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ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020

Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 70.000.000

€ και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΕΣΠΑ 2014 – 2020



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική 

Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
28.756.000

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, 

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
23.044.000

Αττική
9.800.000

Στερεά Ελλάδα 2.800.000

Νότιο Αιγαίο 5.600.000

ΣΥΝΟΛΟ 70.000.000



Προϋπολογισμός: από 15.000,00€ έως 150.000,00€. Ο

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου

δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον

συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 και δεν μπορεί να είναι

κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€)

Ποσοστό Επιδότησης: ανέρχεται σε 40% του προϋπολογισμού

του επενδυτικού σχεδίου, ή σε 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου

προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής

εργασίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ



Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 29/03/2016 με καταληκτική

ημερομηνία στις 17/05/2016.

Ημερομηνία επιλέξιμων δαπανών: ημερομηνία έναρξης

επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της

πρόσκλησης 11/02/2016

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να

έχουν πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο έτος υλοποίησής της

Επενδυτικής Πρότασης.

ΕΣΠΑ  2014 - 2020



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Δεν απαιτείται απόδειξη ιδίας συμμετοχής

• Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά επαγγελματικού οχήματος ή / και 

σκαφών  θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής 

που προορίζονται προς εκμίσθωση

• Δύο (2) Ενδιάμεσες πληρωμές μεταξύ 30% - 80% της υλοποίησης

• Δικαίωμα χρήσης προκαταβολών σε προμηθευτές χωρίς έκδοση 

παραστατικών μέχρι 50% του αρχικού Π/Υ ( με αντίστοιχη 

είσπραξη της αναλογούσας επιδότησης )



ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Δικαιούχοι στο πρόγραμμα είναι υφιστάμενες και νέες μεσαίες, μικρές

και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του

τουρισμού. Οι Επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συσταθεί μέχρι την

31/12/2015, να διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ και να

απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής

εργασίας.

Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή

περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή

περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο

όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής

εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, να

απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5)

ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι

31/12/2015, απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής

εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.



Τύπος 

Επιχείρησης

Απασχολούμε

νοι (ΕΜΕ)

Κύκλος 

Εργασιών ( € 

)

Ισολογισμός 

Σύνολο ( € )

Μεγάλη 249 και πάνω >50 εκατ. ή >43 εκατ.

Μεσαία 50 - 249 ≤ 50 εκατ. ή ≤ 43 εκατ.

Μικρή 10 - 49 ≤ 10 εκατ. ή ≤ 10 εκατ.

Πολύ Μικρή 0 - 9 ≤ 2 εκατ. ή ≤ 2 εκατ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ                      

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 



• Η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑ∆

επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά

οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση

• Ο ΚΑΔ επένδυσης μπορεί να είναι συμπληρωματικός του ΚΑ∆ της

επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται

συμπληρωματικοί οι ΚΑ∆ 55.1,55.2, 55.3

• Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑ∆ 55

ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως

αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος

και όχι τη δημιουργία νέου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 



Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός

3.
Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας 

Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και

ύδατος

4.
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και 

περιβαλλοντικής διαχείρισης

μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό 

5. Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€

6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€

7. Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€

8.
Παρακολούθηση υλοποίησης του

Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 2.500 €

9. Μελέτες / έρευνες αγοράς 5.000 € και μέχρι 2.500 €/μελέτη

10.
Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και

νέο προσωπικό)

40% και μέχρι 24.000€:

12.000,00€ ανά ΕΜΕ και μέχρι

δύο άτομα ( υφιστάμενο ή και νέο )

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 30%)

Ειδικές παροχές επιχείρησης Εξετάζονται οι παρεχόμενες από την επιχείρηση 

υπηρεσίες (facilities) παροχή πρωινού, 

δραστηριότητες αναψυχής που αξιοποιούν το φυσικό 

κτλ.

15%

Μέση απασχόληση τελευταίας 

τριετίας /διετίας (για όσες 

έχουν 2 κλεισμένες χρήσεις)

Αξιολογείται η συμβολή της επιχείρησης στην 

απασχόληση

Αύξηση ή μείωση αριθμού εργαζομένων κατά  την

τελευταία  τριετία  (με  τιμή βάσης το 2012)

10%

Μέση μεταβολή κύκλου 

εργασιών την τελευταία τριετία

Αξιολογείται  η  μεταβολή  του  κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης της τελευταίας τριετίας (με τιμή 

βάσης το 2012).

10%

Μέση πληρότητα τελευταίας 

τριετίας

Αξιολογείται η μέση πληρότητα της επιχείρησης την 

τελευταία τριετία

10%

Λειτουργική περίοδος 

τελευταίου έτους

Αξιολογείται η διάρκεια της λειτουργικής περιόδου 

της  επιχείρησης το τελευταίο έτος

20%

Πολιτική πωλήσεων &

επικοινωνιακή πολιτική

Αξιολογείται η πολιτική τοποθέτησης της 

επιχείρησης στην τουριστική αγορά και η 

επικοινωνιακή της πολιτική.

15%

Επενδυτική πολιτική Αξιολογείται το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής

της επιχείρησης για τη 

χρηματοδότηση επενδύσεων την τελευταία 

15%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                    

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 



ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 35%)

Περιγραφή του

Επενδυτικού Σχεδίου

Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια και 

πληρότητα της περιγραφής του επενδυτικού 

σχεδίου.

30%

Αντικείμενο επενδυτικού 

σχεδίου

Βαθμολογείται η στόχευση του επενδυτικού 

σχεδίου. 

35%

Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων 

της επιχείρησης

Εξετάζονται  η  τεκμηρίωση  των δαπανών που

προβλέπονται στο  επενδυτικό  σχέδιο καθώς και οι 

προβλέψεις των οικονομικών της επιχείρησης  

(έσοδα-έξοδα) για  την περίοδο υλοποίησης

του επενδυτικού

σχεδίου  καθώς  και  για  τρία έτη από  την

ολοκλήρωσή του.

35%

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

35%)

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

του επιχειρηματικού σχεδίου

Εξετάζεται  η  εφικτότητα του χρονοδιαγράμματος

Λαμβανομένης υπόψη της ωριμότητας και της

πολυπλοκότητας του επενδυτικού σχεδίου.

50%

Απαιτήσεις Αδειοδότησης Εξετάζονται οι άδειες που απαιτούνται για την 

έναρξη υλοποίηση της επένδυσης

50%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                    

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 30%)

Ειδικές παροχές επιχείρησης Εξετάζονται οι παρεχόμενες από την επιχείρηση 

ειδικές υπηρεσίες (facilities), παροχή πρωινού, 

δραστηριότητες αναψυχής που αξιοποιούν το 

φυσικό κτλ

15%

Πληρότητα τελευταίου έτους Αξιολογείται η πληρότητα της επιχείρησης το 

τελευταίο έτος

10%

Λειτουργική περίοδος 

τελευταίου

έτους

Αξιολογείται η διάρκεια της λειτουργικής 

περιόδου της επιχείρησης το τελευταίο έτος

20%

Πολιτική πωλήσεων & 

επικοινωνιακή πολιτική

Αξιολογείται η πολιτική τοποθέτησης της 

επιχείρησης στην τουριστική αγορά και η 

επικοινωνιακή της πολιτική.

15%

Επενδυτική

πολιτική

Αξιολογείται το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής της

Επιχείρησης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε 

σχέση με τον ΚΕ του έτους.

10%

Πράσινη Πολιτική Εξετάζεται και βαθμολογείται η υιοθέτηση από την 

επιχείρηση πράσινης πολιτικής στην 20% ενέργεια 

και στη διαχείριση των απορριμμάτων

20%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                             

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ



ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 35%

Περιγραφή του

Επενδυτικού Σχεδίου

Εξετάζεται  και  αξιολογείται  η σαφήνεια  και 

πληρότητα της περιγραφής του σχεδίου. επενδυτικού

30%

Αντικείμενο

επενδυτικού σχεδίου

Βαθμολογείται η στόχευση του Επενδυτικού σχεδίου. 

Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων 

της επιχείρησης

Εξετάζονται η τεκμηρίωση των δαπανών που 

προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο καθώς και οι 

προβλέψεις των οικονομικών της επιχείρησης (έσοδα-

έξοδα) για την περίοδο 35% υλοποίησης του

επενδυτικού σχεδίου καθώς και για τρία έτη από την 

ολοκλήρωσή του.

35%

Χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης του 

επιχειρηματικού σχεδίου

Εξετάζεται η εφικτότητα του 

χρονοδιαγράμματος λαμβανομένης υπόψη της 

ωριμότητας και της πολυπλοκότητας του επενδυτικού 

σχεδίου

50%

Απαιτήσεις Αδειοδότησης Εξετάζονται οι άδειες που απαιτούνται για την έναρξη 

υλοποίηση της επένδυσης

50%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                             

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ



Περιγραφή του

Επενδυτικού Σχεδίου

Εξετάζεται  και  αξιολογείται  η σαφήνεια  και 

πληρότητα της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου.

30%

Αντικείμενο

επενδυτικού σχεδίου

Βαθμολογείται η στόχευση του Επενδυτικού σχεδίου. 35%

Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων 

της επιχείρησης

Εξετάζονται η τεκμηρίωση των δαπανών που 

προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο καθώς και οι

προβλέψεις των οικονομικών της

επιχείρησης (έσοδα- έξοδα) για την περίοδο

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καθώς και για 

τρία έτη από την ολοκλήρωσή του.

35%

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

35%)

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

του επιχειρηματικού σχεδίου

Εξετάζεται η εφικτότητα του

χρονοδιαγράμματος λαμβανομένης υπόψη της 

ωριμότητας και της πολυπλοκότητας του επενδυτικού 

σχεδίου.

50%

Απαιτήσεις Αδειοδότησης Εξετάζονται οι άδειες που απαιτούνται για την έναρξη 

υλοποίηση της επένδυσης

50%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                             

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 30%)

Βαθμός διαφοροποίησης του

προϊόντος και της αγοράς

της επιχείρησης

Εξετάζεται το "προϊοντικό¨ μίγμα της επιχείρησης με 

βάση την περιγραφή της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και τους

ενεργούς ΚΑ∆ της επιχείρησης.

20%

Μέση απασχόληση τελευταίας 

τριετίας /διετίας (για όσες 

έχουν

2 κλεισμένες χρήσεις)

Αξιολογείται  η συμβολή  της επιχείρησης  στην

απασχόληση

15%

Μέση μεταβολή κύκλου 

εργασιών την τελευταία τριετία

Αξιολογείται η μεταβολή του κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης της τελευταίας τριετίας (με τιμή βάσης το 

2012).

15%

Λειτουργική περίοδος 

τελευταίου έτους

Αξιολογείται η πολιτική τοποθέτησης της 

επιχείρησης στην τουριστική αγορά και η 

επικοινωνιακή της πολιτική

20%

Επενδυτική πολιτική Αξιολογείται το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής της

επιχείρησης για τη χρηματοδότηση

επενδύσεων την τελευταία πενταετία σε σχέση με τον 

ΚΕ στην ίδια πενταετία.

15%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 



ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 35%)

Περιγραφή του Επενδυτικού 

Σχεδίου

Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια και η 

πληρότητα περιγραφής του επενδυτικού της 

σχεδίου.

30%

Αντικείμενο επενδυτικού 

σχεδίου

Βαθμολογείται η στόχευση του επενδυτικού σχεδίου. 35%

Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων 

της επιχείρησης

Εξετάζονται  η  τεκμηρίωση  των  δαπανών  που 

προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο καθώς και οι 

προβλέψεις  των οικονομικών της  επιχείρησης 

(έσοδα- έξοδα)  για την περίοδο υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου καθώς και για τρία έτη από την 

ολοκλήρωσή του.

35%

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

του επιχειρηματικού σχεδίου

Εξετάζεται η εφικτότητα του χρονοδιαγράμματος 

λαμβανομένης υπόψη της ωριμότητας και της 

πολυπλοκότητας του επενδυτικού σχεδίου

50%

Απαιτήσεις Αδειοδότησης Εξετάζονται οι άδειες που απαιτούνται για την έναρξη 

υλοποίηση της επένδυσης

50%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 30%)

Βαθμός διαφοροποίησης του

προϊόντος και της αγοράς της

επιχείρησης

Εξετάζεται το "προϊοντικό« μίγμα της 

επιχείρησης με επιχειρηματικής βάση την 

περιγραφή της δραστηριότητας και τους ενεργούς 

ΚΑ∆ της επιχείρησης

20%

Μέση απασχόληση Αξιολογείται η συμβολή της επιχείρησης στην 

απασχόληση

15%

Λειτουργική περίοδος 

τελευταίου

έτους

Αξιολογείται η διάρκεια της Λειτουργικής 

περιόδου της επιχείρησης το τελευταίο έτος

15%

Πολιτική πωλήσεων & 

επικοινωνιακή πολιτική

Αξιολογείται  η  πολιτική  τοποθέτησης της 

επιχείρησης στην

Τουριστική αγορά και η επικοινωνιακή της πολιτική

20%

Συνάφεια Επαγγελματικής 

Εμπειρίας Νόμιμου 

Εκπροσώπου

Επιχείρησης με το επενδυτικό 

σχέδιο

Εξετάζεται και βαθμολογείται η συνάφεια της

επαγγελματικής εμπειρίας του νόμιμου εκπροσώπου

με το αντικείμενο του υποβαλλόμενου 

επενδυτικού σχεδίου.

15%

Επενδυτική πολιτική Αξιολογείται το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής της

επιχείρησης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε 

σχέση με τον ΚΕ του έτους.

15%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΕΣ ΛΟΙΠΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 35%)

Περιγραφή του

Επενδυτικού Σχεδίου

Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια και η 

πληρότητα περιγραφής του επενδυτικού 

της σχεδίου.

30%

Αντικείμενο επενδυτικού 

σχεδίου

Βαθμολογείται η στόχευση του επενδυτικού σχεδίου. 35%

Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων 

της επιχείρησης

Εξετάζονται  η  τεκμηρίωση  των  δαπανών  που 

προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο καθώς και οι 

προβλέψεις  των οικονομικών της  επιχείρησης 

(έσοδα- έξοδα)  για την περίοδο υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου καθώς και για τρία έτη από την 

ολοκλήρωσή του.

35%

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

35%)

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

του επιχειρηματικού σχεδίου

Εξετάζεται η εφικτότητα του χρονοδιαγράμματος 

λαμβανομένης υπόψη της ωριμότητας και της 

πολυπλοκότητας του επενδυτικού σχεδίου

505

Απαιτήσεις Αδειοδότησης Εξετάζονται οι άδειες που απαιτούνται για την 

έναρξη υλοποίηση της επένδυσης

50%


