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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – 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 
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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 %. 

  



-10- 

 

 

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. 


