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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» 

 
 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2b 

 
ΔΡΑΣΗ 2.b.2.3: 

 «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3α 

ΔΡΑΣΗ 3.α.2.2: 

«Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ και 

υπηρεσιών» 

 
 

ΔΡΑΣΗ 3.α.2.3: 

«Ενίσχυση επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο για την ίδρυση ,αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό τους (Μεγάλες επενδύσεις)» 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3d 

 
ΔΡΑΣΗ 3.d.2.1: 

 «Ενίσχυση / υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την προώθηση στο εξωτερικό μέσω 
της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες 
χώρες (Επιχειρούμε Έξω)» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

Το Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014-2020” εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής  

Επιτροπής  C(2014)10166/18.12.2014.  Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 

4314/2014, η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου εκπόνησε το Έγγραφο Εξειδίκευσης 

Εφαρμογής του Προγράμματος (ΕΕΕΠ), σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία η οποία 

ακολουθείται ή / και είναι συνυφασμένη με την 1η φάση εξειδίκευσης του Προγράμματος : 

- Η ΕΑΣ με την εγκύκλιο 3230/ΕΥΣΣΑ 798/20-03-2015 απέστειλε στις Διαχειριστικές Αρχές  

τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος» (ΕΕΕΠ). 

- Η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου εξειδικεύει το ΕΠ «Πελοπόννησος 2014 - 2020» για 

το οποίο είναι υπεύθυνη βάσει του τυποποιημένου από την ΕΑΣ έγγραφο ΕΕΕΠ, αντλώντας 

στοιχεία από το εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα. 

- Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 

2014-2020, δεν είναι έγγραφο εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, αλλά προβλέπεται 

στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014, και αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για 

την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) 2014-2020 

στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων που τέθηκαν 

στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους. Η εξειδίκευση αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο 

ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά και παρακολούθησης και αξιολόγησης κάθε ΕΠ. Βάσει 

του αρ. 19 του Ν.4314/2014, τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης  του ΕΠ, 

η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, 

καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος 

στόχους.  

- Η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου προσδιόρισε τις Επιτελικές Δομές οι οποίες 
σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής της (όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 
4314/2014, καθώς και σε σχετικό πίνακα διαβούλευσης της 3ης εγκυκλίου για το σχεδιασμό 
των ΕΠ της περιόδου 2014-2020). Εν συνεχεία η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
συνεργάσθηκε για τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ με τις ως άνω Επιτελικές Δομές και  
ειδικότερα, με το υπ. αριθμ. 1895/ 30-04-2015 έγγραφό της,  ενημέρωσε τις ως άνω 
Υπηρεσίες για την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης αποστέλλοντας το τυποποιημένο 
έντυπο πρότασης για την υποβολή τυχόν προτάσεων, θέτοντας δεσμευτική ημερομηνία 
παραλαβής σύμφωνα με την εγκύκλιο 3230/ΕΥΣΣΑ 798/20-03-2015. Μετά την εξέταση των 
προτάσεων που εστάλησαν, η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου διαμόρφωσε το τελικό 
σχέδιο του εγγράφου ΕΕΕΠ με βάση το εγκεκριμένο ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-
2020..   

- Η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο του 1ου ΕΕΕΠ, καθώς και τα αναλυτικά 

κριτήρια επιλογής πράξεων για τις δράσεις που εξειδικεύθηκαν με το 1ο ΕΕΕΠ, εγκρίθηκαν 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης, κατά την 1η συνεδρίασή της (30 Ιουνίου 2015). 

Η διαδικασία κατάρτισης της εξειδίκευσης περιλαμβάνεται στην Ενότητα Β του τυποποιημένου 

ΕΕΕΠ του Παραρτήματος της Εγκυκλίου με α.π. 32030/ΕΥΣΣΑ/20-03-2015  για την εξειδίκευση 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με 

την οποία «η έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη αναθεώρηση αυτού, γίνεται κατά 

κανόνα στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν 

επείγουσες κατά την κρίση της ΕΥΔ ανάγκες, η έγκριση/αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με 

γραπτή διαδικασία. Το έγγραφο ΕΕΕΠ αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης 



αναθεώρησης του ΕΠ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης -και τουλάχιστον μία 

φορά ανά έτος- παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων».   

Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, στην παρούσα πρόταση που υποβάλλεται με την 44η 

Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, προτείνονται οι 

παρακάτω εξειδικεύσεις και  τροποποιήσεις εξειδικεύσεων δράσεων, των οποίων η 

εξειδίκευσή τους είχε εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 
 

 Τροποποίηση εξειδίκευσης της Δράσεων  2.β.2.1 και 2.β.2.2 στην νέα δράση 2.β.2.3: 

«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον 

εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» 

 Με την παρούσα τροποποίηση καταργούνται οι εξειδικεύσεις των δράσεων 2.β.2.1 και 

2.β.2.2 όπως είχαν εγκριθεί και δημιουργείται η νέα δράση όπως παρουσιάζεται στο έντυπο 

εξειδίκευσης που ακολουθεί. 

 

 Τροποποίηση εξειδίκευσης της Δράσεων  3.α.2.1 και 3.α.2.2 στην νέα δράση 3.α.2.2: 

«Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών» 

 Με την παρούσα τροποποίηση καταργούνται οι εξειδικεύσεις των δράσεων 3.α.2.1 και 

3.α.2.2 όπως είχαν εγκριθεί και δημιουργείται η νέα δράση όπως παρουσιάζεται στο έντυπο 

εξειδίκευσης που ακολουθεί. 

 

 Δράση 3.α.2.3: «Ενίσχυση επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο για την ίδρυση ,αναβάθμιση και 

τον εκσυγχρονισμό τους (Μεγάλες επενδύσεις)» 

Εξειδίκευση νέας δράσης που εξειδικεύεται αναλυτικά στο έντυπο εξειδίκευσης που 

ακολουθεί. 

 

 Τροποποίηση εξειδίκευσης 3.d.2.1: «Ενίσχυση / υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την 

προώθηση στο εξωτερικό μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που 

διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες (Επιχειρούμε Έξω)» 

Τροποποιείται η ήδη εξειδικευμένη δράση με αύξηση του προϋπολογισμού της κατά δύο 

εκατομμύρια ευρώ και αλλαγή ΕΦΔ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Άξονας Προτεραιότητας 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ 
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ 
ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 1/Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
της καινοτομίας  

2/Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

3/Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και 
του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το 
ΕΤΘΑ) 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.01.1, T.01.2, T.02.1, T.03.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 38.428.844,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι, όπως 
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

 

Πίνακας:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 1 

Κατηγορία 
περιφέρει

ας 

 
Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησ
ης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 Στόχος 2023 

Άνδρες 
Γυναίκ

ες 
Σύνολο Σύνολο 

Μετάβαση F100 
Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών 

EURO   2.360.000,00 38.428.844,00 

Μετάβαση CO02 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: 
Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις   0 160 

Μετάβαση K281 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 
με απόφαση 
χορήγησης 
επιμέρους 
ενίσχυσης 

Αριθμός   45 

 



(Σύνδεση με 
CO02) 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει ήδη προβεί και συνεχίζει να προβαίνει σε 
συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ, οι οποίες 
ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες: 

- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων. 

- Έκδοση προσκλήσεων και  αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων.  

- Συμμετοχή του ΕΠ σε Χρηματοδοτικά Μέσα 

- Ένταξη των θετικά αξιολογημένων προτάσεων με τις αντίστοιχες δράσεις – πράξεις. 

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 
συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των ορόσημων του 2018 και κατ’ επέκταση για την 
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.  

- Κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού της ΕΥΔ και υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων 
σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών. 

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων 
στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ. 

-  

Θεματικός Στόχος 02 – Επενδυτική Προτεραιότητα 2b 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Ενίσχυση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής 

και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και της χρήσης και ποιότητάς τους 

Επενδυτική προτεραιότητα Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό 
εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.02.1 

Ειδικός στόχος 1.3.1/ Διεύρυνση  της ανάπτυξης και της χρήσης ΤΠΕ 
συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας  

Δείκτης αποτελέσματος T2403 / Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΤΠΕ 

 

Δράση 2.β.2.3: Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο:  

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 

 



και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Η ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου εκχώρησε την αρμοδιότητα 
αξιολόγησης και ελέγχου καθώς και τους πόρους στον 
ΕΦΕΠΑΕ με το ΦΕΚ 92/Β’/27-01-2020 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν νέες και υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών τους με τη χρήση τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνίας ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού στην 
παραγωγική διαδικασία. 

Στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων 
που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται εντός της  Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη χρήση 
υπηρεσιών και προϊόντων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), τα οποία θα τις 
καταστήσουν ανταγωνιστικές στην αγορά μέσω των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ 
καθώς και της εξοικονόμησης πόρων και την προσφορά ανταγωνιστικών και φιλικών προς το 
περιβάλλον υπηρεσιών. 

Μέσω της τεχνολογικής αναβάθμισης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
αναμένεται αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας και να ενισχυθεί η 
ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας καθώς και η αύξηση της 
απασχόλησης στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις.  

Η αξιοποίηση και η χρήση ΤΠΕ αποτελεί προτεραιότητα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που προβλέπονται από τη δράση αφορούν σε :  

 λογισμικό και υπηρεσίες εφαρμογών  λογισμικού 

 συστήματα αυτοματισμού 

 δημιουργία – αναβάθμιση ιστοσελίδας – ηλεκτρονικό κατάστημα 

 ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 παροχή άλλων υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης) 

 κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού 



 

Υλοποίηση  :  

Η παρούσα δράση θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Πελοποννήσου και τον Ενδιάμεσο Φορέα ΕΦΕΠΑΕ, με βάση το νομοθετικό 
πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και την υπ’ αριθμ. 4224/ΦΕΚ Β’ 92/ 
27-01-2020 Απόφαση Ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ. 

 

 

Δείκτες Εκροής 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί

κες 
Σύνολο 

CO01 

Παραγωγικές 
επενδύσεις : Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις  Μετάβαση   100 ΟΧΙ ΝΑΙ 

CO02 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις  Μετάβαση   100 ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 5.250.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 3.750.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.000.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 750.000,00 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0,00 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0,00 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

0,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 1.500.00,00 

 



Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Νέες και  υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου που 
ανήκουν σε επιλεγμένους ΚΑΔ  οι οποίοι  θα καθοριστούν στη σχετική Πρόσκληση της Δράσης.. 

 

Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών 

Με δεδομένες τις προγενέστερες, της παρούσας εξειδίκευσης, διαδικασίες ενεργοποίησης και 
έναρξης υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης, για την έκδοση πρόσκλησης λαμβάνονται υπ’ 
όψη τα ακόλουθα: 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    - 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης    - 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Ιανουάριος 2020 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Φεβρουάριος 2020 

Προδημοσίευση προκήρυξης Φεβρουάριος 2020 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Μάρτιος  2020 

Ολοκλήρωση Υποβολών προτάσεων Ιούνιος 2020 

 
 
 

Θεματικός Στόχος 03 – Επενδυτική Προτεραιότητα 3a 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και 
του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το 
ΕΤΘΑ) 

Επενδυτική προτεραιότητα Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών 
και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικός στόχος 1.5.1 – Εκσυγχρονισμός της επιχειρηματικής βάσης με την 
εκμετάλλευση προϊόντων έρευνας, τεχνολογίας και 
καινοτομιών από υφιστάμενες ΜΜΕ, για βελτίωση της 
παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων. 

 

1.5.2 – Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, σύμφωνα 
με τους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής RIS3 της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου  

Δείκτης αποτελέσματος T2409 / Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία  

 



 

Δράση 3.α.2.2: Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ και υπηρεσιών 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο:  

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Η ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου εκχώρησε την αρμοδιότητα 
αξιολόγησης και ελέγχου καθώς και τους πόρους στον 
ΕΦΕΠΑΕ με το ΦΕΚ 92/Β’/27-01-2020 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή Δράσης 

Η δράση έχει σκοπό την ενίσχυση της ίδρυσης ή/και του εκσυγχρονισμού νέων και 
υφιστάμενων ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου που στοχεύουν να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητα τους και να αναπτυχθούν μέσω της επένδυσης τους στην ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Από τη δράση θα ενισχυθούν ΜΜΕ επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σκοπός της 
δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας μέσω της 
βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και της χρήσης νέων/καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών και η αύξηση της απασχόλησης της Περιφέρεια Πελοποννήσου. 



 

Επιλέξιμες για τη δράση δαπάνες, που έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών, είναι :  

 Κτίρια, εγκαταστάσεις, 

 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού,  

 Προβολή, προώθηση, δικτύωση, 

 Δαπάνες προς τρίτους 

 Δαπάνες έρευνας 

 Μισθολογικό κόστος νέας θέσης εργασίας 

 

Η ενίσχυση της παρούσας δράσεις θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΕ)  
1407/2013 (De minimis). 

Βασικοί Ωφελούμενοι :   ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 

Υλοποίηση  :  

Η παρούσα δράση θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Πελοποννήσου και τον Ενδιάμεσο Φορέα ΕΦΕΠΑΕ, με βάση το νομοθετικό 
πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και την υπ’ αριθμ. 4224/ΦΕΚ Β’ 92/ 
27-01-2020 Απόφαση Ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ. 

 

Δείκτες Εκροής 

Πίνακας 3: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί

κες 
Σύνολο 

CO01 

Παραγωγικές 
επενδύσεις : Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις  Μετάβαση   75 ΟΧΙ ΝΑΙ 

CO02 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις  Μετάβαση   55 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO05 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
νέων επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις  Μετάβαση   20 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO08 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση  

Ισοδύναμα 
ανθρωποέτη 

εργασίας 
 Μετάβαση   20 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO28 
Έρευνα, καινοτομία : 
Αριθμός επιχειρήσεων 

Επιχειρήσεις  Μετάβαση   15 ΟΧΙ ΝΑΙ 



που λαμβάνουν 
ενίσχυση για να 
εισάγουν νέα 
προϊόντα στην αγορά 

 

 

 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 4: Προϋπολογισμός  

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 14.250.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 9.500.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 7.600.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.900.000,00 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0,00 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0,00 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

0,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 4.750.000,00 

Στους εν λόγω τομείς οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να τηρούν τις 
προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 (De-minimis) της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι θα είναι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ που 
θα δραστηριοποιηθούν / δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε τομείς που 
θα προσδιορίζονται στην αντίστοιχη πρόσκληση  

 

Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών 

Με δεδομένες τις προγενέστερες, της παρούσας εξειδίκευσης, διαδικασίες ενεργοποίησης και 
έναρξης υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης, για την έκδοση πρόσκλησης λαμβάνονται υπ’ 
όψη τα ακόλουθα: 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 



Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    - 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης    - 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Ιανουάριος 2020 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Φεβρουάριος 2020 

Προδημοσίευση προκήρυξης Φεβρουάριος 2020 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Μάρτιος 2020 

Ολοκλήρωση Υποβολών προτάσεων Μάιος 2020 

 
 
 
 
 

Δράση 3.α.2.3: Ενίσχυση επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο για την ίδρυση 
,αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους (Μεγάλες επενδύσεισ) 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο:  

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Η ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου εκχώρησε την αρμοδιότητα 
αξιολόγησης και ελέγχου καθώς και τους πόρους στον 
ΕΦΕΠΑΕ με το ΦΕΚ 92/Β’/27-01-2020 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 



 

Περιγραφή Δράσης 

Η δράση έχει ως στόχο την αύξηση της ικανότητας των επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων 
προϊόντων , τη διαφοροποίηση υφιστάμενων καθώς και τη συνέχιση της αναβάθμισης της 
ποιοτικής και πιστοποιημένης παραγωγής τους, όπως επίσης και την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων. Με την ενίσχυση αυτή αναμένεται τόσο η ίδρυση νέων επιχειρήσεων όσο και οι 
υφιστάμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας  να αναβαθμίσουν τα παραγόμενα προϊόντα και 
υπηρεσίες τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές. 

Για την υλοποίηση της παρούσας δράσης θα ενισχυθούν επιλέξιμες δαπάνες των παρακάτω 
καθεστώτων : 

Α) Οι επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού πραγματοποιούνται με βάση τις 
διατάξεις των άρθρων 13 «Πεδίο εφαρμογής τρων περιφερειακών ενισχύσεων » και 14 
«Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις » του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής της 17ης 
Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθων 107 και 108 της συνθήκης. 

Β) Μισθολογικό κόστος : Υπάρχει η δυνατότητα επιχορήγησης του εκτιμώμενου μισθολογικού 
κόστους που προκύπτει από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ως αποτέλεσμα αρχικής 
επένδυσης, υπολογιζόμενο σε περίοδο δύο ετών με τα άρθρα 13 και 14, του τμήματος 1 
«Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις»  του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής της 17ης 
Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 27 και 88 της Συνθήκης  (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής 
κατά κατηγορία ) L 187/1 της 26-6-2014 

Γ) Οι συμβουλευτικές υπηρεσίας ενισχύονται με βάση το άρθρο 18 του Καν (ΕΕ) 651/2014 της 
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 με την προϋπόθεση ότι παρέχονται από εξωτερικούς 
συμβούλους και δεν αποτελεί συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Δ) Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης ενισχύονται με βάση το άρθρο 19 του Καν (ΕΕ) 
651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και περιορίζονται στη μίσθωση. εγκατάσταση 
και διαχείριση περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική 
έκθεση. 

 

Βασικοί Ωφελούμενοι :   ΜΜΕ Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

 

Ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών 
ενισχύσεων» του Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, με καθεστώς που 
καλύπτει δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής πέντε τάξεων (τετραψήφιος 
αριθμητικός κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθ. 
2. 

 

Υλοποίηση  :  

Η παρούσα δράση θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Πελοποννήσου και τον Ενδιάμεσο Φορέα ΕΦΕΠΑΕ, με βάση το νομοθετικό 
πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και την υπ’ αριθμ. 4224/ΦΕΚ Β’ 92/ 
27-01-2020 Απόφαση Ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ. 

 

 



Δείκτες Εκροής 

Πίνακας 5: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί

κες 
Σύνολο 

CO01 

Παραγωγικές 
επενδύσεις : Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις  Μετάβαση   4 ΟΧΙ ΝΑΙ 

CO02 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις  Μετάβαση   4 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO08 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση  

Ισοδύναμα 
ανθρωποέτη 

εργασίας 
 Μετάβαση   10 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO28 

Έρευνα, καινοτομία : 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
ενίσχυση για να 
εισάγουν νέα 
προϊόντα στην αγορά 

Επιχειρήσεις  Μετάβαση   1 ΟΧΙ ΝΑΙ 

 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 6: Προϋπολογισμός  

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 18.000.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 9.000.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 7.200.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.800.000,00 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0,00 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0,00 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

0,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 9.000.000,00 



Δυνητικοί Δικαιούχοι 

ΜΜΕ  Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου  

 

Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών 

Με δεδομένες τις προγενέστερες, της παρούσας εξειδίκευσης, διαδικασίες ενεργοποίησης και 
έναρξης υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης, για την έκδοση πρόσκλησης λαμβάνονται υπ’ 
όψη τα ακόλουθα: 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    - 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης    - 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Ιανουάριος 2020 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Φεβρουάριος 2020 

Προδημοσίευση προκήρυξης Φεβρουάριος 2020 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Μάρτιος  2020 

Ολοκλήρωση Υποβολών προτάσεων Ιούνιος 2020 

 
 

 

 

Θεματικός Στόχος 03 – Επενδυτική Προτεραιότητα 3d 

 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και 
του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το 
ΕΤΘΑ) 

Επενδυτική προτεραιότητα Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας· 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικός στόχος 
1.7.1 Αύξηση της αξίας των εξαγωγών 

 

Δείκτες αποτελέσματος   Τ2407 -    Αξία Εξαγωγών της Περιφέρειας 
 

 
 



3.d.2.1: Ενίσχυση / υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την προώθηση στο εξωτερικό 
μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε 
τρίτες χώρες (Επιχειρούμε Έξω) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο _ ____________  

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ____  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Η ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου εκχώρησε την αρμοδιότητα 
αξιολόγησης και ελέγχου καθώς και τους πόρους στον 
ΕΦΕΠΑΕ με το ΦΕΚ 92/Β’/27-01-2020 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση έχει ως στόχο την ην προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός 
ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου ώστε να ενισχυθεί η  
διεθνής παρουσία των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής σε εμπορικές 
εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 

Η υλοποίηση της δράσης θα γίνει με βάση τα άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε ΜΜΕ» και 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις» του 
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. 



Επιλέξιμες για τη δράση δαπάνες θα είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης 
περιπτέρου για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις εκτός ελληνικής 
επικράτειας. 

 
 
Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου : ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Υλοποίηση  :  

Η παρούσα δράση θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Πελοποννήσου και τον Ενδιάμεσο Φορέα ΕΦΕΠΑΕ, με βάση το νομοθετικό 
πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και την υπ’ αριθμ. 4224/ΦΕΚ Β’ 92/ 
27-01-2020 Απόφαση Ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ. 

 
 
 
 
 
Δείκτες εκροής 
Πίνακας 1: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 CO01 

Παραγωγικές 

επενδύσεις : 

Αριθμός 

επιχειρήσεων 

που 

λαμβάνουν 

στήριξη 

Επιχειρήσεις    Μετάβαση     40 OXI 

 
 

ΝΑΙ 

 CO02 

Παραγωγικές 

επενδύσεις : 

Αριθμός 

επιχειρήσεων 

που 

λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις    Μετάβαση     40 ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα  

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 5.000.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 3.000.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.400.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 600.000,00 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0,00 



 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0,00 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0,00 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

0,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 2.000.000,00 

 
 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι θα είναι υφιστάμενες ΜΜΕ, που θα έχουν μία 
τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής με τη δράση 
Πρόσκλησης και θα έχουν μία από τις παρακάτω μορφές : Ανώνυμων Εταιριών,  ΕΠΕ, Ο.Ε., ΕΕ, 
ΙΚΕ, Συνεταιρισμών και Ατομικών Επιχειρήσεων 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    - 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης    - 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Ιανουάριος 2020 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Φεβρουάριος 2020 

Προδημοσίευση προκήρυξης Φεβρουάριος 2020 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Μάρτιος  2020 

Ολοκλήρωση Υποβολών προτάσεων Ιούνιος 2020 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΔΡΆΣΗ 2.B.2.3: ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΏΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌ ΤΟΥΣ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ (ΤΠΕ) ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΎ 

 
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε τρία στάδια 
 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας της πρότασης (“On / Off”) 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ON/OFF) 

Εξετάζεται η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης σύμφωνα με 
τα κάτωθι :  

1. για την υποβολή της πρότασης ακολουθήθηκε η προβλεπόμενα 
διαδικασία και τα τυποποιημένα έντυπα είναι πλήρως συμπληρωμένα. 

2. ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων που τίθενται 
στην πρόσκληση, 

3. το σύνολο των δικαιολογητικών του Παραρτήματος ΧΧ καθώς και 
όλα τα αναγραφόμενα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην πρόσκληση 

4. τα δηλούμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Απαιτείται η θετική αξιολόγηση «ΝΑΙ» . 

 

 
 
 
 
 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Έλεγχος επιλεξιμότητας της πρότασης (“On / Off”) 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Δικαιούχος που εμπίπτει στην Πρόσκληση 
Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται 
στην πρόσκληση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

2 
Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου 
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης 

Εξετάζεται αν η πρόταση όπως προτείνεται, υλοποιείται 
εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της ΠΠ 2014-2020 και 
όπως ορίζεται στην Πρόσκληση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

3 

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα 
επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η 
οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της 
περιοχής του προγράμματος εντός 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) 

Βεβαιώνεται με τυποποιημένη δήλωση υπογεγραμμένη από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, το οποίο 
περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης.   

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

4 

Πράξη η οποία εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, 
τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς 
στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις 
της πρόσκλησης 

Εξετάζεται αν η πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, 
τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκληση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

5 
Μη επικάλυψη των χορηγούμενων 
χρηματοδοτήσεων 

Εξετάζεται αν η πρόταση όπως προτείνεται, ή μέρος αυτής 
καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν ενταχθεί 
– χρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από Εθνικούς ή Κοινοτικούς Πόρους. 
Βεβαιώνεται με τυποποιημένη δήλωση υπογεγραμμένη από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, το οποίο 
περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης.   

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

6 
Υποβολή αποφάσεων των αρμοδίων ή και 
συλλογικών οργάνων του κύριου του έργου ή 
άλλων αρμοδίων οργάνων. 

Εξετάζεται εάν έχει υποβληθεί η απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της επιχείρησης για την υποβολή πρότασης στο 
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

7 
Πληρούνται όλες  οι προϋποθέσεις  του Καν. (ΕΕ) 
1407/2013 

Εξετάζεται αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

8 
Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή με βάση τα 
αναγραφόμενα στην πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων  

Εξετάζεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων της 
πρόσκλησης στην αίτηση χρηματοδότησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Απαιτείται η μη αρνητική απάντηση σε όλα τα παραπάνω κριτήρια 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ΄ - Αξιολόγηση της πρότασης  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Μέση Ποσοστιαία Μεταβολή 
Κύκλου Εργασιών (ΜΚΕ) 
τελευταίας διετίας / τριετίας 

Αξιολογείται η μέση ποσοστιαία μεταβολή του 
κύκλου εργασιών της επιχείρησης της 
τελευταίας τριετίας (ή της τελευταίας διετίας 
αν δεν υπάρχουν τρεις κλεισμένες πλήρεις 
οικονομικές χρήσεις) με έτος βάσης το πρώτο 
έτος αναφοράς 

ΜΚΕ≥ 15% 10  

 35%  

10%≤ ΜΚΕ <15% 8  

0%≤ ΜΚΕ <10% 6  

-10%≤ ΜΚΕ <0% 4  

ΜΚΕ <-10% 0  

2 Κέρδη/κύκλος εργασιών 

Αξιολογείται το σύνολο των αποτελεσμάτων 
προ φόρων και αποσβέσεων σε σχέση με το 
σύνολο του κύκλου εργασιών της τελευταίας 
3ετίας (ή της τελευταίας διετίας αν δεν 
υπάρχουν τρεις κλεισμένες πλήρεις 
οικονομικές χρήσεις) και αποτελεί ποιοτικό 
δείκτη σχετικά με την κερδοφορία της 
επιχείρησης, κατ’επέκταση και τη βιωσιμότητά 

Σημαντικά θετικά 
αποτελέσματα 

MΚ ≥ 10% 

10  

 35%  

Θετικά 
αποτελέσματα 

1% ≤ MΚ ≤ 10% 

8 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

της  

 

Τύπος υπολογισμού : 

 

ΜΚ=  

 

Σταθερά 
αποτελέσματα 

-10% ≤ MΚ < 1% 

5 

Μείωση 
αποτελεσμάτων 

MΚ≤ -10% 

0  

3 Επενδυτική πολιτική 

Αξιολογείται η τάση της επιχείρησης να 
επανεπενδύει τα κέρδη της. Σε περίπτωση που 
προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει ενταχθεί σε 
πρόγραμμα ενίσχυσης για αγορά παγίων, 
πρέπει να υποβληθεί υπ. Δήλωση που θα 
αποσαφηνίζει το ποσοστό ενίσχυσης καθώς και 
άλλα σχετικά στοιχεία (π.χ. τεχνικό παράρτημα, 
έκθεση επαλήθευσης). 

 

Τύπος υπολογισμού : 

ΕΠ =  

 

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 η επιχείρηση έχει 
λιγότερες από τρείς κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τότε 
ο παραπάνω τύπος προσαρμόζεται ανάλογα 

 

ΕΠ>35% 10 

 
 
 

30% 
 

25% < ΕΠ ≤ 35% : 8 

15% < ΕΠ ≤ 25% 4 

5% < ΕΠ ≤ 15% 2 

0% < ΕΠ ≤ 5% 0 

Μερικό Αποτέλεσμα 1ης Ομάδας  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 
Περιγραφή Επενδυτικού 
Σχεδίου 

Εξετάζεται η πληρότητα, η σαφήνεια και η 
ρεαλιστικότητα της περιγραφής του 
επενδυτικού σχεδίου στην οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον  

ο σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου, τα 
Παραγόμενα /ες Προϊόντα / Υπηρεσίες, 
Τεκμηρίωση για τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου, κλπ. 

 

 

Πολύ καλή  

 

 

10 

 35%  
 

 

Καλή  

7  

Μέτρια 
5 



 26 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Ανεπαρκής  0 (η πρόταση 
απορρίπτεται) 

2 
Στόχευση Επενδυτικού 
Σχεδίου 

Βαθμολογείται η στόχευση του επενδυτικού 
σχεδίου βάσει των δαπανών και της 
τεκμηρίωσης του φορέα της πρότασης. 
Εξετάζεται η εκπλήρωση των στόχων που 
αναφέρονται στην στήλη «Κατάσταση». 

Παραγωγή νέων 
προϊόντων ή 
νέων 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

10 

 35%  

Ποιοτική 
αναβάθμιση 
του ήδη 
παραγόμενου 
προϊόντος ή 
της 
παρεχόμενης 
υπηρεσίας 

7 

Λειτουργική 
αναβάθμιση  

5 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

3 

Συνάφεια της επιλέξιμης 
δραστηριότητας της 
Επιχείρησης (ΚΑΔ 
επένδυσης ) με τη 
στρατηγική έξυπνης 
εξειδίκευσης RIS3 της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Εξετάζεται και αξιολογείται η συνάφεια της 
επιλέξιμης δραστηριότητας της επιχείρησης 
(ΚΑΔ επένδυσης) με μία τουλάχιστον εκ των 
θεματικών προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (σχετικό υλικό :  
http://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-
peloponnisos-2014-2020/periferiakes-
stratigikes/exypni-exidikefsi-ris-3/ ) 

 

Σε περίπτωση επιλογής περισσότερων του ενός 
ΚΑΔ, ως ΚΑΔ της επένδυσης, αρκεί έστω ένας 
από αυτούς να εμπίπτει στις θεματικές 
προτεραιότητας της RIS3 για την εκπλήρωση 
του κριτηρίου.  

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

10 βαθμοί  

 30%  
 

 

 

 

Όχι 
0 βαθμοί 

Μερικό Αποτέλεσμα 2ης Ομάδας  

Για την θετική αξιολόγηση της δεύτερης ομάδας κριτηρίων το κριτήριο 1 δεν θα πρέπει να λάβει την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που λάβει την 
τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-peloponnisos-2014-2020/periferiakes-stratigikes/exypni-exidikefsi-ris-3/
http://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-peloponnisos-2014-2020/periferiakes-stratigikes/exypni-exidikefsi-ris-3/
http://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-peloponnisos-2014-2020/periferiakes-stratigikes/exypni-exidikefsi-ris-3/
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 20%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού  

Βαθμολογείται η τεκμηρίωση της 
αναγκαιότητας και η 
συμπληρωματικότητα των 
προβλεπόμενων δαπανών. Εξετάζεται 
η ρεαλιστικότητα και η τεκμηρίωση 
αυτών με βάση τους στόχους της 
επιχείρησης. 

 

 

Πολύ καλή  

 

 

10 

 50%  

 

 

Καλή  7 

 

Ανεπαρκής  
0 (η πρόταση 
απορρίπτεται) 

2 Χρονοδιάγραμμα εργασιών  
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης 
του επενδυτικού σχεδίου. 

Εφικτό 10  50%  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 20%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Οριακά εφικτό 5  

Μη εφικτό / 
ανεπαρκής 
τεκμηρίωση 

0 (η πρόταση 
απορρίπτεται) 

Μερικό Αποτέλεσμα 3ης Ομάδας  

Για την θετική αξιολόγηση της τρίτης ομάδας κριτηρίων τα κριτήρια 1 και 2 δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που ένα 
από τα δύο κριτήρια λάβουν την τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β : ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β : ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Εμπειρία εταίρου / εταίρων/ 
μετόχων της επιχείρησης 

Αξιολογείται η εμπειρία ενός εκ των δύο (2) 
μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων 
/ μετόχων της επιχείρησης. 

 

Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης η 
μονοπρόσωπης εταιρείας λαμβάνονται υπόψη 
τα στοιχεία του επιχειρηματία  ή του 
μοναδικού εταίρου αντίστοιχα. 

 

Στην περίπτωση που στους βασικούς μετόχους 
συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο και 
επιλεγεί για την τεκμηρίωση του παρόντος 
κριτηρίου, αξιολογείται η εμπειρία (συνάφεια 
και έτη δραστηριότητας) αυτού. 

 

Σημειώσεις :  

1. Λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα 
μετοχική σύνθεση. 

2. Το χρονικό διάστημα της εμπειρίας 
λογίζεται έως την ημερομηνία υποβολής του 
επενδυτικού  σχεδίου. 

 

Επαγγελματική 
εμπειρία συναφής 
με τον / τους ΚΑΔ 
της επένδυσης ≥ 10 
ετών 

10  

 50%  

Γενική 
επαγγελματική 
εμπειρία  ≥ 10 ετών 

7  

Επαγγελματική 
εμπειρία συναφής 
με τον / τους ΚΑΔ 
της επένδυσης  ≥ 5 
και  < 10 ετών 

8  

Γενική 
επαγγελματική 
εμπειρία  ≥ 5 και < 
10 ετών 

5  

Επαγγελματική 
εμπειρία συναφής 
με τον / τους ΚΑΔ 
της επένδυσης  < 5  
ετών 

6  

Γενική 
επαγγελματική 
εμπειρία  < 5 ετών 

3  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β : ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Μηδενική 
επαγγελματική 
εμπειρία 

0 

2 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Εξετάζεται και βαθμολογείται το επίπεδο 
εκπαίδευσης ενός εκ των δύο (2) μεγαλύτερων 
σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων/μετέχω της 
επιχείρησης. 

Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης η 
μονοπρόσωπης εταιρείας λαμβάνονται υπόψη 
τα στοιχεία του επιχειρηματία  ή του 
μοναδικού εταίρου αντίστοιχα 

Στην περίπτωση που στους βασικούς μετόχους 
συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο και 
επιλεγεί για την τεκμηρίωση του παρόντος 
κριτηρίου, αξιολογείται ο τίτλος σπουδών ενός 
εκ τν δύο βασικών εταίρων / μετόχων. 

Σημείωση : Λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα 
μετοχική σύνθεση. 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 

10  

 
 
 

50% 
 Πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  
7  

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση  

5 

Χαμηλότερο 
επίπεδο 

εκπαίδευσης 
0 

Μερικό Αποτέλεσμα 1ης Ομάδας  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β : ΝΕΣΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 Περιγραφή Επενδυτικού Σχεδίου 

Εξετάζεται η πληρότητα, η σαφήνεια 
και η ρεαλιστικότητα της περιγραφής 
του επενδυτικού σχεδίου στην οποία 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ 
ελάχιστον  

ο σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου, τα 
Παραγόμενα /ες Προϊόντα / 
Υπηρεσίες, Τεκμηρίωση για τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα του 
επενδυτικού σχεδίου, κλπ. 

 

 

Πολύ καλή  

 

 

10 

 35%  

 

 

Καλή  

7  

Μέτρια 
5 

 

Ανεπαρκής  0 (η πρόταση 
απορρίπτεται) 

2 
Βιωσιμότητα Επιχειρηματικού 
σχεδίου της επιχείρησης. 

Εξετάζεται η ποιότητα του 
επιχειρηματικού σχεδίου και η 
βιωσιμότητά του. Δεν εξετάζεται η 
επένδυση που θα πραγματοποιηθεί, 
αλλά συνολικά η επιχειρηματική ιδέα, 
σε συνδυασμό με την τεκμηρίωση, 
σχετικά με τις ανάγκες της περιοχής 
και τις ευκαιρίες που υπάρχουν τη 
δεδομένη χρονική περίοδο. 

Πολύ καλή 10 

 35%  

Καλή 6 



 33 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β : ΝΕΣΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Μέτρια 2 

Ανεπαρκής 
0 (η πρόταση 
απορρίπτεται) 

3 

Συνάφεια της επιλέξιμης 
δραστηριότητας της Επιχείρησης 
(ΚΑΔ επένδυσης ) με τη στρατηγική 
έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Εξετάζεται και αξιολογείται η συνάφεια 
της επιλέξιμης δραστηριότητας της 
επιχείρησης (ΚΑΔ επένδυσης) με μία 
τουλάχιστον εκ των θεματικών 
προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (σχετικό 
υλικό :  http://www.eydpelop.gr/2014-
2020/e-p-peloponnisos-2014-
2020/periferiakes-stratigikes/exypni-

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

10   30%  

http://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-peloponnisos-2014-2020/periferiakes-stratigikes/exypni-exidikefsi-ris-3/
http://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-peloponnisos-2014-2020/periferiakes-stratigikes/exypni-exidikefsi-ris-3/
http://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-peloponnisos-2014-2020/periferiakes-stratigikes/exypni-exidikefsi-ris-3/
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β : ΝΕΣΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

exidikefsi-ris-3/ ) 

 

Σε περίπτωση επιλογής περισσότερων 
του ενός ΚΑΔ, ως ΚΑΔ της επένδυσης, 
αρκεί έστω ένας από αυτούς να 
εμπίπτει στις θεματικές 
προτεραιότητας της RIS3 για την 
εκπλήρωση του κριτηρίου.  

 

 

 

 

 

Όχι 
0 βαθμοί 

Μερικό Αποτέλεσμα 2ης Ομάδας  

Για την θετική αξιολόγηση της δεύτερης ομάδας κριτηρίων τα κριτήρια 1 και 2 δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που 
ένα από τα δύο κριτήρια λάβουν την τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β : ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 20%) 

http://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-peloponnisos-2014-2020/periferiakes-stratigikes/exypni-exidikefsi-ris-3/
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 
Ρεαλιστικότητα 
προϋπολογισμού  

Βαθμολογείται η τεκμηρίωση της 
αναγκαιότητας και η συμπληρωματικότητα των 
προβλεπόμενων δαπανών. Εξετάζεται η 
ρεαλιστικότητα και η τεκμηρίωση αυτών με 
βάση τους στόχους της επιχείρησης. 

 

 

Πολύ καλή  

 

 

10 

 50%  
 

 

Καλή  
7  

 

Ανεπαρκής  0 ( η πρόταση 
απορρίπτεται) 

2 Χρονοδιάγραμμα εργασιών  
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου. 

Εφικτό 10 

 50%  Οριακά εφικτό 5 

Μη εφικτό / 
ανεπαρκής 
τεκμηρίωση  

0 (η πρόταση 
απορρίπτεται) 

Μερικό Αποτέλεσμα 3ης Ομάδας  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β : ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 20%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Για την θετική αξιολόγηση της τρίτης ομάδας κριτηρίων τα κριτήρια 1 και 2 δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που ένα 
από τα δύο κριτήρια λάβουν την τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 
ΤΙΜΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Μερικό Αποτέλεσμα 1ης Ομάδας  40%  

Μερικό Αποτέλεσμα 2ης Ομάδας  40%  

Μερικό Αποτέλεσμα 3ης Ομάδας  20%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ X 10) 

 

Για την θετική του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται ελάχιστο συνολική βαθμολογία = 50 βαθμοί. 

 
*Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 100 βαθμοί και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο : 
Σ = {(Α x 40%) + (B x 40%) + (Γ x 20%)} x 10 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΊΔΡΥΣΗΣ/ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΎ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΝΈΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΔΡΑΣΗ 
3Α.2.2 

 
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε τρία στάδια 
 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας της πρότασης (“On / Off”) 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ON/OFF) 

Εξετάζεται η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης σύμφωνα με 
τα κάτωθι :  

5. για την υποβολή της πρότασης ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη 
διαδικασία και τα τυποποιημένα έντυπα είναι πλήρως συμπληρωμένα. 

6. ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων που τίθενται 
στην πρόσκληση, 

7. το σύνολο των δικαιολογητικών του Παραρτήματος ΧΧ καθώς και 
όλα τα αναγραφόμενα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην πρόσκληση 

8. τα δηλούμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Απαιτείται η θετική αξιολόγηση «ΝΑΙ» . 

 

 
 
 
 
 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Έλεγχος επιλεξιμότητας της πρότασης (“On / Off”) 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Δικαιούχος που εμπίπτει στην Πρόσκληση 
Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται 
στην πρόσκληση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

2 
Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου 
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης 

Εξετάζεται αν η πρόταση όπως προτείνεται, υλοποιείται 
εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της ΠΠ 2014-2020 και 
όπως ορίζεται στην Πρόσκληση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

3 
Τήρηση των οριζόμενων σχετικά με τον χαρακτήρα 
κινήτρου 

Βεβαιώνεται η μη έναρξη εργασιών πριν την ηλεκτρονική 
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης με τυποποιημένη 
δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία 
της πρόσκλησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

4 

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα 
επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η 
οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της 
περιοχής του προγράμματος εντός 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) 

Βεβαιώνεται με τυποποιημένη δήλωση υπογεγραμμένη από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, το οποίο 
περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης.   

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

5 

Πράξη η οποία εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, 
τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς 
στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις 
της πρόσκλησης 

Εξετάζεται αν η πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, 
τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκληση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

6 
Μη επικάλυψη των χορηγούμενων 
χρηματοδοτήσεων 

Εξετάζεται αν η πρόταση όπως προτείνεται, ή μέρος αυτής 
καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν ενταχθεί 
– χρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από Εθνικούς ή Κοινοτικούς Πόρους. 
Βεβαιώνεται με τυποποιημένη δήλωση υπογεγραμμένη από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, το οποίο 
περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης.   

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

7 
Πληρούνται όλες  οι προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ) 
1407/2013 

Εξετάζεται αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ) 
1407/2013 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

8 
Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή με βάση τα 
αναγραφόμενα στην πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων  

Εξετάζεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων της 
πρόσκλησης στην αίτηση χρηματοδότησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Απαιτείται η θετική απάντηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια Συνολικό αποτέλεσμα  ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΑΔΙΟ Γ΄ - Αξιολόγηση της πρότασης  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΚΛΕΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Μέση Ποσοστιαία Μεταβολή 
Κύκλου Εργασιών (ΜΚΕ) 
τελευταίας διετίας / τριετίας 

Αξιολογείται η μέση ποσοστιαία μεταβολή του 
κύκλου εργασιών της επιχείρησης της 
τελευταίας τριετίας (ή της τελευταίας διετίας 
αν δεν υπάρχουν τρεις κλεισμένες πλήρεις 
οικονομικές χρήσεις) με έτος βάσης το πρώτο 
έτος αναφοράς 

ΜΚΕ≥ 15% 10  

 40%  

10%≤ ΜΚΕ <15% 8  

0%≤ ΜΚΕ <10% 6  

-10%≤ ΜΚΕ <0% 4  

ΜΚΕ <-10% 0  

2 Κέρδη/κύκλος εργασιών 

Αξιολογείται το σύνολο των αποτελεσμάτων 
προ φόρων και αποσβέσεων σε σχέση με το 
σύνολο του κύκλου εργασιών της τελευταίας 
3ετίας (ή της τελευταίας διετίας αν δεν 
υπάρχουν τρεις κλεισμένες πλήρεις 
οικονομικές χρήσεις) και αποτελεί ποιοτικό 
δείκτη σχετικά με την κερδοφορία της 
επιχείρησης, κατ’επέκταση και τη βιωσιμότητά 
της  

 

Τύπος υπολογισμού : 

 

Σημαντικά θετικά 
αποτελέσματα 

MΚ ≥ 10% 

10  

 30%  

Θετικά 
αποτελέσματα 

1% ≤ MΚ ≤ 10% 

8 

Σταθερά 
αποτελέσματα 

-10% ≤ MΚ < 1% 

5 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΚ=  

 

Μείωση 
αποτελεσμάτων 

MΚ≤ -10% 

0  

3 Επενδυτική πολιτική 

Αξιολογείται η τάση της επιχείρησης να 
επανεπενδύει τα κέρδη της. Σε περίπτωση που 
προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει ενταχθεί σε 
πρόγραμμα ενίσχυσης για αγορά παγίων, 
πρέπει να υποβληθεί υπ. Δήλωση που θα 
αποσαφηνίζει το ποσοστό ενίσχυσης καθώς και 
άλλα σχετικά στοιχεία (π.χ. τεχνικό παράρτημα, 
έκθεση επαλήθευσης). 

 

Τύπος υπολογισμού : 

ΕΠ =  

 

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 η επιχείρηση έχει 
λιγότερες από τρείς κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τότε 
ο παραπάνω τύπος προσαρμόζεται ανάλογα 

 

ΕΠ>35% 10 

 
 
 

30% 
 

25% < ΕΠ ≤ 35% : 8 

15% < ΕΠ ≤ 25% 4 

5% < ΕΠ ≤ 15% 2 

0% < ΕΠ ≤ 5% 0 

Μερικό Αποτέλεσμα 1ης Ομάδας  

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%) 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 Περιγραφή επενδυτικού σχεδίου 

Εξετάζεται η πληρότητα, η σαφήνεια 
και η ρεαλιστικότητα της περιγραφής 
του επενδυτικού σχεδίου στην οποία 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ 
ελάχιστον  

ο σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου, τα 
Παραγόμενα /ες Προϊόντα / 
Υπηρεσίες, Τεκμηρίωση για τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα του 
επενδυτικού σχεδίου, κλπ. 

Πολύ καλή 0  

 50%  

Καλή  7  

Μέτρια 5  

Ανεπαρκής 
0 (η πρόταση 
απορρίπτεται) 

2 
Καινοτομικός χαρακτήρας 
Επενδυτικού σχεδίου 

Αξιολογείται το κατά πόσο το 
επενδυτικό σχέδιο έχει καινοτομικό 
χαρακτήρα και αν η επένδυση θα 
οδηγήσει σε νέα προϊόντα / 
υπηρεσίες, είτε νέα ή ουσιωδώς 
διαφοροποιημένη μέθοδο 
παραγωγής. 

Ανάπτυξη νέων 
προϊόντων ή 

/και 
υπηρεσιών για 

την αγορά 

10  

 30%  

Ανάπτυξη νέων 
προϊόντων ή 

/και 
υπηρεσιών για 
την επιχείρηση 

6  

Ανάπτυξη νέων 
ή ουσιωδώς 

βελτιωμένων 
μεθόδων 

παραγωγής  

4  

Δεν υφίσταται 
καινοτομικός 
χαρακτήρας 

2 
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

3 

Συσχέτιση με την περιφερειακή 
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 
(RIS3) της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

Εξετάζεται και αξιολογείται η συνάφεια 
της επιλέξιμης δραστηριότητας της 
επιχείρησης (ΚΑΔ επένδυσης) με μία 
τουλάχιστον εκ των θεματικών 
προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (σχετικό 
υλικό :  http://www.eydpelop.gr/2014-
2020/e-p-peloponnisos-2014-
2020/periferiakes-stratigikes/exypni-
exidikefsi-ris-3/ ) 

 

Σε περίπτωση επιλογής περισσότερων 
του ενός ΚΑΔ, ως ΚΑΔ της επένδυσης, 
αρκεί έστω ένας από αυτούς να 
εμπίπτει στις θεματικές 
προτεραιότητας της RIS3 για την 
εκπλήρωση του κριτηρίου. 

Υφίσταται 
συνάφεια (Ναι) 

10 βαθμοί 

 20%  

Δεν υφίσταται 
συνάφεια (Όχι) 

0 βαθμοί 

Μερικό Αποτέλεσμα 2ης Ομάδας  

Για την θετική αξιολόγηση της δεύτερης ομάδας κριτηρίων το κριτήριο 1 δεν θα πρέπει να λάβει την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που λάβει την 
τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης. 

 

 
 

Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού  Βαθμολογείται η τεκμηρίωση της 
αναγκαιότητας και η 

 

 
10  40%  

http://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-peloponnisos-2014-2020/periferiakes-stratigikes/exypni-exidikefsi-ris-3/
http://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-peloponnisos-2014-2020/periferiakes-stratigikes/exypni-exidikefsi-ris-3/
http://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-peloponnisos-2014-2020/periferiakes-stratigikes/exypni-exidikefsi-ris-3/
http://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-peloponnisos-2014-2020/periferiakes-stratigikes/exypni-exidikefsi-ris-3/
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Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

συμπληρωματικότητα των 
προβλεπόμενων δαπανών. Εξετάζεται 
η ρεαλιστικότητα και η τεκμηρίωση 
αυτών με βάση τους στόχους της 
επιχείρησης. 

Πολύ καλή  

 

 

 

Καλή  7 

 

Ανεπαρκής  0 (η πρόταση 
απορρίπτεται) 

2 
Επάρκεια ιδιωτικών πόρων για τη 
χρηματοδότηση της επένδυσης 

Εξετάζεται η δυνατότητα οικονομικής 
συμμετοχής στο έργο σε σύγκριση με 
το ύψος των διαθεσίμων του φορέα 
της επένδυσης Εξετάζεται η σχέση 
μεταξύ των Διαθεσίμων Κεφαλαίων 
(ΔΚ) και της Ίδιας Συμμετοχής (ΙΣ) στο 
Επενδυτικό Σχέδιο. 

 

Η απόδειξη των Διαθεσίμων 
Κεφαλαίων για την κάλυψη της ίδιας 
συμμετοχής (ΙΣ) μπορεί να γίνει με 
τους κάτωθι τρόπους :  

α. εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια 

β. εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο 
δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση 
δανείου) από Τράπεζα 

γ. με συνδυασμό του α και β 

ΔΚ≥ ΙΣ 10  

 
 
 

40% 
 

75%≤ ΔΚ/ΙΣ 
<100% 

8  

50%≤ ΔΚ/ΙΣ 
<75% 

6  

20%≤ ΔΚ/ΙΣ 
<50% 

4  

ΔΚ< 20% ΙΣ 0 
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Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

3 Χρονοδιάγραμμα εργασιών  

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα στο κατά 
πόσο είναι εφικτό το χρονοδιάγραμμα 
της υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου. 

Εφικτό 
10  

 

 20%  Οριακά εφικτό 5  

Μη εφικτό / 
ανεπαρκής 
τεκμηρίωση  

0 (η πρόταση 
απορρίπτεται) 

Μερικό Αποτέλεσμα 3ης Ομάδας  

Για την θετική αξιολόγηση της τρίτης ομάδας κριτηρίων τα κριτήρια 1 και 3 δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που ένα 
από τα δύο κριτήρια λάβουν την τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β : ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ B : ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Εμπειρία εταίρου / εταίρων/ 
μετόχων της επιχείρησης 

Αξιολογείται η εμπειρία ενός εκ των δύο (2) 
μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων 
/ μετόχων της επιχείρησης. 

 

Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης η 
μονοπρόσωπης εταιρείας λαμβάνονται υπόψη 
τα στοιχεία του επιχειρηματία  ή του 
μοναδικού εταίρου αντίστοιχα. 

 

Στην περίπτωση που στους βασικούς μετόχους 
συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο και 
επιλεγεί για την τεκμηρίωση του παρόντος 
κριτηρίου, αξιολογείται η εμπειρία (συνάφεια 
και έτη δραστηριότητας) αυτού. 

 

Σημειώσεις :  

3. Λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα 
μετοχική σύνθεση. 

4. Το χρονικό διάστημα της εμπειρίας 
λογίζεται έως την ημερομηνία υποβολής του 
επενδυτικού  σχεδίου. 

 

Επαγγελματική 
εμπειρία συναφής 
με τον / τους ΚΑΔ 
της επένδυσης ≥ 10 
ετών 

10  

 50%  

Γενική 
επαγγελματική 
εμπειρία  ≥ 10 ετών 

7  

Επαγγελματική 
εμπειρία συναφής 
με τον / τους ΚΑΔ 
της επένδυσης  ≥ 5 
και  < 10 ετών 

8  

Γενική 
επαγγελματική 
εμπειρία  ≥ 5 και < 
10 ετών 

5  

Επαγγελματική 
εμπειρία συναφής 
με τον / τους ΚΑΔ 
της επένδυσης  < 5  
ετών 

6  

Γενική 
επαγγελματική 

3  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ B : ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

εμπειρία  < 5 ετών 

Μηδενική 
επαγγελματική 
εμπειρία 

0  

2 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Εξετάζεται και βαθμολογείται το επίπεδο 
εκπαίδευσης ενός εκ των δύο (2) μεγαλύτερων 
σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων/μετέχω της 
επιχείρησης. 

Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης η 
μονοπρόσωπης εταιρείας λαμβάνονται υπόψη 
τα στοιχεία του επιχειρηματία  ή του 
μοναδικού εταίρου αντίστοιχα 

Στην περίπτωση που στους βασικούς μετόχους 
συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο και 
επιλεγεί για την τεκμηρίωση του παρόντος 
κριτηρίου, αξιολογείται ο τίτλος σπουδών ενός 
εκ τν δύο βασικών εταίρων / μετόχων. 

Σημείωση : Λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα 
μετοχική σύνθεση. 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 

10  

 
 
 

50% 
 Πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  
7  

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση  

5 

Χαμηλότερο 
επίπεδο 

εκπαίδευσης 
0 

Μερικό Αποτέλεσμα 1ης Ομάδας  
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 Περιγραφή επενδυτικού σχεδίου 

Εξετάζεται η πληρότητα, η σαφήνεια 
και η ρεαλιστικότητα της περιγραφής 
του επενδυτικού σχεδίου στην οποία 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ 
ελάχιστον  

ο σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου, τα 
Παραγόμενα /ες Προϊόντα / 
Υπηρεσίες, Τεκμηρίωση για τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα του 
επενδυτικού σχεδίου, κλπ. 

Πολύ καλή 0  

 50%  

Καλή  7  

Μέτρια 5  

Ανεπαρκής 
0 (η πρόταση 
απορρίπτεται) 

2 
Καινοτομικός χαρακτήρας 
Επενδυτικού σχεδίου 

Αξιολογείται το κατά πόσο το 
επενδυτικό σχέδιο έχει καινοτομικό 
χαρακτήρα και αν η επένδυση θα 
οδηγήσει σε νέα προϊόντα / 
υπηρεσίες, είτε νέα ή ουσιωδώς 
διαφοροποιημένη μέθοδο 
παραγωγής. 

Ανάπτυξη νέων 
προϊόντων ή 

/και 
υπηρεσιών για 

την αγορά 

10  

 30%  
Ανάπτυξη νέων 

ή ουσιωδώς 
βελτιωμένων 

μεθόδων 
παραγωγής σε 
σχέση με αυτές 

της αγοράς  

7  
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Δεν υφίσταται 
καινοτομικός 
χαρακτήρας 

2 

3 

Συσχέτιση με την περιφερειακή 
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 
(RIS3) της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

Εξετάζεται και αξιολογείται η συνάφεια 
της επιλέξιμης δραστηριότητας της 
επιχείρησης (ΚΑΔ επένδυσης) με μία 
τουλάχιστον εκ των θεματικών 
προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (σχετικό 
υλικό :  http://www.eydpelop.gr/2014-
2020/e-p-peloponnisos-2014-
2020/periferiakes-stratigikes/exypni-
exidikefsi-ris-3/ ) 

 

Σε περίπτωση επιλογής περισσότερων 
του ενός ΚΑΔ, ως ΚΑΔ της επένδυσης, 
αρκεί έστω ένας από αυτούς να 
εμπίπτει στις θεματικές 
προτεραιότητας της RIS3 για την 
εκπλήρωση του κριτηρίου. 

Υφίσταται 
συνάφεια (Ναι) 

10  

 20%  

Δεν υφίσταται 
συνάφεια (Όχι) 

0  

Μερικό Αποτέλεσμα 2ης Ομάδας  

Για την θετική αξιολόγηση της δεύτερης ομάδας κριτηρίων το κριτήριο 1 δεν θα πρέπει να λάβει την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που λάβει την 
τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης. 

 

 
 

http://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-peloponnisos-2014-2020/periferiakes-stratigikes/exypni-exidikefsi-ris-3/
http://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-peloponnisos-2014-2020/periferiakes-stratigikes/exypni-exidikefsi-ris-3/
http://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-peloponnisos-2014-2020/periferiakes-stratigikes/exypni-exidikefsi-ris-3/
http://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-peloponnisos-2014-2020/periferiakes-stratigikes/exypni-exidikefsi-ris-3/
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Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού  

Βαθμολογείται η τεκμηρίωση της 
αναγκαιότητας και η 
συμπληρωματικότητα των 
προβλεπόμενων δαπανών. Εξετάζεται 
η ρεαλιστικότητα και η τεκμηρίωση 
αυτών με βάση τους στόχους της 
επιχείρησης. 

 

 

Πολύ καλή  

 

 

10 

 40%  
 

Καλή  7 

 

Ανεπαρκής  0 (η πρόταση 
απορρίπτεται) 

2 
Επάρκεια ιδιωτικών πόρων για τη 
χρηματοδότηση της επένδυσης 

Εξετάζεται η δυνατότητα οικονομικής 
συμμετοχής στο έργο σε σύγκριση με 
το ύψος των διαθεσίμων του φορέα 
της επένδυσης Εξετάζεται η σχέση 
μεταξύ των Διαθεσίμων Κεφαλαίων 
(ΔΚ) και της Ίδιας Συμμετοχής (ΙΣ) στο 
Επενδυτικό Σχέδιο. 

 

Η απόδειξη των Διαθεσίμων 
Κεφαλαίων για την κάλυψη της ίδιας 
συμμετοχής (ΙΣ) μπορεί να γίνει με 
τους κάτωθι τρόπους :  

α. εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια 

β. εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο 
δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση 
δανείου) από Τράπεζα 

γ. με συνδυασμό του α και β 

ΔΚ≥ ΙΣ 10  

 
 
 

40% 
 

75%≤ ΔΚ/ΙΣ 
<100% 

8  

50%≤ ΔΚ/ΙΣ 
<75% 

6  

20%≤ ΔΚ/ΙΣ 
<50% 

4  

ΔΚ< 20% ΙΣ 0 
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Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

3 Χρονοδιάγραμμα εργασιών  

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα στο κατά 
πόσο είναι εφικτό το χρονοδιάγραμμα 
της υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου. 

Εφικτό 
10  

 

 20%  Οριακά εφικτό 5  

Μη εφικτό / 
ανεπαρκής 
τεκμηρίωση  

0 (η πρόταση 
απορρίπτεται) 

Μερικό Αποτέλεσμα 3ης Ομάδας  

Για την θετική αξιολόγηση της τρίτης ομάδας κριτηρίων τα κριτήρια 1 και 3 δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που ένα 
από τα δύο κριτήρια λάβουν την τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 
ΤΙΜΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Μερικό Αποτέλεσμα 1ης Ομάδας  40%  

Μερικό Αποτέλεσμα 2ης Ομάδας  30%  

Μερικό Αποτέλεσμα 3ης Ομάδας  30%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ X 10) 

 

Για την θετική του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται ελάχιστο συνολική βαθμολογία = 50 βαθμοί. 

 
*Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 100 βαθμοί και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο : 
Σ = {(Α x 40%) + (B x 30%) + (Γ x 30%)} x 10 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΆΣΗ 3.Α.2.3: ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΊΔΡΥΣΗ 
,ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌ ΤΟΥΣ (ΜΕΓΆΛΕΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ) 

 
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε τρία στάδια 
 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας της πρότασης (“On / Off”) 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ON/OFF) 

Εξετάζεται η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης σύμφωνα με 
τα κάτωθι :  

9. για την υποβολή της πρότασης ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη 
διαδικασία και τα τυποποιημένα έντυπα είναι πλήρως συμπληρωμένα. 

10. ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων που τίθενται 
στην πρόσκληση, 

11. το σύνολο των δικαιολογητικών του Παραρτήματος ΧΧ καθώς και 
όλα τα αναγραφόμενα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην πρόσκληση 

12. τα δηλούμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Απαιτείται η θετική αξιολόγηση «ΝΑΙ» . 

 

 
 
 
 
 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Έλεγχος επιλεξιμότητας της πρότασης (“On / Off”) 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Δικαιούχος που εμπίπτει στην Πρόσκληση 
Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται 
στην πρόσκληση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

2 
Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου 
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης 

Εξετάζεται αν η πρόταση όπως προτείνεται, υλοποιείται 
εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της ΠΠ 2014-2020 και 
όπως ορίζεται στην Πρόσκληση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

3 
Τήρηση των οριζόμενων σχετικά με τον χαρακτήρα 
κινήτρου 

Βεβαιώνεται η μη έναρξη εργασιών πριν την ηλεκτρονική 
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης με τυποποιημένη 
δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία 
της πρόσκλησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

4 

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα 
επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η 
οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της 
περιοχής του προγράμματος εντός 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) 

Βεβαιώνεται με τυποποιημένη δήλωση υπογεγραμμένη από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, το οποίο 
περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης.   

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

5 

Πράξη η οποία εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, 
τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς 
στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις 
της πρόσκλησης 

Εξετάζεται αν η πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, 
τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκληση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

6 
Μη επικάλυψη των χορηγούμενων 
χρηματοδοτήσεων 

Εξετάζεται αν η πρόταση όπως προτείνεται, ή μέρος αυτής 
καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν ενταχθεί 
– χρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από Εθνικούς ή Κοινοτικούς Πόρους. 
Βεβαιώνεται με τυποποιημένη δήλωση υπογεγραμμένη από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, το οποίο 
περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης.   

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

7 
Υποβολή αποφάσεων των αρμοδίων ή και 
συλλογικών οργάνων του κύριου του έργου ή 
άλλων αρμοδίων οργάνων. 

Εξετάζεται εάν έχει υποβληθεί η απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της επιχείρησης για την υποβολή πρότασης στο 
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

8 Πληρείται ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης  
Εξετάζεται αν πληρείται ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης 
σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 651/2014. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

9 
Πληρούνται όλες  οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι 
καθώς και οι ειδικές προϋποθέσεις των άρθρων 
13,14,18 και 19  του Καν. (ΕΕ) 651/2014 

Εξετάζεται αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του 
κεφαλαίου Ι καθώς και οι ειδικές προϋποθέσεις των άρθρων 
13,14,18 και 19  του Καν. (ΕΕ) 651/2014 στην αίτηση 
χρηματοδότησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

10 
Πληρούνται όλες  οι προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ) 
1407/2013 

Εξετάζεται αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ) 
1407/2013 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

 

11 
Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή με βάση τα 
αναγραφόμενα στην πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων  

Εξετάζεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων της 
πρόσκλησης στην αίτηση χρηματοδότησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Απαιτείται η μη αρνητική απάντηση σε όλα τα παραπάνω κριτήρια Συνολικό αποτέλεσμα  ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 

ΣΤΑΔΙΟ Γ΄ - Αξιολόγηση της πρότασης  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 35%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Α.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 35%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Εξωστρέφεια επιχείρησης  

Αξιολογείται η εξωστρέφεια της επιχείρησης (με 
βάση τα φορολογικά της στοιχεία). 

Υπολογίζεται ως ο Μέσος Όρος των λόγων της 
Αξίας Εξαγωγών (ΑΕ) προς τον Κύκλο Εργασιών 
(ΚΕ) της τελευταίας τριετίας ή διετίας ανάλογα 
με τις κλεισμένες οικονομικές χρήσεις της 
επιχείρησης. 

 

Τύπος υπολογισμού : 

 

E=  
 
i: Το έτος της πιο πρόσφατης κλεισμένης χρήσης 
i-1: το έτος της πρώτης προς τα πίσω σε σχέση με το 
έτος της πιο κλεισμένης χρήσης 

i-2= το έτος της δεύτερης προς τα πίσω σε σχέση με 
το έτος της πιο κλεισμένης χρήσης  

 

Ε≥ 10% 10 

 20%  

5% ≤ Ε <10% 7 

1%≤  Ε <5% 4 

Ε <1% 0 

2 
Μέση Ποσοστιαία Μεταβολή 
Κύκλου Εργασιών (ΜΚΕ) 
τελευταίας διετίας / τριετίας 

Αξιολογείται η μέση ποσοστιαία μεταβολή του 
κύκλου εργασιών της επιχείρησης της 
τελευταίας τριετίας (ή της τελευταίας διετίας 
αν δεν υπάρχουν τρεις κλεισμένες πλήρεις 
οικονομικές χρήσεις) με έτος βάσης το πρώτο 
έτος αναφοράς 

 

ΜΚΕ≥ 15% 10  

 30%  

10%≤ ΜΚΕ <15% 8  
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Α.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 35%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

0%≤ ΜΚΕ <10% 6  

-10%≤ ΜΚΕ <0% 4  

ΜΚΕ<-10% 0 

3 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
Εξετάζεται η ύπαρξη ή μη κατοχυρωμένου 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας (πατέντα) 

Διεθνής πατέντα 10 

 10%  

Ευρωπαϊκή πατέντα 8 

Εθνική πατέντα 6 

Πατέντα υπό έκδοση 4 

Δεν υπάρχει 0 

4 
Διακρίσεις – βραβεύσεις σε 
διαγωνισμούς 

Εξετάζεται αν η επιχείρηση έχει συμμετάσχει σε 
Ευρωπαϊκούς ή Διεθνείς διαγωνισμούς που 
διοργανώθηκαν από κοινοτικό, εθνικό, διεθνή 
ή εμπορικό φορέα και έχει βραβευθεί ή 
διακριθεί σε κάποια κατηγορία. 

Έχει βραβευθεί 10 

 10%  

Έχει συμμετάσχει 
χωρίς να βραβευθεί 

4 

Δεν έχει βραβευθεί 0 

5 Επενδυτική πολιτική 

Αξιολογείται η τάση της επιχείρησης να 
επανεπενδύει τα κέρδη της. Σε περίπτωση που 
προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει ενταχθεί σε 
πρόγραμμα ενίσχυσης για αγορά παγίων, 
πρέπει να υποβληθεί υπ. Δήλωση που θα 
αποσαφηνίζει το ποσοστό ενίσχυσης καθώς και 
άλλα σχετικά στοιχεία (π.χ. τεχνικό παράρτημα, 
έκθεση επαλήθευσης). 

ΕΠ>35% 10 

 
 
 

30% 
 

25% < ΕΠ ≤ 35% : 8 
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Α.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 35%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Τύπος υπολογισμού : 

ΕΠ =  

 

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 η επιχείρηση έχει 
λιγότερες από τρείς κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τότε 
ο παραπάνω τύπος προσαρμόζεται ανάλογα 

 

15% < ΕΠ ≤ 25% 4 

5% < ΕΠ ≤ 15% 2 

0% < ΕΠ ≤ 5% 0 

Μερικό Αποτέλεσμα 1ης Ομάδας  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ,ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 35%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ,ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 35%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 
Περιγραφή Επενδυτικού 
Σχεδίου 

Εξετάζεται η πληρότητα, η σαφήνεια και η 
ρεαλιστικότητα της περιγραφής του 
επενδυτικού σχεδίου στην οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον  

ο σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου, τα 
Παραγόμενα /ες Προϊόντα / Υπηρεσίες, 
Τεκμηρίωση για τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου, κλπ. 

 

 

Πολύ καλή 

 

 

10 

 60%  

 

 

Καλή 

7 

 

Μέτρια 
5 

Ανεπαρκής 

0 

 (η πρόταση 
απορρίπτεται) 

2 
Στόχευση Επενδυτικού 
Σχεδίου 

Βαθμολογείται η στόχευση του επενδυτικού 
σχεδίου βάσει των δαπανών και της 
τεκμηρίωσης του φορέα της πρότασης. 
Εξετάζεται η εκπλήρωση των στόχων που 
αναφέρονται στην στήλη «Κατάσταση» 

Παραγωγή νέων 
προϊόντων ή 
νέων 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

10 

 40%  

Ποιοτική 
αναβάθμιση 

7 
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ,ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 35%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

του ήδη 
παραγόμενου 
προϊόντος ή 
της 
παρεχόμενης 
υπηρεσίας 

Λειτουργική 
αναβάθμιση 

 

5 

 

Μερικό Αποτέλεσμα 2ης Ομάδας  

Για την θετική αξιολόγηση της δεύτερης ομάδας κριτηρίων το κριτήριο 1 δεν θα πρέπει να λάβει την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που λάβει την 
τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης. 

 

 
 
 
 

Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 
Ρεαλιστικότητα 
προϋπολογισμού  

Βαθμολογείται η τεκμηρίωση της 
αναγκαιότητας και η συμπληρωματικότητα των 
προβλεπόμενων δαπανών. Εξετάζεται η 
ρεαλιστικότητα και η τεκμηρίωση αυτών με 
βάση τους στόχους της επιχείρησης. 

 

 

Πολύ καλή  

 

 

10  40%  
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Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

 

Καλή  
7 

 

Ανεπαρκής  0  

2 
Επάρκεια ιδιωτικών πόρων 
για τη χρηματοδότηση της 
επένδυσης 

Εξετάζεται η δυνατότητα οικονομικής 
συμμετοχής στο έργο σε σύγκριση με το ύψος 
των διαθεσίμων του φορέα της επένδυσης 
Εξετάζεται η σχέση μεταξύ των Διαθεσίμων 
Κεφαλαίων (ΔΚ) και της Ίδιας Συμμετοχής (ΙΣ) 
στο Επενδυτικό Σχέδιο. 

Η απόδειξη των Διαθεσίμων Κεφαλαίων για την 
κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (ΙΣ) μπορεί να 
γίνει με τους κάτωθι τρόπους :  

α. εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια 

β. εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό 
(σύμβαση ή έγκριση δανείου) από Τράπεζα 

γ. με συνδυασμό του α και β 

ΔΚ≥ ΙΣ 10  

 
 
 

40% 
 

75%≤ ΔΚ/ΙΣ <100% 8  

50%≤ ΔΚ/ΙΣ <75% 6  

20%≤ ΔΚ/ΙΣ <50% 4  

ΔΚ< 20% ΙΣ 0 

3 Χρονοδιάγραμμα εργασιών  
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα στο κατά πόσο 
είναι εφικτό το χρονοδιάγραμμα της 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 

Εφικτό 

 
10   20%  
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Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Οριακά εφικτό 5 

Μη εφικτό / 
ανεπαρκής 
τεκμηρίωση  

0 ( η πρόταση 
απορρίπτετα

ι) 

Μερικό Αποτέλεσμα 3ης Ομάδας  

Για την θετική αξιολόγηση της τρίτης ομάδας κριτηρίων τα κριτήρια 1 και 3 δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που ένα 
από τα δύο κριτήρια λάβουν την τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β : ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 35%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Εμπειρία εταίρου / εταίρων/ 
μετόχων της επιχείρησης 

Αξιολογείται η εμπειρία ενός εκ των δύο (2) 
μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων 
/ μετόχων της επιχείρησης. 

 

Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης η 
μονοπρόσωπης εταιρείας λαμβάνονται υπόψη 
τα στοιχεία του επιχειρηματία  ή του 
μοναδικού εταίρου αντίστοιχα. 

 

Στην περίπτωση που στους βασικούς μετόχους 
συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο και 
επιλεγεί για την τεκμηρίωση του παρόντος 
κριτηρίου, αξιολογείται η εμπειρία (συνάφεια 
και έτη δραστηριότητας) αυτού. 

 

Σημειώσεις :  

5. Λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα 
μετοχική σύνθεση. 

6. Το χρονικό διάστημα της εμπειρίας 
λογίζεται έως την ημερομηνία υποβολής του 
επενδυτικού  σχεδίου. 

 

Επαγγελματική 
εμπειρία συναφής 
με τον / τους ΚΑΔ 
της επένδυσης ≥ 10 
ετών 

10  

 50%  

Γενική 
επαγγελματική 
εμπειρία  ≥ 10 ετών 

7  

Επαγγελματική 
εμπειρία συναφής 
με τον / τους ΚΑΔ 
της επένδυσης  ≥ 5 
και  < 10 ετών 

8  

Γενική 
επαγγελματική 
εμπειρία  ≥ 5 και < 
10 ετών 

5  

Επαγγελματική 
εμπειρία συναφής 
με τον / τους ΚΑΔ 
της επένδυσης  < 5  
ετών 

6  

Γενική 
επαγγελματική 
εμπειρία  < 5 ετών 

3  

Δεν διατίθεται ή δεν 
αποδεικνύεται 

0  
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Α.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 35%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

επαγγελματική 
εμπειρία 

2 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Εξετάζεται και βαθμολογείται το επίπεδο 
εκπαίδευσης ενός εκ των δύο (2) μεγαλύτερων 
σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων/μετέχω της 
επιχείρησης. 

Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης η 
μονοπρόσωπης εταιρείας λαμβάνονται υπόψη 
τα στοιχεία του επιχειρηματία  ή του 
μοναδικού εταίρου αντίστοιχα 

Στην περίπτωση που στους βασικούς μετόχους 
συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο και 
επιλεγεί για την τεκμηρίωση του παρόντος 
κριτηρίου, αξιολογείται ο τίτλος σπουδών ενός 
εκ τν δύο βασικών εταίρων / μετόχων. 

Σημείωση : Λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα 
μετοχική σύνθεση. 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 

10  

 
 
 

50% 
 Πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  
7  

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση  

5 

Χαμηλότερο 
επίπεδο 

εκπαίδευσης 
0 

Μερικό Αποτέλεσμα 1ης Ομάδας  

 
 
 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ,ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 35%) 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 
Περιγραφή Επενδυτικού 
Σχεδίου 

Εξετάζεται η πληρότητα, η σαφήνεια και η 
ρεαλιστικότητα της περιγραφής του 
επενδυτικού σχεδίου στην οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον  

ο σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου, τα 
Παραγόμενα /ες Προϊόντα / Υπηρεσίες, 
Τεκμηρίωση για τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου, κλπ. 

 

 

Πολύ καλή 

 

 

10 

 60%  

 

 

Καλή 

7 

 

Μέτρια 
5 

Ανεπαρκής 

0 

 (η πρόταση 
απορρίπτεται) 

2 
Βιωσιμότητα 
Επιχειρηματικού σχεδίου 
της επιχείρησης. 

Εξετάζεται η ποιότητα του επιχειρηματικού 
σχεδίου και η βιωσιμότητά του. Δεν εξετάζεται 
η επένδυση που θα πραγματοποιηθεί, αλλά 
συνολικά η επιχειρηματική ιδέα, σε 
συνδυασμό με την τεκμηρίωση, σχετικά με τις 
ανάγκες της περιοχής και τις ευκαιρίες που 
υπάρχουν τη δεδομένη χρονική περίοδο. 

Πολύ καλή 10 

 40%  

Καλή 7 
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ,ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 35%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Μέτρια 5 

Ανεπαρκής 
0 (η πρόταση 
απορρίπτεται) 

Μερικό Αποτέλεσμα 2ης Ομάδας  

Για την θετική αξιολόγηση της δεύτερης ομάδας κριτηρίων το κριτήριο 1 ή/και το κριτήριο 2 δεν θα πρέπει να λάβει την τιμή μηδέν «0». Σε 
περίπτωση που λάβει την τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης. 

 

 
 
 
 

Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 
Ρεαλιστικότητα 
προϋπολογισμού  

Βαθμολογείται η τεκμηρίωση της 
αναγκαιότητας και η συμπληρωματικότητα των 
προβλεπόμενων δαπανών. Εξετάζεται η 
ρεαλιστικότητα και η τεκμηρίωση αυτών με 
βάση τους στόχους της επιχείρησης. 

 

 

Πολύ καλή  

 

 

10 

 40%  

 

 

Καλή  
7 
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Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Ανεπαρκής  0  

2 
Επάρκεια ιδιωτικών πόρων 
για τη χρηματοδότηση της 
επένδυσης 

Εξετάζεται η δυνατότητα οικονομικής 
συμμετοχής στο έργο σε σύγκριση με το ύψος 
των διαθεσίμων του φορέα της επένδυσης 
Εξετάζεται η σχέση μεταξύ των Διαθεσίμων 
Κεφαλαίων (ΔΚ) και της Ίδιας Συμμετοχής (ΙΣ) 
στο Επενδυτικό Σχέδιο. 

Η απόδειξη των Διαθεσίμων Κεφαλαίων για την 
κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (ΙΣ) μπορεί να 
γίνει με τους κάτωθι τρόπους :  

α. εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια 

β. εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό 
(σύμβαση ή έγκριση δανείου) από Τράπεζα 

γ. με συνδυασμό του α και β 

ΔΚ≥ ΙΣ 10  

 
 
 

40% 
 

75%≤ ΔΚ/ΙΣ <100% 8  

50%≤ ΔΚ/ΙΣ <75% 6  

20%≤ ΔΚ/ΙΣ <50% 4  

ΔΚ< 20% ΙΣ 0 

3 Χρονοδιάγραμμα εργασιών  
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα στο κατά πόσο 
είναι εφικτό το χρονοδιάγραμμα της 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 

Εφικτό 

 
10  

 20%  

Οριακά εφικτό 5 
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Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Μη εφικτό / 
ανεπαρκής 
τεκμηρίωση 

0 ( η πρόταση 
απορρίπτετα

ι) 

Μερικό Αποτέλεσμα 3ης Ομάδας  

Για την θετική αξιολόγηση της τρίτης ομάδας κριτηρίων τα κριτήρια 1 και 3 δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που ένα 
από τα δύο κριτήρια λάβουν την τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 
ΤΙΜΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Μερικό Αποτέλεσμα 1ης Ομάδας  35%  

Μερικό Αποτέλεσμα 2ης Ομάδας  35%  

Μερικό Αποτέλεσμα 3ης Ομάδας  30%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ X 10) 

 

Για την θετική του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται ελάχιστο συνολική βαθμολογία = 50 βαθμοί. 

 
*Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 100 βαθμοί και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο : 
Σ = {(Α x 35%) + (B x 35%) + (Γ x 30%)} x 10 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : 3.D.2.1: ΕΝΊΣΧΥΣΗ / ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΏΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΕ 
ΤΡΊΤΕΣ ΧΏΡΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΟΎΜΕ ΈΞΩ) 

 
 

 Έλεγχος επιλεξιμότητας της πρότασης (“On / Off”) 

 
 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 

ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ΝΑΙ/ΟΧΙ   

2 
Η επιχείρηση δηλώνει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στην αίτηση χρηματοδότησης δύναται να δηλώνεται η έδρα της επιχείρησης ή ό τόπος 
παραγωγής του προϊόντος που προορίζεται για εξαγωγή. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

3 
Η επιχείρηση πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης έχει κλείσει μία (1) διαχειριστική χρήση τουλάχιστον 
12μηνης διάρκειας. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

4 
Η επιχείρηση διαθέτει επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του όπως φαίνονται στο σχετικό 
Παράρτημα της Πρόσκλησης, οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμεί να προωθήσει μέσω της συμμετοχής 
της σε εμπορικής έκθεση. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

5 
Η επιχείρηση παράγει / μεταποιεί ήδη τα προϊόντα που προτίθεται να προωθήσει μέσω της συμμετοχής της σε 
εμπορική έκθεση. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 

ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

6 
Η επιχείρηση αναπτύσσει ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον ίσο με 2% του Κύκλου Εργασιών 
της, την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση για την οποία έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος, 
προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγει / μεταποιεί. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

7 
Η επιχείρηση εμφανίζει θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για  την 
τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση για την οποία έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

8 
Η επιχείρηση λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις μορφές επιχειρήσεων που περιγράφονται στο κεφάλαιο των 
Δυνητικών Δικαιούχων της Πρόσκλησης (Κεφάλαιο 4) και τηρεί ή δεσμεύεται ότι θα τηρήσει εφόσον εγκριθεί 
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν. 4308/2014. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

9 
Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια 
λειτουργίας. Σ την περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμισή της 
σχετικής αίτησης έκδοσης / ανανέωσης αυτής. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

10 
Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως προς το Μέγεθος (Πολύ μικρή, Μικρή, Μεσαία) σύμφωνα με το Παράρτημα I του 
Καν. (ΕΕ) 651/2014. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

11 Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

12 
Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σημεία 
9,10,11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

13 
Για την επιχείρηση δεν εκκρεμεί ανάκτηση ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία 
μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 

ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

14 Η επιχείρηση υποβάλει μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

15 
Η επιχείρηση αιτείται τη συμμετοχή της σε εμπορική έκθεση υπό την προϋπόθεση ότι για τη συμμετοχή αυτή δεν 
έχει χρηματοδοτηθεί και οι σχετικές δαπάνες δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από 
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

16 
Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι οι αιτούμενες ενέργειες συμμετοχής της σε εμπορική έκθεση δεν έχουν υποβληθεί για 
ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

17 

Η επιχείρηση δεν εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών και δεν 
εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης  δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας , που 
αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών 
ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

18 
Δεν είναι δημόσια επιχείρηση, δημόσιος φορέας ή δημόσιος οργανισμός ή θυγατρική τους, ούτε εταιρεία στο 
κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου της οποίας συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

19 
Πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου I του Καν. (ΕΕ) 651/2014 και των άρθρων 18 ή/και 19 
του ίδιου Κανονισμού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

Απαιτείται η θετική απάντηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια 

 
 
 

 
 


