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Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙ

Α.1 Ειδικές παρ
επιχείρησης   

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΙΤΗΡΙΟ 

ροχές 

 

υριστικών ΜΜΕ γι

ΚΑΤΗΓΟ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣ

Εξετάζονται 

επιχείρηση υ

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 1 απ

ΚΡΙΤ

ΒΑΘΜΟ

ΟΡΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥ

ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

οι παρεχόμε

πηρεσίες (facilit

ισμό τους και την

πό 28 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟ

 
ΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ

 
ΥΧΩΝ Α1 – ΥΦ

ΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Κ

ενες από τη

ties) 

ν ποιοτική αναβάθ

VIII 

ΟΓΗΣΗΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑ

ΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ην 

Παροχή πρ
βιολογικά -
4 βαθμοί 
 
∆ραστηριό
αξιοποιούν
κεφάλαιο/
2 βαθμοί 

∆ραστηριό
αξιοποιούν
κεφάλαιο/
2 βαθμοί 
Άλλο (προσ
 
 

θμιση των παρεχο

ΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

ΡΙΤΗΡΙΟΥ 30%

ρωινού/γευμάτ
-τοπικά προϊόν

ότητες αναψυχ
ν το φυσικό 
/πλούτο  της π

 
ότητες αναψυχ
ν το πολιτιστικ
/πλούτο της πε

σδιορίστε): 2 

ομένων υπηρεσιών

%) 

των με 
ντα:       

χής που 

εριοχής: 

χής που 
κό 
εριοχής : 

βαθμοί 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

15% 

 

  

Σ 
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Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡ

Α.2 Μέση απασ
τελευταίας τριε
(για όσες έχου
χρήσεις) 

Α.3 Μέση μετα
εργασιών την τ
τριετία 

Α.4 Μέση πληρ
τελευταίας τριε

Α.5 Λειτουργικ
τελευταίου έτο

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΡΙΤΗΡΙΟ 

σχόληση 
ετίας /διετίας 
υν 2 κλεισμένε

βολή κύκλου 
τελευταία 

ρότητα 
ετίας 

κή περίοδος 
ους 

 

υριστικών ΜΜΕ γι

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣ

 
ς 

Αξιολογείτ
στην απασ
Αύξηση ή 
κατά την 
βάσης το 2

Αξιολογείτ
εργασιών 
τελευταίας
2012). 

Αξιολογείτ
επιχείρηση

Αξιολογείτ
περιόδου 
έτος 

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 2 απ

ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ται η συμβολή τ
σχόληση 
 μείωση αριθμο
 τελευταία τρ
2012). 

ται η μεταβολή
της επιχ

ς τριετίας (με 

ται η μέση π
ης την τελευταία

ται η διάρκεια τη
της  επιχείρηση

ισμό τους και την

πό 28 

ΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤ

ΕΠΕΞΗΓΗΣ

της επιχείρησης

ύ εργαζομένων
ιετία (με τιμή

ή του κύκλου
χείρησης της
τιμή βάσης το

πληρότητα της
α τριετία 

ης λειτουργικής
ης το τελευταίο

ν ποιοτική αναβάθ

ΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡ

ΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

 

 
 

Αύξηση της 
10 βαθμοί 
Σταθερή απα

Μείωση απα

 
 
 

Μέση αύξησ
βαθμοί 
0<=Μέση αύ
1-9 βαθμοί 
Μέση μείωσ

 

Μέση πληρό
10 βαθμοί 
Μέση πληρό
0-6,5 βαθμοί 

 
 

Μήνες λειτο
έτους>4: 10

Μήνες λειτο
έτους<=4: 0

θμιση των παρεχο

ΡΙΤΗΡΙΟΥ 30%

Υ  

 απασχόλησης

ασχόληση: 7 β

ασχόλησης: 0 β

ση ΚΕ τριετίας 

ύξηση ΚΕ τριε

ση ΚΕ τριετίας:

ότητα τριετίας 

ότητα τριετίας<
 

ουργίας τελευτ
0 βαθμοί 

ουργίας τελευτ
0-4 βαθμοί 

ομένων υπηρεσιών

%) 

ς:  

βαθμοί 

βαθμοί 

 >25%: 10 

ετίας<=25%: 

 0 βαθμοί 

 >65%:  

<=65%:  

ταίου 

ταίου 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΣΤΑΘΜΙΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

15% 

10% 

10% 

20% 

 

  

ΤΗΣ 
ΗΣ 
ΟΥ 

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61
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Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡ

Α.6 Πολιτική π
επικοινωνιακή 

Α.7 Επενδυτική

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΡΙΤΗΡΙΟ 

ωλήσεων & 
 πολιτική 

ή πολιτική  

 

υριστικών ΜΜΕ γι

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣ

Αξιολογείτ
της επιχεί
και η επικο
(πακέτα π
τρόποι πρ
"προϊόντος
πώληση, 
στρατηγικ
τα μέσα π
βαθμολογ
μέγιστο βα

Αξιολογείτ
συμμετοχή
χρηματοδό
τελευταία 
στην ίδια π

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 3 απ

ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ται η πολιτική
ρησης στην του
οινωνιακή της π
παροχών ανά 
ροσέγγισης/ πρ
ς" της επιχεί
αντιπρόσωπο

ές συμμαχίες κ
προβολής που χ
ία μπορεί να 
αθμό 10. 

ται το ύψος 
ής της επιχείρ
ότηση επενδ
 πενταετία σε σχ
πενταετία. 

ισμό τους και την

πό 28 

ΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤ

ΕΠΕΞΗΓΗΣ

ή τοποθέτησης
υριστική αγορά
πολιτική. 
αγορά- στόχο,
ροώθησης του
ρησης -άμεση
οι, διαδίκτυο,
κλπ, καθώς και
χρησιμοποιεί. Η
 αθροιστεί με

της ιδιωτικής
ρησης για τη
δύσεων την
χέση με τον ΚΕ

ν ποιοτική αναβάθ

ΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡ

ΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Συμβάσεις μ
 
Στρατηγικές
 
Προβολή σε
αναζήτησης
 
∆υνατότητα
ιστοσελίδας
 
Ιστοσελίδα:

 
 
 
 

Ιδιωτική συ
επενδύσεων

25%< Ιδιωτ
επενδύσεων

15%< Ιδιωτ
επενδύσεων

5%< Ιδιωτι
επενδύσεων

θμιση των παρεχο

ΡΙΤΗΡΙΟΥ 30%

Υ  

με Tour Operat

ς συμμαχίες: 2

ε εξειδικευμένε
ς: 2 βαθμοί 

 κρατήσεων μ
: 2 βαθμοί 

2 βαθμοί 

μμετοχή 
ν>=35% ΚΕ: 1

τική συμμετοχ
ν<35% ΚΕ: 8 β

τική συμμετοχ
ν<=25% ΚΕ:  

κή συμμετοχή
ν<=15% ΚΕ:  

ομένων υπηρεσιών

%) 

tors: 2 βαθμοί 

 βαθμοί 

ες μηχανές 

έσω 

10 βαθμοί 

χή 
βαθμοί 

χή 
4 βαθμοί 

ή 
2 βαθμοί 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΣΤΑΘΜΙΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

15% 

15% 

 

 

  

ΤΗΣ 
ΗΣ 
ΟΥ 

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61
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Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤΗ

B.1 Περιγραφή
Επενδυτικού Σχ

Β.2. Αντικείμεν
επενδυτικού σχ

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΗΡΙΟ 

ή του 
χεδίου 

Παρ
Περι
δαπα
τον 
 
Εξετ
πληρ
σχεδ
 
(Στο
ελεύ
όλη 
προκ

νο 
χεδίου  

Βαθ
σχεδ
με μ

υριστικών ΜΜΕ γι

Β. ΕΠΕΝ∆Υ

ουσίαση του Επ
ιγραφή των 
ανών, την ανά
επιδιωκόμενο σ

τάζεται και αξιο
ρότητα της περ
δίου.  

ο κριτήριο 
ύθερα εύρος τιμ
 η κλίμακα 
καθορισμένες τι

μολογείται η στ
δίου. Η βαθμολ
μέγιστη βαθμό 1

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 4 απ

ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

ΕΠ

πενδυτικού Σχεδ
επιμέρους επ
άγκη που καλύ
στόχο. 

ολογείται η σαφ
ιγραφής του επ

αυτό χρησι
μών από τον Α
(1 έως 10) 
ιμές). 

τόχευση του επ
ογία μπορεί να 

10. 

ισμό τους και την

πό 28 

Ο (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

ΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙ

δίου 
ενδυτικών 
πτουν και 

φήνεια και 
πενδυτικού 

ιμοποιείται 
Αξιολογητή 
 και όχι 

Πο

Κα

Αν

πενδυτικού 
 αθροιστεί 

Εμ
"πρ

Επ
4 β
Εκσ
υπ
Βελ
απ
βαθ
Λε
βαθ

ν ποιοτική αναβάθ

 ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤ

ΙΤΗΡΙΟΥ  

ολύ Καλή: 8 έω

λή: 5 έως 7 βα

επαρκής: 0 έω

πλουτισμός το
ροϊόντος" επιχ

έκταση της λε
βαθμοί 
συγχρονισμός
οδομής: 2 
λτίωση του πε
οτυπώματος τ
θμοί 
ιτουργικός εκσ
θμοί 

θμιση των παρεχο

ΤΗΡΙΟΥ 35%)

ως 10 βαθμοί 

θμοί 

ως 4 βαθμοί 

ουριστικού 
χείρησης: 4 βα

ιτουργικής περ

ς/επέκταση κτ

εριβαλλοντικού
ης επιχείρηση

συγχρονισμός

ομένων υπηρεσιών

) 

θμοί 

ριόδου: 

ιριακής 

ύ 
ς: 2 

: 2 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

30% 

35% 

 

  

ΗΣ 
Σ 
Υ 
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Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤΗ

Β.3 Προβλέψει
Εσόδων- Εξόδω
επιχείρησης  

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΗΡΙΟ 

ις 
ων της 

Εξετ
που 
καθώ
της 
περί
σχεδ
ολοκ

 

υριστικών ΜΜΕ γι

Β. ΕΠΕΝ∆Υ

τάζονται η τεκ
 προβλέπονται 
ώς και οι προβ
επιχείρησης (
οδο υλοποίησ
δίου καθώς κα
κλήρωσή του. 

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 5 απ

ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

ΕΠ

κμηρίωση των 
 στο επενδυτικ
βλέψεις των οικ
(έσοδα-έξοδα) 
σης του επ
ι για τρία έτη

ισμό τους και την

πό 28 

Ο (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

ΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙ

δαπανών 
κό σχέδιο 
κονομικών 
 για την 
πενδυτικού 
 από την 

Πλ

Με

Αν

ν ποιοτική αναβάθ

 ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤ

ΙΤΗΡΙΟΥ  

λήρης τεκμηρίω

ερική τεκμηρίω

επαρκής τεκμη

θμιση των παρεχο

ΤΗΡΙΟΥ 35%)

ωση : 10 βαθμο

ωση : 6 βαθμοί 

ηρίωση : 0 βαθ

ομένων υπηρεσιών

) 

οί 

θμοί 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

35% 

 

  

ΗΣ 
Σ 
Υ 

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61
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Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤΗ

Γ1: Χρονοδιάγ
υλοποίησης το
επιχειρηματικο
σχεδίου 

Γ2: Απαιτήσεις
Αδειοδότησης 

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

Γ. Ω

ΗΡΙΟ 

ραμμα 
ου 
ού 

Εξ
λα
πο

ς Εξ
υλ

 

υριστικών ΜΜΕ γι

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠ

ξετάζεται η εφ
αμβανομένης υ
ολυπλοκότητας 

ξετάζονται οι άδ
λοποίηση της επ

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 6 απ

ΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ Σ

φικτότητα του 
υπόψη της ω
 του επενδυτικο

δειες που απαιτο
πένδυσης 

ισμό τους και την

πό 28 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ (ΒΑΡ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

χρονοδιαγράμ
ωριμότητας κα
ύ σχεδίου. 

ούνται για την έ

ν ποιοτική αναβάθ

ΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑ∆

 ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ματος 
ι της 

Εφικτό

Οριακά

Ανέφικ

∆εν τεκ

ναρξη 

∆εν απ
Υπάρχο

Απαιτε
ή/και π
οικοδο
∆εν τεκ

θμιση των παρεχο

∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ό:10 βαθμοί 

ά εφικτό: 5 βαθ

κτο: 0 βαθμοί 

κμηριώνεται : 

παιτείται καμιά
ουν όλες οι άδ

είται άδεια εγκ
περιβαλλοντικ
ομική άδεια: 4 
κμηριώνεται : 

ομένων υπηρεσιών

ΟΥ 35%) 

θμοί 

 0 βαθμοί 

ά άδεια/ 
δειες: 10 βαθμο

ατάστασης 
κή ή/και 
 βαθμοί 
 0 βαθμοί 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΣ
ΚΡΙΤΗΡΙ

50% 

οί 

50% 

 

  

ΣΤΗΣ 
ΣΗΣ 
ΟΥ 
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Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Β. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ

Γ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

Η ανώτατη βαθ
Σ = [(Α x 30%

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ

θμολογία που 
%) + (Bx 35%)

 

υριστικών ΜΜΕ γι

ΙΟ 

Σ 

ΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

μπορεί να λάβ
) +(Γ x 35%)]

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 7 απ

ΣΥΝ
ΒΑΘΜ

βει ένα επενδυ
 x 10  . 

ισμό τους και την

πό 28 

ΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜ
ΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

υτικό σχέδιο εί

ν ποιοτική αναβάθ

ΜΟΛΟΓΙΑ  
∆ΑΣ ΣΤΑ

ναι 100 βαθμο

θμιση των παρεχο

ΑΘΜΙΣΗ ΟΜΑ∆
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

30% 

35% 

35% 

  

οί και προκύπτ

ομένων υπηρεσιών

∆ΑΣ 
 

τει ως εξής  

ν 

ΒΑΘΜΟΣ  
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Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤΗ

Α.1 Ειδικές παρ
επιχείρησης   

Α.2 Απασχόλησ
τελευταίου έτο

Α.3 Πληρότητα
τελευταίου έτο

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΡΙΟ 

ροχές 
Εξετά
ειδικέ
βαθμ
βαθμ

ση 
ους  

Αξιολ
απασ

α 
ους 

Αξιολ
τελευ

υριστικών ΜΜΕ γι

ΚΑΤ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣ

άζονται οι παρε
ές υπηρεσίες 
μολογίες μπορο
μολογία 10 βαθμ

λογείται η συμ
σχόληση 

λογείται η  πλη
υταίο έτος 

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 8 απ

ΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΚΑ

ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

Ε

εχόμενες από τη
(facilities). 

ούν να αθροιστ
μοί. 

μβολή της επιχ

ηρότητα της επ

ισμό τους και την

πό 28 

ΑΙΟΥΧΩΝ Α2 –

ΣΗΣ  (ΒΑΡΥΤΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡ

ην επιχείρηση 
Η επιμέρους 
τούν. Μέγιστη 

χείρησης στην 

πιχείρησης το 

ν ποιοτική αναβάθ

– ΝΕΑ  ΚΑΤΑΛΥ

ΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Κ

ΡΙΤΗΡΙΟΥ  

Παροχή πρωι
βιολογικά - το

∆ραστηριότητ
αξιοποιούν το
κεφάλαιο/πλ
βαθμοί 
∆ραστηριότητ
αξιοποιούν το
κεφάλαιο/πλ
βαθμοί 
Άλλο (προσδ

Μέση απασχό

0,5<Μέση απ
βαθμοί 

Μέση Απασχό

Μέση πληρότ

Μέση πληρότ

θμιση των παρεχο

ΥΜΑΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 30

νού/γευμάτων
οπικά προϊόντ

τες αναψυχής 
ο φυσικό 
λούτο  της περι

τες αναψυχής 
ο πολιτιστικό 
λούτο της περιο

ιορίστε): 2 βαθ

όληση >1 ΕΜΕ

πασχόληση<=1

όληση = 0,5 ΕΜ

τητα >65%: 10

τητα <=65%: 0

ομένων υπηρεσιών

0%) 

ν με 
τα: 4 βαθμοί 

 που 

ιοχής: 2 

 που 

οχής : 2 

θμοί 

: 10 βαθμοί 

1 ΕΜΕ:1-5 

ΜΕ: 0 βαθμοί 

0 βαθμοί 

0-6,5 βαθμοί 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

15% 

10% 

10% 

 

  

ΤΗΣ 
ΣΗΣ 
ΟΥ 

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61
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Α
π
έ

Α
π
ε
π

Α
π

 

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤΗ

Α.4 Λειτουργικ
περίοδος τελευ
έτους 

Α.5 Πολιτική 
πωλήσεων & 
επικοινωνιακή 
πολιτική 

Α.6 Επενδυτική
πολιτική 

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΡΙΟ 

κή 
υταίου 

Αξιολ
περιό

 

Αξιολ
επιχε
επικο
(πακ
προσ
επιχε
διαδί
και τ

ή 
Αξιολ
της 
επενδ

 

υριστικών ΜΜΕ γι

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣ

λογείται η δ
όδου της  επιχεί

λογείται η πο
είρησης στην 
οινωνιακή της π
έτα παροχών 
σέγγισης/ προώ
είρησης -άμεσ
κτυο, στρατηγ
τα μέσα προβολή

λογείται το ύψο
επιχείρησης 

δύσεων σε σχέσ

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 9 απ

ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

Ε

διάρκεια της 
ίρησης το τελευ

ολιτική τοποθέ
τουριστική α
ολιτική. 
ανά αγορά- σ
ώθησης του "πρ
η πώληση, α
ικές συμμαχίες
ής που χρησιμο

ος της ιδιωτική
για τη χρ

ση με τον ΚΕ το

ισμό τους και την

πό 28 

ΣΗΣ  (ΒΑΡΥΤΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡ

λειτουργικής 
ταίο έτος 

έτησης  της 
γορά και η 

στόχο, τρόποι 
ροϊόντος" της 
αντιπρόσωποι, 
ς κλπ, καθώς 
ποιεί.  

ς συμμετοχής 
ρηματοδότηση 
υ έτους. 

ν ποιοτική αναβάθ

ΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Κ

ΡΙΤΗΡΙΟΥ  

Μήνες λειτου
10 βαθμοί 

Μήνες λειτου
έτους<=4: 0-

Συμβάσεις με

Στρατηγικές σ

Προβολή σε ε
αναζήτησης: 

∆υνατότητα κ
ιστοσελίδας: 

Ιδιωτική συμ
ΚΕ: 10 βαθμοί
25%< Ιδιωτι
επενδύσεων<
15%< Ιδιωτι
επενδύσεων<
5%<Ίδιωτική
επενδύσεων<

θμιση των παρεχο

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 30

ργίας τελευτα

ργίας τελευτα
-4 βαθμοί 

ε Tour Operato

συμμαχίες: 2 β

εξειδικευμένες
 2 βαθμοί 

κρατήσεων μέσ
2 βαθμοί 

μετοχή επενδύ
 
κή συμμετοχή

<=35% ΚΕ: 8 
κή συμμετοχή

<=25% ΚΕ: 4 
ή συμμετοχή  
<=15% ΚΕ: 2 

ομένων υπηρεσιών

0%) 

ίου έτους>4: 

ίου 

ors: 2 βαθμοί 

βαθμοί 

ς μηχανές 

σω 

ύσεων>35% 

ή 
βαθμοί 
ή 
βαθμοί 

βαθμοί 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

20% 

15% 

 

10% 

 

  

ΤΗΣ 
ΣΗΣ 
ΟΥ 

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61
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Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤΗ

Α.7 Πράσινη Π

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΡΙΟ 

ολιτική 
Εξετά
την 
ενέργ

 

υριστικών ΜΜΕ γι

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣ

άζεται και βαθμ
επιχείρηση 

γεια και στη δια

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 10 α

ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

Ε

μολογείται η υ
πράσινης πολ
αχείριση των απο

ισμό τους και την

από 28 

ΣΗΣ  (ΒΑΡΥΤΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡ

ιοθέτηση από 
λιτικής στην 
ορριμμάτων.   

ν ποιοτική αναβάθ

ΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Κ

ΡΙΤΗΡΙΟΥ  

Ύπαρξη κάδω

Συστήματα επ
αποβλήτων:2

∆ιαλογή, διαχ
απορριμάτων

Συστήματα αν
ηχορύπανσης

Εξοικονόμηση

Εξοικονόμηση

θμιση των παρεχο

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 30

ων ανακύκλωσ

πεξεργασίας υγ
2 βαθμοί 

χείριση, ανακύ
ν:2 βαθμοί 

ντιμετώπισης 
ς:2 βαθμοί 

η ενέργειας: 2

η ύδατος: 2 βα

ομένων υπηρεσιών

0%) 

σης: 2 βαθμοί 

γρών 

ύκλωση 

2 βαθμοί 

αθμοί 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

20% 

 

  

ΤΗΣ 
ΣΗΣ 
ΟΥ 

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61



Π
Έ
Η

 

 

B
Ε

Β
ε

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤΗ

B.1 Περιγραφή
Επενδυτικού Σχ

Β.2. Αντικείμεν
επενδυτικού σχ

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΗΡΙΟ 

ή του 
χεδίου 

Παρ
Περ
δαπ
επιδ
 
Εξε
πλη
σχε
 
(Στ
εύρ
κλί
τιμέ

νο 
χεδίου  

Βαθ
σχε
με 

υριστικών ΜΜΕ γι

Β. ΕΠΕΝ∆Υ

ρουσίαση του Ε
ριγραφή των 
πανών, την ανά
διωκόμενο στόχ

ετάζεται και αξ
ηρότητα της πε
εδίου.  

το κριτήριο αυτ
ρος τιμών από
μακα (1 έως 10
ές). 

θμολογείται η 
εδίου. Η βαθμο
μέγιστο βαθμό 

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 11 α

ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

ΕΠ

πενδυτικού Σχε
 επιμέρους 
άγκη που καλύπ
χο. 

ξιολογείται η σ
εριγραφής του 

τό χρησιμοποιείτ
ό τον Αξιολογ
0) και όχι προκ

στόχευση του 
ολογία μπορεί ν
10 βαθμούς. 

ισμό τους και την

από 28 

Ο  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

ΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙ

εδίου 
επενδυτικών 
πτουν και τον 

σαφήνεια και 
επενδυτικού 

ται ελεύθερα 
γητή όλη η 
καθορισμένες 

Α

επενδυτικού 
να αθροιστεί 

α

Λ

ν ποιοτική αναβάθ

 ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤ

ΙΤΗΡΙΟΥ  

Πολύ Καλή: 8 

Καλή: 5 έως 7 

Ανεπαρκής: 0 

Εμπλουτισμός
"προϊόντος" ε
Επέκταση της 
περιόδου: 4 βα

Εκσυγχρονισμ
κτιριακής υπο

Βελτίωση του 
αποτυπώματος
2 βαθμοί 

Λειτουργικός ε

θμιση των παρεχο

ΤΗΡΙΟΥ 35%)

 έως 10 βαθμοί 

βαθμοί 

 έως 4 βαθμοί 

ς τουριστικού 
πιχείρησης: 4 
 λειτουργικής 
αθμοί 

μός/επέκταση 
δομής: 2 βαθμ

 περιβαλλοντικ
ς της επιχείρησ

εκσυγχρονισμ

ομένων υπηρεσιών

) 

 βαθμοί 

 
οί 

κού 
σης:  

ός: 2 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

30% 

35% 

 

  

Σ 
 
 

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61
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ε

 
 

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤΗ

Β.3 Προβλέψει
Εσόδων- Εξόδω
επιχείρησης  

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΗΡΙΟ 

ις 
ων της 

Εξε
προ
και 
επιχ
υλο
και 

 

υριστικών ΜΜΕ γι

Β. ΕΠΕΝ∆Υ

ετάζονται η τεκ
οβλέπονται στο
 οι προβλέψε
χείρησης (έσοδ
οποίησης του ε
 για τρία έτη απ

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 12 α

ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

ΕΠ

μηρίωση των δ
ο επενδυτικό σ
εις των οικον
δα- έξοδα) για 
επενδυτικού σχ
πό την ολοκλήρω

ισμό τους και την

από 28 

Ο  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

ΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙ

δαπανών που 
σχέδιο καθώς 
νομικών της 
την περίοδο 
εδίου καθώς 
ωσή του. 

Α

ν ποιοτική αναβάθ

 ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤ

ΙΤΗΡΙΟΥ  

Πλήρης τεκμη

Μερική τεκμηρ

Ανεπαρκής τεκ

θμιση των παρεχο

ΤΗΡΙΟΥ 35%)

ρίωση: 10 βαθ

ρίωση: 6 βαθμο

κμηρίωση: 0 β

ομένων υπηρεσιών

) 

θμοί 

οί 

βαθμοί 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

35% 

 

  

Σ 
 
 

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61
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Γ
υ
ε

Γ
Α

 
 
 

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤ

Γ1: Χρονοδιάγ
υλοποίησης το
επιχειρηματικο

Γ2: Απαιτήσεις
Αδειοδότησης 

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

Γ. ΩΡ

ΤΗΡΙΟ 

ραμμα 
ου 
ού σχεδίου 

Ε
χ
ω
ε

ς Ε
έ

 

υριστικών ΜΜΕ γι

ΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠ

Εξετάζεται 
χρονοδιαγράμμα
ωριμότητας κα
επενδυτικού σχε

Εξετάζονται οι ά
έναρξη υλοποίη

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 13 α

ΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ Σ

Ε

η εφικτ
ατος λαμβανομ
αι της πολυπ
εδίου. 

άδειες που απα
ση της επένδυσ

ισμό τους και την

από 28 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ  (ΒΑΡ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡ

τότητα το
ένης υπόψη τη
πλοκότητας το

αιτούνται για τη
σης 

ν ποιοτική αναβάθ

ΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑ∆

ΡΙΤΗΡΙΟΥ  

υ 
ης 
ου 

Εφικτό:10 

Οριακά εφ

Ανέφικτο: 

∆εν τεκμηρ

ην 

∆εν απαιτε
Υπάρχουν 
10 βαθμοί 

Απαιτείται 
ή/και περι
οικοδομική

∆εν τεκμηρ

θμιση των παρεχο

∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

βαθμοί 

ικτό: 5 βαθμοί 

 0 βαθμοί 

ριώνεται: 0 βα

είται καμιά άδε
όλες οι άδειες

 άδεια εγκατάσ
βαλλοντική ή/
ή άδεια: 4 βαθμ

ριώνεται: 0 βα

ομένων υπηρεσιών

ΟΥ 35%) 

 

θμοί 

εια/ 
ς:  

στασης 
/και 
μοί 

θμοί 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

50% 

50% 

 

  

ΗΣ 
Σ 
Υ 

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61



Π
Έ
Η

 

 

Α

Β

Γ

Σ

 
 
Η
Σ
 

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Β. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ

Γ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

Η ανώτατη βαθ
Σ = [(Α x 30%

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ

θμολογία που 
%) + (Bx 35%)

 

υριστικών ΜΜΕ γι

ΙΟ 

Σ 

ΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

μπορεί να λάβ
) +(Γ x 35%)]

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 14 α

ΣΥΝ
ΒΑΘΜ

βει ένα επενδυ
 x 10. 

ισμό τους και την

από 28 

ΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜ
ΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

υτικό σχέδιο εί

ν ποιοτική αναβάθ

ΜΟΛΟΓΙΑ  
∆ΑΣ ΣΤΑ

ναι 100 βαθμο

θμιση των παρεχο

ΑΘΜΙΣΗ ΟΜΑ∆
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

30% 

35% 

35% 

  

οί και προκύπτ

ομένων υπηρεσιών

∆ΑΣ 
 

τει ως εξής  

ν 

ΒΑΘΜΟΣ  

 

 

 

 

 

  

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61
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δ
π
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Α
τ
/
2

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤ

Α.1 Βαθμός 
διαφοροποίηση
προϊόντος και τ
της επιχείρηση

Α.2 Μέση απασ
τελευταίας τριε
/διετίας (για ό
2 κλεισμένες χ

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΚΑΤΗΓ

ΤΗΡΙΟ 

ης του 
της αγοράς 
ης 

Ε
ε
ε
ε

σχόληση 
ετίας 
σες έχουν 
χρήσεις) 

Α
α
Α
τ

υριστικών ΜΜΕ γι

ΓΟΡΙΑ ∆ΙΚΑΙΟ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣ

Εξετάζεται το
επιχείρησης με
επιχειρηματικής
ενεργούς ΚΑ∆ τ

Αξιολογείται η 
απασχόληση 
Αύξηση ή μείω
την τελευταία τρ

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 15 α

ΟΥΧΩΝ Α3 – ΥΦ

ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ο "προϊοντικό
ε βάση την 
ς δραστηριότη
της επιχείρησης.

συμβολή της 

ωση αριθμού ε
ριετία (με τιμή β

ισμό τους και την

από 28 

ΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΣΗΣ  (ΒΑΡΥΤΗΤ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ό" μίγμα τ
περιγραφή τ

ητας και το
. 

επιχείρησης στ

ργαζομένων κα
βάσης το 2012)

ν ποιοτική αναβάθ

ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΥΡ

ΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Κ

Η ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

της 
της 
ους 

Περισσότ
υπηρεσίες

Περισσότ
προϊόν/υ
βαθμοί 

Συμπληρω
υπηρεσίες

Συμπληρω
2 βαθμοί 

Ένα προϊό

Μία αγορά
επιχείρησ

την 

ατά 
. 

Μέση αύξ
βαθμοί 

Σταθερή α

Μείωση τ
0 βαθμοί 

θμιση των παρεχο

ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 30%

τερα του ενός π
ς:2 βαθμοί 

τερες από μία α
πηρεσία της ε

ωματικά προϊό
ς: 2 βαθμοί 

ωματικές αγορ

όν/ υπηρεσία:

ά για το/α προ
σης: 2 βαθμοί 

ξηση απασχόλη

απασχόληση: 

ης απασχόλησ

ομένων υπηρεσιών

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

%) 

προϊόντα/ 

αγορές για τα 
πιχείρησης:2 

όντα / 

ρές:  

: 2 βαθμοί 

οϊόν/τα της 

ησης: 10 

7 βαθμοί 

σης:  

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΣ
ΚΡΙΤΗΡΙ

20% 

15% 

 

  

ΣΤΗΣ 
ΣΗΣ 
ΟΥ 

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61
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τ
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τ

Α
ε

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤ

Α.3 Μέση μετα
κύκλου εργασι
τελευταία τριετ

Α.4 Λειτουργικ
τελευταίου έτο

Α.5 Πολιτική π
επικοινωνιακή 

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΤΗΡΙΟ 

βολή 
ιών την 
τία 

Α
τ
β

κή περίοδος 
ους 

Α
π

ωλήσεων & 
 πολιτική 

Α
ε
ε
(
π
ε
δ
κ

υριστικών ΜΜΕ γι

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣ

Αξιολογείται η 
της επιχείρησης
βάσης το 2012)

Αξιολογείται η
περιόδου της  ε

Αξιολογείται η
επιχείρησης στ
επικοινωνιακή τ
(πακέτα παροχ
προσέγγισης/ π
επιχείρησης -ά
διαδίκτυο, στρα
και τα μέσα προ

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 16 α

ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

μεταβολή του 
ς της τελευταίας
. 

η διάρκεια τ
πιχείρησης το τε

 πολιτική τοπ
την τουριστική
της πολιτική. 
χών ανά αγορά
προώθησης του
άμεση πώληση
ατηγικές συμμα
οβολής που χρησ

ισμό τους και την

από 28 

ΣΗΣ  (ΒΑΡΥΤΗΤ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

κύκλου εργασι
ς τριετίας (με τι

της λειτουργικ
ελευταίο έτος 

ποθέτησης  τ
ή αγορά και 

ά- στόχο, τρό
υ "προϊόντος" τ
η, αντιπρόσωπ
αχίες κλπ), καθ
σιμοποιεί. 

ν ποιοτική αναβάθ

ΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Κ

Η ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ών 
ιμή 

Μέση αύξ
βαθμοί 

0<=Μέση
: 1-9 βαθμ

Μέση μείω

κής 

Μήνες λει
έτους>4: 

Μήνες λει
έτους<=4

της 
η 

ποι 
της 
ποι, 
θώς 

Συμβάσει
προώθησ
βαθμοί 
Στρατηγικ

Προβολή 
αναζήτησ

∆υνατότη
ιστοσελίδ

Ιστοσελίδ

θμιση των παρεχο

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 30%

ξηση ΚΕ τριετία

η αύξηση ΚΕ τρ
μοί 

ωση ΚΕ τριετία

ιτουργίας τελε
 10 βαθμοί 

ιτουργίας τελε
4: 0-4 βαθμοί 

ς με Επαγγελμ
ση των πωλήσε

κές συμμαχίες

 σε εξειδικευμ
σης: 2 βαθμοί 

ητα κρατήσεων
δας: 2 βαθμοί 

δα: 2 βαθμοί 

ομένων υπηρεσιών

%) 

ας >25%: 10 

ριετίας<=25%

ας: 0 βαθμοί 

ευταίου 

ευταίου 

ματίες  για την
εων τους: 2 

: 2 βαθμοί 

ένες μηχανές 

ν μέσω 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΣ
ΚΡΙΤΗΡΙ

15% 
% 

15% 
 

ν 

20%  

 

  

ΣΤΗΣ 
ΣΗΣ 
ΟΥ 

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61
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Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤ

Α.6 Επενδυτική

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΤΗΡΙΟ 

ή πολιτική 

Α
τ
ε
μ

 

υριστικών ΜΜΕ γι

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣ

Αξιολογείται το 
της επιχείρησ
επενδύσεων τη
με τον ΚΕ στην 

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 17 α

ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

 ύψος της ιδιω
σης για τη 
ν τελευταία πε
 ίδια πενταετία. 

ισμό τους και την

από 28 

ΣΗΣ  (ΒΑΡΥΤΗΤ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ωτικής συμμετοχ
χρηματοδότη

ενταετία σε σχέ
 

ν ποιοτική αναβάθ

ΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Κ

Η ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

χής 
ηση 
έση 

Ιδιωτική σ
επενδύσε

25%<Ίδι
επενδύσε

15%<Ίδι
επενδύσε

5%< Ιδιω
επενδύσε

θμιση των παρεχο

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 30%

συμμετοχή 
εων>35% ΚΕ: 

ιωτική συμμετ
εων<=35 ΚΕ: 8

ιωτική συμμετ
εων<=25% ΚΕ

ωτική συμμετο
εων<=15% ΚΕ

ομένων υπηρεσιών

%) 

 10 βαθμοί 

τοχή 
8 βαθμοί 

τοχή 
Ε: 4 βαθμοί 

οχή 
Ε: 2 βαθμοί 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΣ
ΚΡΙΤΗΡΙ

15% 

 

 

  

ΣΤΗΣ 
ΣΗΣ 
ΟΥ 

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61
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B
Ε

Β
ε

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤΗ

B.1 Περιγραφή
Επενδυτικού Σχ

Β.2. Αντικείμεν
επενδυτικού σχ

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΗΡΙΟ 

ή του 
χεδίου 

Παρ
Περ
την
στό
 
Εξε
πλη
σχε
 
(Στ
εύρ
(1 

νο 
χεδίου  

Βαθ
σχε
μέγ

υριστικών ΜΜΕ γι

Β. ΕΠΕΝ∆Υ

ρουσίαση του Ε
ριγραφή των επ
ν ανάγκη που κ
όχο. 

ετάζεται και α
ηρότητα της 
εδίου.  

το κριτήριο αυ
ρος τιμών από 
έως 10) και όχι 

θμολογείται η 
εδίου. Η βαθμο
γιστη βαθμό 10.

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 18 α

ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

πενδυτικού Σχε
πιμέρους επενδυ
καλύπτουν και τ

αξιολογείται η 
περιγραφής το

υτό χρησιμοπο
τον Αξιολογητή
 προκαθορισμέν

 στόχευση το
ολογία μπορεί 
. 

ισμό τους και την

από 28 

Ο  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Κ

εδίου 
υτικών δαπανών
τον επιδιωκόμεν

 σαφήνεια κα
ου επενδυτικο

οιείται ελεύθερ
ή όλη η κλίμακ
νες τιμές). 

ου επενδυτικο
να αθροιστεί μ

ν ποιοτική αναβάθ

 ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ν, 
νο 

αι 
ύ 

ρα 
κα 

Πολύ Καλή

Καλή: 5 έω

Ανεπαρκής

ύ 
με 

Εμπλουτισ
"προϊόντος

Επέκταση τ
4 βαθμοί 

Εκσυγχρον
υποδομής:

Βελτίωση τ
αποτυπώμα
2 βαθμοί 
Λειτουργικ
2 βαθμοί 

θμιση των παρεχο

ΤΗΡΙΟΥ 35%)

ή: 8 έως 10 βαθ

ως 7 βαθμοί 

ς: 0 έως 4 βαθμ

μός τουριστικο
ς" επιχείρησης

της λειτουργικ

νισμός/επέκτα
 2 βαθμοί 

του περιβαλλο
ατος της επιχε

κός εκσυγχρον

ομένων υπηρεσιών

) 

θμοί 

μοί 

ού 
ς: 4 βαθμοί 

κής περιόδου: 

αση κτιριακής 

οντικού 
είρησης:  

νισμός:  

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΣ
ΚΡΙΤΗΡΙ

30% 

35% 

 

 

  

ΣΤΗΣ 
ΣΗΣ 
ΟΥ 

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61
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Ε
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Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤΗ

Β.3 Προβλέψει
Εσόδων- Εξόδω
επιχείρησης  

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΗΡΙΟ 

ις 
ων της 

Εξε
προ
προ
(έσ
επε
την

 

υριστικών ΜΜΕ γι

Β. ΕΠΕΝ∆Υ

ετάζονται η τε
οβλέπονται στο 
οβλέψεις των 
σοδα- έξοδα)  γ
ενδυτικού σχεδί
ν ολοκλήρωσή τ

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 19 α

ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

εκμηρίωση των
 επενδυτικό σχέ
οικονομικών τ

για την περίοδο 
ίου καθώς και γ
του. 

ισμό τους και την

από 28 

Ο  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Κ

ν δαπανών πο
έδιο καθώς και ο
της επιχείρηση
 υλοποίησης το
για τρία έτη απ

ν ποιοτική αναβάθ

 ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ου 
οι 
ης 
ου 
ό 

Πλήρης τεκ

Μερική τεκ

Ανεπαρκής

θμιση των παρεχο

ΤΗΡΙΟΥ 35%)

κμηρίωση: 10 

κμηρίωση: 6 βα

ς τεκμηρίωση:

ομένων υπηρεσιών

) 

βαθμοί 

αθμοί 

 0 βαθμοί 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΣ
ΚΡΙΤΗΡΙ

35% 

 

  

ΣΤΗΣ 
ΣΗΣ 
ΟΥ 

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61
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Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤΗ

Γ1: Χρονοδιάγ
υλοποίησης το
επιχειρηματικο
σχεδίου 

Γ2: Απαιτήσεις
Αδειοδότησης 

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

Γ. ΩΡ

ΗΡΙΟ 

ραμμα 
ου 
ού 

Εξε
λαμ
πολ

ς Εξε
ένα

 

υριστικών ΜΜΕ γι

ΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠ

ετάζεται η εφικτ
μβανομένης υπό
λυπλοκότητας το

ετάζονται οι άδ
αρξη υλοποίηση 

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 20 α

ΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ Σ

Ε

ότητα του χρον
όψη της ωριμό
ου επενδυτικού 

ειες που απαιτο
 της επένδυσης 

ισμό τους και την

από 28 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ  (ΒΑΡ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡ

νοδιαγράμματος
ότητας και της
 σχεδίου. 

ούνται για την
 

ν ποιοτική αναβάθ

ΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑ∆

ΡΙΤΗΡΙΟΥ  

 
 

Εφικτό:10 β

Οριακά εφικ

Ανέφικτο: 0

∆εν τεκμηρι

 

∆εν απαιτείτ
Υπάρχουν ό

Απαιτείται ά
περιβαλλοντ
άδεια: 4 βαθ

∆εν τεκμηρι

θμιση των παρεχο

∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

αθμοί 

κτό: 5 βαθμοί 

 βαθμοί 

ιώνεται: 0 βαθμ

ται καμιά άδεια
λες οι άδειες: 

δεια εγκατάστ
τική ή/και οικ
θμοί 

ιώνεται: 0 βαθμ

ομένων υπηρεσιών

ΟΥ 35%) 

μοί 

α/ 
 10 βαθμοί 

τασης ή/και 
κοδομική 

μοί 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΣΤΑΘΜΙΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

50% 

50% 

 

  

ΤΗΣ 
ΗΣ 
ΟΥ 
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Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Β. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ

Γ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

Η ανώτατη βαθ
Σ = [(Α x 30%

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ

θμολογία που 
%) + (Bx 35%)

 

υριστικών ΜΜΕ γι

ΙΟ 

Σ 

ΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

μπορεί να λάβ
) +(Γ x 35%)]

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 21 α

ΣΥΝ
ΒΑΘΜ

βει ένα επενδυ
 x 10  . 

ισμό τους και την

από 28 

ΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜ
ΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

υτικό σχέδιο εί

ν ποιοτική αναβάθ

ΜΟΛΟΓΙΑ  
∆ΑΣ ΣΤΑ

ναι 100 βαθμο

θμιση των παρεχο

ΑΘΜΙΣΗ ΟΜΑ∆
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

30% 

35% 

35% 

  

οί και προκύπτ

ομένων υπηρεσιών

∆ΑΣ 
 

τει ως εξής  

ν 

ΒΑΘΜΟΣ  

 

 

 

 

 

  

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61
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Α

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤΗ

Α.1 Βαθμός 
διαφοροποίηση
προϊόντος και τ
αγοράς της 
επιχείρησης 

Α.2 Μέση απασ

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

Κ

Α

ΗΡΙΟ 

ης του 
της 

Εξε
επιχ
επιχ
ενε

σχόληση 
Αξιο
απα

υριστικών ΜΜΕ γι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ι

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ετάζεται το 
χείρησης με 
χειρηματικής 
εργούς ΚΑ∆ της 

ολογείται η συμ
ασχόληση 

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 22 α

ΚΑΙΟΥΧΩΝ Α4

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ε

"προϊοντικό" 
βάση την πε
δραστηριότητας
 επιχείρησης. 

μβολή της επιχ

ισμό τους και την

από 28 

4 – ΝΕΕΣ ΛΟΙΠ

ΗΣ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡ

μίγμα της 
ριγραφή της 
ς και τους 

χείρησης στην 

ν ποιοτική αναβάθ

ΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ

Α ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙ

ΡΙΤΗΡΙΟΥ  

Περισσότερα 
υπηρεσίες:2 β

Περισσότερες
προϊόν/υπηρ
2 βαθμοί 

Συμπληρωματ
προϊόντα/υπη

Συμπληρωματ

Ένα προϊόν/ 

Μία αγορά για
επιχείρησης: 

Μέση απασχό
10 βαθμοί 

0,5<Μέση απ
1-5 βαθμοί 

Μέση Απασχό
0 βαθμοί 

θμιση των παρεχο

ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ

ΙΤΗΡΙΟΥ 30%

 του ενός προϊ
βαθμοί 

ς από μία αγορ
ρεσία της επιχε

τικά 
ηρεσίες:2 βαθμ

τικές αγορές: 

 υπηρεσία: 2 β

α το/α προϊόν
 2 βαθμοί 

όληση >1 ΕΜΕ

πασχόληση<=1

όληση τριετίας

ομένων υπηρεσιών

ΗΣΕΙΣ 

%) 

ϊόντα/ 

ρές για τα 
είρησης: 

μοί 

2 βαθμοί 

βαθμοί 

ν/τα της 

:  

1 ΕΜΕ: 

ς= 0,5 ΕΜΕ: 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

20% 

15% 

 

  

Σ 
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Πρόσκληση: Ο.Ι.1_Κ
Έκδοση: 1η      

Ημερ/νια: 11.02.201

ΥΠΟΚΡΙΤΗ

Α.3 Λειτουργικ
περίοδος τελευ
έτους 

Α.4 Πολιτική 
πωλήσεων & 
επικοινωνιακή 
πολιτική 

Α.5 Συνάφεια 
Επαγγελματική
Εμπειρίας Νόμ
Εκπροσώπου 
Επιχείρησης με
επενδυτικό σχέ

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

Α

ΗΡΙΟ 

κή 
υταίου 

Αξιο
περ

 

Αξιο
επιχ
επικ
(πα
προ
επιχ
διαδ
και 

ής 
ιμου 

ε το 
έδιο 

Εξε
επα
εκπ
υπο
Αξιο
της
επε
με τ

υριστικών ΜΜΕ γι

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ολογείται η δ
ριόδου της επιχε

ολογείται η π
χείρησης στην 
κοινωνιακή της 
ακέτα παροχών 
οσέγγισης/ προώ
χείρησης -άμεσ
δίκτυο, στρατηγ
 τα μέσα προβολ

ετάζεται και βαθ
αγγελματικής 
προσώπου με
οβαλλόμενου επ
ολογείται το ύψ
ς επιχείρησης 
ενδύσεων την τ
τον ΚΕ στην ίδια

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 23 α

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ε

διάρκεια της 
είρησης το τελευ

ολιτική τοποθέ
 τουριστική α
 πολιτική. 
 ανά αγορά- σ
ώθησης του "π
ση πώληση, α
γικές συμμαχίες
λής που χρησιμ

θμολογείται η 
εμπειρίας το
ε το αντικ
πενδυτικού σχεδ
ψος της ιδιωτική

για τη χρ
ελευταία πεντα
α πενταετία. 

ισμό τους και την

από 28 

ΗΣ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡ

λειτουργικής 
υταίο έτος 

έτησης  της 
αγορά και η 

στόχο, τρόποι 
ροϊόντος" της 
αντιπρόσωποι, 
ς κλπ), καθώς 
οποιεί. 

συνάφεια της 
ου νόμιμου 
κείμενο του 
δίου. 
ής συμμετοχής 
ρηματοδότηση 
ετία σε σχέση 

ν ποιοτική αναβάθ

Α ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙ

ΡΙΤΗΡΙΟΥ  

Μήνες λειτου
έτους>4: 10 β

Μήνες λειτου
έτους<=4: 0-

Συμβάσεις με
προώθηση τω
βαθμοί 
Στρατηγικές σ

Προβολή σε ε
αναζήτησης: 

∆υνατότητα κ
ιστοσελίδας: 

Ιστοσελίδα: 2

Εμπειρία > 5 

Εμπειρία 0-5 

θμιση των παρεχο

ΙΤΗΡΙΟΥ 30%

ργίας τελευτα
βαθμοί 

ργίας τελευτα
-4 βαθμοί 

ε Επαγγελματίε
ων πωλήσεων τ

συμμαχίες: 2 β

εξειδικευμένες
 2 βαθμοί 

κρατήσεων μέσ
2 βαθμοί 

2 βαθμοί 

 ετών: 10 βαθμ

 ετών: 0-9 βαθ

ομένων υπηρεσιών

%) 

ίου 

ίου 

ες  για την 
τους: 2 

βαθμοί 

ς μηχανές 

σω 

μοί 

μοί 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

15% 

20% 

15% 
 

 

  

Σ 
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Α.6 Επενδυτική
πολιτική 

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

Α

ΗΡΙΟ 

ή 
Αξιο
της
επε

 

υριστικών ΜΜΕ γι

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ολογείται το ύψ
ς επιχείρησης 
ενδύσεων σε σχέ

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 24 α

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ε

ψος της ιδιωτική
για τη χρ

έση με τον ΚΕ τ

ισμό τους και την

από 28 

ΗΣ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡ

ής συμμετοχής 
ρηματοδότηση 
του έτους. 

ν ποιοτική αναβάθ

Α ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙ

ΡΙΤΗΡΙΟΥ  

Ιδιωτική συμ
επενδύσεων>

25%<Ίδιωτικ
επενδύσεων<

15%<Ίδιωτικ
επενδύσεων<

5%< Ιδιωτικ
επενδύσεων<

θμιση των παρεχο

ΙΤΗΡΙΟΥ 30%

μετοχή 
>35% ΚΕ: 10 β

κή συμμετοχή 
<=35 ΚΕ: 8 βαθ

κή συμμετοχή 
<=25% ΚΕ: 4 

ή συμμετοχή 
<=15% ΚΕ: 2 

ομένων υπηρεσιών

%) 

βαθμοί 

 
θμοί 

 
βαθμοί 

βαθμοί 

ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

15% 
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B.1 Περιγραφή
Επενδυτικού Σχ

Β.2. Αντικείμεν
επενδυτικού σχ

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΡΙΟ 

ή του 
χεδίου 

Παρο
Περιγ
δαπα
τον ε
 
Εξετά
και 
επενδ
 
(Στο 
ελεύθ
Αξιολ
όχι π

νο 
χεδίου  

Βαθμ
επενδ
μπορ
βαθμ

υριστικών ΜΜΕ γι

Β. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ

ουσίαση του Επε
γραφή των επ
νών, την ανάγκ
επιδιωκόμενο στ

άζεται και αξιο
πληρότητα τη
δυτικού σχεδίου

κριτήριο α
θερα εύρος 
λογητή όλη η κλ
ροκαθορισμένες

ολογείται η 
δυτικού σχεδί
εί να αθρο
ολογία 10. 

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 25 α

ΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ  (Β

ΕΠΕΞΗ

ενδυτικού Σχεδί
ιμέρους επενδ
κη που καλύπτο
τόχο. 

ολογείται η σαφ
ης περιγραφής
υ.  

υτό χρησιμοπ
τιμών από 

λίμακα (1 έως 1
ς τιμές). 

 στόχευση 
ου. Η βαθμ
οιστεί με μ

ισμό τους και την

από 28 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜ

ΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡ

ου 
υτικών 
ουν και 

φήνεια 
ς του 

ποιείται 
 τον 
10) και 

Πολύ 

Καλή:

Ανεπα

του 
ολογία 
μέγιστη 

Εμπλο
"προϊό

Επέκτ
περιόδ

Εκσυγ
κτιρια

Βελτίω
αποτυ
2 βαθμ

Λειτου
2 βαθμ

ν ποιοτική αναβάθ

Α∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡ

ΙΟΥ  

Καλή: 8 έως 10

 5 έως 7 βαθμο

αρκής: 0 έως 4 

ουτισμός τουρι
όντος" επιχείρ

αση της λειτου
δου: 4 βαθμοί 

γχρονισμός/επ
κής υποδομής

ωση του περιβ
υπώματος της ε
μοί 

υργικός εκσυγ
μοί 

θμιση των παρεχο

ΡΙΟΥ 35%) 

0 βαθμοί 

οί 

 βαθμοί 

ιστικού 
ρησης: 4 βαθμο

υργικής 

πέκταση 
ς: 2 βαθμοί 

αλλοντικού 
επιχείρησης:  

γχρονισμός:  

ομένων υπηρεσιών

ΣΥΝΤΕΛ
ΣΤΑΘΜ
ΚΡΙΤΗ

30

οί 

35

ν 

ΛΕΣΤΗΣ 
ΜΙΣΗΣ 
ΗΡΙΟΥ 

0% 

5% 
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Β.3 Προβλέψει
Εσόδων- Εξόδω
επιχείρησης  

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΡΙΟ 

ις 
ων της 

Εξετά
που π
καθώ
οικον
έξοδα
επενδ
έτη α

 

υριστικών ΜΜΕ γι

Β. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ

άζονται η τεκμη
προβλέπονται σ
ώς και οι 
νομικών της 
α) για την περ
δυτικού σχεδίου
από την ολοκλήρ

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 26 α

ΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ  (Β

ΕΠΕΞΗ

ηρίωση των δα
στο επενδυτικό 

προβλέψεις 
επιχείρησης (έ
ρίοδο υλοποίηση
υ καθώς και γι
ρωσή του. 

ισμό τους και την

από 28 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜ

ΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡ

πανών 
σχέδιο 
των 

έσοδα- 
ης του 
ια τρία 

Πλήρη

Μερικ

Ανεπα

ν ποιοτική αναβάθ

Α∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡ

ΙΟΥ  

ης τεκμηρίωση

κή τεκμηρίωση

αρκής τεκμηρίω

θμιση των παρεχο

ΡΙΟΥ 35%) 

η: 10 βαθμοί 

: 6 βαθμοί 

ωση: 0 βαθμοί 

ομένων υπηρεσιών

ΣΥΝΤΕΛ
ΣΤΑΘΜ
ΚΡΙΤΗ

35

ν 

ΛΕΣΤΗΣ 
ΜΙΣΗΣ 
ΗΡΙΟΥ 

5% 
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Γ1: Χρονοδιάγ
υλοποίησης το
επιχειρηματικο
σχεδίου 

Γ2: Απαιτήσεις
Αδειοδότησης 

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

Γ. ΩΡΙΜ

ΗΡΙΟ 

ραμμα 
ου 
ού 

Εξε
λαμ
πολ

ς Εξε
ένα

 

υριστικών ΜΜΕ γι

ΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ

ετάζεται η εφικτ
μβανομένης υπό
λυπλοκότητας το

ετάζονται οι άδ
αρξη υλοποίηση 

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 27 α

∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ

ΕΠ

τότητα του χρον
όψη της ωριμό
ου επενδυτικού 

ειες που απαιτ
 της επένδυσης 

ισμό τους και την

από 28 

∆ΙΟΥ  (ΒΑΡΥΤ

ΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙ

νοδιαγράμματος
ότητας και της
 σχεδίου. 

ούνται για την
 

ν ποιοτική αναβάθ

ΤΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ

ΙΤΗΡΙΟΥ  

 
 

Εφικτό:10 β

Οριακά εφικ

Ανέφικτο:0 

∆εν τεκμηρι

 

∆εν απαιτείτ
Υπάρχουν ό

Απαιτείται ά
ή/και περιβ
οικοδομική 

∆εν τεκμηρι

θμιση των παρεχο

Σ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3

αθμοί 

κτό:5 βαθμοί 

βαθμοί 

ιώνεται:0 βαθμ

ται καμιά άδεια
λες οι άδειες:1

άδεια εγκατάστ
αλλοντική ή/κ
άδεια:4 βαθμο

ιώνεται: 0 βαθμ

ομένων υπηρεσιών

35%) 

ΣΥ
Σ
Κ

μοί 

α/ 
10 βαθμοί 

τασης 
και 
ί 

μοί 

ν 

ΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

50% 

50% 
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Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Β. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ

Γ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

Η ανώτατη βαθ
Σ = [(Α x 30%

Ενίσχυση Του

ΚΕ_1 

16 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ

θμολογία που 
%) + (Bx 35%)

υριστικών ΜΜΕ γι

ΙΟ 

Σ 

ΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

μπορεί να λάβ
) +(Γ x 35%)]

ια τον εκσυγχρον

Σελίδα 28 α

ΣΥΝΟ
ΒΑΘΜΟ

Κ

βει ένα επενδυ
 x 10. 

ισμό τους και την

από 28 

ΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟ
ΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

υτικό σχέδιο εί

ν ποιοτική αναβάθ

ΟΛΟΓΙΑ  
ΑΣ ΣΤΑΘ

Κ

ναι 100 βαθμο

θμιση των παρεχο

ΘΜΙΣΗ ΟΜΑ∆Α
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

30% 

35% 

35% 

  

οί και προκύπτ

ομένων υπηρεσιών

ΑΣ 

τει ως εξής: 

ν 

ΒΑΘΜΟΣ  
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