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ΠΡΟΣ  

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

                                  
      

Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθµολόγηση, αριθµός και 
τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών 

σχεδίων στις διατάξεις  του Ν.3299/2004. 
  
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 Έχοντας υπόψη: 
  
1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 "Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση" (ΦΕΚ 261/Α/23-12-04), 
και ειδικότερα τα  άρθρα  6 και  7,  παρ. 5 και  9α  αυτού.  
 
2. Τις διατάξεις του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/26-07-85) "Κυβέρνηση & 
Κυβερνητικά Όργανα", όπως ισχύει. 
 
3.  Τις διατάξεις του Π.∆.121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10-3-2004) " ∆ιορισµός Υπουργών 
και Υφυπουργών ". 
 
4.  Τις διατάξεις του Π.∆. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α/14-7-2000) "Περί Οργανισµού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας". 
 
5. Το υπ' αριθµ. 81/20-3-2002 Π.∆. (ΦΕΚ 57/Α/21-03-2002) "Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και 
Οικονοµικών". 
 
6.  Την υπ΄ αριθµ. 14650/∆ΙΟΕ 85/17-3-2004 (Φ.Ε.Κ. 519/Β/17-3-2004) κοινή 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού  Οικονοµίας και Οικονοµικών 
"Καθορισµός Αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών  Οικονοµίας και Οικονοµικών" . 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
Άρθρο 1 

 
Ορισµοί 

 
α. Ιδία συµµετοχή στην επένδυση και στο αναγκαίο κεφάλαιο 

κίνησης. 
 
     Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας 

συµµετοχής στην επένδυση και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης 
ορίζεται ως κριτήριο αξιολόγησης ( Ν. 3299/2004, άρθρο 6, παρ. 1, 
περ. α(ii), το οποίο:  

    i. Εξετάζεται και αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού κατά την διαδικασία 
αξιολόγησης των ελάχιστων προϋποθέσεων υπαγωγής, σύµφωνα µε την 
περ. α, της παρ. 9, του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004. 

    Στο στάδιο αυτό αξιολογείται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων του 
φακέλου η δυνατότητα του φορέα να εξασφαλίσει τα απαιτούµενα 
κεφάλαια για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής του στην επένδυση και 
στο αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης για την λειτουργία της µονάδας.  

 
Η δυνατότητα εξασφάλισης και διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων πρέπει να 
τεκµηριώνεται από την ύπαρξη ρευστών διαθεσίµων των µετόχων ή 
εταίρων ή χρεογράφων  ή τίτλων ή και άλλου είδους περιουσιακών 
στοιχείων που είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα στα χρονικά πλαίσια 
υλοποίησης της επένδυσης. 

     
    Στις περιπτώσεις υφισταµένων επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι η 

κάλυψη της ιδίας συµµετοχής θα προέλθει από έκτακτα φορολογηθέντα 
αποθεµατικά θα πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη των λειτουργικών 
αυτών κεφαλαίων και η δυνατότητα διάθεσης τους µε βάση τα επίσηµα 
στοιχεία της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης και κυρίως τα 
στοιχεία που προσδιορίζουν την ρευστότητά της.   
 
Επίσης στις περιπτώσεις ενισχύσεων επενδύσεων µε επιχορήγηση του 
κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης (Άρθρο 4 παρ 1 περ. γ ), 
για  υφιστάµενες επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι τµήµα του κόστους της 
επένδυσης θα χρηµατοδοτηθεί µε ίδια κεφάλαια προερχόµενα από 
διαθέσιµα της επιχείρησης,  θα πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη των 
λειτουργικών αυτών κεφαλαίων και η δυνατότητα διάθεσης τους κατ’ 
αντιστοιχία των ανωτέρω.  

 
    ii. Βαθµολογείται κατά το στάδιο της βαθµολόγησης του συνόλου των 

κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 6, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση.   

 
     β. Βασικές έννοιες της απόφασης.  
  
       Η παρούσα απόφαση εµπεριέχει βασικές έννοιες που η διευκρίνησή 

τους είναι αναγκαία για την εφαρµογή της. 
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       i. Νεοϊδρυόµενος φορέας : θεωρείται η επιχείρηση όταν δεν έχει 

παρέλθει ένα ηµερολογιακό έτος από την έναρξη επιτηδεύµατος 
(ατοµικές επιχειρήσεις) ή τη σύστασή της ( π.χ. προκειµένου για 
Ανώνυµες εταιρείες από την ηµεροµηνία εγγραφής τους στο µητρώο 
Ανωνύµων εταιρειών ) µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής 
της στις αρµόδιες υπηρεσίες εφαρµογής του αναπτυξιακού νόµου.  

   Ως νεοϊδρυόµενοι φορείς θεωρούνται και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις.  
 
    ii. Υφιστάµενος φορέας: θεωρείται η επιχείρηση που κατά το 

χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής υφίσταται, δηλαδή έχει 
συσταθεί ή έχει κάνει έναρξη επιτηδεύµατος. 

 
    Στους υφιστάµενους φορείς περιλαµβάνονται:  

- οι νεοϊδρυόµενοι (όπως ορίζονται παραπάνω) που κατά τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης υφίστανται  και  

- οι φορείς µε χρόνο από τη σύσταση και έναρξη επιτηδεύµατος και 
µέχρι την υποβολή της αίτησης υπαγωγής µεγαλύτερο του ενός 
έτους στο εξής θα αναφέρονται ως “Υφιστάµενοι φορείς που δεν 
είναι νεοϊδρυόµενοι” 
Οι υφιστάµενοι φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόµενοι διακρίνονται σε:  
• Υφιστάµενους που δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις 

µε παραγωγική λειτουργία και  
• Υφιστάµενους που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε 

παραγωγική λειτουργία οι οποίοι διακρίνονται περαιτέρω σε  
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία β΄ Κατηγορίας και σε 
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία γ΄ Κατηγορίας. 
  

         iii. ∆οµή και ανάπτυξη του περιεχοµένου.  
           
         Η  απόφαση ακολουθεί ως προς την ανάπτυξή της τις τέσσερις (4) 

οµάδες κριτηρίων ( κοινά και ειδικά κριτήρια ) της παρ. 1 του άρθρου 
6 του Ν. 3299/2004 ενώ σε πλήρη αντιστοιχία µε το περιεχόµενο του 
συγκεκριµένου άρθρου οριοθετεί τα επιµέρους κριτήρια για την 
αξιολόγηση και βαθµολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.  

         
         Για την αρτιότερη ιεράρχηση των υποβαλλόµενων αιτηµάτων και την 

αποτελεσµατικότερη εξέταση τους εντός του πλαισίου των διατάξεων 
του Ν. 3299/2004 και των σκοπών  που αυτές θέτουν 
πραγµατοποιείται περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων, χωρίς να 
παραλείπεται κάποιο απ΄ όσα ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 6, σε 
στοιχεία και δείκτες αξιολόγησης, προσδίδοντας διαφορετική 
βαρύτητα, ανάλογη του είδους  του επενδυτικού σχεδίου ενώ 
παράλληλα επιτυγχάνεται δικαιότερη αντιµετώπιση των 
προτεινόµενων επενδύσεων διακρίνοντας την ιδιότητα των φορέων 
τους σε νεοϊδρυόµενους, υφιστάµενους που δεν έχουν κλείσει τρεις 
διαχειριστικές χρήσεις κλπ.  

 
         Η βαθµολόγηση που ακολουθείται αφορά τα επιµέρους στοιχεία και 

τους δείκτες αξιολόγησης που χαρακτηρίζουν ορισµένα από τα 
κριτήρια ενώ όταν δεν απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευσή τους οι 
βαθµοί παρέχονται στο ίδιο το κριτήριο.  



 4 

          
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 
Στοιχεία αξιολόγησης, βαθµολόγηση και αριθµός  

των κριτηρίων ανά τοµέα δραστηριότητας  
 

Άρθρο 2 
 

Οµάδα κριτηρίων αξιολόγησης επενδυτικού φορέα 
 

Η εφαρµογή της οµάδας αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 
περ. α, του Ν. 3299/2004, συνίσταται στην εξέταση των 
παρακάτω δύο (2) κριτηρίων:    

 
1.  Χαρακτηριστικά του Φορέα. Για την βαθµολόγηση του Κριτηρίου 
εξετάζονται τα παρακάτω έξι (6) στοιχεία:  
 
i. Εµπειρία. Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση της εµπειρίας του φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου στηρίζεται στην εφαρµογή συγκεκριµένων δεικτών, όπως 
παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 1, πίνακας 1 (δείκτες 1 και 2)   και αναφέρονται: 

α. Στην προηγούµενη δραστηριότητα του φορέα  στο αντικείµενο της 
επένδυσης (δείκτης 1). 
 
Παρέχεται µέχρι ένας (1)  βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που δεν είναι 
νεοϊδρυόµενοι . 

 
β. Επιχειρηµατική εµπειρία του φορέα γενικότερα (δείκτης 2).  
  
Παρέχεται µέχρι ένας  (1)  βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που δεν είναι 
νεοϊδρυόµενοι. 

 
- Βαθµολογία Στοιχείου i (Ανώτατη)  :  

 
Νεοϊδρυόµενοι φορείς   : δεν βαθµολογούνται   

Υφιστάµενοι φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόµενοι: 2  βαθµοί.  

   ii. Κλίµακα δραστηριοτήτων του φορέα στο παρελθόν. Για την 
βαθµολόγηση του στοιχείου αυτού εξετάζεται το µέγεθος της προηγούµενης 
δραστηριότητας του φορέα. Χρησιµοποιούνται οι δείκτες (Παράρτηµα Ι, πίνακας 
2, δείκτες  3 και 4 ),  που αφορούν : 

   
α. Στο µέγεθος της επιχείρησης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα του Κανονισµού  

(ΕΚ) 70/2001 της ΕΕ, όπως ισχύει (δείκτης 3). 
  
Παρέχεται µέχρι ένας (1)  βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που δεν είναι 
νεοϊδρυόµενοι.  

 
β . Στο µέγεθος της επένδυσης ως ποσοστό του συνόλου του Ενεργητικού  

της υφιστάµενης δραστηριότητας (δείκτης 4).   
 
  Παρέχεται µέχρι ένας (1)  βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που δεν 
είναι νεοϊδρυόµενοι.  
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- Βαθµολογία Στοιχείου ii (Ανώτατη):  

     
      Νεοϊδρυόµενοι φορείς  :   δεν βαθµολογούνται   

 Υφιστάµενοι φορείς   που δεν είναι νεοϊδρυόµενοι:   2   βαθµοί.  

  
iii.   Αποτελέσµατα ∆ραστηριοτήτων του φορέα στο παρελθόν. Για την 
βαθµολόγηση των αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων του φορέα στο παρελθόν 
εξετάζονται τρεις (3) δείκτες ( Παράρτηµα Ι, πίνακας 3, δείκτες 5,6 και 7):  

 
α. Καθαρό περιθώριο κέρδους (δείκτης 5) 
 
 Παρέχονται µέχρι δύο (2) βαθµοί στους υφιστάµενους φορείς που έχουν   
κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία και τηρούν 
βιβλία β΄ κατηγορίας.  

       
          Παρέχεται  µέχρι ένας (1) βαθµός  στους υφιστάµενους φορείς που έχουν 

κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία και τηρούν 
βιβλία γ΄ κατηγορίας. 

 

         β.   Αποδοτικότητα των απασχολούµενων κεφαλαίων (δείκτης 6) 

  
        Παρέχεται  µέχρι ένας (1)  βαθµός  στους υφιστάµενους φορείς που έχουν 

κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία  και τηρούν 
βιβλία γ΄ κατηγορίας. 

 
         γ.  Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής των πωλήσεων στην τελευταία τριετία 

(δείκτης 7) 
 

  Παρέχονται µέχρι τρεις (3)  βαθµοί στους υφιστάµενους φορείς που έχουν  
κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία και τηρούν 
βιβλία β΄ κατηγορίας.  

       
          Παρέχονται µέχρι τρεις (2)  βαθµοί στους υφιστάµενους φορείς που έχουν 

κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία και τηρούν 
βιβλία γ΄ κατηγορίας. 

 

- Βαθµολογία  Στοιχείου iii (Ανώτατη) :  
        
      Νεοϊδρυόµενοι φορείς  :  δεν βαθµολογούνται    

 Υφιστάµενοι φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόµενοι και αφορούν:          

 ●  επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική 
λειτουργία: δεν βαθµολογούνται  

 ● επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική 
λειτουργία και τηρούν: 
     ▫ Βιβλία  β΄ κατηγορίας  :   5 βαθµοί 
     ▫ Βιβλία γ΄ κατηγορίας :    4 βαθµοί 

 
iv.   Φερεγγυότητα του φορέα.  Για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας του 

φορέα του επενδυτικού σχεδίου εξετάζονται οι παρακάτω τρεις (3) δείκτες 
(Παράρτηµα I, Πίνακας 4, δείκτες 8, 9 και 10):  

α. Ύπαρξη ή µη ληξιπρόθεσµων οφειλών του φορέα  προς  τις τράπεζες 
(δείκτης 8) 

β. Ύπαρξη ή µη δυσµενών στοιχείων από προηγούµενες υπαγωγές του φορέα 
σε αναπτυξιακούς Νόµους (τήρηση ή µη των όρων και των προϋποθέσεων 
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της απόφασης υπαγωγής,  ολοκλήρωση ή µη της επένδυσης κλπ) (δείκτης 
9) 

γ. Ύπαρξη ή µη δυσµενών στοιχείων συναλλακτικής τάξης που έχουν έλθει εις 
γνώση της Υπηρεσίας και της Γνωµοδοτικής Επιτροπής  (δείκτης 10) 

 
Παρέχονται µέχρι δύο (2) βαθµοί στους υφιστάµενους φορείς που δεν είναι 
νεοϊδρυόµενοι και  δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε 
παραγωγική λειτουργία.   

 
Παρέχονται µέχρι τρεις (3) βαθµοί στους υφιστάµενους φορείς που έχουν   
κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία  και τηρούν 
βιβλία β΄ κατηγορίας.  

       
 Παρέχονται µέχρι δύο (2) βαθµοί στους υφιστάµενους φορείς που έχουν 
κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία και τηρούν 
βιβλία γ΄ κατηγορίας. 

 
- Βαθµολογία  Στοιχείου iv (Ανώτατη):  
        
      Νεοϊδρυόµενοι φορείς  :  δεν βαθµολογούνται   
 

 Υφιστάµενοι φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόµενοι   και αφορούν:       
 
 ● επιχειρήσεις που  δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική 

λειτουργία: 2 βαθµοί 
 
 ● επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική 

λειτουργία και τηρούν: 
     ▫ Βιβλία  β΄ κατηγορίας   :  3 βαθµοί 
     ▫ Βιβλία γ΄ κατηγορίας   :   2 βαθµοί 
 
 

v. Οικονοµική επιφάνεια του φορέα. Για την αξιολόγηση και βαθµολόγηση της 
οικονοµικής επιφάνειας του φορέα εξετάζονται τρεις (3) δείκτες  (Παράρτηµα 
I,  Πίνακας 5, δείκτες 11 και 12 ) :  

 
       α. Ξένα προς Ίδια κεφάλαια (δείκτης11) 

 

Παρέχεται µέχρι ένας (1) βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που έχουν 
κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας. 

 
       β. Ρευστότητα (δείκτης 12) 

 

Παρέχεται µέχρι ένας (1) βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που έχουν 
κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία και τηρούν 
βιβλία γ΄ κατηγορίας. 

 
- Βαθµολογία  Στοιχείου v (Ανώτατη):  
        
      Νεοϊδρυόµενοι φορείς  :   δεν βαθµολογούνται    

 Υφιστάµενοι φορείς  που δεν είναι νεοϊδρυόµενοι  και αφορούν:      
 
 ●  επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική 
λειτουργία : δεν βαθµολογούνται  
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 ● έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία και τηρούν  
     ▫ Βιβλία  β΄ κατηγορίας   :  δεν βαθµολογούνται 
    ▫ Βιβλία γ΄ κατηγορίας     :   2  βαθµοί 

 
vi. ∆υναµισµός και επιτυχία των εταίρων στις προγενέστερες και 

υφιστάµενες δραστηριότητες.  

 
       Για την αξιολόγηση του συγκεκριµένου στοιχείου ακολουθείται η βασική 

διάκριση που συναρτάται µε την ιδιότητα του µετόχου – εταίρου του φορέα 
του επενδυτικού σχεδίου,  εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο.  

    
  vi(1). Ο µέτοχος του φορέα είναι επιχείρηση.  
 
     Εξετάζονται οι δείκτες που αναφέρονται στο Παράρτηµα I, Πίνακας 6 (δείκτες 

13επ.,14επ.,15επ. και 16επ.):  

  
      α. Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής των πωλήσεων του εταίρου –επιχείρησης 

για την τελευταία τριετία (δείκτης 13επ). 

     
     Παρέχονται µέχρι τέσσερις (4)  βαθµοί στους νεοϊδρυόµενους φορείς.  
      

Παρέχονται µέχρι τρεις (3)  βαθµοί στους υφιστάµενους φορείς που δεν είναι 
νεοϊδρυόµενοι και δεν  έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε 
παραγωγική δραστηριότητα.   

 
Παρέχεται µέχρι ένας (1) βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που έχουν   
κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική δραστηριότητα  και 
τηρούν βιβλία β΄ κατηγορίας.  

       
 Παρέχεται µέχρι (1)  βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που έχουν κλείσει 
τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική δραστηριότητα και τηρούν βιβλία 
γ΄ κατηγορίας. 
 
β. Καθαρό περιθώριο κέρδος του εταίρου - επιχείρησης (δείκτης 14επ) 

 
       Παρέχονται µέχρι τρεις (3)  βαθµοί στους νεοϊδρυόµενους φορείς.  
      

Παρέχονται µέχρι δύο (2) βαθµοί στους υφιστάµενους φορείς που δεν είναι 
νεοϊδρυόµενοι και  δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις.   

 
Παρέχεται µέχρι ένας (1)  βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που έχουν   
κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική δραστηριότητα και τηρούν 
βιβλία β΄ κατηγορίας.  

       
 Παρέχεται µέχρι ένας (1) βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που έχουν 
κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική δραστηριότητα και τηρούν 
βιβλία γ΄ κατηγορίας. 
 
γ. Μέγεθος του εταίρου – επιχείρησης σύµφωνα µε τον ορισµό των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων του Παραρτήµατος του Κανονισµού (ΕΚ) 
70/2001 της ΕΕ, όπως ισχύει (δείκτης 15επ).  
 

       Παρέχονται µέχρι  τέσσερις (4)  βαθµοί στους νεοϊδρυόµενους φορείς.  
      

Παρέχονται µέχρι δύο  (2)  βαθµοί στους υφιστάµενους φορείς που δεν είναι 
νεοϊδρυόµενοι και  δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις.   
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Παρέχεται µέχρι ένας (1) βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που  έχουν   
κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία και τηρούν 
βιβλία β΄ κατηγορίας.  

       
Παρέχεται µέχρι ένας (1) βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που έχουν 
κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία και τηρούν 
βιβλία γ΄ κατηγορίας. 
 
δ. Φερεγγυότητα του εταίρου - επιχείρησης (δείκτης 16). 
Η εκτίµηση της φερεγγυότητας του εταίρου του φορέα προκύπτει κατ΄ 
αντιστοιχία των αναφεροµένων για το στοιχείο iv (φερεγγυότητα του φορέα)  
 

       Παρέχονται µέχρι τέσσερις (4)  βαθµοί στους νεοϊδρυόµενους φορείς.  
      

Παρέχονται µέχρι δύο (2)  βαθµοί στους υφιστάµενους φορείς που δεν είναι 
νεοϊδρυόµενοι και δεν  έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε 
παραγωγική λειτουργία.  
 

     
vi (2). Ο µέτοχος του φορέα είναι φυσικό πρόσωπο. 
 
Υποπερίπτωση (2.1) Το φυσικό πρόσωπο (µέτοχος – εταίρος  του 

φορέα) συµµετέχει ουσιαστικά σε άλλες εταιρείες 
και  βαθµολογείται βάσει αυτών στα Στοιχεία του 
δυναµισµού και της επιτυχίας. 

 
Στην υποπερίπτωση αυτή εξετάζεται µία εταιρεία στην οποία συµµετέχει το φυσικό 
πρόσωπο η οποία βαθµολογείται µε βάση τους δείκτες της περ 1 του στοιχείου vi   
και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Ι, Πίνακας 6. 

 
Υποπερίπτωση (2.2) Το φυσικό πρόσωπο (µέτοχος – εταίρος  του 

φορέα) δεν συµµετέχει σε άλλες εταιρείες 
 

      Εξετάζονται οι δείκτες  ( Παράρτηµα Ι, πίνακας 6, δείκτες 13φπ.,14φπ. Και 
15φπ ): 

  
      α. Το ύψος των διαθέσιµων κεφαλαίων σε σχέση µε το ύψος της 

απαιτούµενης ιδίας συµµετοχής του µετόχου – εταίρου  (φυσικού προσώπου) 
στο κόστος της  ενισχυόµενης επένδυση (δείκτης 13φπ) 

 
      Παρέχονται µέχρι έξι (6)  βαθµοί στους νεοϊδρυόµενους φορείς.  
      

Παρέχονται µέχρι τέσσερις (4)  βαθµοί στους υφιστάµενους φορείς που δεν 
είναι νεοϊδρυόµενοι και δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε 
παραγωγική λειτουργία.   

 
Παρέχονται µέχρι δύο (2) βαθµοί στους υφιστάµενους φορείς που έχουν   
κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία  και τηρούν 
βιβλία β΄ κατηγορίας.  

       
 Παρέχονται µέχρι δύο (2)  βαθµοί στους υφιστάµενους φορείς που έχουν 
κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία και τηρούν 
βιβλία γ΄ κατηγορίας. 
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β. Η συνάφεια της προηγούµενης επαγγελµατικής ενασχόλησης του µετόχου 
– εταίρου (φυσικού προσώπου) µε το αντικείµενο της επένδυσης ή 
παρεµφερείς δραστηριότητες (δείκτης 14φπ) 

 
       Παρέχονται µέχρι τέσσερις (4)  βαθµοί στους νεοϊδρυόµενους φορείς.  
      

Παρέχονται µέχρι δύο (2)  βαθµοί στους υφιστάµενους φορείς που δεν είναι 
νεοϊδρυόµενοι και δεν  έχουν   κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε 
παραγωγική λειτουργία.   
 
 γ. Φερεγγυότητα του µετόχου – εταίρου (φυσικού προσώπου) (δείκτης 
15φπ) 

 

      Παρέχονται µέχρι πέντε (5)  βαθµοί στους νεοϊδρυόµενους φορείς.  
      

Παρέχονται µέχρι τρεις (3)  βαθµοί στους υφιστάµενους φορείς που δεν είναι 
νεοϊδρυόµενοι φορείς και δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε 
παραγωγική λειτουργία.   

 
Παρέχεται µέχρι ένας (1)  βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που έχουν   
κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία και τηρούν 
βιβλία β΄ κατηγορίας.  

       
       Παρέχεται µέχρι ένας (1) βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που έχουν 

κλείσει  τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία  και τηρούν 
βιβλία γ΄ κατηγορίας. 

 
Για την βαθµολογία του Στοιχείου vi (∆υναµισµός και επιτυχία των 
εταίρων στις προγενέστερες και υφιστάµενες δραστηριότητες), εξετάζονται 
και βαθµολογούνται κατά τα ανωτέρω οι κυριότεροι µέτοχοι – εταίροι του 
φορέα (επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα) που συγκεντρώνουν αθροιστικά 
την πλειοψηφία του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα της 
επένδυσης  (ένας, δύο ή περισσότεροι µέτοχοι-εταίροι). Στη περίπτωση 
πολυµετοχικών εταιρειών, όπως οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο, εξετάζονται µέχρι 5 βασικοί µέτοχοι ανεξάρτητα αν 
συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία 
 

Σε περίπτωση που ο µέτοχος - εταίρος είναι το ∆ηµόσιο ή Οργανισµός του 
∆ηµοσίου, Συνεταιρισµός, ΟΤΑ, Ιερά Μονή ή η Ιερά Κοινότητα του Αγίου 
Όρους  παρέχεται για το µέτοχο – εταίρο αυτό η ανώτερη κατά περίπτωση 
βαθµολογία 
 

Ο τελικός βαθµός υπολογίζεται ως µεσοσταθµισµένος όρος των επί µέρους 
βαθµών για όλους του βαθµολογούµενους µετόχους – εταίρους, σύµφωνα µε 
το ποσοστό συµµετοχής του καθένα στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου 
όπως ορίζεται στο Παράρτηµα I,  Πίνακας 6.  
 

-       Βαθµολογία  Στοιχείου vi (Ανώτατη):  

       Νεοϊδρυόµενοι φορείς  :   15  βαθµοί 

 Υφιστάµενοι φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόµενοι  και αφορούν:        

 ●  επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική  
λειτουργία: 9 βαθµοί 

 ● επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική  
λειτουργία και τηρούν: 

     ▫ Βιβλία  β΄ κατηγορίας   :  3 βαθµοί 

     ▫ Βιβλία γ΄ κατηγορίας   :   3 βαθµοί 
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Ανώτατη Βαθµολογία  του Κριτηρίου 1  (Χαρακτηριστικά του 
φορέα)   
     
Η βαθµολογία του Κριτηρίου  προκύπτει ως άθροισµα των βαθµολογιών 
των επί µέρους στοιχείων (i έως vi ).  
Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι 
Συνεταιρισµός, ΟΤΑ Α΄ή Β΄ βαθµού, Ιερά Μονή ή η Ιερά Κοινότητα του 
Αγίου Όρους  εξετάζονται από τα παραπάνω στοιχεία όσα µπορούν να 
έχουν εφαρµογή µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φορέα και 
χορηγείται µία συνολική βαθµολογία από την ποιοτική εκτίµηση αυτών. 
 

Η ανώτατη βαθµολογία του κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 15 
βαθµοί.  

 

2. ∆υνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων.  
 

Για την βαθµολόγηση του κριτηρίου  εξετάζονται οι παρακάτω δείκτες  
 

i. Ποσοστό συµµετοχής των ιδίων κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης 

 Η βαθµολόγηση είναι ενιαία για όλους τους φορείς (Παράρτηµα  I, Πίνακας 7 
δείκτης 17).  

- Παρέχονται οκτώ (8)  βαθµοί όταν το ποσοστό συµµετοχής των ιδίων 
κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 45%.  

- Παρέχονται έξι (6)  βαθµοί όταν το ποσοστό συµµετοχής των ιδίων κεφαλαίων 
στο κόστος της επένδυσης είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 35% και µικρότερο του 
45%. 

- Παρέχονται τέσσερις (4)  βαθµοί όταν το ποσοστό συµµετοχής των ιδίων 
κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 30% και 
µικρότερο του 35%. 

- Παρέχεται  ένας (1)  βαθµός όταν το ποσοστό συµµετοχής των ιδίων 
κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 25% και 
µικρότερο του  30%. 

 

ii. Ποσοστό της ιδίας συµµετοχής στο αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης 

 Η βαθµολόγηση είναι ενιαία για όλους τους φορείς (Παράρτηµα  I, Πίνακας 7, 
δείκτης 18 ). 

- Παρέχεται ένας (1)  βαθµός όταν το ποσοστό της ιδίας συµµετοχής στο 
αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης είναι ίσο ή άνω του 15% και µικρότερο του 25% 

- Παρέχονται (2)  βαθµοί όταν το ποσοστό της ιδίας συµµετοχής στο αναγκαίο 
κεφάλαιο κίνησης είναι ίσο ή άνω του 25%.  

 

Ανώτατη  Βαθµολογία  του Κριτηρίου 2   (∆υνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων)  

Η βαθµολογία του Κριτηρίου)  προκύπτει ως άθροισµα των βαθµολογιών 
των επί µέρους στοιχείων (i και ii ).  

Η ανώτατη βαθµολογία του κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 10 
βαθµοί   

 

Συνολική Βαθµολογία της   
Οµάδας κριτηρίων  

αξιολόγησης του επενδυτικού φορέα  

Βαθµοί :  25 
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Άρθρο 3 
 

Οµάδα Κριτηρίων  οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης  
επενδυτικών προτάσεων και  
βιωσιµότητας της επένδυσης 

 
Η εφαρµογή της οµάδας αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 
περ. β, του Ν. 3299/2004, συνίσταται στην εξέταση των 
παρακάτω τριών (3) κριτηρίων:   
 
1. Η πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδιασµού, ο ολοκληρωµένος 

χαρακτήρας της επένδυσης και η οργάνωση της επιχείρησης που 
την πραγµατοποιεί.  

 
Για την βαθµολόγηση του κριτηρίου αξιολογούνται τα παρακάτω τρία (3) 
στοιχεία:  

 
i. Η πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδιασµού. 
 

Εξετάζονται  οι παρακάτω δείκτες ( Παράρτηµα ΙΙ, πίνακας 1, δείκτες  19 και 20 ): 
 

α. Βαθµός τεκµηρίωσης για την εξασφάλιση των πρώτων υλών και λοιπών 
συντελεστών παραγωγής, της απαιτούµενης τεχνογνωσίας, των πωλήσεων και 
γενικά όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την βιώσιµη λειτουργία της 
επένδυσης (δείκτης 19). 
 

  Παρέχονται µέχρι δύο (2)   βαθµοί στους νεοϊδρυόµενους φορείς.  
      
  Παρέχονται µέχρι δύο (2)  βαθµοί στους υφιστάµενους φορείς που δεν είναι 
νεοϊδρυόµενοι και  δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική 
λειτουργία.   
 

  Παρέχεται µέχρι ένας (1)  βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που έχουν   
κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία 
β΄ κατηγορίας.  
       
  Παρέχεται µέχρι ένας (1)  βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που έχουν κλείσει  
τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία γ΄ 
κατηγορίας. 

 
 
β. Η επάρκεια του τεχνικού σχεδιασµού του επιχειρηµατικού σχεδίου 
(δείκτης 20). 
 
Εξετάζεται εάν ο προτεινόµενος σχεδιασµός είναι σύµφωνος µε την προβλεπόµενη 
παραγωγή και εάν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για την 
τεκµηρίωση αυτού καθώς και τα στοιχεία για την τεκµηρίωση του κόστους της 
επένδυσης 
 

  Παρέχεται µέχρι ένας (1)  βαθµός σ΄ όλους τους φορείς.  
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 -  Βαθµολογία  Στοιχείου i (Ανώτατη) :  
        
      Νεοϊδρυόµενοι φορείς  :   3  βαθµοί 
 

 Υφιστάµενοι φορείς  που δεν είναι νεοϊδρυόµενοι και αφορούν:       
 
 ●  επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική 
λειτουργία : 3 βαθµοί 
 
 ● επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική 
λειτουργία και τηρούν: 
    ▫ Βιβλία  β΄ κατηγορίας   :   2  βαθµοί 
    ▫ Βιβλία γ΄ κατηγορίας    :   2  βαθµοί 

 
 
ii. Ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης. 

 
Εξετάζεται ο βαθµός κατά τον οποίο η  επένδυση εκτός της δηµιουργίας 
πρόσθετης  δυναµικότητας  ή και εκσυγχρονισµού, περιλαµβάνει δαπάνες για 
προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόµηση ενέργειας (όπως ορίζονται στο 
κριτήριο 3, Άρθρο 4  της παρούσας απόφασης), δαπάνες για µηχανοργάνωση, 
δαπάνες για δηµιουργία εργαστηρίου, δαπάνες για τυποποίηση και πιστοποίηση 
προϊόντων και διαδικασιών. Επίσης για επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης και 
εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων, η επένδυση περιλαµβάνει και δαπάνες 
για δηµιουργία εγκαταστάσεων που αφορούν  ειδικές µορφές τουριστικού 
προϊόντος (συνεδριακά κέντρα, τουριστικοί λιµένες, κέντρα θαλασσοθεραπείας 
κλπ) (δείκτης 21) 

 
Παρέχεται ένας (1) βαθµός για όλους τους φορείς στην περίπτωση που το 
επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει δαπάνες ίσες  τουλάχιστον µε 10% του κόστους 
της που αφορούν 2 ή περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες.  
 
Ο δείκτης βαθµολογείται µε 0 βαθµούς για όλους τους φορείς σε περίπτωση που 
δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. 

 
- Βαθµολογία  Στοιχείου ii (Ανώτατη) :  
 
Για όλους τους φορείς  : 1 βαθµός 

 
 
iii. H οργάνωση της επιχείρησης (που πραγµατοποιεί την επένδυση)  

 
Το επίπεδο οργάνωσης της εταιρείας όσον αφορά την στελέχωσή της µε 
ανθρώπινο δυναµικό και την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων 
οργάνωσης όπως η µηχανοργάνωση των λειτουργιών µε χρήση Η/Υ, η 
τυποποίηση και η διασφάλιση διαδικασιών, διασφάλιση ποιότητας κλπ , σε σχέση 
και µε το µέγεθος και το αντικείµενο δραστηριότητας αυτής  ( δείκτης 22) 

 
Παρέχεται µέχρι ένας (1)  βαθµός στους υφιστάµενους φορείς που έχουν   κλείσει 
τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία ως εξής:  
   

� υψηλό επίπεδο οργάνωσης  : 1 βαθµός  
� µεσαίο επίπεδο οργάνωσης : 0,5 βαθµοί 
� χαµηλό επίπεδο οργάνωσης  : 0 βαθµοί  
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-  Βαθµολογία  Στοιχείου iii (Ανώτατη):  
        
      Νεοϊδρυόµενοι φορείς  :   ∆εν βαθµολογούνται   
 

 Υφιστάµενοι φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόµενοι  και α φορούν:     
 

 ● επιχειρήσεις που  δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις  µε παραγωγική 
λειτουργία: ∆εν βαθµολογούνται  
 ● επιχειρήσεις έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία 

▫ Βιβλία  β΄ κατηγορίας    :   1 
▫ Βιβλία γ΄ κατηγορίας     :   1 

 
 
Βαθµολογία  του Κριτηρίου 1  (Πληρότητα του επιχειρηµατικού 
σχεδιασµού, ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης και η οργάνωση 
της επιχείρησης που την πραγµατοποιεί).  

 
Η βαθµολογία του Κριτηρίου 1 προκύπτει ως άθροισµα των βαθµολογιών 
των επί µέρους στοιχείων (i έως iii ).  

 
Η ανώτατη βαθµολογία του κριτηρίου  για όλους τους φορείς είναι 4 
βαθµοί  
 
 
 
2. Η προοπτική δυναµικής ανάπτυξης του κλάδου 

 
Το κριτήριο εξετάζεται ενιαία για όλους τους φορείς.  Με βάση τα διαθέσιµα 
στοιχεία του κλάδου δραστηριότητας της επένδυσης κατά την τελευταία 
πενταετία, κατατάσσεται σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες (δείκτης 23) 
βαθµολογούµενος αντίστοιχα:  
 
Κλάδος Ανερχόµενος : 3 βαθµοί 
 
Κλάδος Στάσιµος       :  1 βαθµοί 
 
Κλάδος Φθίνων        : 0 βαθµοί 
 
Ο χαρακτηρισµός του κλάδου ως Ανερχόµενος, Στάσιµος, Φθίνων γίνεται 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παραρτήµα ΙΙ,  Πίνακας 2.  
 
Βαθµολογία του Κριτηρίου 2 (Η προοπτική δυναµικής ανάπτυξης του 
κλάδου) 
 
Η ανώτατη βαθµολογία του κριτηρίου 2  για όλους τους  φορείς είναι 3  
βαθµοί 
 
3. Οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης που 
θα δηµιουργηθεί ή της ήδη υφιστάµενης στο βαθµό που 
επηρεάζεται από την προτεινόµενη επένδυση. 

 
Για την βαθµολόγηση του κριτηρίου εξετάζονται τα παρακάτω δύο (2) 
στοιχεία: 
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i. H Βιωσιµότητα – Κερδοφορία της επιχείρησης µετά την επένδυση. 

 
Εξετάζονται οι δείκτες (Παράρτηµα II, Πίνακας 3, δείκτες 24, 25 και 26):  
   
α. Αποτελέσµατα προ αποσβέσεων -προβλέψεις πενταετίας (δείκτης 24) 

 
Παρέχονται σ΄ όλους τους φορείς µέχρι πέντε (5) βαθµοί 
 
β. Συνολικές ροές κεφαλαίων (Εισροές–Εκροές) - προβλέψεις 5ετίας (δείκτης 25) 

 
Παρέχονται σ΄ όλους τους φορείς µέχρι πέντε ( 5)  βαθµοί 

 
γ. Καθαρό περιθώριο κέρδους - προβλέψεις 5ετίας (δείκτης 26) 

 
Παρέχονται σ΄ όλους τους φορείς µέχρι τέσσερις ( 4)  βαθµοί 

 
 
-  Βαθµολογία  Στοιχείου i (Ανώτατη):  
 
Για όλους τους φορείς :  14 βαθµοί 
 
ii. Η  Απόδοση της επένδυσης.  
 
Για την βαθµολογία  του στοιχείου εξετάζεται ο δείκτης εσωτερικής απόδοσης της 
επένδυσης IRR  (Παράρτηµα II, Πίνακας 4, δείκτης 27 ).  
 
Παρέχονται για όλους τους φορείς µέχρι τέσσερις (4) βαθµοί.  

 
 
-  Βαθµολογία  Στοιχείου ii (Ανώτατη):  

 
Για όλους τους φορείς :  4 βαθµοί  

 
Βαθµολογία του Κριτηρίου 3 (Προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας 
της επιχείρησης που θα δηµιουργηθεί ή της ήδη υφιστάµενης στο βαθµό 
που επηρεάζεται από την προτεινόµενη επένδυση). 
 
Η βαθµολογία του Κριτηρίου  προκύπτει ως άθροισµα των βαθµολογιών 
των επί µέρους στοιχείων (i έως ii ).  

 
Η ανώτατη βαθµολογία του κριτηρίου  για όλους τους φορείς είναι 18 
βαθµοί  

 
 

Συνολική βαθµολογία της οµάδας κριτηρίων της  
οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης επενδυτικών 
 προτάσεων και βιωσιµότητας της επένδυσης 

 
                                 Βαθµοί :  25 
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Άρθρο 4 

 

Οµάδα Κριτηρίων συµβολής της επένδυσης στους στόχους  
του αναπτυξιακού νόµου 

 
Η εφαρµογή της οµάδας αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 
περ. γ, του Ν. 3299/2004, συνίσταται στην εξέταση των 
παρακάτω έξι (6) κριτηρίων:   

 
 

1. Η αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δηµιουργία νέων µόνιµων 
θέσεων εξαρτηµένης εργασίας για µακρό χρονικό διάστηµα.  

 
    Για την βαθµολόγηση του κριτηρίου εξετάζονται  δύο (2) στοιχεία :  
 
    i. Το µέγεθος δηµιουργούµενης απασχόλησης 
 
    Παρέχονται µέχρι δέκα (10) βαθµοί, σύµφωνα µε το Πίνακα 1 του 

Παραρτήµατος III, ανάλογα µε τον αριθµό των δηµιουργούµενων νέων 
θέσεων πλήρους απασχόλησης (δείκτης 28).     

 
ii. Ο αριθµός νέων θέσεων εργασίας µόνιµης απασχόλησης σε σχέση µε 

το ύψος της επένδυσης.  

 
    Το στοιχείο δεν βαθµολογείται αλλά αποτελεί συντελεστή διόρθωσης του 

Στοιχείου i,  βάσει των οριζοµένων στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος III 
(δείκτης 29).   

 
     Βαθµολογία του κριτηρίου 1 (Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η 

δηµιουργία νέων µόνιµων θέσεων εξαρτηµένης εργασίας για µακρό 
χρονικό διάστηµα) 

 
Η ανώτατη βαθµολογία του κριτηρίου  για όλους τους φορείς είναι 10 
βαθµοί  
         

2. Η περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης και τα ειδικότερα 
χαρακτηριστικά του Νοµού εγκατάστασης.  

 
     Για την βαθµολογία του κριτηρίου εξετάζονται δύο (2) στοιχεία:  
         
     i. Η περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης 
 
     Βαθµολογούνται ενιαία όλοι οι φορείς,  ανάλογα µε την Περιοχή εγκατάστασης 

της επένδυσης σύµφωνα µε την κατανοµή της επικράτειας που ακολουθεί το 
άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 3299/2004 ( δείκτης 30 ), ως εξής.  

 
    - Εγκατάσταση της επένδυσης στην Περιοχή ∆΄ :       4 βαθµοί 
    - Εγκατάσταση της επένδυσης στην Περιοχή Γ΄ :       3 βαθµοί 
    - Εγκατάσταση της επένδυσης στην Περιοχή Β ή Α΄ : 1 βαθµός 
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-   Βαθµολογία Στοιχείου i (Ανώτατη)   
 
     Για όλους τους  φορείς :  4 βαθµοί  
 
     ii. Ο Νοµός εγκατάστασης της επένδυσης 
 
     Εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νοµού εγκατάστασης της 

επένδυσης και ειδικότερα εξετάζεται αν ο Νοµός εγκατάστασης περιλαµβάνεται 
στους παραµεθόριους Νοµούς ή στους Νοµούς µε κατά κεφαλή Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν(ΑΕΠ) µικρότερο ή ίσο του 65% του µέσου όρου της ΕΕ, όπως 
ορίζεται στον  Ν. 3299/2004, άρθρο 4, παρ. 3   ( δείκτης 31) .  

 
Παρέχονται βαθµοί, ενιαία για όλους τους φορεί,ς κατά περίπτωση ως εξής: 
  
- Εγκατάσταση της επένδυσης σε παραµεθόριο Νοµό ή  σε Νοµό µε κατά 

κεφαλή ΑΕΠ ≤ 65% του µέσου όρου της Ε.Ε. :  2 βαθµοί 
 
     -   Εγκατάσταση της επένδυσης στους υπολοίπους νοµούς : 0 βαθµοί 
                                                                                
    -   Βαθµολογία στοιχείου ii (Ανώτατη): 
 
     Για όλους τους φορείς : 2 βαθµοί 

 
     Βαθµολογία του Kριτηρίου 2 (Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης 

και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του Νοµού εγκατάστασης. ) 
 

Η βαθµολογία του Κριτηρίου  προκύπτει ως άθροισµα των βαθµολογιών 
των επί µέρους στοιχείων (i έως ii ).  
 
Η ανώτατη βαθµολογία του Κριτηρίου  για όλους τους φορείς είναι 6 
βαθµοί  

 
 
 
    3. Η συµβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος 

και εξοικονόµηση ενέργειας.  
                 
    Εξετάζεται αν η επένδυση είναι “περιβαλλοντική - ενεργειακή” δηλαδή 

εάν εντάσσεται σε συγκεκριµένες κατηγορίες  της παρ. 1 του Άρθρου 3 
του Ν. 3299/2004, και ειδικότερα αν εµπίπτει στην υποπερ. vi της περ. 
β ή στις υποπερ. i, ii, iii, vi  της περ. ε ( δείκτης 32 ). 

 
- Εάν το σύνολο της επένδυσης εµπίπτει σε µία ή περισσότερες από τις 

παραπάνω περιπτώσεις τότε η επένδυση είναι  “περιβαλλοντική – 
ενεργειακή”  και βαθµολογείται µε έξι ( 6)  βαθµούς 

                                                   
 

- Εάν τµήµα της επένδυσης εµπίπτει στις ως άνω περιπτώσεις τότε 
χορηγείται ποσοστό της κατά τα ανωτέρω βαθµολογίας ίσο µε το 
ποσοστό του κόστους της “περιβαλλοντικής – ενεργειακής” 
επένδυσης στο συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου.  (π = 
Κόστος “περιβαλλοντικής – ενεργειακής” επένδυσης *100/ συνολικό 
κόστος του επενδυτικού σχεδίου). 
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- Εάν το σύνολο της επένδυσης δεν εµπίπτει σε καµία από τις 
παραπάνω περιπτώσεις η επένδυση δεν είναι “περιβαλλοντική” ή 
“ενεργειακή”  και βαθµολογείται µε  µηδέν (0)  βαθµούς. 

 
Βαθµολογία του κριτηρίου 3  (Συµβολή της επένδυσης στην 
προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόµηση ενέργειας)   

 

Η ανώτατη βαθµολογία του κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 6 
βαθµοί. 

             
    4. Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές 

επίπεδο και ειδικότερα ο εξαγωγικός προσανατολισµός της 
επιχείρησης ή η υποκατάσταση εισαγωγών. 

 

     Για την βαθµολόγηση του κριτηρίου εξετάζονται δύο (2) στοιχεία :  
       
    i. Ο εξαγωγικός προσανατολισµός της επιχείρησης 
 

    Εξετάζεται το προβλεπόµενο ποσοστό εξαγωγών των προϊόντων που 
προγραµµατίζεται να παραχθούν από την επένδυση (σε αξία) 

 
- Παρέχονται ενιαία για όλους τους φορείς µέχρι 5 βαθµοί  (Παράρτηµα  III, 

Πίνακας 2i,  δείκτης 33)   
 

    Βαθµολογία Στοιχείου i (Ανώτατη)   
 
     Για όλους τους φορείς: 5 βαθµοί.  

 
     ii. Η υποκατάσταση των εισαγωγών  

Εξετάζεται το ποσοστό εισαγωγικής διείσδυσης του προϊόντος της επένδυσης, 
στην εγχώρια αγορά (κατ΄ αξία). 
 

     Παρέχονται ενιαία για όλους τους φορείς µέχρι 5 βαθµοί  (Παράρτηµα III, 
Πίνακςα 2ii,  δείκτης 34)   

 
     Βαθµολογία Στοιχείου ii (Ανώτατη)   

 
     Για όλους τους φορείς:  µέχρι 5 βαθµοί 
 
      Βαθµολογία  του κριτηρίου 4 (Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων 

και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα ο εξαγωγικός 
προσανατολισµός της επιχείρησης ή η υποκατάσταση εισαγωγών). 

 
Η βαθµολογία του Κριτηρίου  προκύπτει ως άθροισµα των βαθµολογιών 
των επί µέρους στοιχείων (i έως ii ).  
 

Η ανώτατη βαθµολογία του κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 5 
βαθµοί 

       
Στην περίπτωση που από τα παραπάνω δύο στοιχεία το κριτήριο αθροίζει 
συνολικά σε βαθµολογία µεγαλύτερη των 5 βαθµών χορηγούνται κατ΄ 
ανώτατο 5 βαθµοί. 
 

Όλες οι επενδύσεις του τουριστικού τοµέα και οι επενδύσεις του τοµέα 
υπηρεσιών  (Άρθρο 3 παρ 1 περ. γ και δ) βαθµολογούνται στο Κριτήριο 
αυτό µε 5 βαθµούς. 
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    5. Η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 

Για την βαθµολόγηση του Κριτηρίου εξετάζεται ο βαθµός  εφαρµογής 
των συστηµάτων πιστοποίησης  ποιότητας προϊόντων ή και διαδικασιών 
(ISO, HACCP κλπ)  που κατά περίπτωση θεωρούνται σκόπιµα σε σχέση 
µε το αντικείµενο της επένδυσης και το µέγεθος της µονάδας είτε αυτά 
προϋπάρχουν στην επιχείρηση ή προβλέπονται στην νέα ενισχυόµενη  
επένδυση (δείκτης 35). 

 
      Παρέχονται βαθµοί,  ενιαία για όλους τους φορείς, κατά περίπτωση ως 
εξής:   
 

- Υψηλός  βαθµός εφαρµογής :   5 βαθµοί 
- Μέσος βαθµός εφαρµογής    :   3 βαθµοί 
- Χαµηλός βαθµός εφαρµογής :  0  βαθµοί   

                                                       
     
Βαθµολογία του κριτηρίου 5 (Ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων 
και των παρεχόµενων υπηρεσιών) 
 
Η ανώτατη βαθµολογία του κριτηρίου  για όλους τους φορείς είναι 5 
βαθµοί 
 
     
6. Η συµβολή της επένδυσης στην κοινωνική και οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας. 

 
Για την βαθµολόγηση του κριτηρίου εξετάζονται τέσσερις (4) δείκτες:  
 
α. Το µέγεθος της επένδυσης εκφραζόµενο  µε το κόστος αυτής  (Ε) (δείκτης 36)  

 
Παρέχονται βαθµοί,  ενιαία για όλους τους φορείς, κατά περίπτωση ως 
εξής: 

   
�                         Ε≥ 30.000.000  €  : 2 βαθµοί  
� 30.000.000 € > Ε≥ 15.000.000  €  : 1 βαθµός 
� 15.000.000 € > Ε                         :  0 βαθµοί                                          

 

 
β. Η δηµιουργούµενη απασχόληση (Αα+ε)  που εκφράζεται µε τον αριθµό των 
νέων θέσεων ( άµεσων και έµµεσων  συνολικά) πλήρους απασχόλησης (δείκτης 
37 ) 
 
Παρέχονται βαθµοί, ενιαία για όλους τους φορείς κατά περίπτωση ως εξής:  
 

�                         Α α+ε  ≥ 200 άτοµα        :    2 βαθµοί      
�    200 άτοµα >  A α+ε ≥150  άτοµα       :   1 βαθµός    
�    150 άτοµα > Α                               :    0 βαθµοί                                          

 
γ. Ο τόπος εγκατάστασης της επένδυσης ( δείκτης 38 ) 
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Παρέχονται βαθµοί, ενιαία για όλους τους φορείς κατά  περίπτωση ως εξής: 
 

� Η επένδυση εγκαθίσταται σε παραµεθόριο περιοχή 
 ή σε νησί του Αιγαίου                                        : 2 βαθµοί    

� Η επένδυση εγκαθίσταται σε άλλη περιοχή            : 0  βαθµοί             
                                                                                        
 
δ. Αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας. 
  

Εξετάζεται   το ποσοστό Π της αξίας των χρησιµοποιουµένων εγχώριων 
πρώτων και βοηθητικών υλών στην παραγωγή  (ΕΠΒΥ)  ως προς την συνολική 
αξία πρώτων και βοηθητικών υλών στην ενισχυόµενη επένδυση (ΣΠΒΥ):     Π 
= ΕΠΒΥ Χ 100/ΣΠΒΥ (δείκτης 39 ) 

  
    Παρέχονται βαθµοί,  ενιαία για όλους τους φορείς κατά  περίπτωση ως εξής: 
 

�                 Π≥75%        : 2 βαθµοί            
�      75%> Π ≥ 50%      : 1 βαθµός      
�      50%> Π                 : 0 βαθµοί                                                                               

                                   
 
 
Βαθµολογία του κριτηρίου  6 (Συµβολή της επένδυσης στην κοινωνική 
και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας). 
 
Η βαθµολογία του Κριτηρίου  προκύπτει ως άθροισµα των βαθµολογιών 
των ανωτέρω τεσσάρων  δεικτών   

 
Η ανώτατη βαθµολογία του Κριτηρίου  για όλους τους φορείς είναι 8 
βαθµοί  
 
 
Στις επενδύσεις που βαθµολογούνται µε την µέγιστη βαθµολογία ( 2 
µονάδες ) ως προς το µέγεθος της επένδυσης (δείκτης 36)  και  τον τόπο 
εγκατάστασης της επένδυσης (δείκτης 38) χορηγείται το σύνολο των 
βαθµών του κριτηρίου  δηλαδή 8 βαθµοί. 

 
 

Συνολική βαθµολογία της οµάδας των κριτηρίων  
συµβολής της επένδυσης στους στόχους του 

αναπτυξιακού νόµου  
 

Βαθµοί : 40  
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Άρθρο 5  

 

Ειδικά κριτήρια ανά τοµέα δραστηριότητας 
 

1. Ειδικά κριτήρια στον πρωτογενή τοµέα 
 

Με τα κριτήρια αυτά βαθµολογούνται τα επενδυτικά σχέδια στον  
πρωτογενή τοµέα ( Ν. 3299/2004, άρθρο 3 παρ. 1, περ. α). 
Για την βαθµολόγηση των κριτηρίων εξετάζονται τα ακόλουθα δύο (2) 
στοιχεία:  
 
      i. Προτεραιότητα δραστηριότητας 
 

 Παρέχονται βαθµοί, ενιαία για όλους τους φορείς,  ανάλογα µε την κατάταξη 
της πρωτογενούς δραστηριότητας ως υψηλής, µέσης ή χαµηλής 
προτεραιότητας, σύµφωνα µε την γεωργική πολιτική της χώρας ως εξής 
(δείκτης 40π):   

- Πρωτογενής δραστηριότητα υψηλής προτεραιότητας  :  6 βαθµοί 
- Πρωτογενής δραστηριότητα µέσης προτεραιότητας     :  4 βαθµοί 
- Πρωτογενής δραστηριότητα χαµηλής προτεραιότητας  : 2 βαθµοί 

                                                     
Η κατάταξη θα γίνει µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της παρ 2 του Άρθρου 
3 του Ν. 3299/2004. 
 
Εάν η επένδυση αφορά περισσότερες της µίας κατηγορίες δραστηριοτήτων 
τότε η βαθµολογία χορηγείται ως άθροισµα της βαθµολογίας που αντιστοιχεί 
σε κάθε δραστηριότητα πολλαπλασιαζόµενη µε το ποσοστό του κόστους της 
επένδυσης που αντιστοιχεί στην δραστηριότητα αυτή. 

 
 Βαθµολογία Στοιχείου i (Ανώτατη) :    

Για όλους τους φορείς : 6 βαθµοί 
 

ii. Επενδύσεις Μετεγκατάστασης  

 
Παρέχονται, ενιαία για όλους τους φορείς τέσσερις (4)  βαθµοί στην 
περίπτωση που το επενδυτικό τους σχέδιο περιλαµβάνει µετεγκατάσταση 
υφιστάµενης µονάδας για περιβαλλοντικούς λόγους (δείκτης 41π). 
Για την χορήγηση της βαθµολογίας αυτής θα πρέπει να   έχει εκδοθεί 
απόφαση του αρµοδίου οργάνου για υποχρεωτική µετεγκατάσταση για 
περιβαλλοντικούς λόγους .  
 

Οι επενδύσεις που δεν αφορούν την παραπάνω περίπτωση  
βαθµολογούνται µε µηδέν (0) βαθµούς 
 

            Βαθµολογία Στοιχείου ii (Ανώτατη):    
Για όλους τους φορείς: 4 βαθµοί 
 

Βαθµολογία  Ειδικών Κριτηρίων στον Πρωτογενή Τοµέα 
 

Η βαθµολογία των Κριτηρίων  προκύπτει ως άθροισµα των βαθµολογιών 
των  επί µέρους στοιχείων (i έως ii ).    

 

Η ανώτατη βαθµολογία των Κριτηρίων για όλους τους φορείς είναι 10 
βαθµοί  
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2. Ειδικά κριτήρια  στον δευτερογενή τοµέα 
 

Με τα κριτήρια αυτά βαθµολογούνται τα επενδυτικά σχέδια στο 
δευτερογενή  τοµέα ( Ν. 3299/2004, άρθρο 3 παρ. 1, περ. β). 
 

Για την αξιολόγηση των Κριτηρίων αυτών εξετάζονται τα ακόλουθα δύο (2) 
στοιχεία : 
 
     i.   Ειδικά επενδυτικά σχέδια και επενδύσεις µετεγκατάστασης.  
 

� Παρέχονται, ενιαία για όλους τους φορείς, µέχρι έξι (6)  βαθµοί εφόσον 
συντρέχει τουλάχιστον µία από τις παρακάτω δύο  περιπτώσεις (δείκτης 
40δ):  

 

 α) η επένδυση είναι “ ειδικό επενδυτικό σχέδιο”  που αφορά σε µία από τις 
υποπεριπτώσεις: 
- παραγωγή νέων προϊόντων ή και προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης 
τεχνολογίας της υποπ. iv, της περ. ε, της παρ. 1 του Άρθρου 3 του Ν. 
3299/2004  
- εισαγωγή καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία ή ο χαρακτηρισµός των 
προϊόντων ως καινοτοµικών της υποπ. vii της περ ε, της παρ 1 του Άρθρου 3 
του Ν 3299/04 
β) πρόκειται για επένδυση µετεγκατάστασης από περιοχή Α΄ή µετεγκα-
τάστασης από άλλη περιοχή που επιβάλλεται για περιβαλλοντικούς λόγους                                               
                                                                      
Εάν τµήµα της επένδυσης εµπίπτει στις ως άνω περιπτώσεις “ειδικών 
επενδυτικών σχεδίων” τότε χορηγείται ποσοστό της κατά τα ανωτέρω 
βαθµολογίας ίσο µε το ποσοστό του κόστους του “ειδικού επενδυτικού 
σχεδίου” στο συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου.  (σ = Κόστος “ειδικού 
επενδυτικού σχεδίου” *100/ συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου).  
 

Για να χορηγηθούν οι βαθµοί στην περίπτωση µετεγκατάστασης πρέπει να 
µετεγκαθίσταται όλη  η παραγωγική µονάδα. Σε περίπτωση µετεγκατάστασης 
από άλλη περιοχή πλην της Α΄ για να χορηγηθούν οι βαθµοί πρέπει να έχει 
εκδοθεί απόφαση του αρµοδίου οργάνου για υποχρεωτική µετεγκατάσταση για 
περιβαλλοντικούς λόγους.  

 

� Οι επενδύσεις που δεν αφορούν τις παραπάνω περιπτώσεις  
βαθµολογούνται µε µηδέν (0) βαθµούς 

 
  Βαθµολογία Στοιχείου i (Ανώτατη):   
 Για όλους τους φορείς: 6 βαθµοί  
 

ii. Βαθµός συµµετοχής πρώτων και βοηθητικών υλών στο   βιοµηχανικό 
κόστος παραγωγής ανά µονάδα προϊόντος 

 

Εξετάζεται ο µέσος  όρος του βαθµού συµµετοχής των πρώτων και βοηθητικών 
υλών στο βιοµηχανικό κόστος  παραγωγής  ανά µονάδα προϊόντος της 
ενισχυόµενης επένδυσης, για την πρώτη πενταετία λειτουργίας µετά την 
ολοκλήρωση της  επένδυσης,  (Σ.Π.Β.Υ. = Κόστος πρώτων  και βοηθητικών  υλών 
πενταετίας / Βιοµηχανικό κόστος παραγωγής µετά αποσβέσεων πενταετίας). 
(δείκτης 41 δ):  
 

Παρέχονται βαθµοί, ενιαία για όλους τους φορείς, κατά περίπτωση ως εξής: 
� 30%≥ ΣΠΒΥ                    :   4 βαθµοί  
� 50%≥ΣΠΒΥ  > 30 %        :   3 βαθµοί  
� 80%≥ ΣΠΒΥ >50%          :   2 βαθµοί  
�          ΣΠΒΥ >80%           :   1 βαθµός                                                                  



 22 

                                                 
 

Ο υπολογισµός του δείκτη γίνεται βάσει προβλέψεων του κόστους παραγωγής που 
αφορά αποκλειστικά και µόνο την µονάδα στην οποία αναφέρεται η ενισχυόµενη 
επένδυση. 
 

- Βαθµολογία Στοιχείου ii (Ανώτατη) :   
Για όλους τους φορείς : 4 βαθµοί 
 

Βαθµολογία Ειδικών Κριτηρίων στον ∆ευτερογενή τοµέα  
 

Η βαθµολογία των Κριτηρίων  προκύπτει ως άθροισµα των βαθµολογιών 
των επί µέρους στοιχείων (i έως ii ).    

 

Η ανώτατη βαθµολογία των Κριτηρίων για όλους τους φορείς είναι 10 
βαθµοί  
 

3. Ειδικά κριτήρια στον τοµέα του τουρισµού 
 

Με τα κριτήρια αυτά βαθµολογούνται τα επενδυτικά σχέδια στον τοµέα 
τουρισµού ( Ν. 3299/2004, άρθρο 3 παρ. 1, περ. γ). 
Για την βαθµολόγηση των Κριτηρίων αυτών εξετάζονται τα ακόλουθα δύο 
(2) στοιχεία :  
 
i. Ειδικές κατηγορίες επενδύσεων του τουριστικού τοµέα 
 

� Παρέχονται, ενιαία για όλους τους φορείς,  έξι ( 6)  βαθµοί στα 
επενδυτικά σχέδια που αφορούν τουλάχιστον µία από τις παρακάτω 
περιπτώσεις (δείκτης 40τ): 

 

- ειδικές µορφές τουρισµού  των  υποπερ. vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv 
xvi  της περ. γ  του Άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 

 

- µετατροπή παραδοσιακού κτιρίου ή διατηρητέου κτιρίου ή οικίας σε 
ξενοδοχειακή µονάδα, 

 

- εκσυγχρονισµός µε αναβάθµιση σε ανώτερη κατηγορία αστέρων για 
ξενοδοχειακές µονάδες ή ανώτερη τάξη για camping                                                  

                                                                              
 

� Οι επενδύσεις που δεν αφορούν τις παραπάνω περιπτώσεις  
βαθµολογούνται µε µηδέν (0) βαθµούς 

      
Βαθµολογία στοιχείου i (Ανώτατη):  
 Για όλους τους φορείς : 6 βαθµοί 
 
ii. Λειτουργία της µονάδας πέραν της τουριστικής περιόδου της ευρύτερης 

περιοχής 
  
Εξετάζονται αν  µε βάση τα επίσηµα στοιχεία  τεκµηριώνεται η  λειτουργία της 
µονάδας πέραν του συνήθους θερινού τετραµήνου. Για µονάδες χειµερινού 
τουρισµού  θεωρείται ότι υπερβαίνουν την συνήθη περίοδο λειτουργίας εφόσον 
τεκµηριώνεται η λειτουργία τους πέρα του εξαµήνου(δείκτης 41τ). 
 

Παρέχονται βαθµοί, ενιαία για όλους τους φορείς, κατά περίπτωση  ως εξής 
 

� Εφόσον τεκµηριώνεται, µε βάσει τα υποβληθέντα επίσηµα  στοιχεία η 
λειτουργία της µονάδας πέραν της τουριστικής περιόδου (θερινής ή 
χειµερινής αντίστοιχα) της ευρύτερης περιοχής παρέχονται τέσσερις ( 4)  
βαθµοί 
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� Εφόσον δεν τεκµηριώνεται, µε βάσει τα υποβληθέντα στοιχεία,  η 
λειτουργία της µονάδας πέραν της τουριστικής περιόδου της ευρύτερης 
περιοχής παρέχονται µηδέν (0) βαθµοί.   

 
 

Για ξενοδοχειακές µονάδες που προβλέπεται να λειτουργούν καθόλο το έτος 
(12µηνο) όπως π.χ. ξενοδοχεία πόλης ή µονάδες σε περιοχές σηµαντικές από 
άποψη αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ή γεωφυσικού ενδιαφέροντος χορηγούνται  
τέσσερις (4) βαθµοί 
 
- Βαθµολογία στοιχείου ii (Ανώτατη) :  
    
Για όλους τους φορείς: 4 βαθµοί 
 

    Βαθµολογία Ειδικών Κριτηρίων  στον τοµέα του Τουρισµού  
   
Η βαθµολογία των Κριτηρίων  προκύπτει ως άθροισµα των βαθµολογιών 
των δεικτών επί µέρους στοιχείων (i έως ii ).    

 
Η ανώτατη βαθµολογία των Κριτηρίων  για όλους τους φορείς είναι 10 
βαθµοί  
 
 

4. Ειδικά Κριτήρια στον τοµέα παροχής υπηρεσιών.  
 
Με τα κριτήρια αυτά βαθµολογούνται τα επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή 
τοµέα ( Ν. 3299/2004, άρθρο 3 παρ. 1, περ. δ). 
Παρέχονται, ενιαία για όλους τους φορείς, δέκα (10) βαθµοί εφόσον η 
επένδυση εµπίπτει σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
 

� Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισµικού ( Ν. 3299/2004, άρθρο 3 παρ. 1, 
περ. δ, υποπ. vi ). 

� Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία εργαστηρίων εφαρµοσµένης 
βιοµηχανικής, ενεργειακής, µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, 
δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης, επενδυτικά σχέδια 
ανάπτυξης τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων ( άρθρο 3, παρ.1, περ. 
δ, υποπ. vii ) 

� Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης 
τεχνολογίας  ( άρθρο 3 παρ. 1, περ.δ, υποπ. viii )  

� Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία κέντρων αποθεραπείας και 
αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται µε το άρθρο 10 του Ν. 2072/1992 
και επενδυτικά σχέδια για την παροχή στέγης αυτόνοµης διαβίωσης σε 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ιδίου νόµου ( 
άρθρο 3, παρ. 1, περ. δ, υποπ. xiii ).   

 
Εάν τµήµα του κόστους της επένδυσης αφορά τις παραπάνω περιπτώσεις τότε 
χορηγείται τα αντίστοιχο ποσοστό της ανωτέρω βαθµολογίας.  
 
Επενδυτικά σχέδια του τριτογενή τοµέα που δεν εµπίπτουν στις παραπάνω 
περιπτώσεις βαθµολογούνται µε µηδέν (0) βαθµούς 
 

Βαθµολογία Ειδικών Κριτηρίων  στον τοµέα Παροχής Υπηρεσιών 
 
Η ανώτατη βαθµολογία των Κριτηρίων  για όλους τους φορείς είναι 10 
βαθµοί  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
 

Καθορισµός του κοινού ελάχιστου ποσοστού του 
συνόλου των βαθµών των κοινών και ειδικών κριτηρίων 

κάθε τοµέα. 
 

Άρθρο 6 
 

1. Το κοινό ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των βαθµών των κοινών και 
ειδικών κριτηρίων κάθε τοµέα που ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 5  
της παρούσας απόφασης, καθορίζεται στο σαράντα τοις εκατό (40%). 
 
Κάθε επενδυτικό σχέδιο που συγκεντρώνει βαθµολογία ίση ή 
µεγαλύτερη από εκείνη που αντιστοιχεί στην καθοριζόµενη από το ως 
άνω ελάχιστο ποσοστό, εγκρίνεται για την υπαγωγή του στις διατάξεις 
του Ν. 3299/2004, µε την προϋπόθεση επάρκειας του διατιθέµενου 
ποσού επιχορήγησης, επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και 
επιδότησης του µισθολογικού κόστους της δηµιουργούµενης 
απασχόλησης.   
 

2. Το σύνολο των βαθµών των κοινών και ειδικών κριτηρίων κάθε τοµέα 
επί του οποίου εφαρµόζεται το ελάχιστο ποσοστό σχηµατίζεται από το 
άθροισµα των ανώτατων βαθµών όλων των κριτηρίων του, δηλαδή 

  

 α) Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τοµέα   : Σύνολο βαθµών  100. 

 β) Επενδυτικά σχέδια στον δευτερογενή τοµέα : Σύνολο βαθµών  100.     

 γ) Επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού : Σύνολο βαθµών 100. 

 δ) Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τοµέα      : Σύνολο βαθµών 100. 
       
 

Ο βαθµός που αντιστοιχεί  στο κοινό ελάχιστο ποσοστό του κάθε τοµέα 
είναι  σαράντα (40) και συνεπώς κάθε επενδυτικό σχέδιο που 
συγκεντρώνει βαθµολογία ίση ή µεγαλύτερη του αριθµού σαράντα  
(40)  υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 

Λειτουργία και τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων 
 

Άρθρο 7 
 

1. Κάθε αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004 εξετάζεται:  

 
    α) ως προς την πλήρωση  των απαιτούµενων δικαιολογητικών και 

στοιχείων σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του νόµου αυτού 
και  

      
     β) ως προς την επάρκεια της οικονοµοτεχνικής µελέτης που 

περιλαµβάνεται στο φάκελο της επένδυσης και συνοδεύει την 
επενδυτική πρόταση του φορέα. 
 
α. Σε περίπτωση που η αίτηση υπαγωγής δεν συνοδεύεται από όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία, δεν αξιολογείται και τίθεται,  
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας, στο αρχείο της αρµόδιας υπηρεσίας, 
χωρίς να επιστρέφεται το χρηµατικό ποσό που έχει καταβληθεί σε 
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). 
 
β. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που αίτηση υπαγωγής περιλαµβάνει 
όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία,  πλην όµως κατά την 
εξέταση του φακέλου διαπιστώνεται, µετά από γνώµη της αρµόδιας 
γνωµοδοτικής επιτροπής, ότι η οικονοµοτεχνική µελέτη εµφανίζει 
σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση του 
υποβαλλόµενου επενδυτικού σχεδίου.  
 

2. Κάθε επενδυτικό σχέδιο εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της 
προηγούµενης παραγράφου εξετάζεται  
 
α) ως προς την δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συµµετοχής ( Ν. 
3299/2004, άρθρο 6 παρ. 1, περ. α, υποπ. ii ),  
 
β) ως προς το κριτήριο της υποπερ. i, της περ. α της ιδίας 
παραγράφου στην περίπτωση υφιστάµενου φορέα και  
 
γ) ως προς το κριτήριο της υποπ. iii της περ. β της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6.  
 
Το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται και δεν αξιολογείται στο επόµενο 
στάδιο εφόσον κριθεί ότι συντρέχει µία τουλάχιστον από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  
 
α.  δεν καλύπτεται η ιδία συµµετοχή ή 
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β. ο βαθµός που συγκεντρώνει στο κριτήριο της  υποπερ. i, της περ. α 
της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3299/04, όπως εξειδικεύθηκε στο 
άρθρο 2, παρ. 1 της παρούσας απόφασης,  είναι µικρότερος του 6 
(<6)  όταν ο ανώτατος βαθµός που µπορεί να συγκεντρώσει στο 
κριτήριο αυτό είναι το 15, ή     
 
 
γ. ο βαθµός που συγκεντρώνει στο κριτήριο της υποπ.  iii της περ. β 
της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.3299/04, όπως εξειδικεύθηκε 
στο άρθρο 3 παρ. 3 της παρούσας απόφασης,  είναι µικρότερος του 10 
(<10 )  όταν ο ανώτατος βαθµός που µπορεί να συγκεντρώσει στο 
κριτήριο αυτό είναι το 18. 
 
 

3. Το επενδυτικό σχέδιο εφόσον κριθεί, σύµφωνα µε την προηγούµενη 
παράγραφο 2,  ότι πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, βαθµολογείται 
στο σύνολο των κριτηρίων των άρθρων 2, 3, 4, και 5 της παρούσας 
απόφασης και σε περίπτωση που συγκεντρώνει τουλάχιστον την 
κοινή ελάχιστη βαθµολογία του άρθρου 6 εγκρίνεται, µε την 
προϋπόθεση ότι το διατιθέµενο ποσό επαρκεί,  η υπαγωγή του στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004.  

 
4. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των 

επενδύσεων, το κατά περίπτωση διατιθέµενο για το συγκεκριµένο 
έτος ποσό ενισχύσεων εξαντληθεί, τυχόν αιτήσεις υπαγωγής, από τις 
οποίες µέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων δεν 
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής από στις 
αρµόδιες υπηρεσίες και γνωµοδοτικές επιτροπές, εξετάζονται για 
υπαγωγή στις  διατάξεις του παρόντος κατά το επόµενο έτος µε βάση 
τα ποσά ενισχύσεων που καθορίζονται για το έτος αυτό, πριν την 
εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής που θα υποβληθούν µετά την 1η 
Ιανουαρίου του επόµενου αυτού. 

 

 
5. Η διαδικασία εξέτασης κάθε αίτησης για υπαγωγή επένδυσης 

ολοκληρώνεται, από την αρµόδια υπηρεσία και την αρµόδια 
γνωµοδοτική επιτροπή, το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.  
Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην αρµόδια γνωµοδοτική 
επιτροπή τηρείται η απόλυτη σειρά προτεραιότητας µε βάση την 
ηµεροµηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές.  
 

6. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης η αίτηση υπαγωγής του 
επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, πρέπει να 
περιλαµβάνει πέραν των δικαιολογητικών και τεχνοοικονοµικών 
στοιχείων που ορίζει η σχετική κανονιστική απόφαση, και Ειδικό 
Παράρτηµα µε αναλυτική περιγραφή, στοιχεία και δικαιολογητικά, 
που θα τεκµηριώνουν την βαθµολογία της επενδυτικής πρότασης 
σύµφωνα µε τα κριτήρια υπαγωγής του άρθρου 6 του Ν. 3299/2004,  
όπως εξειδικεύθηκαν µε τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 της  απόφασης αυτής. 
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 7 . Για την υποβοήθηση του έργου της βαθµολόγησης των επενδυτικών 
σχεδίων από την αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή, η υπηρεσία στο 
πλαίσιο της εισήγησής της συντάσσει αναλυτικό παράρτηµα στο οποίο 
παρατίθενται τα πλήρη διατιθέµενα στοιχεία καθώς και αναλυτικοί 
υπολογισµοί και εκτιµήσεις βάσει των οποίων βαθµολογείται το κάθε 
κριτήριο.  

 
 
 

Άρθρο 8 
 
       Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.  
 

 
Άρθρο 9  

    
       1.  Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

 2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
( τεύχος Β΄). 

 
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 

Γ.ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
1.Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση στο Β΄Τεύχος 
 
2. Όλες οι ∆/νσεις και Γραφεία  Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των Περιφερειών της 
Χώρας. 
    
3. Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (Ε.Λ.Κ.Ε).  
  
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
  1.  Υπουργείο Ανάπτυξης 

- Γρ. κ. Υπουργού 
- Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 

    Μεσογείων 119 Αθήνα 
 
2.  Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 
   Γενική ∆/νση Φορολογίας  
   ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος(∆/12)     
  

 
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ   

 
     1.   Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Αλογοσκούφη 

2.  Γραφείο Υφυπουργού κ. Χρ. Φώλια 
3.   Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Κωνστ.  Μουσουρούλη 
4.  Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή  
5.  ∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων 

- Τµήµα Αξιολόγησης  και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων 
- Τµήµα Ελέγχου και Εκταµιεύσεων 

         -  Τµήµα Μελετών και Στατιστικής Τεκµηρίωσης 
          - Τµήµα Ενηµέρωσης και Νοµικών Θεµάτων 

     -Τµήµα Φορολογικών Κινήτρων 
6.    Γραφείο Ενηµέρωσης Πολίτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
 

Πίνακας 1  
 

Εµπειρία (αφορά µη νεοϊδρυόµενους φορείς) 
 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Υ/Φ) ΜΕ 
ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ (Χ/Ζ) >1 ΕΤΟΥΣ 

Υ/Φ µε τουλάχιστον 3 πλήρεις 
∆ιαχειριστικές  Χρήσεις  µε 
παραγωγική λειτουργία ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 
Ν/Ι   

Αρθ 4 & 1 Υ/Φ µε 
λιγότερο των 3 
πλήρων ∆ιαχ. 
Χρήσεων  µε 
παραγωγική 
λειτουργία 

ΒΙΒΛΙΑ  
Β΄ΚΑΤΗΓ. 

ΒΙΒΛΙΑ 
 Γ’ ΚΑΤΗΓ 

1.Προηγούµενη δραστηριότητα του φορέα στο 
αντικείµενο της επένδυσης  
Περίοδος Παραγωγικής δραστηριότητα του φορέα στο αντικείµενο της επένδυσης Τ1 

-   

    

Τ1 ≥ 7  έτη: Χορηγούνται  βαθµοί - 1* 1 1 
  7>Τ1 ≥ 4  έτη: Χορηγούνται  βαθµοί - 0,75* 0,75 0,75 

4>Τ1 ≥ 1  έτη: Χορηγούνται  βαθµοί - 0,5 0,5 0,5 
1>Τ1      έτη: Χορηγούνται  βαθµοί - 0 0 0 

2. Επιχειρηµατική Εµπειρία του φορέα γενικότερα  
Περίοδος Παραγωγικής δραστηριότητα του φορέα σε παρεµφερείς δραστηριότητες Τ2  

   
 

 
 

Τ2 ≥ 7  έτη: Χορηγούνται  βαθµοί -  1* 1 1 
7>Τ2 ≥ 4  έτη: Χορηγούνται  βαθµοί -  0,5* 0,5 0,5 
4>Τ2      έτη: Χορηγούνται  βαθµοί - 0 0 0 

* Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση Υφιστάµενου Φορέα µε λιγότερες των 3 πλήρων διαχειριστικών χρήσεων εξ’ αντικειµένου δεν 
µπορεί να χορηγούνται τα δύο ανώτερα κλιµάκια της βαθµολογίας  
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Πίνακας 2  

 

Κλίµακα δραστηριοτήτων του φορέα στο παρελθόν (αφορά µη 
νεοϊδρυόµενους φορείς) 

 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Υ/Φ) ΜΕ 
ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ (Χ/Ζ) >1 ΕΤΟΥΣ 

Υ/Φ µε τουλάχιστον 3 πλήρεις 
∆ιαχειριστικές  Χρήσεις  µε 
παραγωγική λειτουργία ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 
 

Ν/Ι   
Αρθ 4 & 1 

Υ/Φ µε 
λιγότερο των 3 
πλήρων ∆ιαχ. 
Χρήσεων  µε 
παραγωγική 
λειτουργία 

ΒΙΒΛΙΑ  
Β΄ΚΑΤΗΓ. 

ΒΙΒΛΙΑ 
 Γ’ ΚΑΤΗΓ 

3. Μέγεθος της επιχείρησης σύµφωνα µε τον κανονισµό 
70/2001  

 

    

Μεγάλη επιχείρηση: Χορηγούνται βαθµοί - 1 1 1 
Μεσαία επιχείρηση  : Χορηγούνται βαθµοί - 0,5 0,5 0,5 
Μικρή ή πολύ µικρή επιχείρηση: Χορηγούνται βαθµοί - 0,25 0,25 0,25 

4. Εξετάζεται το  µέγεθος της επένδυσης ως ποσοστό  του 
συνόλου του Ενεργητικού της υφιστάµενης 
δραστηριότητας  
   
π  =  Ύψος επένδυσης *100 / Τρέχον Ενεργητικό 

  

    

          π ≤ 50%   : Χορηγούνται βαθµοί - 1 1 1 
50%<π ≤100% : Χορηγούνται βαθµοί - 0,5 0,5 0,5 

                100%<π               : Χορηγούνται βαθµοί - 0 0 0 
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Πίνακας 3 
  

Αποτελέσµατα ∆ραστηριοτήτων του φορέα στο παρελθόν (αφορά 
µη νεοϊδρυόµενους φορείς) 

 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Υ/Φ) ΜΕ 
ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ (Χ/Ζ) >1 ΕΤΟΥΣ 

Υ/Φ µε τουλάχιστον 3 πλήρεις 
∆ιαχειριστικές  Χρήσεις  µε 
παραγωγική λειτουργία ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 
 

Ν/Ι   
Αρθ 4 & 1 

Υ/Φ µε 
λιγότερο των 3 
πλήρων ∆ιαχ. 
Χρήσεων  µε 
παραγωγική 
λειτουργία 

ΒΙΒΛΙΑ  
Β΄ΚΑΤΗΓ. 

ΒΙΒΛΙΑ 
 Γ’ ΚΑΤΗΓ 

5. Καθαρό περιθώριο κέρδους που ορίζεται ως: 
  
 Κ = Κέρδη προ φόρων / Κύκλος Εργασιών   
       (µέσος όρος των Κ τελευταίας τριετίας)  
  

    

α. Για επενδύσεις στον Πρωτογενή τοµέα      
         Κ≥ 6%    :         Χορηγούνται βαθµοί - - 2 1 
6%> Κ ≥ 3%   :        Χορηγούνται βαθµοί - - 1,5   0,75 
3%> Κ ≥ 0%   :        Χορηγούνται βαθµοί - - 1 0,5 
0%> Κ             :      Χορηγούνται βαθµοί - - 0 0 

 
β. Για επενδύσεις στον ∆ευτερογενή τοµέα  

    

          Κ≥ 9%     :       Χορηγούνται βαθµοί - - 2 1 
9% > Κ ≥ 5%    :      Χορηγούνται βαθµοί - - 1,5 0,75 
5%> Κ ≥1%     :     Χορηγούνται βαθµοί - - 1 0,5 
1%> Κ ≥0%     :     Χορηγούνται βαθµοί - - 0,5 0,25 
0%> Κ               :      0 0 

 
γ. Για επενδύσεις στον Τοµέα Τουρισµού 

    

            Κ≥ 18%     :       Χορηγούνται βαθµοί - - 2 1 
18% > Κ ≥ 10%  :      Χορηγούνται βαθµοί - - 1,5 0,75 
10% > Κ ≥ 5%    : Χορηγούνται βαθµοί - - 1 0,5 
  5% > Κ ≥ 0%     :     Χορηγούνται βαθµοί - - 0,5 0,25 
  0% > Κ               :    Χορηγούνται βαθµοί - - 0 0 

 
δ. Για επενδύσεις στον Τοµέα Υπηρεσιών  

    

            Κ≥ 15%    :        Χορηγούνται βαθµοί - - 2 1 
15% > Κ ≥ 7%     :      Χορηγούνται βαθµοί - - 1,5   0,75 
  7% > Κ ≥ 3%      :    Χορηγούνται βαθµοί - - 1 0,5 
   3%> Κ                 :  Χορηγούνται βαθµοί - - 0 0 

6. Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων  που 
ορίζεται ως:  

Α = (Κέρδη προ φόρων + Τόκοι) / Ενεργητικό       (µέσος όρος των Α 
τελευταίας τριετίας)  

    

 
α. Για επενδύσεις στον Πρωτογενή τοµέα 

    

         Α≥ 6%    :           Χορηγούνται βαθµοί - - - 1 
6% >Α ≥ 3%  :         Χορηγούνται βαθµοί - - - 0,75 
3% >Α ≥ 0%  :          Χορηγούνται βαθµοί - - - 0,5 
0%> Α             :                   Χορηγούνται βαθµοί - - - 0 

 
β. Για επενδύσεις στον ∆ευτερογενή τοµέα  

    

          Α≥ 11%  :            Χορηγούνται βαθµοί - - - 1 
11% >Α ≥ 7%  :         Χορηγούνται βαθµοί - - - 0,75 
7% >Α ≥ 3%    :        Χορηγούνται βαθµοί - - - 0,5 
3% > Α             :        Χορηγούνται βαθµοί - - - 0 

 
γ. Για επενδύσεις στον Τοµέα Τουρισµού 

    

        Α≥7%        :    Χορηγούνται βαθµοί - - - 1 
7% >Α ≥3%      :    Χορηγούνται βαθµοί - - - 0,75 
3% >Α ≥ 0%    :        Χορηγούνται βαθµοί - - - 0,5 
0%> Α               :      Χορηγούνται βαθµοί - - - 0 

 
δ. Για επενδύσεις στον Τοµέα Υπηρεσιών  

    

           Α≥ 18%   :        Χορηγούνται βαθµοί - - - 1 
18% >Α ≥ 10%  : Χορηγούνται βαθµοί - - - 0,75 
10% >Α ≥ 5%     :      Χορηγούνται βαθµοί - - - 0,5 
5% > Α                :      Χορηγούνται βαθµοί - - - 0 
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Συνέχεια Πίνακα 3 
 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Υ/Φ) ΜΕ 
ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ (Χ/Ζ) >1 ΕΤΟΥΣ 

Υ/Φ µε τουλάχιστον 3 πλήρεις 
∆ιαχειριστικές  Χρήσεις  µε 
παραγωγική λειτουργία ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 
 

Ν/Ι   
Αρθ 4 & 1 

Υ/Φ µε 
λιγότερο των 3 
πλήρων ∆ιαχ. 
Χρήσεων  µε 
παραγωγική 
λειτουργία 

ΒΙΒΛΙΑ  
Β΄ΚΑΤΗΓ. 

ΒΙΒΛΙΑ 
 Γ’ ΚΑΤΗΓ 

7. Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής των πωλήσεων που 
ορίζεται ως: 

 
Π = (Πωλήσεις έτους – Πωλήσεις προηγούµενου έτους)/Πωλήσεις 
προηγούµενου έτους       (µέσος όρος των Π  τελευταίας τριετίας) 

    

 
α. Για επενδύσεις στον Πρωτογενή τοµέα  

    

           Π≥ 28%   :          Χορηγούνται βαθµοί - - 3 2 
28% >Π ≥ 12%  :      Χορηγούνται βαθµοί - - 2 1,5 
12% >Π ≥  6%   :    Χορηγούνται βαθµοί - - 1 1 
  6% >Π ≥  0%     :  Χορηγούνται βαθµοί - - 0,5 0,5 
   0%> Π             :     Χορηγούνται βαθµοί - - 0 0 

 
β. Για επενδύσεις στον ∆ευτερογενή τοµέα 

    

          Π≥ 19%       :    Χορηγούνται βαθµοί - - 3 2 
19% >Π ≥ 10%     : Χορηγούνται βαθµοί - - 2 1,5 
10% >Π ≥ 5%       : Χορηγούνται βαθµοί - - 1 1 
  5% >Π ≥  0%      : Χορηγούνται βαθµοί - - 0,5 0,5 
  0%> Π                 : Χορηγούνται βαθµοί - - 0 0 

 
γ. Για επενδύσεις στον Τοµέα Τουρισµού 

    

          Π≥ 14%        :   Χορηγούνται βαθµοί - - 3 2 
14%>Π ≥  7%        : Χορηγούνται βαθµοί - - 2 1,5 
 7% >Π ≥   3%       : Χορηγούνται βαθµοί - - 1 1 
 3% >Π ≥  0%        : Χορηγούνται βαθµοί - - 0,5 0,5 
 0%> Π                   : Χορηγούνται βαθµοί - - 0 0 

 
δ. Για επενδύσεις στον Τοµέα Υπηρεσιών  

    

           Π ≥ 27%        : Χορηγούνται βαθµοί - - 3 2 
27% >Π ≥ 12%        :        Χορηγούνται βαθµοί - - 2 1,5 
12% >Π ≥  6%         :        Χορηγούνται βαθµοί - - 1 1 
  6% >Π ≥  0%          :     Χορηγούνται βαθµοί - - 0,5 0,5 
  0%> Π                     :       Χορηγούνται βαθµοί - - 0 0 

 
 

Στην περίπτωση Υφιστάµενου φορέα που τηρεί βιβλία Β΄ Κατηγορίας εφαρµόζονται µόνο 
οι 2 από τους 3 δείκτες (Κ: Καθαρό περιθώριο Κέρδους, Α: Αποδοτικότητα 
Απασχολούµενων Κεφαλαίων, Π: Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής Πωλήσεων). ∆εν 
χρησιµοποιείται ο δείκτης (Α) επειδή απαιτείται η σύνταξη ισολογισµών των 3 τελευταίων 
ετών  τους οποίο οι  επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να καταρτίζουν και ούτε προκύπτουν 
από τα επίσηµα λογιστικά και φορολογικά  στοιχεία που υποχρεούνται να τηρούν.  

 
Στην περίπτωση Υφιστάµενου φορέα που δεν έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές 
χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία (περιλαµβάνεται και η περίπτωση των “νεοϊδρυόµενων 
φορέων”),  αντιµετωπίζεται ως νεοϊδρυόµενος 
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Πίνακας 4  

 
 Φερεγγυότητα  ( αφορά µη νεοϊδρυόµενους φορείς )  
 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Υ/Φ) ΜΕ 
ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ (Χ/Ζ) >1 ΕΤΟΥΣ 

Υ/Φ µε τουλάχιστον 3 πλήρεις 
∆ιαχειριστικές  Χρήσεις  µε 
παραγωγική λειτουργία ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 
 

Ν/Ι   
Αρθ 4 & 1 

Υ/Φ µε 
λιγότερο των 3 
πλήρων ∆ιαχ. 
Χρήσεων  µε 
παραγωγική 
λειτουργία 

ΒΙΒΛΙΑ  
Β΄ΚΑΤΗΓ. 

ΒΙΒΛΙΑ 
 Γ’ ΚΑΤΗΓ 

8.  Η  ύπαρξη ή µη ληξιπρόθεσµων οφειλών του Φορέα 
προς τράπεζες 

9 Η ύπαρξη ή µη δυσµενών στοιχείων από προηγούµενες 
υπαγωγές του φορέα σε Αναπτυξιακούς Νόµους (µη 
τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της απόφασης 
υπαγωγής, µη ολοκλήρωση της επένδυσης κλπ) 

10.  Η ύπαρξη ή µη δυσµενών στοιχείων συναλλακτικής 
τάξης που έχουν έλθει εις γνώση της Υπηρεσίας και 
της Γνωµοδοτικής Επιτροπής  

 

 

- 

 

 

Χορηγού-
νται 

βαθµοί : 

 0 έως  2 

 

 

Χορηγού-
νται 

βαθµοί : 

 0 έως  3 

 

 

Χορηγού-
νται 

βαθµοί : 

 0 έως  2 
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Πίνακας 5 

 
Οικονοµική επιφάνεια του φορέα  

(αφορά µη νεοϊδρυόµενους φορείς) 
 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Υ/Φ) ΜΕ 
ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ (Χ/Ζ) >1 ΕΤΟΥΣ 

Υ/Φ µε τουλάχιστον 3 πλήρεις 
∆ιαχειριστικές  Χρήσεις  µε 
παραγωγική λειτουργία ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  

 
 

Ν/Ι   
Αρθ 4 & 1 

Υ/Φ µε 
λιγότερο των 3 
πλήρων ∆ιαχ. 
Χρήσεων  µε 
παραγωγική 
λειτουργία 

ΒΙΒΛΙΑ  
Β΄ΚΑΤΗΓ. 

ΒΙΒΛΙΑ 
Γ’ ΚΑΤΗΓ 

11. ∆είκτης Ξένων  προς Ίδια κεφάλαια που ορίζεται ως  
 
Υ/Ι= (Μεσοµακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις) / Ίδια Κεφάλαια  
(Τελευταίος Ισολογισµός)  

    

 
Για όλους τους τοµείς (πρωτογενής, δευτερογενής, τουρισµός,  υπηρεσίες)  

    

0,5% >Υ/Ι ≥0,0%        : Χορηγούνται βαθµοί - - - 1 

1,0% > Υ/Ι≥ 0,5%       : Χορηγούνται βαθµοί - - - 0,75 

1,5% > Υ/Ι≥1,0%        : Χορηγούνται βαθµοί - - - 0,5 

2,0% >Υ/Ι ≥ 1,5%       :  Χορηγούνται βαθµοί - - - 0,25 

            Υ/Ι ≥ 2,0%       : Χορηγούνται βαθµοί - - - 0 

12. ∆είκτης Συνολικής  Ρευστότητας που ορίζεται ως:  
 
Ρ = Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού /  Βραχυπρ.. Υποχρεώσεις 

(Τελευταίος Ισολογισµός) 

    

 
Για όλους τους τοµείς (πρωτογενής, δευτερογενής, τουρισµός,  υπηρεσίες) 

    

             Ρ ≥ 1,0%            : Χορηγούνται βαθµοί - - - 1 

  1,0%>Ρ ≥ 0,80%         : Χορηγούνται βαθµοί - - -    0,75 

0,80%>Ρ ≥ 0,60%         : Χορηγούνται βαθµοί - - - 0,5 

0,60%>Ρ                        : Χορηγούνται βαθµοί - - - 0 

 
 
 
 
Στην περίπτωση Υφιστάµενου φορέα που τηρεί βιβλία Β΄ Κατηγορίας δεν βαθµολογούνται οι δείκτες 
του Στοιχείου αυτού.  

 
Στην περίπτωση Υφιστάµενου φορέα που τηρεί βιβλία Γ΄ Κατηγορίας, και δεν έχει κλείσει τρεις  
πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις µε παραγωγική λειτουργία δεν βαθµολογούνται οι δείκτες του 
Στοιχείου αυτού.  
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Πίνακας 6  
 

∆υναµισµός και επιτυχία των εταίρων στις προγενέστερες  και 
υφιστάµενες δραστηριότητες  

 

Για τη βαθµολογία έκαστου µετόχου διακρίνονται οι παρακάτω 
περιπτώσεις:   
 

Ο µέτοχος – εταίρος του φορέα (ΜΦi) είναι εταιρεία  
 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Υ/Φ) ΜΕ 
ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ (Χ/Ζ) >1 ΕΤΟΥΣ 

Υ/Φ µε τουλάχιστον 3 πλήρεις 
∆ιαχειριστικές  Χρήσεις  µε 
παραγωγική λειτουργία ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 
 

Ν/Ι   
Αρθ 4 & 1 

Υ/Φ µε 
λιγότερο των 3 
πλήρων ∆ιαχ. 
Χρήσεων  µε 
παραγωγική 
λειτουργία 

ΒΙΒΛΙΑ  
Β΄ΚΑΤΗΓ. 

ΒΙΒΛΙΑ 
Γ’ ΚΑΤΗΓ 

13επ. Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής των πωλήσεων 
του ΜΦi που ορίζεται ως: 

ΠΜΦ I  = (Πωλήσεις έτους – Πωλήσεις προηγούµενου έτους) / Πωλήσεις 
προηγούµενου έτους  
(µέσος όρος των Μ  τελευταίας τριετίας, δηλαδή εξετάζονται ισολογισµοί 
τετραετίας) 
 

    

          ΠΜΦi  ≥ 0,33  :                   Χορηγούνται βαθµοί 4 3 1 1 
0,33 > ΠΜΦi ≥0,20   :               Χορηγούνται βαθµοί 3 2 0,75 0,75 
0,20 > ΠΜΦi ≥0,10    :              Χορηγούνται βαθµοί 2 1 0,5 0,5 
0,10 > ΠΜΦi ≥0,0     :            Χορηγούνται βαθµοί 1 0,5 0,25 0,25 
 0,0  > ΠΜΦi              : Χορηγούνται βαθµοί  0 0 0 0 

14επ. Καθαρό περιθώριο κέρδους του ΜΦi που 
ορίζεται ως: 
  ΚΜΦi = Κέρδη προ φόρων / Κύκλος Εργασιών   
       (µέσος όρος των τελευταίας τριετίας)  

    

        Κ≥ 9%          :  Χορηγούνται βαθµοί 3 2 1 1 
9%> Κ ≥ 5%        :  Χορηγούνται βαθµοί 2 1,5 0,75 0,75 
5%> Κ ≥1%         : Χορηγούνται βαθµοί 1 1 0,5 0,5 
1%> Κ ≥  0%       :     Χορηγούνται βαθµοί 0,5 0,5 0,25 0,25 
0%> Κ                  : Χορηγούνται βαθµοί 0 0 0 0 

15επ. Μέγεθος ΜΦi σύµφωνα µε τον κανονισµό 
70/2001  

 

    

Μεγάλη επιχείρηση                          : Χορηγούνται βαθµοί 4 2 1 1 
Μεσαία επιχείρηση                          : Χορηγούνται βαθµοί 3 1 0,5 0,5 
Μικρή ή πολύ µικρή επιχείρηση    : Χορηγούνται βαθµοί 1 0,5 0,25 0,25 

16επ. Φερεγγυότητα 
 Αξιολογούνται τα ακόλουθα: 
- Η ύπαρξη ή µη δυσµενών στοιχείων από προηγούµενες υπαγωγές του φορέα σε 
Αναπτυξιακούς Νόµους (µη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της 
απόφασης υπαγωγής, µη ολοκλήρωση της επένδυσης κλπ)  

- Η ύπαρξη ή µη δυσµενών στοιχείων συναλλακτικής τάξης που έχουν έλθει εις 
γνώση της Υπηρεσίας και της Γνωµοδοτικής Επιτροπής 

 
 
 

Χορηγούνται 
βαθµοί 

 

0 έως  4 

 
 
 

Χορηγούνται 
βαθµοί 

 

0 έως 2 
----- ------ 

(i) Εφόσον η εταιρεία µέτοχος – εταίρος του φορέα δεν έχει κλείσει τρεις (3) 
πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και δεν αφορά σε καµία από τις περιπτώσεις (ii) 
και (iii)  που ακολουθούν βαθµολογείται όπως και τα φυσικά πρόσωπα 

(ii) Στην περίπτωση που η εταιρεία µέτοχος – εταίρος του φορέα δεν είναι 
ανεξάρτητη αλλά ανήκει σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% σε Μητρική εταιρεία 
ή όµιλο των οποίων τα οικονοµικά µεγέθη είναι κατά πολύ σηµαντικότερα 
αυτών της εταιρείας µετόχου, µπορεί να εξετάζεται ο δείκτης αυτός ως προς τα 
οικονοµικά µεγέθη της Μητρικής εταιρείας ή του Οµίλου  

(iii) Στην περίπτωση που στην διαδοχή συµµετοχών παρεµβάλλεται φυσικό 
πρόσωπο που ελέγχει κατά πλειοψηφία άλλη µητρική εταιρεία ή όµιλο 
αξιολογείται και βαθµολογείται κατά  την εκτίµηση του αξιολογητή όπως οι 
περιπτώσεις φορέων µε µετόχους φυσικά πρόσωπα που περιγράφεται 
παρακάτω. 
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Συνέχεια Πίνακα 6 
 
Ο µέτοχος  - εταίρος του φορέα είναι  φυσικό πρόσωπο  
 
Υποπερίπτωση  1  Το φυσικό πρόσωπο (µέτοχος – εταίρος  του φορέα) 

συµµετέχει ουσιαστικά σε άλλες εταιρείες (συµµετέχει 
µε ποσοστό τουλάχιστον 50%, ή µικρότερο από αυτό 
εφόσον ασκεί τη διοίκηση). 

  
Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται µία εταιρεία (Εταιρεία Μετόχου του Φορέα - ΕΜΦ) στην 
οποία το φυσικό πρόσωπο συµµετέχει “ουσιαστικά” και η οποία έχει κλείσει τρεις 
τουλάχιστον πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και βαθµολογείται η εταιρεία αυτή κατά την 
Περίπτωση 1 εφόσον το ενεργητικό της (Ενεργητικό Εταιρείας Μετόχου του Φορέα-  
ΕΕΜΦ) είναι  τουλάχιστον το 50% του Ενεργητικού του Φορέα µετά και την επένδυση (ΕΦ 
= Ενεργητικό Φορέα + Κόστος Επένδυσης + Πρόσθετο Κεφάλαιο Κίνησης).  
Σε περίπτωση εξέτασης εταιρείας του µετόχου µε τηρούµενα βιβλία Β΄ κατηγορίας 
αξιολογούνται τα αντίστοιχα µεγέθη του κύκλου εργασιών της εταιρείας και οι προβλέψεις 
του κύκλου εργασιών του φορέα της επένδυσης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας.    
 
Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο έχει ποσοστό στην ΕΜΦ µικρότερο του 50% και 
συγχρόνως δεν ασκεί τη διοίκηση, η παραπάνω οριζόµενη βαθµολογία διορθώνεται 
αναλόγως (συντελεστής διόρθωσης = ποσοστό συµµετοχής φυσικού προσώπου στην 
ΕΜΦ% / 50%)  
 
Σε περίπτωση που το Ενεργητικά της εταιρείας µετόχου – εταίρου του φορέα (ΕΕΜΦ) είναι 
µικρότερο του 50% του ενεργητικού του φορέα µετά την επένδυση (ΕΦ) τότε η κατά τα 
ανωτέρω βαθµολογία διορθώνεται αναλόγως (συντελεστής διόρθωσης = ΕΕΜΦ /ΕΦ Χ 0,5)  
 
Σε περίπτωση που η εταιρεία µέτοχος-εταίρος του φορέας (ΕΜΦ) είναι µητρική εταιρεία 
οµίλου, µπορεί να εξετάζονται οι δείκτες ως προς τα σχετικά µεγέθη και στοιχεία  του 
Οµίλου.  
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Συνέχεια Πίνακα 6 

Υποπερίπτωση 2 Τα φυσικά πρόσωπα (µέτοχοι του φορέα) δεν 
συµµετέχουν σε άλλες εταιρείες. ∆ηλαδή δεν υπάρχει 
αποδεδειγµένη και εµφανής επιχειρηµατική 
δραστηριότητα προκείµενου να εξετασθούν 
οικονοµικά µεγέθη και δείκτες επιχειρήσεων ως 
ανωτέρω 

 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Υ/Φ) ΜΕ 
ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ (Χ/Ζ) >1 ΕΤΟΥΣ 

Υ/Φ µε τουλάχιστον 3 πλήρεις 
∆ιαχειριστικές  Χρήσεις  ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 
Ν/Ι   

Αρθ 4 & 1 Υ/Φ µε 
λιγότερο των 3 
πλήρων ∆ιαχ. 
Χρήσεων  

ΒΙΒΛΙΑ  
Β΄ΚΑΤΗΓ. 

ΒΙΒΛΙΑ 
 Γ’ ΚΑΤΗΓ 

13φπ. ∆ιαθέσιµα Κεφάλαια / Ύψος απαιτούµενης  ίδιας 
Συµµετοχής του µετόχου - εταίρου στην επένδυση  
(∆Κ/ΙΣ) 

    

           ∆Κ/ΙΣ≥ 2       :        Χορηγούνται βαθµοί 6 4 2 2 

     2>∆Κ/ΙΣ ≥ 1,5    : Χορηγούνται βαθµοί 4 3 1 1 

   1,5>∆ΚΙ/Σ ≥ 1,2    :      Χορηγούνται βαθµοί 2 2 0,5 0,5 

  1,2>∆Κ/ΙΣ              : Χορηγούνται βαθµοί 0 0 0 0 

14φπ . Συνάφεια της προηγούµενης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας του µετόχου – εταίρου ή ενασχόλησης 
του µε το αντικείµενο της επένδυσης ή παρεµφερείς 
δραστηριότητες 

Η περίοδος κατά την οποία η επαγγελµατική ενασχόληση του µετόχου 
– εταίρου έχει συνάφεια µε το αντικείµενο της επένδυσης  ή 
παρεµφερείς δραστηριότητες (Τµ)  

    

     Τµ ≥ 7  έτη   :        Χορηγούνται βαθµοί 4 2 - - 
 7>Τµ ≥ 4   έτη  : Χορηγούνται βαθµοί 3 1 - - 
4 >Τµ ≥ 1   έτη  :      Χορηγούνται βαθµοί 1 0,5 - - 
1> Τµ         έτη  :       Χορηγούνται βαθµοί 0 0 - - 

15φπ. Φερεγγυότητα  

Με ποιοτική εκτίµηση αξιολογούνται τα ακόλουθα  όσον αφορά τον 
µέτοχο-έτερο  φυσικό πρόσωπο: 

- Η ύπαρξη ή µη δυσµενών στοιχείων από προηγούµενες 
υπαγωγές του φορέα σε Αναπτυξιακούς Νόµους (µη τήρηση 
των όρων και των προϋποθέσεων της απόφασης υπαγωγής, 
µη ολοκλήρωση της επένδυσης κλπ)  

- Η ύπαρξη ή µη  δυσµενών στοιχείων συναλλακτικής τάξης 
που έχουν έλθει εις γνώση της Υπηρεσίας και της 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής 

 
 
 

Χορηγούνται 
βαθµοί 

 

0 έως 5 

 
 
 

Χορηγούνται 
βαθµοί 

 

0 έως 3 

 
 
 
 
 

Χορηγούνται 
βαθµοί 

 

0 έως 1 

 
 
 
 
 

Χορηγούνται 
βαθµοί 

 

0 έως 1 

 

Υπολογισµός της βαθµολογίας 

Εξετάζονται οι µέτοχοι του φορέα και τα ποσοστά συµµετοχής αυτών µε βάση τα 
επίσηµα στοιχεία (πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Βιβλία Μετόχων κλπ). 
 

Εξετάζονται και βαθµολογούνται κατά τα ανωτέρω οι κυριότεροι µέτοχοι – εταίροι 
του φορέα (επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα) που συγκεντρώνουν αθροιστικά 
την πλειοψηφία του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα της επένδυσης  
(ένας, δύο ή περισσότεροι µέτοχοι-εταίροι). Στη περίπτωση πολυµετοχικών 
εταιρειών, όπως οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, εξετάζονται 
µέχρι 5 βασικοί µέτοχοι ανεξάρτητα αν συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία 

 

Ο τελικός βαθµός υπολογίζεται ως µεσοσταθµισµένος µέσος όρος των επί µέρους 
βαθµών (Βi) για όλους του βαθµολογούµενους µετόχους – εταίρους (i), σύµφωνα 
µε το ποσοστό συµµετοχής (πi) του καθένα στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου. 

Τελικός Βαθµός = Άθροισµα των (Βi X πi) / Άθροισµα των (πi) 
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Πίνακας 7  
 

∆υνατότητα ∆ιάθεσης Ιδίων Κεφαλαίων  
 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

17. Ποσοστό συµµετοχής ιδίων κεφαλαίων στο κόστος της 
επένδυση  σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα της 
αξιολόγησης ΙΣΕ 

 

 
 

           ΙΣΕ ≥ 45%    : Χορηγούνται βαθµοί 8 
45%> ΙΣΕ ≥ 35%    : Χορηγούνται βαθµοί 6 
35%> ΙΣΕ ≥ 30%    :         Χορηγούνται βαθµοί 4 
30%> ΙΣΕ ≥ 25%   : Χορηγούνται βαθµοί 1 

18.Ποσοστό ίδιας συµµετοχής στο αναγκαίο  κεφάλαιο 
κίνησης σύµφωνα µε την  αξιολόγηση ΙΣΚΚ 

 

 
 

            ΙΣΚΚ ≥ 25%  : Χορηγούνται βαθµοί 2 
25 %> ΙΣΚΚ ≥ 15% :          Χορηγούνται βαθµοί 1 
15%> ΙΣΚΚ               :         Χορηγούνται βαθµοί 0 

Στην περίπτωση  του καθεστώτος ενισχύσεων  της επιχορήγησης και  επιδότησης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης η έννοια της ιδίας συµµετοχή (ΙΣΕ) και ο τρόπος κάλυψης και 
ελέγχου της καταβολής της  ορίζεται  στη σχετική διάταξη του νόµου, (Ν.3299/2004, Άρθρο 
5, παρ 3Α)  
 
Στην περίπτωση του καθεστώτος της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης 
απασχόλησης, ο νόµος ορίζει (Ν.3299/2004, Άρθρο 5 παρ 3Β) την έννοια της 
“χρηµατοδοτικής συµβολής” του φορέα  της επένδυσης που µπορεί να είναι ίδια κεφάλαια  ή 
δάνειο υπό την προϋπόθεση ότι το τµήµα αυτό δεν συνοδεύεται από άλλη κρατική ενίσχυση 

Για την περίπτωση  αυτή: 
(α)  ως ίδια συµµετοχή στο κόστος της επένδυσης  ΙΣΕ λαµβάνεται το ποσόν του 

κόστους της επένδυσης που δεν καλύπτεται από δάνειο σύµφωνα µε το 
χρηµατοδοτικό σχήµα της αξιολόγησης.  

(β) ως ίδια συµµετοχή στο αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης λαµβάνεται το ποσό 
συµµετοχής στο αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης το οποία θα καλυφθεί σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο (Ν.3299/2004, Άρθρο 5, παρ 3Α), όπως ισχύει και για τις 
περιπτώσεις του καθεστώτος ενισχύσεων της επιχορήγησης και επιδότησης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  

 
Πίνακας 1 

Πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδιασµού, ολοκληρωµένος χαρακτήρας της 
επένδυσης και οργάνωση της επιχείρησης που την πραγµατοποιεί 

 

∆ΕΚΤΕΣ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

 N/Ι 
και 

Υ/Φ µε λιγότερο 
των 3 πλήρων 
∆ιαχ. Χρήσεων 
µε παραγωγική 
λειτουργία 

Υ/Φ µε τουλάχιστον 3 
πλήρεις 

∆ιαχειριστικές  
Χρήσεις µε 
παραγωγική 
λειτουργία 

i Πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδιασµού  

19. Ο βαθµός κατά των οποίο υποβληθέντα στοιχεία 
τεκµηριώνουν  την εξασφάλιση των πρώτων υλών και λοιπών 
συντελεστών παραγωγής, την εξασφάλιση της απαιτούµενης 
τεχνογνωσίας, την εξασφάλιση των πωλήσεων και γενικά 
όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την βιώσιµη 
λειτουργία της επένδυσης 

 

  

Τα ανωτέρω τεκµηριώνονται πλήρως : Χορηγούνται βαθµοί 2 1 

Υπάρχουν αδυναµίες  ως προς την τεκµηρίωση των 
ανωτέρω:   

 
Χορηγούνται βαθµοί 

1 0,5 

Υπάρχουν αρκετές ελλείψεις ως προς την 
τεκµηρίωση των ανωτέρω: 

 
Χορηγούνται βαθµοί  

0 0 

20. Ο τεχνικός σχεδιασµός του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι 
πλήρης και σύµφωνος µε την προβλεπόµενη παραγωγή και 
έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για την 
τεκµηρίωση αυτού καθώς και τα στοιχεία για την 
τεκµηρίωση του κόστους της επένδυσης 

 

  

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι πλήρη: Χορηγούνται βαθµοί 1 1 

Υπάρχουν αδυναµίες  ως προς τα ανωτέρω 
στοιχεία:   

Χορηγούνται βαθµοί 0,5 0,5 

Υπάρχουν αρκετές ελλείψεις ως προς τα ανωτέρω 
στοιχεία: 

Χορηγούνται βαθµοί  0 0 

ii Ολοκληρωµένος Χαρακτήρας της Επένδυσης 

21.Ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης  στο βαθµό που 
ο σχεδιασµός της, εκτός της δηµιουργίας πρόσθετης  
δυναµικότητας και εκσυγχρονισµού περιλαµβάνει δαπάνες για 
προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόµηση ενέργειας (όπως 
ορίζονται στο κριτήριο γ iii), δαπάνες για µηχανοργάνωση, 
δαπάνες για δηµιουργία εργαστηρίου,  δαπάνες για 
τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών. 
Επίσης για επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης και 
εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων η επένδυση 
περιλαµβάνει και δαπάνες για δηµιουργία εγκαταστάσεων 
που αφορούν  ειδικές µορφές τουριστικού προϊόντος 
(συνεδριακά κέντρα, τουριστικοί λιµένες, κέντρα 
θαλασσοθεραπείας κλπ)  

  

Η επένδυση περιλαµβάνει δαπάνες ίσες τουλάχιστον µε 
10% του κόστους της που αφορούν 2 ή περισσότερες 
από τις παραπάνω κατηγορίες. 

 
 

Χορηγούνται βαθµοί 

 
 
 
1 
 

 
 
 
1 
 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν  Χορηγούνται βαθµοί 0 0 
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Συνέχεια Πίνακα 1 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

 N/Ι 
και 

Υ/Φ µε λιγότερο 
των 3 πλήρων 
∆ιαχ. Χρήσεων 
µε παραγωγική 
λειτουργία 

Υ/Φ µε τουλάχιστον 
3 πλήρεις 

∆ιαχειριστικές  
Χρήσεις µε 
παραγωγική 
λειτουργία 

iii Οργάνωση της επιχείρησης (που πραγµατοποιεί την επένδυση). 

22. Το επίπεδο οργάνωσης της εταιρείας όσον αφορά την 
στελέχωσή της µε ανθρώπινο δυναµικό και την εφαρµογή 
σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων οργάνωσης όπως η 
µηχανοργάνωση των λειτουργιών µε χρήση Η/Υ, η 
τυποποίηση και διασφάλιση διαδικασιών, η διασφάλιση 
ποιότητας κλπ , σε σχέση και µε το µέγεθος και το 
αντικείµενο δραστηριότητας αυτής 

 

-  

Υψηλό επίπεδο  : Χορηγούνται βαθµοί - 1 

Μεσαία επίπεδο : Χορηγούνται βαθµοί -     0,5 

Χαµηλό επίπεδο : Χορηγούνται βαθµοί - 0 
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Πίνακας 2 

Προοπτική ∆υναµικής Ανάπτυξης του κλάδου 
 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

23. Κατηγορία κλάδου στον οποίο υλοποιείται η επένδυση  

Επένδυση που πραγµατοποιείται σε κλάδο Ανερχόµενο: Χορηγούνται βαθµοί 3 

Επένδυση που πραγµατοποιείται σε κλάδο Στάσιµο     : Χορηγούνται βαθµοί 1 

Επένδυση που πραγµατοποιείται σε Κλάδο  Φθίνοντα : Χορηγούνται βαθµοί 0 

 
 
Για την διάκριση των κλάδων χρησιµοποιείται η ταξινόµηση  ΣΤΑΚΟ∆ (τετραψήφιοι 
κωδικοί κατ’ αντιστοιχία µε τους κωδικούς NACE της EUROSTAT) προκειµένου αυτοί να 
είναι  πλήρως προσδιορισµένοι και να µπορούν να αντληθούν στατιστικά στοιχεία. 
Εφόσον θεωρείται ότι η δραστηριότητας  της επένδυσης δεν αποτυπώνεται από τα στοιχεία 
του κλάδου όπως ορίζεται παραπάνω µπορεί να εξετάζονται τα στοιχεία  του 
συγκεκριµένου υποκλάδου υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία που 
τεκµηριώνουν την πρόταση του φορέα 
 
Ως αγορά αναφοράς θεωρείται η Ελληνική Επικράτεια. Σε περιπτώσεις που το αντικείµενο 
της επένδυσης είναι τοπικής σηµασίας  ως αγορά αναφοράς µπορεί να θεωρηθεί η 
συγκεκριµένη περιοχή υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία που 
τεκµηριώνουν την πρόταση του φορέα 
 
Το σύνολο των κλάδων του πρωτογενούς τοµέα, δευτερογενούς τοµέα,  τοµέα τουρισµού 
και τοµέα υπηρεσιών κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες  Ανερχόµενοι Κλάδοι ,  
Στάσιµοι Κλάδοι, Φθίνοντες Κλάδοι ως εξής: 
 
Ανερχόµενοι Κλάδοι: οι οποίοι κρίνεται ότι εµφανίζουν προοπτικές δυναµικής ανάπτυξης 
βάση της εξέλιξης του κύκλου εργασιών τους ή της µη ύπαρξης αργούντος δυναµικού. 
Στην κατηγορία αυτή θεωρείται ότι περιλαµβάνονται κλάδοι που εµφανίζουν µέση αύξηση 
πωλήσεων ( κατ’ αξία) ή παραγωγής (κατά ποσότητα) µε βάση τα τελευταία  διαθέσιµα 
στοιχεία 5ετίας, µεγαλύτερη ή ίση  του 5%,  και οι κλάδοι που εµφανίζουν  αργούν 
δυναµικό σε ποσοστό µικρότερο του 15%.  
 
Στάσιµοι κλάδοι οι οποίοι κρίνεται ότι εµφανίζουν µικρή αύξηση ή στασιµότητα στην 
ανάπτυξή τους βάσει της εξέλιξης του κύκλου εργασιών τους ή της τυχόν ύπαρξης 
αργούντος δυναµικού. Στην κατηγορία αυτή θεωρείται ότι περιλαµβάνονται κλάδοι που 
εµφανίζουν µέση αύξηση πωλήσεων ( κατ’ αξία) ή παραγωγής (κατά ποσότητα), µε βάση 
τα τελευταία  διαθέσιµα στοιχεία 5ετίας,  µικρότερη του 5% έως και µηδενική  και οι 
κλάδοι που εµφανίζουν  αργούν δυναµικό σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15% και έως 30% 
 
Φθίνοντες κλάδοι οι οποίοι κρίνεται ότι εµφανίζουν  φθίνουσα πορεία στην ανάπτυξή τους 
µε βάση την µείωση του κύκλου εργασιών τους  ή την ύπαρξη αργούντος δυναµικού. Στην 
κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κλάδοι που δεν τίθενται εντός των ορίων των δύο 
παραπάνω κατηγοριών  
 
Για τον τοµέα του Τουρισµού η κατηγοριοποίηση  θα γίνεται µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία 
τελευταίας 3τίας για την πληρότητα των τουριστικών µονάδων του Νοµού εγκατάστασης 
της επένδυσης. Η τουριστική επένδυση χαρακτηρίζεται ότι περιλαµβάνεται σε: 

- Ανερχόµενο Κλάδο: εφόσον η µέση πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή 
των τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων  (campings) της περιοχής (νοµού) 
για την περίοδο λειτουργίας των είναι µεγαλύτερη του   70%  

- Στάσιµο  Κλάδο:  εφόσον η µέση πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή  
των τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων  (campings)  της περιοχής 
(νοµού) για την περίοδο λειτουργίας των είναι µεγαλύτερη του   40% έως και 70%  

- Φθίνοντα Κλάδο: εφόσον η µέση πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή 
των τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων  (campings) της περιοχής (νοµού) 
για την περίοδο λειτουργίας των είναι µικρότερη ή ίση του   40% 
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Για τις επενδύσεις στον τοµέα υπηρεσιών καθώς και στις ειδικές µορφές τουρισµού  
θεωρείται εξ αντικειµένου ότι αφορούν προεπιλεγµένες ενισχυόµενες δραστηριότητες και 
ως εκ τούτου περιλαµβάνονται στους ανερχόµενους κλάδους.  

 
Εάν η επένδυση αφορά περισσότερους  του ενός κλάδους  η βαθµολογία χορηγείται ως 
άθροισµα της βαθµολογίας που αντιστοιχεί σε κάθε κλάδο πολλαπλασιαζόµενη µε το 
ποσοστό του κόστους της επένδυσης που αντιστοιχεί στον κλάδο αυτό (ποσοστιαία 
αναλογική διόρθωση). 
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Πίνακας 3  

 
 Βιωσιµότητα – Κερδοφορία  της επιχείρησης µετά την επένδυση 
 
Καταρτίζεται ο προβλεπόµενος “Λογαριασµός Εκµετάλλευσης”  και ο πίνακας “Ροές 
Κεφαλαίων (Εισροές - Εκροές)”, του συνόλου της επιχειρήσεις για τα πέντε (5)  
πρώτα έτη λειτουργίας µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και εξετάζονται  και 
αξιολογούνται τα παρακάτω οικονοµικά µεγέθη: 

 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

24. Αποτελέσµατα προ αποσβέσεων (προβλέψεις 5ετίας) 
 

 
 

Αποτελέσµατα προ αποσβέσεων θετικά (≥ 0) για κάθε 
έτος της 5 ετίας  : 

 
Χορηγούνται βαθµοί 

 
5 

Αποτελέσµατα προ αποσβέσεων αρνητικά (< 0)  για 
ένα ή περισσότερα έτη της 5ετίας 

 
Χορηγούνται βαθµοί 

 
0 

25. Εισροές – Εκροές (προβλέψεις 5ετίας) 
 

 
 

Άθροισµα (Εισροές – Εκροές) 5ετίας θετικό (≥ 0) :                                                                 Χορηγούνται βαθµοί 5 
Άθροισµα (Εισροές – Εκροές) 5ετίας αρνητικό  (< 0) :                                                            Χορηγούνται βαθµοί 0 

26. Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (προβλέψεις 5ετίας) που 
ορίζεται ως: 
  
 Κπ = Κέρδη προ φόρων / Κύκλος Εργασιών   (µέσος όρος προβλέψεων 5ετίας)  

 

 
 

Για επενδύσεις σε όλους τους τοµείς (πρωτογενής,  δευτερογενής,  τουρισµός και υπηρεσίες)  

         Κπ≥ 9%            Χορηγούνται βαθµοί 4 
9%> Κπ ≥ 5%           Χορηγούνται βαθµοί 3 
5%> Κπ ≥1%            Χορηγούνται βαθµοί 2 
1%> Κπ ≥0%            Χορηγούνται βαθµοί 1 
0%> Κπ                     Χορηγούνται βαθµοί 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

 
Πίνακας 4  

 
Απόδοση επένδυσης 
 
Περίπτωση 1η : Η νέα επένδυση είναι η µοναδική δραστηριότητα της 

εξεταζόµενης επιχείρησης  δηλαδή ίδρυση νέας 
µονάδας από φορέα χωρίς προηγούµενη δραστηριότητα 

  
Καταρτίζεται ο προβλεπόµενος λογαριασµός εκµετάλλευσης (σε σταθερές 
τιµές έτους αξιολόγησης)  και ο πίνακας Ροές Κεφαλαίων (Εισροές - 
Εκροές) και πέρα της 5ετίας έως και 10 έτη και υπολογίζεται ο δείκτης IRR   
για χρονική περίοδο υπολογισµών 10 έτη.  
 
Περίπτωση 2η  Η νέα επένδυσης υλοποιείται από επιχείρηση µε 

προηγούµενη δραστηριότητα 
 
Υπολογίζεται η κατ΄ έτος µεταβολή των ταµειακών ροών της επιχείρησης 
λόγω της νέας επένδυσης για τα 10 πρώτα έτη λειτουργίας της επένδυσης 
και  εν συνεχεία  ο δείκτης IRR της επένδυσης για το χρονικό διάστηµα της 
10ετίας. 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

27. ∆είκτης IRR  της επένδυσης 
 

 
 

Για επενδύσεις σε όλους τους τοµείς (πρωτογενής,  δευτερογενής,  τουρισµός και υπηρεσίες)  

           IRR≥15%           :                            Χορηγούνται βαθµοί 4 
15%> IRR ≥ 10 %        :                            Χορηγούνται βαθµοί 3 
10 %> IRR ≥ 5%          :                           Χορηγούνται βαθµοί 2 
   5%> IRR ≥1%           :                             Χορηγούνται βαθµοί 1 
  1 %>IRR                     :                              Χορηγούνται βαθµοί 0 

 
Εάν η νέα επένδυση, που πραγµατοποιείται από επιχείρηση µε 
προηγούµενη δραστηριότητα, λόγω της φύσεως  της δεν επιφέρει αύξηση 
των ταµειακών ροών της επιχείρησης λόγω αύξησης των εσόδων ή µείωση 
του κόστους παραγωγής (π.χ αποκλειστικά επένδυση προστασίας 
περιβάλλοντος), δεν υπολογίζεται ο δείκτης IRR της επένδυσης και ως προς 
το στοιχείο αυτό, της οικονοµικής απόδοσης,  χορηγούνται βαθµοί 0  
 
Σε ειδικές περιπτώσεις επενδύσεων µε χρόνο ζωής µικρότερο της δεκαετίας 
(π.χ επενδύσεις στον τοµέα της πληροφορικής) κατά την κρίση του 
αξιολογητή µπορεί να λαµβάνεται χρονικό διάστηµα  υπολογισµών για τον 
δείκτη IRR µικρότερο της 10ετίας  µε κατώτερο όριο την 5ετία  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III 

 
Πίνακας 1. 

 
Αύξηση της απασχόλησης (δηµιουργία νέων µονίµων θέσεων 
εξαρτηµένης εργασίας για µακρό χρονικό διάστηµα)  
 
Για την βαθµολογία του κριτηρίου λαµβάνονται οι µόνιµες θέσεις εργασίας 
που δηµιουργούνται από την νέα επένδυση µέχρι το 3ο έτος λειτουργίας.  
 
i. Μέγεθος δηµιουργούµενης απασχόλησης  
 

Νέες θέσεις εργασίας µόνιµης απασχόλησης ΑΡΧΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(Βα) 

28. Αριθµός δηµιουργουµένων νέων θέσεων εργασίας πλήρους 
απασχόλησης (Θ) µέχρι το τρίτο έτος λειτουργίας 

 

 
 

       Θ≥75     :                               Χορηγούνται βαθµοί 10 
75> Θ ≥ 50   :                               Χορηγούνται βαθµοί 9 

50> Θ≥ 25    :                                   Χορηγούνται βαθµοί  8 
25> Θ≥15     :                                       Χορηγούνται βαθµοί 7 
15> Θ≥5       : Χορηγούνται βαθµοί 5 

                                                        5> Θ           :                                        Χορηγούνται βαθµοί 0 

 
 
ii Αριθµός των νέων θέσεων εργασίας σε σχέση µε το ύψος της 
επένδυσης 
 

Συντελεστής διόρθωσης (Σ∆) 
29.Σχέση του αριθµού των νέων θέσεων εργασίας (Θ) µε το ύψος 

της επένδυσης  σε εκατοµµύρια € (Ε)  

 
Σ∆ 

0,180 ≥ Ε/ Θ 1 
0,200> Ε/ Θ ≥0,180 0,95 
0,225> Ε/ Θ ≥ 0,200 0,90 
0,250 > Ε/ Θ ≥0,225 0,85 
0,275> Ε/ Θ ≥ 0,250 0,80 

                                                                  Ε/ Θ >0,275 0,70 

 
 
Ο τελικός βαθµός του κριτηρίου (Β) υπολογίζεται ως : 

Β= Αρχική Βαθµολογία Χ Συντελεστή ∆ιόρθωσης (Βα Χ Σ∆) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2  
 

Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές 
επίπεδο και ειδικότερα ο εξαγωγικός προσανατολισµός της 

επιχείρησης ή η υποκατάσταση εισαγωγών. 
 

 i Εξαγωγικός προσανατολισµός: 
   

∆ΕΙΚΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

33. Προβλεπόµενο ποσοστό εξαγωγών των προϊόντων που 
προγραµµατίζεται να παραχθούν από την µονάδα σε αξία  

 
Πε =  Αξία  Προϊόντων  προς Εξαγωγή  Χ 100 / Αξία συνολικά παραγοµένων προϊόντων 
 

 
 

           Πε ≥51%      :                                    Χορηγούνται βαθµοί 5 
51%> Πε ≥30 %     :                                   Χορηγούνται βαθµοί 4 

30%> Πε ≥15%      :  Χορηγούνται βαθµοί 2 

1 5%> Πε                :                                    Χορηγούνται βαθµοί 0 

 
 
ii. Υποκατάσταση εισαγωγών  
 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

34. Ποσοστό εισαγωγικής διείσδυσης του προϊόντος στην 
εγχώρια αγορά  (κατ’ αξία)  µε βάση τα τελευταία διαθέσιµα 
στοιχεία 3ετίας,  που ορίζεται ως :  

 
Εδ =  Εισαγωγές  Χ 100 / Φαινοµένη κατανάλωση  (µέσος όρος τριετίας)  
 

 
 

           Εδ ≥51%      :                                    Χορηγούνται βαθµοί 5 
51%>Εδ  ≥30 %     :                                   Χορηγούνται βαθµοί 4 

30%> Εδ ≥15%      :  Χορηγούνται βαθµοί 2 

15%> Εδ                :                                    Χορηγούνται βαθµοί 0 

 
Στην περίπτωση που από τα παραπάνω δύο Στοιχεία  το Κριτήριο αθροίζει 
συνολικά σε βαθµολογία µεγαλύτερη των 5  βαθµών χορηγούνται κατ’ ανώτατο 5 
βαθµοί 
 
Επενδύσεις του τουριστικού τοµέα εξ αντικειµένου θεωρείται ότι πραγµατοποιούν 
εξαγωγές τουριστικού προϊόντος και υποκαθιστούν εισαγωγές και ως εκ τούτου 
βαθµολογούνται στο κριτήριο µε 5 βαθµούς.  
 
Επενδύσεις στον τοµέα υπηρεσιών που αφορούν στις προεπιλεγµένες 
ενισχυόµενες δραστηριότητες βαθµολογούνται στο κριτήριο µε 5 βαθµούς. 


