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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
∆ιεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
Ταχ. ∆/νση :    Μεσογείων 14-18    
Ταχ. Κωδικ :   115 10 Αθήνα      
Πληροφορίες :  ∆ρ.Τσούλκας Βασίλειος 
                          Κουτσούρη Άνζελα 
Email:            :  btsou@gsrt.gr                                       ΦΕΚ 428 /Β/ 4.4.2005  
                          ankou@gsrt.gr 
Τηλέφωνο  :    210-7458000                                                                            
Telefax :    210-7713810                                             Αθήνα, 04/04/2005 
                                                                                      

    Αριθ. πρωτ. 4353  EΦΑ    

 

ΚOINH AΠΟΦΑΣΗ  
ΘΕΜΑ: Καθορισµός προδιαγραφών των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού και των στοιχείων 
που συνοδεύουν το φάκελο που υποβάλλεται  για την εφαρµογή των ενισχύσεων του Ν. 3299/04 
(ΦΕΚ 261/A/23-12-04).  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 
      1.   Το Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»  

2. Το Ν.1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8-2-85) «Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής 
Έρευνας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε το  Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/25-6-
2001) για σύνδεση της έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες διατάξεις.  

3. Το Ν.1256/82 «Για την πολυθεσία, την πολυ-απασχόληση και την  καθιέρωση ανωτάτου 
ορίου απολαβών από το ∆ηµόσιο Τοµέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νοµικό 
Συµβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33 του Ν. 
1326/83 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 2303/95. 

4. Tο Π.∆. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού  
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και  του 
Π.∆. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004) «Ανασύσταση  του Υπουργείου   Τουρισµού». 

5. Το Ν. 3299/04 (ΦΕΚ Α’ 261) «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική 
ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση) και ειδικότερα την παράγραφο 12 του Άρθρου 5. 

6. Την ανάγκη έκδοσης Αποφάσεων που θα εξειδικεύσουν διατάξεις του Ν. 3299/2004  
σχετικά µε τα κριτήρια, προδιαγραφές και διαδικασίες εξέτασης επενδυτικών σχεδίων για 
τα οποία γνωµοδοτεί η Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της ΓΓΑ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. 

7.  Το Π.∆. 248/1989 (ΦΕΚ116/Α/1989) «Οργανισµός της ΓΓΕΤ» όπως τροποποιήθηκε µε το 
Π.∆. 179/1992, 147/1994 και 128/1997.  

8. Τις προτάσεις της ειδικής οµάδας εργασίας που συγκροτήθηκε στη ΓΓΕΤ. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

ΆΡΘΡΟ 1 
 

    Επιστηµονικό Προσωπικό 

1 – Υφιστάµενες επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισµικού  

α) Πρέπει να απασχολούν µόνιµα οκτώ (8) κατά µέσο όρο τουλάχιστον ειδικούς στην 
πληροφορική κατά τα δύο τελευταία έτη λειτουργία τους πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04 (µη συµπεριλαµβανοµένων των ιδιοκτήτων της) 
β) Αν η επιχείρηση λειτουργεί για χρονικό διάστηµα µικρότερο των δύο ετών οι ανωτέρω οκτώ 
ειδικοί στην πληροφορική πρέπει να απασχολούνται κατά το τελευταίο έτος. 
γ) Επιχειρήσεις που λειτουργούν για χρονικό διάστηµα µικρότερο του έτους εξοµοιούνται µε 
νεοϊδρυόµενες και ισχύουν γι’ αυτές όσα καθορίζονται στην επόµενη παράγραφο (2). 
δ) Οι νέες θέσεις απασχόλησης που θα δηµιουργηθούν µε την πραγµατοποίηση της επένδυσης δεν 
είναι δυνατό να καλύπτονται από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. 
 
2 –  Νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις   

θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση για τη µόνιµη απασχόληση έξι (6) τουλάχιστον ειδικών στην 
πληροφορική µη συµπεριλαµβανοµένων των ιδιοκτήτων της. 
 
3 – Ως µόνιµες θέσεις εργασίας νοούνται οι θέσεις πλήρους απασχόλησης. Σε τυχόν επιπλέον 
θέσεις εργασίας συµπεριλαµβάνονται και οι θέσεις εποχιακής και µερικούς απασχόλησης 
αναγόµενες σε ισοδύναµες θέσεις πλήρους απασχόλησης.    
 

4–Ως ειδικοί στην πληροφορική θεωρούνται οι πτυχιούχοι πανεπιστηµιακών σχολών µε 
κατεύθυνση την πληροφορική, οι πτυχιούχοι σχολών ανώτερης τεχνολογικής εκπαίδευσης µε 
κατεύθυνση την πληροφορική που έχουν τρία (3) τουλάχιστον χρόνια αποδεδειγµένη εµπειρία 
στην πληροφορική καθώς και οι πτυχιούχοι πανεπιστηµιακών σχολών άλλων ειδικοτήτων µε 
πενταετή τουλάχιστον αποδεδειγµένη εµπειρία στην πληροφορική ή µεταπτυχιακό στην 
πληροφορική χωρίς προϋπηρεσία.  
 

 ΆΡΘΡΟ 2 
 

Ελάχιστες προϋποθέσεις υποδοµής επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού 
 
1 – Οι επιχειρήσεις πρέπει να καλύπτουν: 

 
α) Εξασφάλιση αναγκαίου υλικού και λογισµικού ανά θέση εργασίας, διασυνδεδεµένο σε τοπικό 

δίκτυο, ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων και δικτύων. 

β) Ύπαρξη εργαλείων ανάπτυξης λογισµικού τα οποία θα καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω 

κατηγορίες εργαλείων: γλώσσες προγραµµατισµού, σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, περιβάλλοντα 

ανάπτυξης διεπαφής . 
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γ) Τεκµηριωµένη εφαρµογή µεθοδολογιών/ διαδικασιών σχεδιασµού και ανάπτυξης λογισµικού. Η 

ανάπτυξη λογισµικού δεν πρέπει να στηρίζεται σε εφαρµογές λογισµικού συνεργαζόµενης ή 

συνδεδεµένης εταιρείας.  

δ) Τεκµηριωµένη διασφάλιση ποιότητας τελικού λογισµικού. 

ε) Υιοθέτηση προτύπων από εθνικούς ή και διεθνείς οργανισµούς. 

στ) Ύπαρξη εταιρικής ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

2 – Προκειµένου για νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις τα καθοριζόµενα στην ανωτέρω παράγραφο 
πρέπει να περιλαµβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται για υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04.  
 

ΆΡΘΡΟ 3 
 

Λοιπές προϋποθέσεις 
 

1α – Κύριο αντικείµενο εργασιών των επιχειρήσεων της παρούσας απόφασης είναι η ανάπτυξη 
λογισµικού και όχι η παροχή συνήθων µηχανογραφικών υπηρεσιών προς άλλες επιχειρήσεις (π.χ. 
τήρηση λογιστικών βιβλίων, αρχείων κλπ.) ή η κατά παραγγελία τροποποίηση υφιστάµενων 
εφαρµογών λογισµικού.  
1β – Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται το είδος των εγκατεστηµένων συστηµάτων λογισµικού και 
υλικού, ο αριθµός των πελατών , τα συµβόλαια συντήρησης, παραµετροποίησης, εκπαίδευσης, 
παροχής υπηρεσιών , η διείσδυση σε ξένες αγορές και η πιθανή διασύνδεση µε άλλα περιβάλλοντα 
λογισµικού. 
Προκειµένου για νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις στο υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να 
περιλαµβάνεται τεκµηριωµένη πρόβλεψη των καθοριζοµένων στην ανωτέρω παράγραφο.  
2 – Για το χαρακτηρισµό της επιχείρησης λαµβάνεται επίσης υπόψη το ύψος των δαπανών της για 
εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού της µε χρήση νέων τεχνολογιών όπως ηλεκτρονική 
µάθηση, βάσει των σχετικών πληροφοριών – στοιχείων που υποβάλλονται µε την οικονοµοτεχνική 
µελέτη.  
Για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις εξετάζεται επιπλέον το ύψος των δαπανών για υποστήριξη 
πελατών της µε χρήση νέων τεχνολογιών όπως ηλεκτρονική υποστήριξη καθώς επίσης και οι    
πραγµατοποιηθείσες κατά την τελευταία τριετία - προβλεπόµενες µετά την πραγµατοποίηση της 
επένδυσης. 
 
3 – Για επιχειρήσεις που έχουν πραγµατοποιήσει επενδύσεις κατά την τελευταία πενταετία 
λαµβάνεται υπόψη η επιτυχηµένη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων και η ενσωµάτωσή τους στην 
διαδικασία οικονοµικής και παραγωγικής ανάπτυξης. 
  
4 -   Η επικαιροποίηση υφιστάµενων εφαρµογών δεν θεωρείται ανάπτυξη λογισµικού.  
  

 
ΆΡΘΡΟ 4 

 
Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης 

  
Η υποβαλλόµενη από τις επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισµικού οικονοµοτεχνική µελέτη 

πέραν των προβλεπόµενων από το Ν3299/04 θα πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία και πληροφορίες 
που αφορούν: 
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1 – Βιογραφικά σηµειώµατα των ιδιοκτητών της επιχείρησης και του υφιστάµενου επιστηµονικού 
προσωπικού της στα οποία παρατίθενται στοιχεία για την επιστηµονική τους κατάρτιση τις 
εξειδίκευσης τους, την εµπειρία τους και το είδος των εργασιών µε τις οποίες ασχολήθηκαν κατά 
το παρελθόν, καθώς και παρουσίαση εξειδικευµένης εµπειρίας ως προς το αντικείµενο του 
προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου.  
2 – Αναλυτική περιγραφή του προσωπικού µε ιδιαίτερη έµφαση στη περίπτωση δηµιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας σχετικές µε την ανάπτυξη λογισµικού. 
3 –  Αντίγραφα µισθολογικών καταστάσεων υφιστάµενου προσωπικού.  
4 – Συµφωνητικά συνεργασίας (εµπορικά και τεχνικά) µε επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. 
5 – Οι σηµαντικότερες εργασίες ανάπτυξης λογισµικού που εκτελέστηκαν από την επιχείρηση 
κατά την τελευταία τριετία (έσοδα από πώληση προϊόντων λογισµικού που αναπτύχθηκε από την 
επιχείρηση καθώς και το κόστος ανάπτυξης σε ευρώ και ανθρωποηµέρες). Οι εργασίες αυτές 
πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 30% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 5 
 
1 – Με την δηµοσίευση της παρούσας καταργείται η ισχύς της  ΚΥΑ 28993/19-04-1991, όπως  
      ίσχυε. 
2- Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της  
     Κυβέρνησης. 
3 – Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 
 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

 
Οικονοµίας και Οικονοµικών                Ανάπτυξης 
 

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ     ∆. ΣΙΟΥΦΑΣ 


