
Οδηγίες Χρήστη: 
Το xls «Υπολογισμός Ενισχύσεων» δημιουργήθηκε με σκοπό να λειτουργήσει ως εργαλείο 
υπολογισμού του ενισχυόμενου κόστους, των ποσοστών και ποσών ενίσχυσης καθώς και 
του χρηματοδοτικού σχήματος του επενδυτικού σας σχεδίου. Το σχετικό αρχείο είναι 
παραμετροποιημένο ανά καθεστώς ενίσχυσης και έχει φόρμουλες υπολογισμού των 
προαναφερόμενων στοιχείων που είναι κλειδωμένες για το χρήστη, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ορθότητα των αποτελεσμάτων και η τήρηση των προϋποθέσεων και 
περιορισμών του θεσμικού πλαισίου. Για να το συμπληρώσετε ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες: 

1. Επιλέξτε το xls Υπολογισμού ενισχύσεων του καθεστώτος στο οποίο θέλετε να 
υποβάλετε και αποθηκεύστε το στον Η/Υ. 

2. Φύλλο «Παράμετροι»: Καταχωρίστε τις απαντήσεις σας στα πεδία που βλέπετε με 
γαλάζια σκίαση στη στήλη «Εισαγωγή Τιμής» όπως ακριβώς έχουν καταχωρηθεί 
στα αντίστοιχα πεδία του ΠΣΚΕ της αίτησης υπαγωγής σας που υποδεικνύονται στη 
στήλη «Πεδίο ΠΣΚΕ». 

3. Φύλλο «Δαπάνες»: Καταχωρίστε τα επιλέξιμα κόστη των κατηγοριών δαπανών που 
βλέπετε με γαλάζια σκίαση στη στήλη «Επιλέξιμο Κόστος» όπως ακριβώς 
εμφανίζονται στην αντίστοιχη καρτέλα 4.1 του Βήματος II του ΠΣΚΕ της αίτησης 
υπαγωγής σας (προϋποθέτει να έχετε ολοκληρώσει τη συμπλήρωση της καρτέλας 
3.1 του Βήματος II του ΠΣΚΕ «Ανάλυση Δαπανών»). 

Προσοχή! Η καταχώριση ταυτόσημων στοιχείων μεταξύ πεδίων ΠΣΚΕ και πεδίων xls 
γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Σε περίπτωση που κάποιο από τα 
προαναφερόμενα πεδία συμπληρωθεί στο xls με διαφορετική τιμή από αυτή που θα 
έχει στο ΠΣΚΕ κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής σας, τα αποτελέσματα των 
υπολογισμών του xls θα είναι λανθασμένα. Σε περίπτωση της όποιας 
διαφοροποίησης θα υπερισχύσουν τα πεδία που έχουν συμπληρωθεί στο ΠΣΚΕ και 
βάσει αυτών θα εκτελεστούν οι σχετικοί Υπολογισμοί στις επόμενες ενέργειες του 
ΠΣΚΕ.   
4. Φύλλα «Ποσοστά Ενίσχυσης» και «Ποσά Ενίσχυσης»: Τα ποσοστά ενίσχυσης και 

ποσά ενίσχυσης υπολογίζονται αυτόματα κατ΄εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου (προϋποθέτει να έχετε ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των δύο 
προηγούμενων φύλλων). 

5. Φύλλο «Χρηματοδοτικό Σχήμα»: Συμπληρώστε το ποσοστό ιδίων κεφαλαίων, την 
Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων και την Ανάλυση Εξωτερικής Χρηματοδότησης για την 
κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σας σχεδίου, καθώς και τα 
ίδια κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του μη ενισχυόμενου 
κόστους αυτού (πεδία με γαλάζια σκίαση). Αφού τα συμπληρώσετε, το 
χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σας σχεδίου υπολογίζεται αυτόματα. 

6. Φύλλο «Έλεγχοι Ορθότητας»: Σιγουρευτείτε ότι όλοι οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί 
επιτυχώς. 

7. Εφόσον είστε σίγουροι ότι έχετε ολοκληρώσει την καταχώριση όλων των πεδίων 
της αίτησής σας στα Βήματα Ι και ΙΙ του ΠΣΚΕ και ότι δεν υπάρχουν μηνύματα 
ελέγχων ορθότητας στο Βήμα V (Έλεγχος Ορθότητας –Πληρότητας), ελέγξτε για 
τελευταία φορά τη συμφωνία των πεδίων του ΠΣΚΕ με τα γαλάζια πεδία των 
φύλλων «Παράμετροι» και «Δαπάνες» του xls. Εφόσον διαπιστώσετε 
διαφοροποιήσεις, διορθώστε τις και επανελέγξτε τα φύλλα «Χρηματοδοτικό 
Σχήμα» και «Έλεγχοι Ορθότητας». Αποθηκεύστε το αρχείο σας. 

8. Επισυνάψτε το συμπληρωμένο αρχείο xls «Υπολογισμός Ενισχύσεων» στο 
αντίστοιχο σημείο της καρτέλας 1.1 του Βήματος IV του ΠΣΚΕ (Υποβαλλόμενα 
Αρχεία – Δικαιολογητικά).   

 


