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ΠΡΟΣ 

Ως Πίνακα Αποδεκτών 

   

Α  Π Ο Φ Α Σ Η 

                                                                                                                                                                                                                             
Προκήρυξη Προγράµµατος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό  

καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ∆ικτύωσης του νόµου 3908/2011, 
για το έτος 2011. 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  των άρθρων 2 παρ. 4, 9 παρ. 3, 10 παρ. 2 και 13 παράγραφους  1 περ. δ, 5 και 6 του  

ν.3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την 

Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α- 8). 

 

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη 

ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 

87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία). 

 

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε 

το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α-98). 

 

4.   Τις διατάξεις του Π.∆. 178/2000 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» 

(Α-165). 
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5. Το άρθρο 4 του Π.∆. 65/2011 «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και 

Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον 

Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς» (Α-

147). 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 110/2011 «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α-243). 

7. Την υπ’ αριθµ. 51116/3184/25-11-2011 απόφαση περί «Ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (Β-2741). 

8. Την υπ΄αριθµ. 17296/19-04-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισµός του ποσού της επιχορήγησης, 

της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την 

ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής 

συνοχής, των µεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηµατικότητας των νέων και της 

συνέργειας και της δικτύωσης του νόµου 3908/2011 για το  έτος 2011» (Β-653).  

 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισµού 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Ά ρ θ ρ ο   1 

Πεδίο εφαρµογής 

 

1. Στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ∆ικτύωσης του άρθρου 13 του νόµου 

3908/2011 εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήµατα συνέργειας και 

δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραµµάτων – κοινών δράσεων, οι οποίες  

µεµονωµένες ή συνδυαστικά, 

i. είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, 

ii. είτε αξιοποιούν υποδοµές που δηµιουργούνται µε εθνική και κοινοτική χρηµατοδότηση, 

iii. ή συντελούν στην προσαρµογή στο σύγχρονο οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον 

συγκεκριµένων και γεωγραφικά προσδιορισµένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και 

υπηρεσιών. 

2. Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στα σχήµατα συνέργειας – δικτύωσης οφείλουν να έχουν 

ως κύριο αντικείµενο δραστηριότητας τοµείς ή κλάδους της Οικονοµίας που ενισχύονται 
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σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3908/2011 ή περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας 

απόφασης.   

Οι επιχειρήσεις αυτές είναι δυνατόν να ανήκουν: 

i. σε διαφορετικούς κλάδους, που ενσωµατώνουν υποστηρικτικές και συµπληρωµατικές 

στην παραγωγική αλυσίδα τους υπηρεσίες, ή 

ii. σε διαφορετικούς κλάδους αλλά στην ίδια παραγωγική αλυσίδα ή 

iii. στον ίδιο κλάδο. 

 

3. Τα σχήµατα συνέργειας – δικτύωσης λειτουργούν υπό µορφή Κοινοπραξίας και απαρτίζονται 

από  

− δέκα (10) τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν 

στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νοµό Θεσσαλονίκης ή 

− πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν 

στους λοιπούς νοµούς της Επικράτειας. 

Σε περίπτωση που οι κοινές δράσεις αναπτύσσονται σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, ο 

ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός συµµετεχόντων στην Κοινοπραξία προσδιορίζεται κατά 

αντιστοιχία των ανωτέρω δύο περιπτώσεων  µε βάση τους Νοµούς στους  οποίους  υλοποιείται  

το µεγαλύτερο τµήµα των επενδυτικών δαπανών ήτοι δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του 

επιλέξιµου κόστους. 

 

4. Στην Κοινοπραξία που υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο δύνανται να συµµετέχουν και 

επιχειρήσεις των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

5. ∆υνατότητα συµµετοχής στην Κοινοπραξία, µε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%), έχουν 

και ηµεδαπά ή αλλοδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Ερευνητικοί Φορείς και Νοµικά 

Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου. Στην Κοινοπραξία δύνανται να συµµετέχουν µε ποσοστό έως 10%  

και Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, όπως Επιµελητήρια, ο Οργανισµός Προώθησης 

Εξαγωγών, κ.ά.  

 

6. Στην περίπτωση που το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο συνίσταται στην υλοποίηση κοινής 

υποδοµής, οι επιχειρήσεις-µέλη της Κοινοπραξίας, οφείλουν, εφόσον αυτό υπαχθεί, να 

συστήσουν εµπορική εταιρεία ή συνεταιρισµό µε µετόχους – εταίρους τα µέλη της Κοινοπραξίας, 

εντός της προθεσµίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής. Η εταιρεία ή ο συνεταιρισµός θα 

συνιστά εφεξής το φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.  

 

7. Για τον προσδιορισµό του µεγέθους του φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

λαµβάνονται υπόψη οι ρυθµίσεις του Παραρτήµατος I του Γενικού Κανονισµού απαλλαγής κατά 

κατηγορία.   
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8. Οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης 

Αυγούστου 2008 (Γενικός Κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία). Ειδικότερα το 

υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να πληροί εναλλακτικά  ή συνδυαστικά είτε τους 

ειδικούς όρους για επενδυτικές ενισχύσεις και τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης των 

Ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα για Επενδύσεις και Απασχόληση (άρθρο 13 του 

Κανονισµού) όπως εξειδικεύονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας απόφασης, ή   τους όρους 

για τη χορήγηση δαπανών για συµβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ (άρθρο 26 του 

Κανονισµού),  για συµµετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρο 26 του Κανονισµού),  για δαπάνες για 

σχέδια έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 31 του Κανονισµού) και δαπάνες για σχέδια έρευνας και 

ανάπτυξης, καθώς και για δαπάνες δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ (άρθρο 31 

του Κανονισµού) 

 

 

Άρθρο 2 

Ενισχυόµενα επενδυτικά σχέδια 

 

Τα ενισχυόµενα επενδυτικά σχέδια περιλαµβάνουν κοινές δράσεις σε συνάφεια ή προς 

εξυπηρέτηση και υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τα 

σχήµατα συνέργειας - δικτύωσης, όπως ενδεικτικά: 

 

   i.    κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό παραγωγής, προµήθεια ή παροχή κοινών υπηρεσιών 

ii. δράσεις ελέγχου ποιότητας, 

iii. δράσεις αποθήκευσης, δικτύων διανοµής, δικτύων προµηθειών, διακίνησης, έκθεσης και 

πώλησης εµπορευµάτων ή παροχής υπηρεσιών, 

iv. κοινό εµπορικό σήµα και σύστηµα διαδικτυακού εµπορίου,  

v. κοινή πιστοποίηση και σήµα ποιότητας, 

vi. συνδυαστικές δράσεις στους επιλέξιµους τοµείς και κλάδους της οικονοµίας.   

 

 

Άρθρο 3 

Ενισχυόµενες δαπάνες 

 

1. Οι ενισχύσεις που παρέχονται στα σχήµατα συνέργειας και δικτύωσης για την υλοποίηση των 

επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς της παρούσας απόφασης αφορούν 

τις ακόλουθες δαπάνες:  

 

α. Υλικά περιουσιακά στοιχεία, και ειδικότερα: 

• Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισµό ή την αγορά κτιριακών 

εγκαταστάσεων και των συνδεδεµένων µε αυτές ειδικών και βοηθητικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, 
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• Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού 

εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των 

µεταφορικών µέσων εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της µονάδας και 

εξυπηρετούν τη λειτουργία της, 

• Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 

µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση,  

 

β. Άυλα περιουσιακά στοιχεία, που συνίστανται στην απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που 

προκύπτουν από τη µεταφορά τεχνολογίας, µέσω της απόκτησης δικαιωµάτων 

ευρεσιτεχνίας, αδειών εκµετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή µη νοµικά κατοχυρωµένων 

τεχνικών γνώσεων.  

 

2. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει έργα για συµβουλευτικές υπηρεσίες 

σε ΜΜΕ και συµµετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις, για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµία, 

επιλέξιµες για ενίσχυση είναι, κατά περίπτωση, και οι κάτωθι κατηγορίες δαπανών: 

γ. Το κόστος των συµβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς 

συµβούλους προς ΜΜΕ, εφόσον δεν αποτελούν συνεχόµενη ή περιοδική 

δραστηριότητα ούτε συνδέονται µε τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες των 

επιχειρήσεων, 

δ. Το κόστος µίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για την πρώτη 

συµµετοχή ΜΜΕ σε συγκεκριµένη έκθεση, 

ε. Έργα και προγράµµατα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας, και ειδικότερα  η 

εφαρµοσµένη έρευνα ή πειραµατική ανάπτυξη και  απόκτηση και επικύρωση 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας όπως 

ορίζονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθµ. 17297/19-4-2011 απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προϋποθέσεις, περιορισµοί και 

εξειδίκευση των ενισχυόµενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται 

στις διατάξεις του ν. 3908/2011» (Φ.Ε.Κ. 653/Β΄/20-4-2011),  

 
3. Για την έναρξη υλοποίησης των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις της παραγράφου 2 α του άρθρου 8 του ν. 3908/2011. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   4 

Είδος, ανώτατα ποσά και ποσοστά ενισχύσεων 

 

1. Είδη Ενισχύσεων. Στα ειδικά επενδυτικά σχέδια της Συνέργειας και ∆ικτύωσης παρέχονται 

τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 
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α. Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο χρηµατικού ποσού για 

την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών, και 

β. Ενίσχυση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο 

τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης κτιριακών και λοιπών 

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής, και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί των εκάστοτε 

καταβαλλόµενων δόσεων,  

 

2. Ποσοστά Ενισχύσεων.  

 

α. Για επενδυτικά σχέδια µε δαπάνες που υπάγονται στις ενισχύσεις περιφερειακού 

χαρακτήρα του Γενικού Κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία, παρέχονται τα ποσοστά 

ενισχύσεων, όπως καθορίζονται στις παραγράφους 5, 12 και 13 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 

µε τη µορφή επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

 

β. Για επενδυτικά σχέδια µε δαπάνες που υπάγονται στις ενισχύσεις για συµβουλευτικές 

υπηρεσίες σε ΜΜΕ και συµµετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις, παρέχονται τα ποσοστά ενισχύσεων, 

όπως καθορίζονται στις παραγράφους 5, 12 και 13 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011  µε τη 

µορφή επιχορήγησης Το ποσοστό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των 

επιλέξιµων δαπανών.  

 

γ. Για επενδυτικά σχέδια µε δαπάνες που υπάγονται στις ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και 

ανάπτυξης, παρέχονται τα ποσοστά ενισχύσεων, όπως καθορίζονται στις παραγράφους 5, 12 και 

13 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 µε τη µορφή επιχορήγησης ή και επιδότησης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης .  Το ποσοστό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει 

i. στις ενισχύσεις για εφαρµοσµένη έρευνα, το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των 

επιλέξιµων δαπανών, προσαυξανόµενο κατά δέκα (10) εκατοστιαίες µονάδες για µεσαίες 

επιχειρήσεις και είκοσι (20) εκατοστιαίες µονάδες για µικρές επιχειρήσεις, αν η ενίσχυση 

χορηγείται σε ΜΜΕ, και 

ii. στις ενισχύσεις για απόκτηση και επικύρωση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων 

δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας από ΜΜΕ, το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των 

επιλέξιµων δαπανών για µεσαίες επιχειρήσεις και το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) 

των επιλέξιµων δαπανών για µικρές επιχειρήσεις. 

 

Ά ρ θ ρ ο   5 

Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 

 

1. Χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής 

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της Συνέργειας και 

∆ικτύωσης υποβάλλονται, για το έτος 2011, από 30η  Ιανουαρίου έως 30η Μαρτίου 2012. 
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2. Υπηρεσίες υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.  

 

Οι  αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων κατατίθενται :  

 

α. στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια, πλην 

των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής 

Μακεδονίας,  

β. στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του 

Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, για τις 

επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας.  

 

3. Περιεχόµενο επενδυτικών σχεδίων – Ελάχιστο/µέγιστο κόστος - Χρηµατοδοτικό 

Σχήµα. 

 

α. Τα υποβαλλόµενα επενδυτικά σχέδια, κατά το µέρος που υπάγεται στις Ενισχύσεις 

Περιφερειακού Χαρακτήρα για Επενδύσεις και Απασχόληση, πρέπει, ως προς το περιεχόµενό 

τους, να πληρούν τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011.  

 

β. Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες (200.000) 

ευρώ και το µέγιστο στα είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ. 

 

γ. Η χρηµατοδότηση του συµβατικού κόστους, κατά το ποσό που δεν καλύπτεται από 

επιχορήγηση, πραγµατοποιείται είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε µέσω εξωτερικής 

χρηµατοδότησης (δάνειο από χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, κ.λ.π.) Από το σύνολο του 

επενδυτικού σχεδίου, ποσό ίσο µε το 25% του επιλέξιµου κόστους δεν  πρέπει να περιλαµβάνει 

καµία κρατική ενίσχυση.  

Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής  θα πρέπει να τεκµηριώνεται από τουλάχιστον ένα 

µέλος της Κοινοπραξίας η δυνατότητα χρηµατοδότησης του επενδυτικού σχεδίου µε ίδια 

κεφάλαια ή και εξωτερική χρηµατοδότηση σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) του επιλέξιµου / ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου,.     

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο χρηµατοδοτηθεί και µε ιδία συµµετοχή κατά τα 

οριζόµενα στο νόµο 3908/2011 και το Π∆ 35/2011 παρέχονται επιπλέον βαθµοί στα κριτήρια 

αξιολόγησης.  

 

4. Χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.  
 

Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης πραγµατοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 

υπαγωγής. Στην περίπτωση κοινής υποδοµής, η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου νοείται η 
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ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου αυτού και η νόµιµη λειτουργία του. Στην περίπτωση που 

το επενδυτικό σχέδιο συνίσταται στην υλοποίηση επιµέρους δράσεων από καθένα µέλος της 

Κοινοπραξίας, η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θεωρείται ότι συντελέστηκε εφόσον 

ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο και πιστοποιείται η νόµιµη λειτουργία της επιµέρους δράσης 

και του τελευταίου µέλους της Κοινοπραξίας.  

Παρέχεται δυνατότητα παράτασης το ανώτατο µέχρι ένα (1) έτος, εφόσον µε την προσκόµιση 

των στοιχείων στην αρµόδια υπηρεσία τεκµαίρεται η υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του 

επενδυτικού σχεδίου. 

 

Ά ρ θ ρ ο   6 

∆ικαιολογητικά, προϋποθέσεις και κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων 
 

 

1. Τα δικαιολογητικά και τα τεχνοοικονοµικά στοιχεία που συνοδεύουν τις αιτήσεις για την 

υπαγωγή των σχηµάτων συνέργειας και δικτύωσης στο ειδικό καθεστώς της Συνέργειας και 

∆ικτύωσης καθορίζονται στο Παράρτηµα II, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.  

 

2. Οι προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου, η µη πλήρωση των οποίων επιφέρει 

τον αποκλεισµό του, είναι οι οριζόµενες στο άρθρο 9 του ν. 3908/2011, µε την επιφύλαξη των 

ειδικότερων ρυθµίσεων της παρούσης απόφασης.  

 

3. Κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις αξιολογείται και 

βαθµολογείται βάσει των κριτηρίων που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IΙΙ, το οποίο 

προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. Το σύνολο των 

βαθµών των κριτηρίων του Παραρτήµατος IΙΙ ανέρχεται στους 100 βαθµούς και η βάση ορίζεται 

στους 40 βαθµούς. 

     

Ά ρ θ ρ ο   7 

∆ιαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών 

σχεδίων 

 

Για την αξιολόγηση, έγκριση και τον έλεγχο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων της 

παρούσας απόφασης ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του Προεδρικού 

∆ιατάγµατος 33/2011 (Φ.Ε.Κ. 83/Α΄/14-4-2011). 
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Ά ρ θ ρ ο   8 

Καταβολή ενισχύσεων 

 

1. Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης, µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, προκαταβολής 

που ανέρχεται σε ποσοστό 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης, µε την προσκόµιση εγγυητικής 

επιστολής, προσαυξηµένης κατά 10% του ποσού της προκαταβολής, από τράπεζα που είναι 

εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος–µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η προκαταβολή αποτελεί µέρος τής συνολικά καταβαλλόµενης επιχορήγησης. 

 

2. Ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης πραγµατοποιείται κατ΄ αναλογία του άρθρου 1 του 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος 35/2011 (Α-88).   

 

 

Ά ρ θ ρ ο   9 

Αποχώρηση µέλους από την Κοινοπραξία 

 

Εάν, µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου, ορισµένο µέλος αποχωρήσει από την Κοινοπραξία, τότε υφίσταται είτε η 

δυνατότητα υποκατάστασης του µέλους αυτού από νέο µέλος το οποίο εισέρχεται στην 

Κοινοπραξία ή την εταιρία/συνεταιρισµό που θα συσταθεί από τα µέλη και θα υποκαταστήσει το 

εξερχόµενο µέλος σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτού, είτε τα εναποµείναντα µέλη 

της Κοινοπραξίας δύνανται να δηλώσουν από κοινού και αλληλεγγύως την ανάληψη των 

υποχρεώσεων του εξερχόµενου µέλους. Εναλλακτικά, τα εναποµείναντα µέλη της Κοινοπραξίας 

δύνανται να  προσκοµίσουν στην αρµόδια Υπηρεσία τροποποιηµένο κοινοπρακτικό έγγραφο στο 

οποίο θα δηλώνεται το µέλος της Κοινοπραξίας το οποίο θα αναλάβει το σύνολο των 

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του εξερχόµενου µέλους. Τα ανωτέρω τελούν υπό την 

προϋπόθεση της προηγούµενης έγγραφης έγκρισης εκ µέρους του αρµοδίου κατά περίπτωση 

οργάνου, και υπό την προϋπόθεση ότι το νέο µέλος ή τα εναποµείναντα µέλη αναλαµβάνουν 

την ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής.  

 

Ά ρ θ ρ ο   10  

 

Για τα λοιπά ζητήµατα που αφορούν την ενεργοποίηση του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης 

της Συνέργειας και ∆ικτύωσης εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις του νόµου 

3908/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου 

αυτού. 
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Ά ρ θ ρ ο   11 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

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

 

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

1.  Εθνικό Τυπογραφείο 

(Για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄). 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 

 
1. Γραφείο Υπουργού κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Αθανάσιου Μωραϊτη 
3.  Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεωργίου Πετράκου 

      4.  Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή κ. ∆ηµήτρη Βλάχου 
      5.  ∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων 

         Όλα τα Τµήµατα 
    6.  Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

ΤΟΜΕΙΣ Ή ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ∆ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΤΟΥ Ν. 

3908/2011)  

 

• 35.11.10.09 - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα. 
• 42 - Έργα πολιτικού µηχανικού. Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων και λιµενικών 

έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές. 
• 43 - Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες. 
• 45 - Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 
• 46 - Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και 

µοτοσικλετών. 
• 47 - Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 
• 56 - ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. 
• 69 - Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες. 
• 70 - ∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων - δραστηριότητες παροχής συµβουλών 

διαχείρισης. 
• 71 - Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών - τεχνικές δοκιµές 

και αναλύσεις. 
• 73 - ∆ιαφήµιση και έρευνα αγοράς. 
• 77 - ∆ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης. 
• 79 - ∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωµένων ταξιδιών και 

υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες. 
• 85 – Εκπαίδευση 
• 86 - ∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας. 
• 90 – ∆ηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.  
• 93 - Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας. 
• Οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό 

ξενοδοχειακών µονάδων πάσης φύσεως, δηλ. τόσο κάτω των τριών αστέρων (3*) όσο 
και άνω της κατηγορίας αυτής. 

 

Τοµείς/κλάδοι της οικονοµίας που παραµένουν εξαιρούµενοι: 
• 41 – Κατασκευές κτηρίων.  
• 60 – ∆ραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών.  
• 64 – ∆ραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.  
• 65 – Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταµεία, εκτός από την 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.  
• 66 – ∆ραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 

ασφαλιστικές δραστηριότητες.  
• 68 – ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας.  
• 75 – Κτηνιατρικές δραστηριότητες.  
• 78 – ∆ραστηριότητες απασχόλησης.  
• 80 – ∆ραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.  
• 81 – ∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.  
• 84 – ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.  
• 88 – ∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος.  
• 92 – Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα.  
• 94 – ∆ραστηριότητες οργανώσεων.  
• 96 – Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.  
• 97 – ∆ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.  
• 98 – ∆ραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή µη διακριτών 

αγαθών – και υπηρεσιών – για ίδια χρήση.  
• 99 – ∆ραστηριότητες εξωχώριων οργανισµών και φορέων.  
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ   

 

Ά ρ θ ρ ο  1 

Αιτήσεις, δηλώσεις και οικονοµοτεχνικά στοιχεία 

 

1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3908/2011 των Επενδυτικών Σχεδίων του καθεστώτος 

Συνέργειας και ∆ικτύωσης (άρθρο 13 παρ. 1 περ. δ) είναι απαραίτητη η υποβολή των 

ακόλουθων αιτήσεων, δηλώσεων και τεχνοοικονοµικών στοιχείων που παράγονται από το 

Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων-Επενδυτικός Νόµος (ΠΣΚΕ-Επ.) ή 

αναπτύσσονται βάσει σχετικών υποδειγµάτων. 

 

α) Αίτηση Υπαγωγής και Ειδικό Ερωτηµατολόγιο. 

 

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που είναι 

αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού Νόµου (www.ependyseis.gr). 

 

γ) Οικονοµοτεχνική µελέτη σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα 

του Επενδυτικού Νόµου (www.ependyseis.gr). 

 

δ) Στοιχεία τεκµηρίωσης του κόστους. 

Υποβάλλονται πίνακες ανάλυσης του κόστους, σε συσχετισµό µε πρωτότυπες προσφορές, για το 

σύνολο του κόστους  του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση 

καταγραφής των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών τεκµηρίωσης του κόστους. Επίσης σχέδια 

σύµβασης σε περίπτωση αγοράς - µεταφοράς τεχνολογίας, τεχνογνωσίας κ.λπ. 

 

ε) Στοιχεία τεκµηρίωσης της βαθµολογίας. 

Υποβάλλεται η αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα βαθµολογίας κριτηρίων καθώς και η αναφορά 

τεκµηρίωσης της βαθµολογίας, που παράγονται από το ΠΣΚΕ – Επ., µε επισυναπτόµενα τα 

σχετικά δικαιολογητικά. 

 

στ) ∆ήλωση για το χαρακτηρισµό µιας επιχείρησης ως πολύ µικρής ή µικρής (πρέπει 

να υποβληθεί τόσο για την Κοινοπραξία όσο και για καθένα από τα µέλη της 

Κοινοπραξίας). 

 

- Συµπληρωµένο σχετικό υπόδειγµα ∆ήλωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύµφωνα µε 

τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008,  
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- Στοιχεία του φορέα και των µετόχων-εταίρων αυτού για τεκµηρίωση των δηλωθέντων, όπως 

ειδικότερα προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήµατος της υπ’ αριθµ. 17303/19-4-2011 

απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισµός των 

δικαιολογητικών και των τεχνοοικονοµικών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής 

επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόµου 3908/2011» 

 

2. Η αίτηση υπαγωγής, το ειδικό ερωτηµατολόγιο, και η Υπεύθυνη ∆ήλωση  υπογράφονται από 

το νόµιµο εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας. Η ∆ήλωση που αφορά στο µέγεθος της επιχείρησης 

υποβάλλεται για την Κοινοπραξία από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτής και για το καθένα µέλος της 

Κοινοπραξίας από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.  

 

Ά ρ θ ρ ο 2 

∆ικαιολογητικά 

 

1. Για τα επενδυτικά σχέδια του προηγουµένου άρθρου υποβάλλονται και τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

α) Αποδεικτικό ∆.Ο.Υ. περί καταβολής του χρηµατικού ποσού (παραβόλου), όπως 

καθορίζεται στην υπ’ αριθµ. 17301 19-4-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισµός ύψους καταβολής χρηµατικού ποσού 

(παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του 

νόµου 3908/2011». 

 

β) Στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης ιδίων κεφαλαίων ή και της 

δυνατότητας εξωτερικής χρηµατοδότησης µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (25%) του συµβατικού κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 περ. β της παρούσας απόφασης. 

Στα στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης ιδίων κεφαλαίων και/ή της δυνατότητας 

εξωτερικής χρηµατοδότησης, ένα τουλάχιστον µέλος της Κοινοπραξίας οφείλει να τεκµηριώσει 

τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.    

 

γ) Ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης Κοινοπραξίας 

Στο ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης Κοινοπραξίας θα πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστον 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

- η έδρα της Κοινοπραξίας 

- το ποσοστό συµµετοχής και οι υποχρεώσεις καθενός εκ των µελών στην Κοινοπραξία 

- η εκπροσώπηση της κοινοπραξίας 

- ο σκοπός της Κοινοπραξίας, ο οποίος θα πρέπει να συνίσταται στην κατάθεση φακέλου για την 

ένταξη της Κοινοπραξίας στο καθεστώς ενίσχυσης της παρούσας και την ανάληψη υλοποίησης 

του επενδυτικού σχεδίου, σε περίπτωση υπαγωγής αυτού στις διατάξεις του παρόντος. 
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- η διάρκεια, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 έτη από τον χρόνο ολοκλήρωσης της 

επένδυσης.  

- δήλωση για την αλληλέγγυα ευθύνη τους για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, σε 

περίπτωση που αυτό υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος. 

 

δ) Σχέδιο σύµβασης σε περίπτωση που για το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο γίνεται 

χρήση χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

 

ε) Στοιχεία για τη νόµιµη υπόσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων-µελών της 

Κοινοπραξίας (προσκοµίζονται από καθένα εκ των µελών της Κοινοπραξίας). 

(1) Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασής της (τελευταίο καταστατικό ή έναρξη 

επιτηδεύµατος προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις). 

 

στ) Στοιχεία φερεγγυότητας (προσκοµίζεται από καθένα µέλος της Κοινοπραξίας). 

(1) Φορολογική ενηµερότητα 

(2) Ασφαλιστική ενηµερότητα 

(3) Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριµήνου 

(4) Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολής αίτησης για θέση σε 

αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριµήνου. 

 

ζ) Στοιχεία τεκµηρίωσης της διαθεσιµότητας του τόπου εγκατάστασης για 

επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε µισθωµένο 

χώρο (γήπεδο ή ακίνητο). 

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε νέο ιδιόκτητο χώρο, τίτλο κυριότητας και πράξη µεταγραφής 

αυτού (αρκεί ο τίτλος κυριότητας να υπάρχει σε ορισµένο µέλος της κοινοπραξίας, µε 

ταυτόχρονη δέσµευση αυτού να το εισφέρει στη νέα εταιρία που θα δηµιουργηθεί). 

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε µη ιδιόκτητο χώρο, σύµβαση µίσθωσης ή δήλωση ιδιοκτήτη 

(ιδιωτικού ή δηµόσιου φορέα) για την πρόθεση πώλησης ή µίσθωσης για το σκοπό της 

επένδυσης και µε αναφορά στους όρους αυτής. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Β.Ε.ΠΕ ή Ζώνη Καινοτοµίας, συµβόλαιο αγοράς ή βεβαίωση του 

αρµόδιου φορέα διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεσης οικοπέδου ή ακινήτου. 

 

η) Τεκµηρίωση χαρακτήρα κινήτρου (για µεγάλες επιχειρήσεις) 

Εάν φορέας του επενδυτικού σχεδίου ή τµήµατος αυτού είναι Μεγάλη επιχείρηση θα πρέπει 

επιπρόσθετα, µε την υποβολή της αίτησής τους, να προσκοµίζουν έγγραφα από τα οποία να 

τεκµηριώνεται ο χαρακτήρας κινήτρου της αιτούµενης ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων 

τους, βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 2 β του άρθρου 8 του ν. 3908/2011. 
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Ά ρ θ ρ ο  3  

∆ικαιολογητικά για επενδυτικά σχέδια στον τοµέα της µεταποίησης  και εµπορίας 

γεωργικών προϊόντων 

 

Για επενδυτικά σχέδια της υπ’ αριθµ. 31054/12.7.2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινής 

υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2α του νόµου 

3299/2004 και διατηρείται σε ισχύ σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 16 

του νόµου 3908/2011, τα οποία ενισχύονται µε το παρόν καθεστώς, ήτοι για τα επενδυτικά 

σχεδία µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων (άρθρο 2, παράγραφοι 2.2. και 2.3. της 

ως άνω απόφασης), και µέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 

του νόµου 3908/2011 κοινής υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται τα Ειδικά δικαιολογητικά 

που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 4α της απόφασης αυτής. 

 

Ά ρ θ ρ ο  4 

Εγκρίσεις ή άδειες για την έναρξη εργασιών 

 

Οι φορείς όλων των επενδυτικών σχεδίων υποχρεούνται να µεριµνήσουν για την απόκτηση από 

τους αρµόδιους φορείς των κατά περίπτωση απαιτούµενων για την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου εγκρίσεων ή αδειών (ίδρυσης, εγκατάστασης, εκµετάλλευσης, σκοπιµότητας, 

καταλληλότητας, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κ.λπ.), οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείµενο 

πιστοποίησης κατά τον έλεγχο υλοποίησης αυτού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 

παρ. 2 της παρούσας απόφασης.  

 

 

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΦ-ΓΣΥ



 17 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ  
ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 ΤΟΥ Ν. 3908/2011 
 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

∆είκτες 

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Οµάδα α Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης του Σχήµατος Συνέργειας και ∆ικτύωσης  0-30 

Κριτήριο αα Συµµετοχή   Επιχειρήσεων  στην Κοινοπραξία  0-10 

∆είκτης 1  Αριθµός Επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία ( ΕΚ) 0-8 

ΕΚ  >20  χορηγούνται βαθµοί      8 

20≥  ΕΚ ≥  10 χορηγούνται βαθµοί 5 

Περίπτωση που τµήµα των επενδυτικών 
δαπανών που υπερβαίνει το 50% του 
επιλέξιµου κόστους υλοποιείται στην 
Περιφέρεια Αττικής ή και το Νοµό 
Θεσσαλονίκης  10 >ΕΚ χορηγούνται βαθµοί 0 

ΕΚ  >10 χορηγούνται βαθµοί      8 

10≥  ΕΚ ≥  5 χορηγούνται βαθµοί 5 

 

Περίπτωση που τµήµα των επενδυτικών 
δαπανών που υπερβαίνει το 50% του 
επιλέξιµου κόστους υλοποιείται στην υπόλοιπη 
Επικράτεια  5 > ΕΚ χορηγούνται βαθµοί 0 

∆είκτης 2 Αριθµός Επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία και έχουν  απασχόληση άνω 
των 50 εργαζοµένων ή /και  κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ.  Ευρώ  

Για την απασχόληση λαµβάνονται  υπόψη οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας υπολογιζόµενοι σε  
ΕΜΕ  

Τα µεγέθη απασχόλησης και κύκλου εργασιών αφορούν την τελευταία  κλεισµένη διαχειριστική χρήση.  

Σε περίοδο υπερ-δωδεκάµενης χρήσης λαµβάνονται τα στοιχεία του τελευταίου 12µηνου της σχετικής περιόδου.  

Σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί κατά τη τρέχουσα διαχειριστική περίοδο αλλά δεν έχει καµιά κλεισµένη πλήρη 
διαχειριστική χρήση τα εν λόγω µεγέθη µπορούν   να υπολογισθούν µε βάση τα υφιστάµενα απολογιστικά ά στοιχεία 
αναγόµενα σε ετήσια βάση 

0-2 

 Αριθµός Επιχειρήσεων µε τα ανωτέρω χαρακτηριστικά >2 χορηγούνται βαθµοί      2 

 Αριθµός Επιχειρήσεων µε τα ανωτέρω χαρακτηριστικά  1 έως 2  χορηγούνται βαθµοί 1 

 Καµία επιχείρηση µε ανωτέρω χαρακτηριστικά  χορηγούνται βαθµοί 0 

Κριτήριο αβ Κύκλος εργασιών  του Σχήµατος  Συνέργειας και ∆ικτύωσης  0-3 
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∆είκτης 3 Μέσος όρος τελευταίας τριετίας του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που 
συµµετέχουν στην Κοινοπραξία( ΚΕ) 

0-3 

 

 

Για κάθε επιχείρηση (ν) που συµµετέχει στην Κοινοπραξία λαµβάνεται ο µέσος όρος του  κύκλου εργασιών (Κν) για τις τρεις τελευταίες πλήρεις κλεισµένες 
διαχειριστικές χρήσεις αυτής.   Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λιγότερο από τρεις πλήρεις κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις λαµβάνεται  ο µέσος όρος του 
κύκλου εργασιών  των πλήρων κλεισµένων διαχειριστικών χρήσεων.  

Σε περίπτωση  υπερδωδεκάµηνων κλεισµένων διαχειριστικών χρήσεων γίνεται διαχωρισµός του κύκλου εργασιών στις αντίστοιχες δύο διαχειριστικές περιόδους.  

Σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί παραγωγικά κατά τη τρέχουσα διαχειριστική περίοδο αλλά δεν έχει καµιά κλεισµένη καµία πλήρη διαχειριστική χρήση, 
εκτιµάται µε βάση το απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητάς της ο προβλεπόµενος  ετήσιος κύκλος εργασιών.   

Ο µέσος όρος τελευταίας τριετίας του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία ΚΕ υπολογίζεται ως  ΚΕ = Σ (Κν Χ ποοστό 
συµµετοχής της επιχείρησης στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου)  

 ΚΕ > 4 εκατ  €   Χορηγούνται βαθµοί      3 

 4 εκατ  €  ≥ ΚΕ >2 εκατ  €   Χορηγούνται βαθµοί      2 

 2 εκατ  €  ≥ ΚΕ ≥1 εκατ  €   Χορηγούνται βαθµοί      1 

            1 εκατ  € > ΚΕ                    Χορηγούνται βαθµοί      0 

Κριτήριο αγ ∆ιακλάδωση – ∆ιάρθρωση  Συνεργασίας  0-9 

∆είκτης4 Συµµετοχή επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων που ενσωµατώνουν υποστηρικτικές 
και συµπληρωµατικές στην παραγωγική αλυσίδα τους  υπηρεσίες.  

Σχετικά µε τον ορισµό των κλάδων δραστηριόυητας κάθε επιχείρησης ισχύουν τα αναφερόµενα στο ∆είκτη 4. 

0-4 

 Στην κοινοπραξία συµµετέχουν επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων που ενσωµατώνουν 
υποστηρικτικές και συµπληρωµατικές υπηρεσίες και εντάσσονται σε περισσότερους από 2 

διαφορετικούς κλάδους (ΚΑ∆) χορηγούνται βαθµοί 4 

 Στην κοινοπραξία συµµετέχουν επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων που ενσωµατώνουν 
υποστηρικτικές και συµπληρωµατικές υπηρεσίες και εντάσσονται µέχρι και σε 2 διαφορετικούς 

κλάδους (ΚΑ∆) χορηγούνται βαθµοί 2 

 ∆εν ισχύει καµία από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις χορηγούνται βαθµοί      0 

∆είκτης 5 Συµµετοχή επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων που ανήκουν στη ίδια παραγωγική 
αλυσίδα   

Οι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας προσδιορίζονται βάσει τις «Εθνικής Ονοµατολογίας Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων – 
Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας 2008  σε διψήφιο επίπεδο ταξινόµησης (διψήφιοι ΚΑ∆). Για κάθε επιχείρηση λαµβάνεται υπόψη 
η οικονοµική δραστηριότητα τις που σχετίζεται µε τις σκοπούς δηµιουργίας του Σχήµατος Συνέργειας – ∆ικτύωσης.   

0-4 

 Στην Κοινοπραξία συµµετέχουν επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην ίδια 
παραγωγική αλυσίδα οι οποίες εντάσσονται σε  περισσότερους από δύο (2) διαφορετικούς  
κλάδους (διψήφιους ΚΑ∆) χορηγούνται βαθµοί      4 

 Στην Κοινοπραξία συµµετέχουν επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην ίδια 
παραγωγική αλυσίδα οι οποίες εντάσσονται µέχρι και σε δύο (2) διαφορετικούς κλάδους 
(διψήφιους ΚΑ∆) χορηγούνται βαθµοί      2 
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 ∆εν ισχύει καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις χορηγούνται βαθµοί      0 

∆είκτης 6  Συµµετοχή επιχειρήσεων του ιδίου κλαδου   0-1 

 Στην κοινοπραξία συµµετέχουν επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου και εντάσσονται σε κοινό ΚΑ∆  χορηγούνται βαθµοί      1 

    

Κριτήριο αδ Συνεργασία µε Εγχώριους και ∆ιεθνείς Φορείς  Έρευνας και Καινοτοµίας 0-4 

∆είκτης 7 Αριθµός επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία και έχουν ερευνητικές 
συνεργασίες ήτοι  συνεργασίες µε Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα κατά την 
τελευταία πενταετία (ΕΕΣ)  

Η ύπαρξη της ανωτέρω συνεργασίας πρέπει να αποδεικνύεται µε σύναψη παρελθούσας  ή τρέχουσας συµφωνίας  και 
επίσηµα παραστατικά υλοποίησης αυτής.  

0-4 

 ΕΕΣ < 0  χορηγούνται βαθµοί 0 

 ΕΕΣ =1 χορηγούνται βαθµοί 2 

 ΕΕΣ ≥ 2 χορηγούνται βαθµοί 4 

Κριτήριο αε Γεωγραφική Συγκέντρωση Σχήµατος Συνέργειας - ∆ικτύωσης 0-4 

∆είκτης 8 Ποσοστό  επιχειρήσεων- µελών της Κοινοπραξίας επί του συνολικού αριθµού των 
επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε αυτήν, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες  
στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια. (ΕΓΠ) 

Λαµβάνεται υπόψη η γεωγραφική περιφέρεια στην οποία ο εν λόγω δείκτης έχει τη µεγαλύτερη τιµή.  

0-4 

 ΕΓΠ ≥ 80% χορηγούνται βαθµοί 4 

 80%> ΕΓΠ ≥ 60% χορηγούνται βαθµοί 2 

 60%> ΕΓΠ  χορηγούνται βαθµοί 0 

Οµάδα β Κριτήρια Ποιότητας και Βιωσιµότητας του Επενδυτικού Σχεδίου  3-46 

Κριτήριο βα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της πρότασης   1-6 

∆είκτης 9 Ποιότητα επενδυτικού σχεδίου  

Η ποιότητα του επενδυτικού σχεδίου αξιολογείται λαµβάνοντας υπόψη τα  ποιοτικά χαρακτηριστικά της υποβληθείσας 
πρότασης  που αφορούν  την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας για τη δηµιουργία του σχήµατος συνεργασίας – δικτύωσης 
και την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, το βαθµό των συνεργειών που θα αναπτυχθούν, την πρωτοτυπία της 
επενδυτικής ιδέας, τα αναµενόµενα οφέλη πέρα  για τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν και τις προοπτικές για περεταίρω 
ανάπτυξη και την περαιτέρω διεύρυνση του σχήµατος  

1-6 

 Πολύ υψηλή  χορηγούνται βαθµοί 6 

 Υψηλή  χορηγούνται βαθµοί 5 

 Αρκετά υψηλή  χορηγούνται βαθµοί 4 
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 Μέτρια  χορηγούνται βαθµοί 3 

 Χαµηλή  χορηγούνται βαθµοί 2 

 Πολύ χαµηλή  χορηγούνται βαθµοί 1 

Κριτήριο ββ Οικονοµικοί δείκτες  επενδυτικού σχεδίου 1-10 

∆είκτης 10 Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης επενδυτικού σχεδίου   (ΙRR)  

O δείκτης (IRR) του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται µε βάση τα προβλεπόµενα στοιχεία βιωσιµότητα  (εισροές – 
εκκροές) της νέας εταιρείας που θα ιδρυθεί σε περίπτωση που η πρόταση περιλαµβάνει την δηµιουργία κοινής υποδοµής  
στα οποία προστίθεται και το όφελος  (αύξηση  διαφοράς εισροών  – εκκροέών) που θα προκύψει σε έκαστο εκ των 
µελών λόγω της συµµετοχής του στην εν λόγω Κοινοπραξία)  

0-8 

 IRR>15%                                     χορηγούνται βαθµοί 8 

 15%≥ IRR > 10% χορηγούνται βαθµοί 6 

 10%≥ IRR ≥ 5% χορηγούνται βαθµοί 4 

 IRR ≤ 5% χορηγούνται βαθµοί 0 

∆είκτης 11 Λόγος του κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία ΚΕ 
(µέσος όρος τελευταίας τριετίας)  προς το κόστος των επιλέξιµων δαπανών  του 
επενδυτικού σχεδίου  

Ο υπολογισµός του Κύκλου Εργασιών γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο δείκτη 3  

1-2 

 ΚΕ/ΕΠ<1  χορηγούνται βαθµοί 1 

 ΚΕ/ΕΠ≥ 1 χορηγούνται βαθµοί 2 

Κριτήριο βγ Προοπτικές Κλάδου  0-2 

∆είκτης 12 Κατηγορία Κλάδου στον οποίο υλοποιείται η επένδυση  

Για την διάκριση των κλάδων χρησιµοποιείται η ταξινόµηση κατά ΚΑ∆ (διψήφιοι κωδικοί).  

Ως αγορά αναφοράς θεωρείται η Ελληνική Επικράτεια  

Η µέση ετήσια αύξηση των πωλήσεων υπολογίζεται µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία τελευταίας τετραετίας, του κλάδου 
δραστηριότητας της επένδυσης (στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής).  

Εάν η επένδυση αφορά περισσότερους του ενός κλάδους η βαθµολογία χορηγείται βάσει του κύριου κλάδου 
δραστηριότητας (κλάδος στον οποία αντιστοιχεί το µεγαλύτερο ύψος επιλέξιµων δαπανών ή, σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατός ο διαχωρισµός των δαπανών, ο κλάδος στον οποίο αντιστοιχεί το µεγαλύτερο ποσοστό προβλεπόµενων 
πωλήσεων του επενδυτικού σχεδίου)  

 Ανερχόµενος χαρακτηρίζεται ο κλάδος µε  µέση ετήσια αύξηση πωλήσεων τριετίας ≥0, Στάσιµος χαρακτηρίζεται ο 
κλάδος µε µέση ετήσια µείωση πωλήσεων τριετίας έως και -10%, και Φθίνων χαρακτηρίζεται ο κλάδος µε µέση ετήσια 
µείωση πωλήσεων τριετίας > - 10%. 

0-2 

 Κλάδος Φθίνων/ ΜΕΜΠ3 > - 10% χορηγούνται βαθµοί 0 

 Κλάδος Στάσιµος/ -10% ≤ ΜΕΜΠ3 < 0 χορηγούνται βαθµοί 1 
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 Κλάδος Ανερχόµενος/ ΜΕΑΠ3 ≥ 0  Χορηγούνται βαθµοί 2 

Κριτήριο βδ Χαρακτηριστικά παραγωγής -  Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία   0-21 

∆είκτης 13 Τα επενδυτικό σχέδιο αφορά στην παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας υψηλής 
ειξιδίκευσης ή πρωτοτυπίας δύσκολο να αντιγραφεί  

0 ή 4 

 Όταν συµβαίνει το παραπάνω γεγονός χορηγούνται  4 βαθµοί σε αντίθετη περίπτωση  χορηγούνται 0 βαθµοί. 0 ή 4 

∆είκτης 14 Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας µε εθνικό brand ή 
άλλου είδους branding, προϊόντα ΠΟΠ κ.α.  

0 ή 4 

 Όταν συµβαίνει το παραπάνω γεγονός χορηγούνται 4 βαθµοί σε αντίθετη περίπτωση χορηγούνται 0 βαθµοί. 0 ή 4 

∆είκτης 15 Το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει  δαπάνες για ανάπτυξη συστηµάτων διασφάλισης 
ποιότητας (ISO 9001, HACCP, ISO 22000, EMAS, ISO 14001, ISO 18001 κ.α.)  στην 
νέα εταιρεία που θα ιδρυθεί σε περίπτωση δηµιουργίας κοινής υποδοµής ή και σε ένα ή 
περισσότερα µέλη της Κοινοπραξίας  

0 ή 2 

 Όταν συµβαίνει το παραπάνω γεγονός  χορηγούνται 2 βαθµοί σε αντίθετη περίπτωση χορηγούνται 0 βαθµοί. 0 ή 2 

∆είκτης 16 Ένα τουλάχιστον από τα µέλη της Κοινοπραξίας έχει κατοχυρώσει δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας το οποίο σχετίζεται µε το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου    

0 ή 2 

 Όταν συµβαίνει το παραπάνω γεγονός χορηγούνται 2 βαθµοί σε αντίθετη περίπτωση χορηγούνται 0 βαθµοί. 0 ή 2 

∆είκτης 17 Ένα τουλάχιστον από τα µέλη της Κοινοπραξίας έχει προβεί κατά την τελευταία 
δεκαετία σε αγορά  τεχνογνωσίας µε τη µορφή    αναγνωρισµένων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση πατεντών 

0 ή 4 

 Όταν συµβαίνει το παραπάνω γεγονός χορηγούνται 4 βαθµοί σε αντίθετη περίπτωση χορηγούνται 0 βαθµοί. 0 ή 4 

∆είκτης 18 Ποσοστό επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου  που αφορούν έργα Έρευνας  
Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (∆ΕΑΚ) 

0-3 

 5%>∆ΕΑΚ                                    χορηγούνται βαθµοί 0 

 10%> ∆ΕΑΚ ≥ 5% χορηγούνται βαθµοί 1 

 20%≥ ∆ΕΑΚ ≥ 10% χορηγούνται βαθµοί 2 

 ∆ΕΑΚ >20% χορηγούνται βαθµοί 3 

∆είκτης 19 Ποσοστό Πτυχιούχων στη δηµιουργούµενη πρόσθετη απασχόληση(ΠΤ)  

Η δηµιουργούµενη πρόσθετη απασχόληση υπολογίζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο δείκτη 2   

0-2 

 20%>ΠΤ                                    χορηγούνται βαθµοί 0 

 40%> ΠΤ ≥ 20% χορηγούνται βαθµοί 1 
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 ΠΤ ≥ 40% χορηγούνται βαθµοί 2 

Κριτήριο βε ∆ίκτυα Πωλήσεων    1-7 

∆είκτης 20 Μία τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία έχει  
συνεργασία µε αντιπροσώπους σε δύο ή περισσότερες  γεωγραφικές περιφέρεις εκτός 
αυτών στις  οποίες ασκεί παραγωγική δραστηριότητα    

 0 ή 1 

 Όταν συµβαίνει το παραπάνω γεγονός χορηγείται 1 βαθµός σε αντίθετη περίπτωση χορηγούνται 0 βαθµοί. 0 ή 1 

∆είκτης 10 Σε µία τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία ή/και  
στην νέα εταιρεία η οποία θα ιδρυθεί, σε περίπτωση που  στο επενδυτικό σχέδιο 
περιλαµβάνεται  κοινή υποδοµή, λειτουργεί η προβλέπεται η δηµιουργία ηλεκτρονικού 
σηµείου πώλησης (π.χ e-shop).  

0 ή 1 

 Όταν συµβαίνει το παραπάνω γεγονός χορηγείται 1 βαθµός σε αντίθετη περίπτωση χορηγούνται 0 βαθµοί. 0 ή 1 

∆είκτης 22 Ένα τουλάχιστον από τα µέλη της Κοινοπραξίας έχει συνεργασία µε άλλους 
συνεργατικούς σχηµατισµούς (clusters)   

0 ή 2 

 Όταν συµβαίνει το παραπάνω γεγονός χορηγούνται 2 βαθµοί σε αντίθετη περίπτωση χορηγούνται 0 βαθµοί. 0 ή 2 

∆είκτης 23 Ποσοστό συµµετοχής στην Κοινοπραξία επιχειρήσεων µε αντιπροσώπους σε άλλες 
χώρες (Σ).   

Λαµβάνεται αθροιστικά το ποσοστό συµµετοχή στην Κοινοπραξία όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται µέσω 
αντιπροσώπων σε άλλες χώρες 

1-3 

 10%>Σ                                     χορηγούνται βαθµοί 1 

 20%> Σ > 10% χορηγούνται βαθµοί 2 

          Σ ≥ 20% χορηγούνται βαθµοί 3 

Οµάδα γ Κριτήρια συµβολής στην οικονοµία και στην περιφερειακή ανάπτυξη 0 - 24 

Κριτήριο γα  Εξωστρέφεια   του Σχήµατος Συνέργειας - ∆ικτύωσης 0-5 

∆είκτης 24 Ποσοστό του Κύκλου Εργασιών  ένα χρόνο µετά την έναρξη λειτουργίας του 
επενδυτικού σχεδίου το οποία αφορά στις αγορές του εξωτερικού (ΕΞ).  

0-5 

 ΕΞ ≥ 50% χορηγούνται βαθµοί 5 

 50%> ΕΞ ≥ 40% χορηγούνται βαθµοί 4 

 40%> ΕΞ ≥ 30% χορηγούνται βαθµοί 3 

 30%> ΕΞ ≥ 20% χορηγούνται βαθµοί 2 

 20%> ΕΞ ≥ 10% χορηγούνται βαθµοί 1 
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 10%>ΕΞ                                     χορηγούνται βαθµοί 0 

Κριτήριο γβ Αειφόρος και Πράσινη Ανάπτυξη  0-4 

∆είκτης 25 Ποσοστό των επιλέξιµων  δαπανών του επενδυτικού σχεδίου  που αφορούν 
εξοικονόµηση ενέργειας, εφαρµογή καθαρών τεχνολογιών ή  και διαχείριση 
αποβλήτων (∆ΕΚΤΑ)  

0-4 

 10%>∆ΕΚΤΑ                                     χορηγούνται βαθµοί 0 

 20%> ∆ΕΚΤΑ≥10% χορηγούνται βαθµοί 1 

 35%> ∆ΕΚΤΑ 20% χορηγούνται βαθµοί 2 

 35%> ∆ΕΚΤΑ ≥50% χορηγούνται βαθµοί 3 

          ∆ΕΚΤ Α ≥ 50% χορηγούνται βαθµοί 4 

Κριτήριο γγ ∆ηµιουργία Πρόσθετης Απασχόλησης. 0-5 

∆είκτης 26 Αριθµός  νέων θέσεων εξαρτηµένης εργασίας  που δηµιουργούνται λόγω του σχήµατος 
Συνέργειας –∆ικτύωσης και της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου στα µέλη της 
Κοινοπραξίας ή/και στη νέα εταιρεία που θα ιδρυθεί σε περίπτωση που το επενδυτικό 
σχέδιο περιλαµβάνει κοινή υποδοµή(ΝΘ)  .  

Λαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων εργασίας  που θα δηµιουργηθούν µετά το 2ο έτος από την έναρξη λειτουργίας του 
επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόµενες σε ΕΜΕ   

0-5 

5> ΝΘ χορηγούνται βαθµοί      0 

10> ΝΘ ≥ 15 χορηγούνται βαθµοί 2 

15> ΝΘ ≥ 10 χορηγούνται βαθµοί 3 

20> ΝΘ ≥ 15 χορηγούνται βαθµοί 4 

 

ΝΘ ≥20               χορηγούνται βαθµοί 5 

Κριτήριο γδ Τόπος εγκατάστασης επενδυτικού σχεδίου  0-10 

∆είκτης 27 Κατά κεφαλή  ΑΕΠ Νοµού/ Νοµών  Εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση 
µε το Εθνικό ΑΕΠ (ΑΕΠ) 

Προκειµένου να ενταχθεί το επενδυτικό σχέδιο σε µία από τις τρεις περιπτώσεις της παρακάτω  κλίµακας θα πρέπει 
τουλάχιστον το 50% των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου να πραγµατοποιούνται σε Νοµούς µε ΑΕΠ εντός 
των ορίων της εν λόγω περίπτωσης  

0-3 

 75% ≥ ΑΕΠ   χορηγούνται βαθµοί 3 

 75%> ΑΕΠ ≥ 100% χορηγούνται βαθµοί 2 

 ΑΕΠ>  100% χορηγούνται βαθµοί 0 
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∆είκτης 28 Εγκατάσταση σε  νησιά του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους  

Προκειµένου να θεωρηθεί ότι ισχύει η παραπάνω γεγονός θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των επιλέξιµων δαπανών του 
επενδυτικού σχεδίου να πραγµατοποιούνται στα εν λόγω νησιά  

  0 ή 2 

 Όταν συµβαίνει το παραπάνω γεγονός 2 βαθµοί σε αντίθετη περίπτωση 0 βαθµοί. 0 ή 2 

∆είκτης 29 Εγκατάσταση σε οργανωµένους χώρους υποδοχής (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΕΠΕ, Τεχνολογικά 
Πάρκα, Επιχειρηµατικά πάρκα κ.α.)  

Προκειµένου να θεωρηθεί ότι ισχύει η παραπάνω γεγονός θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των επιλέξιµων δαπανών του 
επενδυτικού σχεδίου να πραγµατοποιούνται σε οργανωµένους χώρους υποδοχής. 

0 ή 5 

 Όταν συµβαίνει το παραπάνω γεγονός 5 βαθµοί σε αντίθετη περίπτωση 0 βαθµοί. 0 ή 5 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ α +β+γ+δ  3 -100 
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