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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Αθήνα, 25   Ιουλίου 2007 
 
Αριθµ. Πρωτ. 33021 

Ταχ. ∆/νση : Νίκης 5 
Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα  
Πληροφορίες : Π. Λαµπρινός  
τηλ. : 210 3332399 
φαξ : 210 3332264 

ΠΡΟΣ 

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1292/τεύχος Β΄/25-7-2007 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 8356/3-3-2005 απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών για τα «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 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/3-12-2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών  
Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276/Α΄/2006), και 
ειδικότερα το άρθρο 6  αυτού. 

   
2.  Τo άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά  Όργανα»  που 

κυρώθηκε  µε το άρθρο πρώτο του Π.∆.63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98). 
 
3.   Τις διατάξεις του Π.∆. 121/2004 ( Φ.Ε.Κ. 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».  
 
 6.  Τις διατάξεις του Π.∆. 81/20-3-02 (Φ.Ε.Κ. 57/τ. Α΄/20-3-02) «Συγχώνευση των 

Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και 
Οικονοµικών». 
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7. Την υπ’ αριθµ. 37930/∆ΙΟΕ/1264/14-10-2005 (Φ.Ε.Κ.1432/τ.Β’/14-10-2005) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών». 

 
8.   Την υπ΄αριθµ. 8356/3-3-2005 (Φ.Ε.Κ. 350/τ.Β΄/17-3-2005) απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών για τα «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθµολόγηση, 
αριθµός και τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004». 
 
 
  

 A π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
  

Άρθρο  1  
 

Τροποποιείται η υπ΄ αριθµ. 8356/3-3-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθµολόγηση, αριθµός και τρόπος 
εφαρµογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004» ως εξής : 
 
α. Στην περίπτωση iii της παραγράφου β του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο 4 :  
 
 «Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περισσότερες της µιας 
περιοχές εγκατάστασης λαµβάνεται υπόψη, για τη βαθµολόγησή του, η κύρια 
περιοχή  εγκατάστασης, δηλαδή η περιοχή στην οποία θα αντιστοιχεί το 
µεγαλύτερο ύψος επενδυτικών δαπανών. 

   Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται σε περισσότερους του ενός κλάδους 
δραστηριότητας, η βαθµολογία χορηγείται στον κύριο κλάδο. Ως κύριος κλάδος 
δραστηριότητας ορίζεται ο κλάδος στον οποίο αντιστοιχεί το µεγαλύτερο κόστος 
επένδυσης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός των επενδυτικών 
δαπανών κατά κλάδο, κύριος Κλάδος ∆ραστηριότητας θεωρείται ο τοµέας από τον 
οποίο  θα προέρχονται τα µεγαλύτερα έσοδα από τη λειτουργία του επενδυτικού 
σχεδίου». 

 
 
β. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 4 :  

 
«2. Η περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης και τα ειδικότερα 

χαρακτηριστικά του Νοµού εγκατάστασης.  

 
         Για τη 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, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 
2 του άρθρου 37 του Ν. 3522/2006 (δείκτης 30), ως εξής.  

 
- Εγκατάσταση της επένδυσης στην Περιοχή Γ΄ :  4 βαθµοί 

- Εγκατάσταση της επένδυσης στην Περιοχή Β΄ :  3 βαθµοί 

- Εγκατάσταση της επένδυσης στην Περιοχή Α΄ :  1 βαθµός 

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

 
       ii. Ο Νοµός εγκατάστασης της επένδυσης 

 
       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 η περιοχή εγκατάστασης περιλαµβάνεται στους 
παραµεθόριους Νοµούς του ηπειρωτικού τµήµατος της χώρας ή σε Νοµούς όπως 
κατατάσσονται σε επίπεδα στα κριτήρια καθορισµού του επιπλέον ποσοστού 
ενίσχυσης για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (Παράρτηµα II της σχετικής 
κανονιστικής απόφασης), βάσει του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος ( δείκτης 31).  

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

κεφαλή ΑΕΠ ≤ 70%     :  2 βαθµοί 
 

- Εγκατάσταση της επένδυσης σε Νοµό µε κατά κεφαλή ΑΕΠ 70%-80%  : 1,5 
βαθµοί. 

 
- Εγκατάσταση της επένδυσης σε Νοµό µε κατά κεφαλή ΑΕΠ 80%-90%  : 1 

βαθµός 
 

- Εγκατάσταση της επένδυσης σε Νοµό µε κατά κεφαλή ΑΕΠ 90%-100% : 0,5 
βαθµοί. 

 
- Εγκατάσταση της επένδυσης σε Νοµό µε κατά κεφαλή ΑΕΠ > 100%  : 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».  

 
 

γ. Αντικαθίστανται τα Παραρτήµατα I και II προκειµένου να διορθωθούν 
λανθασµένοι δείκτες και να διασαφηνιστούν ορισµένες έννοιες χωρίς να 
επηρεάζεται η επί µέρους ή και η συνολική βαθµολογία.  
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Άρθρο 2  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄ αριθµ. 8356/3-3-2005 απόφασης 
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για τα «Στοιχεία αξιολόγησης, 
λειτουργία, βαθµολόγηση, αριθµός και τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων 
υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004» 

 

 
Άρθρο  3 

 
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του 
Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

 

Άρθρο  4 

 

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'). 

 
Αθήνα,  25  Ιουλίου 2007 

 
 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 
 
 

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών:  
 
     1.   Εθνικό Τυπογραφείο 

(Για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄) 
 
    2. Όλες οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Σχεδιασµού & Ανάπτυξης των Περιφερειών 

 
    3.  ΕΛΚΕ 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Χρ. Φώλια 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµ. Κ. Κων/νου Μουσουρούλη 
4. Γραφείο Γεν. ∆/ντριας κας Μ. Μιχαλοπούλου  
5. ∆/νση Έγκρισης & Ελέγχου Ιδ. Επενδύσεων 

– Τµήµα Αξιολόγησης & Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων 
– Τµήµα Ελέγχου και Εκταµιεύσεων  
– Τµήµα Μελετών και Στατιστικής Τεκµηρίωσης 
– Τµήµα Ενηµέρωσης και Νοµικών Θεµάτων 
– Τµήµα Φορολογικών Ελέγχων 
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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  

 
 

 
 
 

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 

παραγωγικ
ή 

λειτουργία 

ΒΙΒΛΙΑ  
Β΄ΚΑΤΗΓ. 

ΒΙΒΛΙΑ 
 Γ’ ΚΑΤΗΓ 

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

 
 

Το Ενεργητικό λαµβάνεται από τον ισολογισµό της τελευταίας κλεισµένης 
διαχειριστικής χρήσης. 
Για το ∆είκτη 4 αν η επιχείρηση τηρεί βιβλία Β΄κατηγορίας αντί του Ενεργητικού 
χρησιµοποιείται ο Κύκλος Εργασιών. 
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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 στο ∆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            :   Χορηγούνται βαθµοί   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 

 

Σε περίπτωση που ο φορέας δραστηριοποιείται σε περισσότερους τοµείς βαθµολογείται µε 
βάση τον κύριο τοµέα δραστηριότητας Κύριος Τοµέας ∆ραστηριότητας θεωρείται ο Τοµέας µε 
τη µεγαλύτερη συµµετοχή στα έσοδα της επιχείρησης αθροιστικά κατά τις τελευταίες τέσσερις 
κλεισµένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Αντίστοιχα ορίζεται και ο Κύριος Κλάδος 
∆ραστηριότητας. 

Η κατάταξη των δραστηριοτήτων στους τοµείς για τους σκοπούς συµπλήρωσης του πεδίου 
αυτού γίνεται µε βάση τον κωδικό ΣΤΑΚΟ∆ 2003 στον οποίο αυτές εντάσσονται: 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΚΟ∆ 2003 

Πρωτογενής Από 01 έως 14 

∆ευτερογενής Από 15 έως 41 

Τουρισµός 53 

Υπηρεσίες Λοιποί 
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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 

 

 

Χορηγο
ύνται 

βαθµοί : 

 0 έως 3 

 

 

Χορηγο
ύνται 

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 
∆ΕΙΚΤΕΣ 

 
 

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 / Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 

(Τελευταίος Ισολογισµός) 

    

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

    

            Ρ ≥ 1,0         : Χορηγούνται βαθµοί - - - 1 
  1,00>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.  

Σε περίπτωση που ο φορέας δραστηριοποιείται σε περισσότερους τοµείς βαθµολογείται µε 
βάση τον κύριο τοµέα δραστηριότητας. Κύριος Τοµέας ∆ραστηριότητας θεωρείται ο Τοµέας µε 
τη µεγαλύτερη συµµετοχή στα έσοδα της επιχείρησης αθροιστικά κατά τις τελευταίες τέσσερις 
κλεισµένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Αντίστοιχα ορίζεται και ο Κύριος Κλάδος 
∆ραστηριότητας. 

Η κατάταξη των δραστηριοτήτων στους τοµείς για τους σκοπούς συµπλήρωσης του πεδίου 
αυτού γίνεται µε βάση τον κωδικό ΣΤΑΚΟ∆ 2003 στον οποίο αυτές εντάσσονται: 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΚΟ∆ 2003 

Πρωτογενής Από 01 έως 14 

∆ευτερογενής Από 15 έως 41 

Τουρισµός 53 

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

 
 
 

Χορηγούν
ται 

βαθµοί 
 

0 έως 4 

 
 
 

Χορηγού
νται 

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 
εξετάζονται οι παραπάνω δείκτες ως προς τα οικονοµικά µεγέθη της Μητρικής εταιρείας ή 
του Οµίλου  

(iii) Στην περίπτωση που στη διαδοχή συµµετοχών παρεµβάλλεται φυσικό πρόσωπο που ελέγχει 
κατά πλειοψηφία άλλη µητρική εταιρεία ή όµιλο µπορεί να βαθµολογείται 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 Ενεργητικό 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 προκειµένου 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 το µέτοχο 
ή έτερο ή 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 

 
 
 

Χορηγούντ
αι βαθµοί 

 

0 έως 5 

 
 
 

Χορηγούντ
αι βαθµοί 

 

0 έως 3 

 
 
 
 
 

Χορηγούντ
αι βαθµοί 

 

0 έως 1 

 
 
 
 
 

Χορηγούντ
αι 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). Στην 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 τους 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 επένδυσης 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 ποσό 

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 οποίο 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 

 

∆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 

i Πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδιασµού  
19. Ο βαθµός κατά τον 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 τη 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 τη 

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 
Μεσαίο 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 τη 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 δραστηριότητα 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 βάσει 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 τη 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 3ετίας για την πληρότητα των τουριστικών µονάδων του Νοµού 
εγκατάστασης της επένδυσης. Η τουριστική επένδυση χαρακτηρίζεται ότι 
περιλαµβάνεται σε: 
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- 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% 

 
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. 
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Πίνακας 3  

 
Βιωσιµότητα – Κερδοφορία της επιχείρησης µετά την επένδυση 
 
Εξετάζεται και αξιολογείται κατ΄ αρχάς η δυνατότητα παραγωγής των 
προβλεποµένων προϊόντων ή υπηρεσιών µε βάση τον τεχνικό σχεδιασµό 
(προτεινόµενες εγκαταστάσεις και µηχανήµατα), την ύπαρξη της αναγκαίας 
τεχνογνωσίας και την εξασφάλιση των συντελεστών παραγωγής.  
 
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι παραπάνω 
προϋποθέσεις, η επένδυση στο στοιχείο αυτό βαθµολογείται µε µηδέν και 
δεν εξετάζεται περαιτέρω ως προς το στοιχείο αυτό. 
 
Καταρτίζεται ο προβλεπόµενος “Λογαριασµός Εκµετάλλευσης” και ο πίνακας 
“Ροές Κεφαλαίων (Εισροές - Εκροές)”, του συνόλου της επιχείρησης 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 
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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 πέραν της 
5ετίας έως και 10 έτη και υπολογίζεται ο δείκτης IRR για χρονική περίοδο 
υπολογισµών 10 έτη. 
 

Περίπτωση 2η : Η νέα επένδυση 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 φύσεώς της δεν επιφέρει αύξηση των ταµειακών ροών της 
επιχείρησης λόγω αύξησης των εσόδων ή µείωσης 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), µπορεί να λαµβάνεται χρονικό διάστηµα 
υπολογισµών για τον δείκτη IRR µικρότερο της 10ετίας µε κατώτερο όριο την 5ετία.  
 

 


