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1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 
 

Το έργο "Growing Social" υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας "Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020". 

 

INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014 - 2020 

Τίτλος Έργου Ενίσχυση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας 

δομών υποστήριξης στη διασυνοριακή 

περιοχή  

Ακρωνύμιο Έργου Growing Social 

Χρονική διάρκεια έργου 24 μήνες (31.10.2017-31.10.2019) 

Άξονας προτεραιότητας  4. Μια κοινωνικά περικλείουσα 

Διασυνοριακη περιοχή  

Θεματικός άξονας 09 – Προώθηση κοινωνικής ένταξης, 

καταπολέμηση φτώχειας και αποκλεισμού 

Επενδυτική προτεραιότητα 9c. Παροχή στήριξης για κοινωνικές 

επιχειρήσεις     

Συγκεκριμένος Στόχος 9. Διάδοση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή 

περιοχή  

 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως 

τοπικού αναπτυξιακού μοντέλου (αποκέντρωση) και όχι η απλή επέκταση της πολιτικής 

κρατικής κοινωνικής αποστολής. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ικανότητα απασχόλησης και 

κοινωνικής ένταξης μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα μπορούσε να ενισχυθεί 
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μέσω προγραμμάτων στήριξης και μέσω της διάδοσης ορθών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο. 

Το έργο συμμορφώνεται με αυτή την άποψη και στοχεύει στη δημιουργία μηχανισμών 

υποστήριξης για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες στην 

περιοχή της CB, παρέχοντας την ευκαιρία στους νέους άνεργους να εισέλθουν στην αγορά 

εργασίας και ταυτόχρονα να έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στο έργο τους. 

 

Οι μηχανισμοί στήριξης που δημιουργούνται στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνουν: 

1) δύο τοπικά γραφεία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα συνολικά, ένα στην Ελλάδα και 

ένα στη Βουλγαρία, με τριπλή στόχευση: 

α) παροχή πληροφοριών, καθοδήγηση και υποστήριξη σε πιθανούς νέους κοινωνικούς 

επιχειρηματίες, β) δικτύωση ατόμων και ομάδων και προώθηση ιδεών κοινωνικών 

επιχειρήσεων σε υφιστάμενους μη κερδοσκοπικούς και κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή ιδεών και γ) δικτύωση μεταξύ υφιστάμενων 

κοινωνικών εταιρειών που αναζητούν προσωπικό και άνεργους ή μειονεκτούντες 

πολίτες 

2) ένα φυτώριο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που θα τις προωθεί τις SEs στα αρχικά τους 

στάδια, θα παρέχει πρόσβαση σε εργαλεία και πόρους, δικτύωση, καθοδήγηση, προγύμναση 

κλπ. 

 

Η διάδοση ορθών πρακτικών θα επιτευχθεί μέσω της σύνταξης οδηγών καλής πρακτικής, 

οδηγών για νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες και μιας επιτυχημένης ιστορίας επιτυχίας με 

ομιλητές τόσο από την περιοχή της CB όσο και από το εξωτερικό, οι οποίοι θα μοιράζονται 

τις ιστορίες τους, θα συζητούν και θα συνεργάζονται με τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, το 

έργο ενθαρρύνει τη μεταφορά γνώσης και την ανάπτυξη ικανοτήτων τόσο για τους 

δικαιούχους του έργου, ώστε να επιτύχει τη μέγιστη επιρροή στις τοπικές κοινότητες, όσο και 

στα ενδιαφερόμενα μέρη και τους νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες μέσω σεμιναρίων, 

εργαστηρίων και επισκέψεων μελέτης. 
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Δικαιούχοι  

LB Municipality of Pilea – Hortiatis Ελλάδα 

PB2 Management and Administration Authority 

Technopolis Thessalonikis SA 

Ελλάδα 

PB3 General Secreteriat for Industry Ελλάδα 

PB4 Rudozem Municipality Βουλγαρία 

PB5 Local active group Zlatogerad - Nedelino Βουλγαρία 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 

– 2020 

Η πολιτική διασυνοριακής συνεργασίας αφορά τη δημιουργία διασυνδέσεων πέρα από τα 

εθνικά σύνορα, ώστε να καταστεί δυνατή η κοινή προσέγγιση των κοινών προβλημάτων και 

ευκαιριών. Το πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας αποτελεί στην 

πραγματικότητα ένα σύνολο προτάσεων για τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο 

του σκέλους της διασυνοριακής συνεργασίας του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας των πολιτικών των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2014-2020. Το νέο 

πρόγραμμα, ως διάδοχος του προγράμματος 2007-2013 που λειτουργεί μεταξύ των δύο 

χωρών, προσπαθεί να αξιοποιήσει την αποκτηθείσα εμπειρία και τις εκτεταμένες γνώσεις 

που έχουν αποκτήσει τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι δομές εφαρμογής, προκειμένου να 

φέρει τη συνεργασία σε νέο επίπεδο. 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις κύριες προκλήσεις που εντοπίζονται 

στη διαγνωστική έκθεση στη διασυνοριακή περιοχή, όπου η συνεργασία είναι είτε αναγκαία 

είτε αναμένεται να παράγει σημαντική προστιθέμενη αξία, είτε αξιοποιώντας τα 

αποτελέσματα του παρελθόντος, συμπληρώνοντας τα γενικά προγράμματα "έξυπνης 

εξειδίκευσης" ή με την αξιοποίηση των υφιστάμενων θεσμικών ικανοτήτων ή / και των ρητών 

απαιτήσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει τις ακόλουθες επιλέξιμες περιφέρειες: 
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3. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και σχετικά με ειδικές διατάξεις σχετικά με το στόχο "Επενδύσεις στην ανάπτυξη 

και την απασχόληση" και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) / 2006 και για την επίτευξη και 

την εξυπηρέτηση του γενικού στόχου, έχει επιλεγεί επίσης μια σειρά θεματικών στόχων, οι 

οποίοι αποτελούν το πολιτικό πλαίσιο για τη σύγκλιση στον τομέα της παρέμβασης. 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι αυτοί είναι: 

Α. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Β. Προώθηση της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, πρόληψη και διαχείριση 

κινδύνων 

Γ. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων 

Δ. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε βασικές 

υποδομές δικτύου 

Ε. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων 

Αυτοί οι θεματικοί στόχοι εκφράζονται ως τέσσερις άξονες προτεραιότητας (συν τον άξονα 

τεχνικής βοήθειας), μαζί με ορισμένες επενδυτικές προτεραιότητες και συγκεκριμένους 

στόχους. Ειδικά: 

o Άξονας προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή 

o Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφόρος και προσαρμόσιμη για το κλίμα διασυνοριακή 

περιοχή 

o Άξονας προτεραιότητας 3: Καλύτερη διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή 

o Άξονας Προτεραιότητας 4: Κοινωνικά Αποτελεσματική Διασυνοριακή Περιοχή 

o Άξονας προτεραιότητας 5: Τεχνική βοήθεια 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.1.5  

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων που 

αποσκοπούν στη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης. Ειδικότερα στις 1 Φεβρουαρίου 

2019 ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη απύηθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους 

ενδιαφερομένους να καταθέσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια στο Τοπικό Γραφείο 

Υποστήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που εδρεύει στο πρώην Δημαρχείο 

Ασβεστοχωρίου. 

 

Αναλυτικά η Πρόσκληση προσκομίζεται στον κατάλογο των Παραρτημάτων ως Παράρτημα 

Ι. 

Οι ενδιαφερόμενοι είχαν στη διάθεσή τους 18 ημέρες να υποβάλλουν το επιχειρηματικό τους 

σχέδιο και να ζητήσουν βοήθεια από το Τοπικό Γραφείο Υποστήριξης της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας. 

Η πρόσκληση αναρτήθηκε στο site του Δήμου ενώ επικοινωνήθηκε με τη χρήση εργαλείων 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων χωρίστηκαν σε 4 Ομάδες και η κάθε 

Ομάδα Κριτηρίων βασίστηκε στην βαθμολόγηση υποκατηγοριών των οποίων ο συντελεστής 

βαρύτητας ήταν διαφορετικός για να εξαχθεί η τελική βαθμολόγηση των επενδυτικών 

σχεδίων. 
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5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης Α - Πληρότητα / Συμβατότητα 

Εξετάστηκε η συμβατότητα και η συνάφεια των στόχων του σχεδίου με τους στόχους του 

έργου και τέθηκαν οι ακόλουθοι δείκτες. Η βαθμολογική κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε 

κινείται σε 3 επίπεδα: 

✓ Πολύ καλή 

✓ Μέτρια  

✓ Ανεπαρκής 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Συνολική 

Βαθμολογία 

Συντελεστής 

Βαθμολογίας 

 

Βαρύτητα 

Κριτηρίου 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α - ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ / ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

Σαφήνεια / Πληρότητα Πρότασης 

  

  

Πολύ  καλή 10 

60% 

25% 

Μέτρια 5 

Ανεπαρκής 0 

Τεκμηρίωση των παραδοχών 

βιωσιμότητας και των πηγών 

χρηματοδότησης 

  

  

Πολύ καλή 10 

40% 
Μέτρια 5 

Ανεπαρκής 0 
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Ομάδα Κριτηρίων Β – Τεχνικές Παράμετροι 

Εξετάστηκαν στοιχεία καινοτομίας και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής τα οποία είτε 

αφορούν το ίδιο το επιχειρηματικό σχέδιο είτε τους τρόπους πωλήσεων, marketing, 

εκτέλεσης των εργασιών κτλ.   

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Συνολική 

Βαθμολογία 

Συντελεστής 

Βαθμολογίας 

 Βαρύτητα 

Κριτηρίου 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Η επένδυση περιέχει 

στοιχεία 

καινοτομίας/ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 

Ναι 10 

50% 

25% 

Όχι 5 

Η επένδυση προβλέπει την 

χρήση ΤΠΕ/ Η επένδυση 

αφορά τον κλάδο ΤΠΕ 

  

Ναι 10 

50% 

Όχι 5 
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Ομάδα κριτηρίων Γ – Αντίκτυπος 

Ο αντίκτυπος του προγράμματος περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν το συνεργατικό σχήμα 

και τη δημιουργία θέσεων εργασίας που συνδέονται με την υλοποίηση του επιχειρηματικού 

σχεδίου και αφορούν κάλυψη θέσεων εργασίας από ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. 

 
 
 

 

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Συνολική 

Βαθμολογία 

Συντελεστής 

Βαθμολογίας 

 Βαρύτητα 

Κριτηρίου 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ - ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Το συνεργατικό σχήμα έχει 

ήδη δημιουργηθεί 

  

Ναι 10 

35% 

30% 

Όχι 5 

Δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας  

  

Προερχόμενες 

από ευάλωτες 

Κοινωνικές 

Ομάδες 

10 

65% Μη 

προερχόμενες 

από ευάλωτες 

κοινωνικές 

Ομάδες 

5 
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Ομάδα Κριτηρίων Δ – Κοινωνικά Κριτήρια 

Τα κοινωνικά κριτήρια που τέθηκαν αφορούν το κάτα πόσο η ιδέα ή και η δημιουργάι του 

συνεργατικού σχήματος προέρχεται από άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακά 

ομάδες καθώς και τα έτη εμπειρίας τους. Ως έτη εμπειρίας νοείται το σύνολο των ετών 

απασχόλησης είτε σε ίδιο είτε σε διαφορετικό αντικείμενο με αυτό στο οποί αναμένεται να 

δραστηριοποιηθεί ο Δικαιούχος. 

 

 

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Συνολική 

Βαθμολογία 

Συντελεστής 

Βαθμολογίας 

 Βαρύτητα 

Κριτηρίου 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Ο Δικαιούχος προέρχεται 

από ευάλωτη κοινωνική 

ομάδα του πληθυσμού 

  

Ναι 10 

70% 

20% 

Όχι 5 

Έτη εμπειρίας 

  

  

Άνω των 10 10 

30% Μεταξύ 5 - 9 5 

Μεταξύ 0 - 4 2 
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6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η κλίμακα αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων είναι από το 0-100 και η βαθμολογία 

δίνεται από τον τύπο: 

 

Συνολική Βαθμολογία={(Α x 25%) + (B x 25%) + (Γ x 30%)+ (Δ x 20%)} x 10 

 

Η αξιολόγηση απεικονίζει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθένα από τα οποία 

εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς: 

 

• Η αρχική αξιολόγηση του σχεδίου, η οποία επικεντρώνεται στην κλίμακα 

βαθμολόγησης, και είναι αριθμητική σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα κριτήρια. 

Εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας με κλίμακα από 0-100.  

• Η μετα-αξιολόγηση, βάσει της οποίας μπορούν να δοθούν οδηγίες στα 

επιχειρηματικά σχέδια που υπέβαλλαν οι ενδιαφερομένοι και η οποία προσδιορίζει 

τους τρόπους ανάδρασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτρέψουν στον 

ενδιαφερόμενο την βελτίωση του επιχειρηματικού του σχεδίου και/ή της 

επιχειρηματικής του ιδέας για μελλοντικές εφαρμογές και ευκαιρίες.  

o Όπου με 50-60 βαθμούς το επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται επαρκές και λαμβάνει 

προτάσεις βελτίωσης.  

o Με 61-75 βαθμούς το επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται καλό και λαμβάνει 

προτάσεις βελτίωσης.  

o Με 76-85 βαθμούς το επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται ως πολύ καλό και λαμβάνει 

προτάσεις βελτίωσης. 

o Με 86-100 βαθμούς το επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται ως άριστο. 

o Κάτω των 50 βαθμών το επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται ως απορριπτέο. 
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7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Συνολικά υποβλήθηκαν 6 επιχειρηματικά σχέδια τα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα ως 

Παράρτημα ΙΙ. Για κάθε σχέδιο δημιουργήθηκε ένα έντυπο αξιολόγησης και ακολούθησε η 

ανάλυση των κριτήριων. Στη συνέχεια παρατίθεται ανά επιχειρηματικό σχέδιο το έντυπο 

αξιολόγησης και η βαθμολόγηση των κριτηρίων. 
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Έντυπο Αξιολόγησης 

Ονοματεπώνυμο 

Δικαιούχου/ων 

 

ICONS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

1. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

2. Μητρούδη Ελευθερία 

3. Μητρούδη Αικατερίνη 

4. Ραπατσάκος Παύλος 

5. Περβολαράκη Ελευθερία 

Προτεινόμενη 

δραστηριότητα 

Η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα προώθησης βυζαντινού 

πολιτισμού 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α - ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ / ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

Σαφήνεια / Πληρότητα Πρότασης 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Η πρόταση περιγράφεται με σαφήνεια. Αναφέρονται στοιχεία που αφορούν την περιγραφή 

του εγχειρήματος, ο τρόπος λειτουργίας του φορέα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ο τρόπος 

με τον οποίο θα επικοινωνηθεί η δραστηριότητά του και εξάγονται συμπεράσματα για την 

επιτυχή λειτουργία του. Γίνεται σαφής αναφορά στα πλεονεκτήματα του φορέα και στον 

τρόπο επίτευξης των δραστηριοτήτων του 

Βαθμολογία 10 

Τεκμηρίωση των παραδοχών βιωσιμότητας και των πηγών χρηματοδότησης 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Αναλύονται τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα για την επόμενη πενταετία τα οποία 

θεωρούνται επαρκή και τεκμηριώνεται ο τρόπος και οι πηγές χρηματοδότησης του φορέα. 

Αναλυτικά αναφέρονται οι ακόλουθες πηγές χρηματοδότησης: 

1.Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από τη διάθεση νέων 

συνεταιριστικών μερίδων. 

2.Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση του τουριστικού 

σήματος. 
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3.Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς 

ή εθνικούς οργανισμούς ή οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ά και ΄Β  βαθμού και έσοδα 

από άλλα προγράμματα. 

4.Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών 

στοιχείων. 

Βαθμολογία 10 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Η επένδυση περιέχει στοιχεία καινοτομίας/ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ύπαρξη κάποιας ιδιαίτερα καινοτομικής εφαρμογής τόσο 

στον τρόπο λειτουργίας όσο και στο αντικείμενο δραστηριότητας του φορέα.  

Βαθμολογία 5 

Η επένδυση προβλέπει την χρήση ΤΠΕ/ Η επένδυση αφορά τον κλάδο ΤΠΕ 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Η επένδυση δεν αφορά τον κλάδο ΤΠΕ και δεν προβλέπεται η χρήση τέτοιων μέσων καθώς 

το αντικείμενο της επένδυσης δεν το προβλέπει εξ ορισμού 

Βαθμολογία 5 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ - ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Το συνεργατικό σχήμα έχει ήδη δημιουργηθεί 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Το συνεργατικό σχήμα έχει δημιουργηθεί και το επενδυτικό σχέδιο λαμβάνει τη μέγιστη 

βαθμολογία 

Βαθμολογία 10 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Αναλύονται οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν και αναφέρεται ότι θα προέρχονται 

από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Το κριτήριο λαμβάνει τη μέγιστη 

βαθμολογία 

Βαθμολογία 10 
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Ο Δικαιούχος προέρχεται από ευάλωτη κοινωνική ομάδα του πληθυσμού 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Ο δικαιούχος προέρχεται από ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Η κα Νικολαΐδου που είναι  

Υπεύθυνη έχει χρόνο ανεργία πάνω από 12 μήνες. Το κριτήριο λαμβάνει τη μέγιστη 

βαθμολογία 

Βαθμολογία 10 

Έτη εμπειρίας 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Η Υπεύθυνη του φορέα κα Νικολαΐδου έχει έτη εμπειρία άνω των 10 ετών. Το κριτήριο 

λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία 

Βαθμολογία 10 

 
Πρόταση βελτίωσης 

Το επιχειρηματικό σχέδιο κρίνεται άριστο.  
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Έντυπο Αξιολόγησης 

Ονοματεπώνυμο 

Δικαιούχου/ων 

 

1. Δανάη Μπελίδου 

2. Σοφοκλής Δαής 

3. Κυριάκος Τουλούπης 

Προτεινόμενη 

δραστηριότητα 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάπτυξης σε υφιστάμενες 

επιχειρήσεις και ιδιώτες 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α - ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ / ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

Σαφήνεια / Πληρότητα Πρότασης 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Η πρόταση περιγράφεται επαρκώς. Αναφέρονται στοιχεία που αφορούν την περιγραφή του 

εγχειρήματος που αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, την παροχή υπηρεσιών 

εκπαίδευσης (για τη δημιουργία νέων και ανάπτυξη υπαρχουσών δεξιοτήτων), τη δημιουργία 

συνεργατικού δικτύου με φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις (για την ανάπτυξη, απόκτηση και 

μεταφορά τεχνογνωσίας). 

Δε δίνεται επαρκής ανάλυση στον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να λειτουργήσει ο φορέας, 

στον τρόπο προσέγγισης των ενδιαφερομένων και στον τρόπο λειτουργίας του. 

Βαθμολογία 5 

Τεκμηρίωση των παραδοχών βιωσιμότητας και των πηγών χρηματοδότησης 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Αναλύονται τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα για την επόμενη πενταετία τα οποία 

θεωρούνται μερικώς τεκμηριωμένα καθώς δεν προκύπτει ο τρόπος αμοιβής για την παροχή 

των υπηρεσιών. Οι τρόποι χρηματοδότησης αναφέρονται επαρκώς 

Βαθμολογία 5 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Η επένδυση περιέχει στοιχεία καινοτομίας/ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 
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Δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ύπαρξη κάποιας ιδιαίτερα καινοτομικής εφαρμογής τόσο 

στον τρόπο λειτουργίας όσο και στο αντικείμενο δραστηριότητας του φορέα.  

Βαθμολογία 5 

 
Η επένδυση προβλέπει την χρήση ΤΠΕ/ Η επένδυση αφορά τον κλάδο ΤΠΕ 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Η επένδυση δεν αφορά τον κλάδο ΤΠΕ και δεν προβλέπεται η χρήση τέτοιων μέσων  

Βαθμολογία 5 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ - ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Το συνεργατικό σχήμα έχει ήδη δημιουργηθεί 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Το συνεργατικό σχήμα έχει δημιουργηθεί και αποτελείται από 3 εταίρους. Το επενδυτικό 

σχέδιο λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία 

Βαθμολογία 10 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Θα δημιουργηθεί μία νέα θέση εργασίας η οποία δεν αναφέρεται ότι θα προέρχονται από 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.  

Βαθμολογία 5 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Ο Δικαιούχος προέρχεται από ευάλωτη κοινωνική ομάδα του πληθυσμού 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Κανένας από τους δικαιούχους δεν προέρχεται από ευάλωτη κοινωνική ομάδα.  

Βαθμολογία 5 

Έτη εμπειρίας 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

2 εκ των 3 μελών του φορέα διαθέτουν εμπειρία μεταξύ 5-9 ετών και ένα μέλος μεταξύ 0-4 

Βαθμολογία 5 
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Πρόταση  βελτίωσης 

Μπορεί να γίνει μία μεγαλύτερη τεκμηρίωση στην περιγραφή της πρότασης και να 

αναλυθούν στοιχεία όπως σε ποιους απευθύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ποιο είναι το 

μέγεθος αγοράς. Επίσης σκόπιμο θα ήταν να γίνει κάποια αναφορά στα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα της επιχείρησης και στον τρόπο λειτουργίας της έτσι ώστε να καθίσταται 

σαφές το πλαίσιο στο οποίο θα παρέχονται οι υπηρεσίες και σε ποιους απευθύνεται. 

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να στοιχειοθετηθεί και ο τρόπος αμοιβής για τις υπηρεσίες 

και η άντληση του κύκλου εργασιών για την εξεταζόμενη 5ετία. 

Ενώ η υπηρεσία δε φαίνεται να παρουσιάζει κάποια καινοτομία, εντούτοις θα μπορούσε να 

καλύψει ένα φάσμα υπηρεσιών με διαφορετικό τρόπο εξυπηρέτησης καλύπτοντας 

ταυτόχρονα και τεχνολογίες πληροφορικής. Όπως για παράδειγμα χρήση πλατφόρμας 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους ή on line εκπαίδευση (eclass) 
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Έντυπο Αξιολόγησης 

Ονοματεπώνυμο 

Δικαιούχου/ων 

Μαρία Πετρά 

Προτεινόμενη 

δραστηριότητα 

Υπηρεσίες φύλαξης-δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α - ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ / ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

Σαφήνεια / Πληρότητα Πρότασης 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Η πρόταση περιγράφεται πολύ καλά. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε στοιχεία που αφορούν 

την περιγραφή του εγχειρήματος, τον τρόπο λειτουργίας του φορέα, το ανταγωνιστικό του 

πλεονέκτημα, τον τρόπο δράσης και επίτευξης των στόχων καθώς και το σκεπτικό της 

δημιουργίας του 

Βαθμολογία 10 

Τεκμηρίωση των παραδοχών βιωσιμότητας και των πηγών χρηματοδότησης 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Αναλύονται τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα για την επόμενη πενταετία τα οποία 

θεωρούνται τεκμηριωμένα με βάση την ανάλυση των υπηρεσιών που θα προσφέρει ο 

φορέας. Οι τρόποι χρηματοδότησης αναφέρονται επαρκώς 

Βαθμολογία 10 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Η επένδυση περιέχει στοιχεία καινοτομίας/ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Τεκμηριώνεται επαρκώς η ύπαρξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του φορέα καθώς και της 

διαφοροποίησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό.  

Βαθμολογία 10 

Η επένδυση προβλέπει την χρήση ΤΠΕ/ Η επένδυση αφορά τον κλάδο ΤΠΕ 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 
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Η επένδυση παρ’ όλο που δεν αφορά τον κλάδο ΤΠΕ προβλέπει τη χρήση ΤΠΕ για την προβολή 

και προώθηση των δραστηριοτήτων του φορέα καθώς και την επικοινωνιακή του στρατηγική.  

Βαθμολογία 10 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ - ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Το συνεργατικό σχήμα έχει ήδη δημιουργηθεί 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Το συνεργατικό σχήμα δεν έχει δημιουργηθεί 

Βαθμολογία 5 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Ενώ αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας δεν λαμβάνεται μέριμνα να 

προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.  

Βαθμολογία 5 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Ο Δικαιούχος προέρχεται από ευάλωτη κοινωνική ομάδα του πληθυσμού 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Η δικαιούχος είναι άνεργη  

Βαθμολογία 10 

Έτη εμπειρίας 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Η δικαιούχος διαθέτει εμπειρία μεταξύ 0-4 ετών 

Βαθμολογία 2 

 
Πρόταση βελτίωσης 
 
Η ενδιαφερόμενη θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα συνεργατικό σχήμα με άτομα τα οποία 

διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία από την ίδια στο αντικείμενο για να γίνει πιο ισχυρό το 

επιχειρηματικό της σχέδιο. 

Επίσης θα μπορούσε να καλύψει μέρος των θέσεων εργασίας που λεπτομερώς αναφέρει από 

άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 
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Έντυπο Αξιολόγησης 

Ονοματεπώνυμο 

Δικαιούχου/ων 

 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής 

Ωφέλειας AeliaPath 

1. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΟΥΝΤΩΝΑ 

2. ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΑ 

3. ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 

4. ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΟΥ 

5. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Προτεινόμενη 

δραστηριότητα 

Εκπαιδευτικός φορέας βιωματικής και εναλλακτικής μάθησης 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α - ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ / ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

Σαφήνεια / Πληρότητα Πρότασης 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Η πρόταση περιγράφεται με σαφήνεια. Αναφέρονται στοιχεία που αφορούν την περιγραφή 

του εγχειρήματος, ο τρόπος λειτουργίας του φορέα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ο τρόπος 

με τον οποίο θα επικοινωνηθεί η δραστηριότητά του και εξάγονται συμπεράσματα για την 

επιτυχή λειτουργία του. Γίνεται σαφής αναφορά στα πλεονεκτήματα του φορέα και στον 

τρόπο επίτευξης των δραστηριοτήτων του 

Βαθμολογία 10 

Τεκμηρίωση των παραδοχών βιωσιμότητας και των πηγών χρηματοδότησης 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Αναλύονται τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα για την επόμενη πενταετία τα οποία 

θεωρούνται επαρκή και τεκμηριώνεται ο τρόπος και οι πηγές χρηματοδότησης του φορέα και 

συγκεκριμένα μέσω:  

1.ΕΣΠΑ 

2.Χρηματοδότηση από ιδρύματα 

3. Χρηματοδότηση από προγράμματα ΟΑΕΔ 

Βαθμολογία 10 
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Η επένδυση περιέχει στοιχεία καινοτομίας/ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Τεκμηριώνεται και αναλύεται η ύπαρξη καινοτόμων μεθόδων και συγκεκριμένα: 

1. Eκπαιδευτική L.A.R.P. (LIVE ACTIVE ROLE PLAYING),  

2. Problem Based Learning (επίλυση προβλημάτων. 

3. Η ταυτόχρονη και διαδραστική χρήση τεχνολογικών εργαλείων και προγραμμάτων σε 

συνδυασμό με τα εκπαιδευτικά σενάρια. 

Βαθμολογία 10 

Η επένδυση προβλέπει την χρήση ΤΠΕ/ Η επένδυση αφορά τον κλάδο ΤΠΕ 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Προβλέπεται και αναλύεται η ύπαρξη ΤΠΕ και συγκεκριμένα η οργάνωση εκπαιδευτικών 

σεναρίων-παιχνιδιών ρόλων με ζωντανή αναπαράσταση (edu-Larp) σε γνωστούς 

αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. 

Βαθμολογία 10 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ - ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Το συνεργατικό σχήμα έχει ήδη δημιουργηθεί 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Το συνεργατικό σχήμα έχει δημιουργηθεί και το επενδυτικό σχέδιο λαμβάνει τη μέγιστη 

βαθμολογία 

Βαθμολογία 10 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Αναλύονται οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν και αναφέρεται ότι θα προέρχονται 

από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Το κριτήριο λαμβάνει τη μέγιστη 

βαθμολογία 

Βαθμολογία 10 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Ο Δικαιούχος προέρχεται από ευάλωτη κοινωνική ομάδα του πληθυσμού 
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Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Οι δικαιούχοι δεν προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.  

Βαθμολογία 5 

Έτη εμπειρίας 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

4 εκ των 5 ελών έχουν εμπειρία άνω των 10 ετών 

Βαθμολογία 10 

 
Πρόταση βελτίωσης 

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι άριστο και αν είχε γίνει η πρόβλεψη για πρόσληψη ατόμων 

από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες θα είχε πάρει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία
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Έντυπο Αξιολόγησης 

Ονοματεπώνυμο 

Δικαιούχου/ων 

1. Πολίτη Ειρήνη 

2. Κοσμίδης Πασχάλης 

Προτεινόμενη 

δραστηριότητα 

Υπηρεσίες Πληροφορικής 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α - ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ / ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

Σαφήνεια / Πληρότητα Πρότασης 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Η πρόταση περιγράφεται με σαφήνεια. Αναφέρονται στοιχεία που αφορούν την περιγραφή 

του εγχειρήματος, ο τρόπος λειτουργίας του φορέα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ο τρόπος 

με τον οποίο θα επικοινωνηθεί η δραστηριότητά του και εξάγονται συμπεράσματα για την 

επιτυχή λειτουργία του. Γίνεται σαφής αναφορά στα πλεονεκτήματα του φορέα και στον 

τρόπο επίτευξης των δραστηριοτήτων του 

Βαθμολογία 10 

Τεκμηρίωση των παραδοχών βιωσιμότητας και των πηγών χρηματοδότησης 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Αναλύονται τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα για την επόμενη πενταετία τα οποία 

θεωρούνται επαρκή και τεκμηριώνεται ο τρόπος και οι πηγές χρηματοδότησης του φορέα και 

συγκεκριμένα μέσω χρήσης διαθεσίμων από τους ιδρυτές-συνεταιριστές της επιχείρησης και 

ένα μέρος από τραπεζική βοήθεια (δάνειο) 

Βαθμολογία 10 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Η επένδυση περιέχει στοιχεία καινοτομίας/ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Τεκμηριώνεται και αναλύεται η ύπαρξη καινοτόμων μεθόδων καθώς αναφέρεται ότι το 

σχέδιο αφορά τη δημιουργία software το οποίο θα εφαρμόζεται σε οχήματα παντός τύπου 

και θα μπορεί να λειτουργεί το αμάξι χωρίς την ανθρώπινη επέμβαση.  

Βαθμολογία 10 
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Η επένδυση προβλέπει την χρήση ΤΠΕ/ Η επένδυση αφορά τον κλάδο ΤΠΕ 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Η επένδυση αφορά τον κλάδο ΤΠΕ και το κριτήριο λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολόγηση 

Βαθμολογία 10 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ - ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Το συνεργατικό σχήμα έχει ήδη δημιουργηθεί 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Το συνεργατικό σχήμα δεν έχει δημιουργηθεί  

Βαθμολογία 5 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Αναλύονται οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν αλλά δεν προκύπτει από την 

περιγραφή ότι θα προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.  

Βαθμολογία 5 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Ο Δικαιούχος προέρχεται από ευάλωτη κοινωνική ομάδα του πληθυσμού 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Οι δικαιούχοι δεν προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.  

Βαθμολογία 5 

Έτη εμπειρίας 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Και τα 2 μέλη διαθέτουν εμπειρία από 0-4 έτη 

Βαθμολογία 2 

 
 
Πρόταση βελτίωσης 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να καλύψουν θέσεις εργασίας από ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες του πληθυσμού και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν ένα συνεργατικό σχήμα με άτομα 

που διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία από τους ίδιους έτσι ώστε αν λάβουν ακόμη καλύτερη 

βαθμολόγηση. 
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Έντυπο Αξιολόγησης 

Ονοματεπώνυμο 

Δικαιούχου/ων 

Παπαδοπούλου Ανθούλα 

Προτεινόμενη 

δραστηριότητα 

Αγροτικός τομέας – μεταποίηση προϊόντων μελισσοκομίας 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α - ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ / ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

Σαφήνεια / Πληρότητα Πρότασης 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Η πρόταση περιγράφεται επαρκώς. Αναφέρονται μερικώς τα στοιχεία που αφορούν την 

περιγραφή του εγχειρήματος αλλά δε δίνονται πληροφορίες που αφορούν την προέλευση 

των πρώτων υλών και την παραγωγή των προϊόντων. 

Δε δίνεται επαρκής ανάλυση στον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να λειτουργήσει ο φορέας, 

στον τρόπο προσέγγισης των ενδιαφερομένων και στον τρόπο λειτουργίας του. 

Βαθμολογία 5 

Τεκμηρίωση των παραδοχών βιωσιμότητας και των πηγών χρηματοδότησης 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Οι παραδοχές βιωσιμότητας καθώς και ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης δεν 

προσδιορίζεται με σαφήνεια καθώς δεν περιγράφονται επακριβώς τα παραγόμενα προϊόντα 

Βαθμολογία 5 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Η επένδυση περιέχει στοιχεία καινοτομίας/ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Η επένδυση δεν περιλαμβάνει στοιχεία καινοτομίας / ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Βαθμολογία 5 

Η επένδυση προβλέπει την χρήση ΤΠΕ/ Η επένδυση αφορά τον κλάδο ΤΠΕ 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Η επένδυση δεν αφορά τον κλάδο ΤΠΕ και δεν προκύπτει η χρήση ΤΠΕ 

Βαθμολογία 5 
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ - ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Το συνεργατικό σχήμα έχει ήδη δημιουργηθεί 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Το συνεργατικό σχήμα δεν έχει δημιουργηθεί  

Βαθμολογία 5 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Αναλύονται οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν αλλά δεν προκύπτει από την 

περιγραφή ότι θα προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.  

Βαθμολογία 5 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Ο Δικαιούχος προέρχεται από ευάλωτη κοινωνική ομάδα του πληθυσμού 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Οι δικαιούχοι δεν προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.  

Βαθμολογία 5 

Έτη εμπειρίας 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης 

Η ενδιαφερόμενη διαθέτει εμπειρία από 0-4 έτη 

Βαθμολογία 2 

 
 
Πρόταση βελτίωσης 

Η ενδιαφερόμενη δεν αναφέρει επαρκή στοιχεία για το είδος της επένδυσης που θέλει να 

υλοποιήσει. Θα μπορούσε να αναφέρει με περισσότερη σαφήνεια τα παραγόμενα προϊόντα 

για παράδειγμα μέλι, κηρύθρες κτλ. Δεν αναφέρει θέματα όπως πώς θα λειτουργήσει ο 

φορέας, από που θα προμηθεύεται την πρώτη ύλη, για παράδειγμα έχει δικά του μελίσσια 

τί μηχανήματα θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει, σε ποιο καταναλωτικό κοινό απευθύνεται, 

πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός, ποιο θα είναι το ανταγωνιστικό ης πλεονέκτημα.  

Με δεδομένη μια μεγαλύτερη ανάλυση των παραπάνω θα μπορούσε να καταστεί πιο σαφής 

η άντληση των εισοδημάτων στην εξεταζόμενη 5ετία. 
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Θα μπορούσε επίσης να συμπεριλάβει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση σα 

στοιχείο καινοτομίας όπως η παραγωγή ενός παραπροϊόντος μελισσοκομίας που είναι πιο 

ανταγωνιστικό όπως για παράδειγμα ένα ιδιαίτερο βάζο μελιού που μπορεί να 

χρησιμοποιείται στα ταξίδια, ή ένα παραπροϊόν  μελιού. 

Τέλος θα μπορούσε να γίνει πρόβλεψη για δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα που 

προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να δημιουργηθεί ένα εταιρικό σχήμα με 

άτομα που διαθέτουν εμπειρία ή/και προέρχονται από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.        
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8. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Ακολούθως παρατίθεται ο Συγκεντρωτικός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων 

κατά φθίνουσα σειρά σύμφωνα με την βαθμολόγηση των κριτηρίων.    

 

Α/Α Δικαιούχος Βαθμολογία 

1 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής 

Ωφέλειας AeliaPath 

93 

2 ICONS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 87,5 

3 Μαρία Πετρά 80,2 

4 Πολίτη Ειρήνη, Κοσμίδης Πασχάλης 73,2 

5 Δανάη Μπελίδου, Σοφοκλής Δαής, Κυριάκος Τουλούπης 55,25 

6 Παπαδοπούλου Ανθούλα 48,2 

 

Με βάση τα στοιχεία της μετα-αξιολόγησης: 

o 1 Επιχειρηματικό σχέδιο συγκέντρωσε βαθμολογία κάτω των 50 βαθμών και 

αξιολογείται ως απορριπτέο. 

o 1 Επιχειρηματικό σχέδιο συγκέντρωσε βαθμολογία μεταξύ 50-60 και μπορεί να λάβει 

τις προτάσεις βελτίωσης που αναλύθηκαν στις παρατηρήσεις για να βελτιώσει τη 

βαθμολογία του. 

o 1 Επιχειρηματικό σχέδιο συγκέντρωσε βαθμολογία μεταξύ 61-75 60 και μπορεί να 

λάβει τις προτάσεις βελτίωσης που αναλύθηκαν στις παρατηρήσεις για να βελτιώσει 

τη βαθμολογία του. 

o 1 Επιχειρηματικό σχέδιο συγκέντρωσε βαθμολογία μεταξύ 76-85 60 και μπορεί να 

λάβει τις προτάσεις βελτίωσης που αναλύθηκαν στις παρατηρήσεις για να βελτιώσει 

τη βαθμολογία του. 

o 2 Επιχειρηματικά σχέδια συγκέντρωσαν βαθμολογία μεταξύ 86-100 και κρίθηκαν 

άριστα   
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9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά σε συνδυασμό. Η μέτρηση της επαναληψιμότητας και της συγκρισιμότητας 

των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των προτάσεων, μέσω της χρήσης 

στατιστικών πινάκων, μπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία θα 

υποδείξουν για τους φορείς που υπέβαλλαν τα επιχειρησιακά τους σχέδια, μεθόδους 

συνεχούς βελτίωσης. 

 

9.1  Βαθμολογία Κριτηρίου Α 

Το εν λόγω κριτήριο είναι ποιοτικό και αντικατοπτρίζει την επαρκή περιγραφή της πρότασης, 

την πληρότητά της και την στοιχειοθέτηση της σε σχέση με το αντικείμενο δραστηριότητας.  

• 4 από τα 6 επιχειρηματικά σχέδια έλαβαν βαθμολογία 10,  

• 2 από τα 6 επιχειρηματικά σχέδια έλαβαν βαθμολογία 5  

• Κανένα επιχειρηματικό σχέδιο δεν έλαβε βαθμολογία 0.  

Ο μέσος όρος του κριτήριου διαμορφώνεται σε 8,33. 
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9.2  Βαθμολογία Κριτηρίου Β 

Το κριτήριο Β είναι επίσης ποιοτικό και αφορά στο αν το επιχειρηματικό σχέδιο γίνεται χρήση 

ή αφορά τεχνολογίες αιχμής και αν προβλέπονται καινοτομικά στοιχεία. Καινοτομία 

σύμφωνα με τον ορισμό αποτελεί κάθε ιδέα, τρόπος παρουσιάσεως ή εργαλείο που είναι 

νέο, με την έννοια ότι τα χαρακτηριστικά του είναι διαφορετικά από κάποια άλλα 

προηγούμενα. 

• 3 από τα 6 επιχειρηματικά σχέδια έλαβαν βαθμολογία 10,  

• 3 από τα 6 επιχειρηματικά σχέδια έλαβαν βαθμολογία 5  

Ο μέσος όρος του κριτήριου διαμορφώνεται σε 7,55. 
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9.3  Βαθμολογία Κριτηρίου Γ 

Το συγκεκριμένο κριτήριο είναι ποσοτικό με την έννοια ότι αντικατοπτρίζει ένα ναι ή ένα όχι 

το οποίο μεταφράζεται σε βαθμολογικό δείκτη. Τα στοιχεία της πρότασης θέτουν ως κριτήριο 

τη συνεργατικότητα και την κοινωνική διάσταση του επιχειρηματικού σχεδίου. 

• 2 από τα 6 επιχειρηματικά σχέδια έλαβαν βαθμολογία 10, 

• 1 από τα 6 επιχειρηματικά σχέδια έλαβε βαθμολογία 6,75 και  

• 3 από τα 6 επιχειρηματικά σχέδια έλαβαν βαθμολογία 5.  

Ο μέσος όρος του κριτήριου διαμορφώνεται σε 6,96. 
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9.4 Βαθμολογία Κριτηρίου Δ 

Το Συγκεκριμένο κριτήριο είναι επίσης ποσοτικό και αφορά κοινωνικά κριτήρια τα οποία 

μεταφράζονται σε βαθμολογικό δείκτη. Αφορούν το αν ο δικαιούχος προέρχεται από 

ευάλωτη κοινωνικά ομάδα και τη γενική εμπειρία του σε έτη. 

• 1 από τα 6 επιχειρηματικά σχέδια έλαβε βαθμολογία 10 

• 1 από τα 6 επιχειρηματικά σχέδια έλαβαν βαθμολογία 7,6 

• 1 από τα 6 επιχειρηματικά σχέδια έλαβαν βαθμολογία 6,5 

• 1 από τα 6 επιχειρηματικά σχέδια έλαβαν βαθμολογία 5 

• 2 από τα 6 επιχειρηματικά σχέδια έλαβαν βαθμολογία 4,1 

  Ο μέσος όρος βαθμολογικός όρος του κριτήριου διαμορφώνεται σε 6,22. 
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9.5 Συγκεντρωτικά στοιχεία βαθμολόγησης 

Με βάση τα κριτήρια που έχουν αξιολογηθεί 3 από τα 6 επιχειρηματικά σχέδια δύνανται να 

βελτιωθούν, 1 έχει βαθμολογηθεί κάτω από την βάση και 2 έχουν λάβει άριστη βαθμολογία. 
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Στατιστική βαθμίδα Αξιολόγησης

<50 50-60 61-75 76-85 86-100
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Πρόσκληση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Επιχειρηματικά σχέδια 


