία συμμετοχή: 0 
Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Γ.3 είναι 20 %. 

 

Γ.4: Συμβατότητα με Στρατηγικές ΟΧΕ ή ΒΑΑ 

Εξετάζεται και αξιολογείται η συμβατότητα του επενδυτικού σχεδίου με εγκεκριμένη στρατηγική 
ΟΧΕ ή ΒΑΑ. 

Η κλίμακα αξιολόγησης είναι: 

Η πρόταση είναι συμβατή με ΟΧΕ ή ΒΑΑ: 10 

Η πρόταση δεν είναι συμβατή με ΟΧΕ ή ΒΑΑ: 0 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Γ.3 είναι 10 %. 

Εξετάζεται η συμβατότητα του επενδυτικού σχεδίου με εγκεκριμένη στρατηγική ΟΧΕ ή ΒΑΑ ώστε 
η πρόταση να περιληφθεί στον ειδικό πίνακα της αντίστοιχης στρατηγικής. 

 

Το συγκεκριμένο κριτήριο εφόσον αφορά στρατηγική ΒΑΑ αξιολογείται από αρμόδια 
επιτροπή της αρμόδιας για τη ΒΑΑ αστικής αρχής, κατά τη Β1 φάση αξιολόγησης. 


