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Εγκύκλιος  

 

Οδηγίες για την διαδικασία εφαρµογής της υπ΄ αριθµ. 8356/3-3-

2005 απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών περί 

¨Στοιχείων αξιολόγησης, λειτουργία, βαθµολόγηση, αριθµός και 

τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών 

σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004¨.    

 

1. Θεσµικό πλαίσιο.  

 

1.1.  Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 3299/2004  η υπαγωγή των 

επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόµου 

γίνεται µε συγκεκριµένα κριτήρια που περιγράφονται στην παράγραφο 

αυτή ενώ “ µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 

καθορίζονται η βαθµολόγηση, ο αριθµός και ο τρόπος εφαρµογής των εν 

λόγω κριτηρίων…. ”.   

 

Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ΄ αριθµ. 

8356/3-3-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών περί 

¨Στοιχείων αξιολόγησης, λειτουργία, βαθµολόγηση, αριθµός και τρόπος 

εφαρµογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις 

διατάξεις του Ν. 3299/2004”.    
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1.2.  Επίσης σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της υπ αριθµ. 

8352/3-3-2005  Υπουργικής απόφασης περί  “Καθορισµού των 

δικαιολογητικών και των τεχνοοικονοµικών στοιχείων για την ενίσχυση των 

επενδυτικών σχεδίων µε τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης 

χρηµατοδοτικής  µίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της 

δηµιουργούµενης απασχόλησης …. ”, µεταξύ των γενικών δικαιολογητικών 

που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του φορέα της επένδυσης 

περιλαµβάνεται και Ειδικό παράρτηµα µε αναλυτική περιγραφή, στοιχεία 

και δικαιολογητικά που θα τεκµηριώνουν την βαθµολογία της επενδυτικής 

πρότασης.   

 

1.3 Σηµειώνεται ακόµη ότι βάσει του άρθρου  7 παρ. 21 του Ν. 3299/2004 

¨για την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης, 

ελέγχου των επενδύσεων προβλέπεται η λειτουργία πληροφοριακού 

συστήµατος παρακολούθησης των επενδύσεων εγκατεστηµένο στους κατά 

τόπους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες,  οι οποίες και υποχρεούνται να 

καταγράφουν τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται µε την 

υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος  Νόµου ¨.   

 

2. Εφαρµογή Πληροφοριακού Συστήµατος Βαθµολόγησης 

Επενδυτικών Προτάσεων βάσει των Κριτηρίων  του Ν. 3299/2004 .  

 

2.1.  Για την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο του ανωτέρω προβλεπόµενου Πληροφοριακού Συστήµατος, 

ηλεκτρονική εφαρµογή “Βαθµολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων βάσει των 

Κριτηρίων  του Ν. 3299/2004”  στην οποία εισάγονται τα πρωτογενή 

στοιχεία και εξ αυτών παράγεται η Βαθµολογία κάθε επένδυσης. Στην 

συγκεκριµένη εφαρµογή  περιλαµβάνονται επίσης υπό µορφή σχολίων σε 

κάθε πεδίο, οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής των 

κριτηρίων αξιολόγησης. 

 

2.2. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων προκειµένου να υποβάλλουν την 

αίτησή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να δηµιουργήσουν 

προηγουµένως, στο Πληροφοριακό Σύστηµα, το φύλλο βαθµολογίας και 

στη συνέχεια να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά, ενώ την αναφορά 

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ» που παράγεται 

από αυτό οφείλουν να την συµπεριλάβουν στον υποβαλλόµενο φάκελο, ως 
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συµπλήρωµα του Ειδικού Παραρτήµατος της παρ 4 του άρθρου 1 της υπ 

αριθµ. 8352/3-3-2005 Υπουργικής Απόφασης . 

 

2.3. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες εφαρµογής του νόµου 3299/2004 κατά την 

εξέταση των υποβαλλόµενων επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει αντίστοιχα 

να δηµιουργούν στο Πληροφοριακό Σύστηµα τα φύλλα βαθµολογίας, βάσει 

των κριτηρίων αξιολόγησης ( υπ΄ αριθµ. 8356/3-3-2005 απόφαση ),   και 

στη συνέχεια να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά, ενώ η αναφορά 

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ» που παράγεται 

από αυτό θα επισυνάπτεται στο Εισηγητικό Σηµείωµα της Αξιολόγησης για 

την κάθε επένδυση.  

 

Αντίστοιχη αναφορά θα πρέπει να περιλαµβάνεται και στα Πρακτικά της 

Γνωµοδοτικής Επιτροπής. 

 

2.4.  Τα φύλλα βαθµολογίας στο Πληροφοριακό Σύστηµα ταυτοποιούνται 

µε βάση µοναδιαίο κωδικό (ID) που χορηγείται αυτόµατα κατά τη 

δηµιουργία αυτών, ο οποίος  εµφανίζεται και επί των παραγοµένων κατά τα 

ανωτέρω  αναφορών. 

 

2.5. Το Πληροφοριακό Σύστηµα και ειδικότερα η ηλεκτρονική εφαρµογή  

“Βαθµολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων βάσει των Κριτηρίων  του Ν. 

3299/2004” είναι προσβάσιµο στο διαδίκτυο  (Internet), στη διεύθυνση  

www.ependisis.gr  ή µέσω της ιστοσελίδας του “Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών / Νέος Επενδυτικός  Νόµος (Αναπτυξιακός) / Νόµος 

3299/2004 και η χρήση του καθίσταται  κατά τα ανωτέρω υποχρεωτική 

τόσο από τους φορείς που υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις για υπαγωγή 

στα κίνητρα του Νόµου όσο και από τις από τις Υπηρεσίες που εξετάζουν 

και αξιολογούν αυτές.  

 

2.6. Αρµόδια για τη διαχείριση του εν λόγω Πληροφορικού Συστήµατος  

είναι η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών.  

O Γενικός Γραµµατέας 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

 

 
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
1.  Όλες οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Σχεδιασµού και Ανάπτυξης  

των Περιφερειών της χώρας  
 
2.  Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων ( ΕΛ.Κ.Ε.)  

 
Κοινοποίηση  

Υπουργείο Ανάπτυξης, Μεσογείων 119 
Α’ Γενική ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικής Πολιτικής και Εποπτείας Φορέων 
∆ιεύθυνση Βιοµηχανικών Επενδύσεων 
 

 

ΕΕσσωωττεερριικκήή  δδιιααννοοµµήή    
  

11..  ΓΓρρααφφεείίοο  ΥΥπποουυρργγοούύ  κκ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΑΑλλοογγοοσσκκοούύφφηη  
22..  ΓΓρρααφφεείίοο  ΥΥφφυυπποουυρργγοούύ  κκ..  ΧΧρρήήσσττοουυ  ΦΦώώλλιιαα  
33..  ΓΓρρααφφεείίοο  ΓΓεεννιικκοούύ  ΓΓρρααµµµµααττέέαα  κκ..  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΜΜοουυσσοουυρροούύλληη  
44..  ΓΓρρααφφεείίοο  ΓΓεεννιικκήήςς  ∆∆ιιεευυθθύύννττρριιααςς  κκααςς  ΜΜάάννττωωςς  ΜΜιιχχααλλοοπποούύλλοουυ  
55..  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΈΈγγκκρριισσηηςς  κκααιι  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΙΙδδιιωωττιικκώώνν  ΕΕππεεννδδύύσσεεωωνν  

--  ΤΤµµήήµµαα  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηηςς    κκααιι  ΈΈγγκκρριισσηηςς  ΕΕππεεννδδυυττιικκώώνν  ΣΣχχεεδδίίωωνν  
--  ΤΤµµήήµµαα  ΕΕλλέέγγχχοουυ  κκααιι  ΕΕκκττααµµιιεεύύσσεεωωνν  
--  ΤΤµµήήµµαα  ΜΜεελλεεττώώνν  κκααιι  ΣΣττααττιισσττιικκήήςς  ΤΤεεκκµµηηρρίίωωσσηηςς  
--  ΤΤµµήήµµαα  ΕΕννηηµµέέρρωωσσηηςς  κκααιι  ΝΝοοµµιικκώώνν  ΘΘεεµµάάττωωνν  
--  ΤΤµµήήµµαα  ΦΦοορροολλοογγιικκώώνν  ΚΚιιννήήττρρωωνν  

66..  ΓΓρρααφφεείίοο  ΕΕννηηµµέέρρωωσσηηςς  ΠΠοολλίίττηη  


