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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέµα: Εξέταση Ενστάσεων κατά της Βαθµολογίας επενδυτικών σχεδίων
που έχουν υποβληθεί για υπαγωγή στα Γενικά Καθεστώτα του
Ν.3908/2011
Με την από 4-8-2011 εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης
εκδόθηκε ο Οδηγός Αξιολόγησης των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων
Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 3908/2011 & ο Κώδικας ∆εοντολογίας Αξιολογητών όπως
προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ 7 και 8 του Π∆ 33/2011

Στον εν λόγω Οδηγό προστίθεται Παράρτηµα 7 µε οδηγίες για την αξιολόγηση των
ενστάσεων επί της βαθµολογίας των επενδυτικών σχεδίων οι οποίες υποβάλλονται µετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την προβλεπόµενη ενηµέρωση των
επενδυτών βάσει των καταρτισθέντων (Προσωρινών) Πινάκων Κατάταξης (άρθρο 4 παρ 7
Π∆ 33/2011), ως εξής :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

1.Θεσµικο Πλαίσιο
Στο Κεφάλαιο I του παρόντος

Οδηγού (Οδηγός Αξιολόγησης Αιτηµάτων Υπαγωγής)

παρατίθεται το θεσµικό πλαίσιο ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων αξιολόγησης καθώς και
υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων κατά της βαθµολογίας που έχει λάβει το
επενδυτικό σχέδιο (Π∆ 33/2011 άρθρο 4 παρ 2 και άρθρο 6 παρ 3 και 4)

2. Εξειδίκευση θεσµικού πλαισίου – Οδηγίες Εφαρµογής
2.1.1 Με την υπ αριθµ 41471/26–09–2011 Εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων
και

Ανάπτυξης

Αποτελεσµάτων

«Κατάρτιση
Αξιολόγησης»

Προσωρινού

Πίνακα

Κατάταξης

–

Συγκερασµός

(http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/egyklios_Sygerasmos_apotelesmaton_axiologisis_ep_sx.pdf)

παρέχονται οι οδηγίες βάση των οποίων οι αρµόδιες Υπηρεσίες µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης από τους αξιολογητές του ΕΜΠΑ

προχωρούν στον

ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟ ΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ από τον οποίο προκύπτει:
-

Η βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου (ως µέσος όρος των βαθµολογιών των δύο
Αξιολογήσεων)

-

Το επιλέξιµο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (ως µέσος όρος του κόστους των δύο
Αξιολογήσεων) και βάσει αυτού το ποσό της ενίσχυσης και το χρηµατοδοτικό
σχήµα

2.1.2 Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
νοµιµότητας και ως εκ τούτου περιλαµβάνονται στο (Προσωρινό) Πίνακα Κατάταξης
ενηµερώνονται για τη βαθµολογία του επενδυτικού τους σχεδίου:
-

µε ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού Νόµου για την
Ολοκλήρωση

της

διαδικασίας

εξέτασης

των

επενδυτικών

σχεδίων

(http://www.ependyseis.gr) και
-

µε την αναφορά (εκτύπωση) που παράγεται στο πληροφοριακό σύστηµα στο
περιβάλλον του σχετικού αιτήµατος υπαγωγής

(Ο∆ΗΓΟΣ/ ΒΗΜΑ IX ΣΧΕΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ), στην οποία παρατίθεται η συνολική βαθµολογία και τα λοιπά στοιχεία
που προβλέπονται

στο άρθρο 6 παρ 4 του Π∆ 33/2011

για το συγκεκριµένο

επενδυτικό σχέδιο καθώς και η αναλυτική βαθµολογία ανά δείκτη των Κριτηρίων
Αξιολόγησης (Οδηγίες:

)

http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/odigos_enimerosis_epen_061011.doc

Για τα παραπάνω στοιχεία βαθµολόγησης ενηµερώνονται επίσης οι φορείς των
επενδυτικών

σχεδίων

που

έχουν

απορριφθεί

κατά

το

ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟ

ΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, λόγω µη πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων

νοµιµότητας,

εφόσον αυτοί έχουν

υποβάλει ένσταση κατά της απορριπτικής

απόφασης, η οποία εκκρεµεί για εξέταση ή έχει κριθεί θετικά.

2.1.3 Οι φορείς εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας (δέκα ήµερες

από την επόµενη

της ηµεροµηνίας ανάρτησης στο διαδίκτυο της προαναφερόµενης ανακοίνωσης) µπορούν
να υποβάλουν ένσταση επί της Βαθµολογίας του επενδυτικού σχεδίου στην οποία
προσδιορίζουν τους δείκτες των κριτηρίων Αξιολόγησης

για τη βαθµολογία των οποίων

ενίστανται µε σχετική τεκµηρίωση των αντιρρήσεών τους.

2.1.4 Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, το αίτηµα της ένστασης χρεώνεται µέσω του ΠΣΚΕΕπ σε δύο αξιολογητές του ΕΜΠΑ, που επιλέγονται τυχαία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο κεφάλαιο 2.3 του Ο∆ΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Επί πλέον από τη διαδικασία αυτή
αποκλείονται οι αξιολογητές που είχαν εξετάσει το σχέδιο στο οποίο αναφέρεται η
ένσταση. Σε περίπτωση απόκλισης της βαθµολογίας µεταξύ των δύο αξιολογητών, άνω
των 10 ποσοστιαίων µονάδων της συνολικής κλίµακας, το επενδυτικό σχέδιο ανατίθεται σε
τρίτο αξιολογητή που επιλέγεται µε τον ίδιο τρόπο.

2.1.5 Για τη διαδικασία αποδοχής της ανάθεσης και υποβολής της αξιολόγησης

σε

ηλεκτρονική και έντυπη µορφή ισχύουν όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2.3 ∆ιαδικασία
Αξιολόγησης

του Ο∆ΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ,

µε διαφοροποίηση ως προς

την προθεσµία

ηλεκτρονικής υποβολής της αξιολόγησης η οποία ορίζεται σε τρεις (3) ηµερολογιακές
ηµέρες (σε 24ωρη βάση) από το χρόνο αποδοχής της ανάθεσης.

2.1.6 Εφόσον ο αξιολογητής αποδεχθεί την ανάθεση, αποκτά πρόσβαση µέσω του ΠΣΚΕΕπ

στο

ηλεκτρονικό

περιβάλλον

ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

του

συγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου, στο οποίο υπάρχουν προσυµπληρωµένα τα στοιχεία
όπως έχουν διαµορφωθεί κατά το ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Στο περιβάλλον ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ επεξεργάσιµα είναι µόνο τα πεδία
που αφορούν την Βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου.

Ο αξιολογητής, µετά την αποδοχή της ανάθεσης της αξιολόγησης της ένστασης, αποκτά
επίσης πρόσβαση στο ΠΣΚΕ-Επ µέσω των σχετικών µενού:

- στο Αίτηµα Υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου
- στα Συµπληρωµατικά Στοιχεία που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά από το φορέα,
- στον ηλεκτρονικά υποβληθέντα από την Υπηρεσία Έλεγχο Νοµιµότητας
- στον ηλεκτρονικά υποβληθέντα από την Υπηρεσία Συγκερασµό των Αποτελεσµάτων
Αξιολόγησης

- σε τυχόν υποβληθείσα Ένσταση

για την νοµιµότητα και την εξέταση αυτής

από την

Υπηρεσία καθώς και
- στα Μηνύµατα µέσω των οποίων είχαν ζητηθεί διευκρινήσεις από την Υπηρεσία ή και
τους αξιολογητές,
Ο αξιολογητής

θα πρέπει να µελετήσει και να λάβει υπόψη του αυτά στο βαθµό που

αφορούν στην εξεταζόµενη ένσταση.

2.1.7 Ο αξιολογητής, θα πρέπει να εξετάσει τα στοιχεία και µεγέθη του επενδυτικού
σχεδίου που αφορούν στους δείκτες για τη βαθµολογία των οποίων υποβάλλεται ένσταση
και να διατυπώσει στα σχετικά πεδία του Πληροφοριακού

Συστήµατος τη κρίση του

(αντικαθιστώντας της προηγούµενες τιµές) και την τεκµηρίωση αυτής (στην Καρτέλα 6.5
∆ιευκρινιστικά Σχόλια του Ερωτηµατολογίου και στα σχετικά πεδία Τεκµηρίωσης της
Βαθµολογίας) σύµφωνα µε τις επισυναπτόµενες Αναλυτικές Οδηγίες. Βάσει αυτού θα
αποδοθεί εκ νέου Βαθµολογία στους εν λόγω δείκτες αλλά και σε όλους τους άλλους
δείκτες οι οποίοι σχετίζονται µε τα κατά τα ανωτέρω επαναξιολογούµενα χαρακτηριστικά
και µεγέθη του επενδυτικού σχεδίου.

2.1.8 Η ένσταση εξετάζεται µε βάση τα στοιχεία που έχει υποβάλει ο φορέας στο αίτηµα
υπαγωγής καθώς και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης (δεν µπορούν να διαφοροποιηθούν
τα αρχικά δηλωθέντα στοιχεία βαθµολογίας όπως ποσοστό και τρόπος κάλυψης ιδίων
κεφαλαίων, ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό κλπ )

2.1.9 Τυχόν διευκρινιστικά ερωτήµατα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης
της ένστασης, τίθενται από τον αξιολογητή προς την αρµόδια Υπηρεσία ή τον φορέα του
επενδυτικού σχεδίου και απαντώνται από αυτούς µόνο µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω της
σχετικής ηλεκτρονικής εφαρµογής του ΠΣΚΕ-Επ. (Μηνύµατα), όπως αναφέρεται στο κεφ
2.4

∆ιευκρινίσεις– Συµπληρωµατικά Στοιχεία κατά το ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ του Οδηγού Αξιολόγησης.
Σηµειώνεται ότι στο Π∆ 33/2011, άρθρο 7 παρ. 9, υπάρχει ρητή απαγόρευση για
«οποιαδήποτε επικοινωνία του αξιολογητή µε άλλους αξιολογητές, µε τον φορέα του
επενδυτικού σχεδίου ή µε υπαλλήλους της αρµόδιας υπηρεσίας. ……..Η παράβαση της
απαγόρευσης του άρθρου αυτού επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή του αξιολογητή από το
Μητρώο».

2.1.10 Επισηµαίνεται ότι οι
εφαρµόζουν

αξιολογητές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους και να

τον ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ του Παρατήµατος 6 του

Οδηγού Αξιολόγησης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Εσωτερική ∆ιανοµή :
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Θάνου Μωραϊτη
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεώργιου Πετράκου
3. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή κ. ∆ηµητρίου Βλάχου
4. ∆ιεύθυνση Έγκρισης & Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
Όλα τα Τµήµατα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΥ Ν. 3908/2011
∆ΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ
∆είκτης 1
Νοµική Μορφή που έχει ή θα
αποκτήσει ο φορέας του
επενδυτικού σχεδίου

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Εξετάζεται και συµπληρώνεται η κρίση του αξιολογητή στο πεδίο 2.1.4 του
Ερωτηµατολογίου (Νοµική Μορφή - Μετά την υποβολή) και παρατίθεται η σχετική
τεκµηρίωση στην Καρτέλα 6.5 αυτού
Στην περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα θα αποδώσει εκ νέου Βαθµολογία
στο δείκτη 1

∆είκτης 2

Αριθµός απασχολουµένων στην
επιχείρηση µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας

Εξετάζονται και συµπληρώνεται η κρίση του αξιολογητή στα πεδία του Πίνακα 3.5.1
του Ερωτηµατολογίου (Απασχόληση στην επιχείρηση - Υφιστάµενη Απασχόληση
καθώς και Απασχόληση µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης) και παρατίθεται
σχετική τεκµηρίωση στην Καρτέλα 6.5 αυτού
Στην περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω
κρίση του Αξιολογητή θα αποδώσει εκ νέου βαθµολογία στο δείκτη 2 και στους
δείκτες 6,7 και 24

∆είκτης 3

Εµπειρία των µετόχων

Εξετάζονται και συµπληρώνονται κατά την κρίση του αξιολογητή τα στοιχεία των
µετόχων και η τεκµηρίωση αυτών στα πεδία της Ενότητας 2 .1 .1 της Βαθµολογίας
(Εµπειρία Μετόχων)
Επίσης για τον υπολογισµό της βαθµολογίας των µετόχων πρέπει να συµπληρωθεί
κατά την κρίση του αξιολογητή ο προβλεπόµενος κύκλος εργασιών του φορέα το 1ο
έτος µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης στο σχετικό πεδίο της Ενότητας 5.2 της
Βαθµολογίας (Το πεδίο αυτό δεν απαιτείται να συµπληρωθεί στις περίπτωσης που
όλοι οι µέτοχοι βαθµολογούνται ως φυσικά πρόσωπα που δεν µετέχουν σε άλλη
εταιρεία – βαθµολογία 0 ).
Τέλος

σηµειώνεται

ότι

η

κλίµακα

βαθµολογίας των µετόχων διαφοροποιείται

αναλόγως του αριθµού των διαχειριστικών χρήσεων µε παραγωγική λειτουργία (∆Χ)
που έχει ο φορέας. Σε περίπτωση που η ένσταση αφορά στον αριθµό των ∆Χ που
έχουν ληφθεί υπόψη και µόνο τότε εξετάζεται και συµπληρώνεται κατά την κρίση
του αξιολογητή το πεδίο 2.1.11 του Ερωτηµατολογίου.
Η αλλαγή του αριθµού των ∆Χ
µπορεί να δηµιουργήσει κατά περίπτωση την
απαίτηση συµπλήρωσης στοιχείων προκειµένου το Πληροφοριακό Σύστηµα να
αποδώσει εκ νέου Βαθµολογία εκτός του δείκτη 3 και στους δείκτες 5, και 8 και
επίσης µπορεί να αποδοθεί αυτόµατα εκ νέου βαθµολογία στο δείκτη 6 (δεν
βαθµολογείται – 0 βαθµοί-σε περίπτωση που ο φορέας δεν έχει τουλάχιστον µία ∆Χ)
Επισήµανση: σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ 2α
της υπουργικής απόφασης
17299/19/4/2011 (φεκ
652/τ.Β΄/20-4-2011) περί
«Καθορισµού στοιχείων
αξιολόγησης κλπ», βαθµολογούνται οι µέτοχοι–εταίροι του φορέα (νοµικά ή φυσικά
πρόσωπα) µε τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής που συγκεντρώνουν αθροιστικά
την πλειοψηφία του µετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου του φορέα της επένδυσης, όπως
αυτή διαµορφώνεται κατά την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης. Στην
περίπτωση πολυµετοχικών εταιρειών εξετάζονται µέχρι 5 µέτοχοι- εταίροι µε το
µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής, ανεξάρτητα αν συγκεντρώνουν την απόλυτη
πλειοψηφία.
∆είκτης 4

Εµπειρία της διοίκησης

Εξετάζονται και συµπληρώνονται κατά την κρίση του αξιολογητή τα στοιχεία του
στελέχους διοίκησης το οποίο βαθµολογείται, σύµφωνα µε το αίτηµα του φορέα, και
η τεκµηρίωση αυτών στα πεδία της Ενότητας 2.1.2 της Βαθµολογίας (Εµπειρία της
διοίκησης )
Επίσης για τον υπολογισµό της βαθµολογίας της εµπειρίας της διοίκησης πρέπει να
συµπληρωθεί κατά την κρίση του αξιολογητή ο προβλεπόµενος κύκλος εργασιών του
φορέα το 1ο έτος µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης στο σχετικό πεδίο της
Ενότητας 5.2 της Βαθµολογίας
Στην περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα θα αποδώσει εκ νέου Βαθµολογίας
στο δείκτη 4

∆είκτης 5

Χρόνος ενεργούς (παραγωγικής)
λειτουργίας του φορέα στην αγορά

Εξετάζονται και συµπληρώνονται κατά την κρίση του αξιολογητή τα στοιχεία στην
Ενότητα 5.1 της Βαθµολογίας (Οικονοµικά στοιχεία φορέα κατά τις παρελθούσες
χρήσεις) και η τεκµηρίωση αυτών.
Σε περίπτωση που η ένσταση δεν αφορά µόνο στα οικονοµικά στοιχεία αλλά και
στον αριθµό των διαχειριστικών χρήσεων µε παραγωγική λειτουργία (∆Χ) που
αξιολογήθηκε ότι έχει ο φορέας και µόνο τότε εξετάζεται και συµπληρώνεται κατά
την κρίση του αξιολογητή το πεδίο 2.1.11 του Ερωτηµατολογίου και παρατίθεται
σχετική τεκµηρίωση στην Καρτέλα 6.5 αυτού.
Η αλλαγή του αριθµού των ∆Χ
µπορεί να δηµιουργήσει κατά περίπτωση την
απαίτηση συµπλήρωσης στοιχείων προκειµένου το Πληροφοριακό Σύστηµα να
αποδώσει εκ νέου Βαθµολογία εκτός του δείκτη 5 και στον δείκτη 8 και επιπλέον
µπορεί να αποδοθεί αυτόµατα νέα βαθµολογία στο δείκτη 3 (η κλίµακα βαθµολογίας
του οποίου διαφοροποιείται αναλόγως του αριθµού των ∆Χ) και στο δείκτη 6 (δεν
βαθµολογείται – 0 βαθµοί-σε περίπτωση που ο φορέας δεν έχει τουλάχιστον µία ∆Χ).

∆είκτης 6

Ποσοστό πτυχιούχων (Πανεπιστήµιο,
ΤΕΙ) στους συνολικά
απασχολούµενους στην επιχείρηση ,
υπολογιζόµενων σε Ε.Μ.Ε

Εξετάζονται και συµπληρώνεται η κρίση του αξιολογητή στα πεδία του Πίνακα 3.5.1
(Απασχόληση στην επιχείρηση - φορέα του επενδυτικού σχεδίου) και του Πίνακα
3.5.2 (Απασχόληση Πτυχιούχων (Πανεπιστήµιο,ΤΕΙ) στην επιχείρηση –φορέα του
επενδυτικού σχεδίου) του Ερωτηµατολογίου και παρατίθεται σχετική τεκµηρίωση
στην Καρτέλα 6.5 αυτού.
Στην περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω
κρίση του Αξιολογητή θα αποδώσει εκ νέου βαθµολογία στο δείκτη 6 και στους
δείκτες 2,7 και 24
Σηµειώνεται ότι η κλίµακα βαθµολογίας του ποσοστού πτυχιούχων συνολικά
διαφοροποιείται αναλόγως του αριθµού των διαχειριστικών χρήσεων µε παραγωγική
λειτουργία (∆Χ) που έχει ο φορέας. Σε περίπτωση που η ένσταση δεν αφορά µόνο
τα στοιχεία απασχόλησης αλλά αφορά και
στον αριθµό των
διαχειριστικών
χρήσεων µε παραγωγική λειτουργία (∆Χ) που αξιολογήθηκε ότι έχει ο φορέας και
µόνο τότε εξετάζεται και συµπληρώνεται κατά την κρίση του αξιολογητή το πεδίο
2.1.11 του Ερωτηµατολογίου και παρατίθεται σχετική τεκµηρίωση στην Καρτέλα 6.5
αυτού.
Η αλλαγή του αριθµού των ∆Χ
µπορεί να δηµιουργήσει κατά περίπτωση την
απαίτηση συµπλήρωσης στοιχείων προκειµένου το Πληροφοριακό Σύστηµα να

αποδώσει εκ νέου Βαθµολογία εκτός του δείκτη 6 και στους δείκτες 5 και 8 και
επιπλέον µπορεί να αποδοθεί αυτόµατα νέα βαθµολογία στον δείκτη 3 (η κλίµακα
βαθµολογίας του οποίου διαφοροποιείται αναλόγως του αριθµού των ∆Χ)
∆είκτης 7

Ποσοστό πτυχιούχων (Πανεπιστήµιο,
ΤΕΙ) στις νέες θέσεις εργασίας που
δηµιουργούνται µε το επενδυτικό
σχέδιο, υπολογιζόµενων σε Ε.Μ.Ε

Εξετάζονται και συµπληρώνεται η κρίση του αξιολογητή στα πεδία του Πίνακα 3.5.1
(Απασχόληση στην επιχείρηση - φορέα του επενδυτικού σχεδίου) και του Πίνακα
3.5.2 (Απασχόληση Πτυχιούχων (Πανεπιστήµιο,ΤΕΙ) στην επιχείρηση –φορέα του
επενδυτικού σχεδίου) του Ερωτηµατολογίου και παρατίθεται σχετική τεκµηρίωση
στην Καρτέλα 6.5 αυτού.
Στην περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω
κρίση του αξιολογητή θα αποδώσει εκ νέου βαθµολογία στο δείκτη 6 και στους
δείκτες 2,7 και 24

∆είκτης 8

Επαγγελµατική εξειδίκευση
στελεχών διοίκησης

Εξετάζονται και συµπληρώνονται κατά την κρίση του αξιολογητή τα στοιχεία του
στελέχους διοίκησης το οποίο βαθµολογείται, σύµφωνα µε το αίτηµα του φορέα, στα
πεδία της Ενότητας 3.2 της Βαθµολογίας (Επαγγελµατική εξειδίκευση στελεχών
διοίκησης)
Σηµειώνεται ότι η κλίµακα βαθµολογίας Επαγγελµατική εξειδίκευση στελεχών
διοίκησης διαφοροποιείται αναλόγως του αριθµού των διαχειριστικών χρήσεων µε
παραγωγική λειτουργία (∆Χ) που έχει ο φορέας. Σε περίπτωση που η ένσταση δεν
αφορά µόνο στο στοιχεία του βαθµολογούµενου στελέχους αλλά αφορά και στον
αριθµό των
διαχειριστικών χρήσεων µε παραγωγική λειτουργία
(∆Χ) που
αξιολογήθηκε ότι έχει ο φορέας και µόνο τότε εξετάζεται και συµπληρώνεται κατά
την κρίση του αξιολογητή το πεδίο 2.1.11 του Ερωτηµατολογίου και παρατίθεται
σχετική τεκµηρίωση στην Καρτέλα 6.5 αυτού .
Η αλλαγή του αριθµού των ∆Χ
µπορεί να δηµιουργήσει κατά περίπτωση την
απαίτηση συµπλήρωσης στοιχείων προκειµένου το Πληροφοριακό Σύστηµα να
αποδώσει Βαθµολογία εκτός του δείκτη 8 και στους δείκτες 5 και 6 και επιπλέον
µπορεί να αποδοθεί αυτόµατα νέα βαθµολογία στον δείκτη 3 (η κλίµακα βαθµολογίας
του οποίου διαφοροποιείται αναλόγως του αριθµού των ∆Χ) και στον δείκτη 6 ( δεν
βαθµολογείται – 0 βαθµοί-σε περίπτωση που ο φορέας δεν έχει τουλάχιστον µία ∆Χ)

∆είκτης 9

Ποσοστό ίδιας συµµετοχή στο
ενισχυόµενο κόστος του
επενδυτικού σχεδίου

Εξετάζεται και συµπληρώνεται η κρίση του αξιολογητή για τα Ίδια Κεφάλαια που
συνιστούν ίδια Συµµετοχή (Π∆ 35/2011) στην Ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων στην
Ενότητα 6 του Βήµατος «Εκτίµηση Εύλογου Κόστους–Χρηµατοδοτικό Σχήµα».
Σε περίπτωση που η ένσταση αναφέρεται στην αξιολόγηση του ποσοστού των
Ιδίων Κεφαλαίων και µόνο τότε εξετάζεται και συµπληρώνεται στην
προαναφερόµενη ενότητα
η κρίση του αξιολογητή για το ποσοστό των Ιδίων
Κεφαλαίων και στη συνέχεια γίνεται η προσαρµογή της ανάλυσης αυτών.
Η τεκµηρίωση των παραπάνω παρατίθεται στην Καρτέλα 6.5 του Ερωτηµατολογίου
Στη περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα θα αποδώσει νέα βαθµολογία στο
δείκτη 9 και στο δείκτη 31
Επισήµανση :
Σηµειώνεται ότι το ποσοστό των Ιδίων Κεφαλαίων
προκύπτει από την αίτηση
υπαγωγής όπως δηλώνεται από το φορέα (Ερωτηµατολόγια και Υπεύθυνη ∆ήλωση)
Πέρα των ανωτέρω η ένσταση
για το δείκτη αυτό θα
πρέπει να εξετάζεται
λαµβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης των
κεφαλαίων στο ποσοστό και τη µορφή που δηλώνεται από το φορέα.

∆είκτης 10
∆είκτης 11
∆είκτης 12
∆είκτης 13

Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης
(IRR) επένδυσης
Ικανότητα αποπληρωµής
τοκοχρεολυσίων δανείων φορέα

∆είκτης κερδοφορίας
∆είκτης αποτελεσµατικότητας φορέα

Σε περίπτωση που η ένσταση αφορά σε ένα από τους δείκτες 10 – 13 ο Αξιολογητής
θα πρέπει να καταρτίσει τους Πίνακες Βιωσιµότητας σύµφωνα µε το σχετικό
υπόδειγµα (αρχείο excel) και στη συνέχεια να συµπληρώσει τα πεδία της Ενότητας
5.2, 5.3 και 5.4 της Βαθµολογίας.
Επίσης θα πρέπει να επισυνάψει στο Βήµα VI ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ το ανωτέρω
αρχείο (excel) καθώς και αρχείο κειµένου (word) στο οποίο θα αναπτύσσονται οι
παραδοχές κατάρτισης των προβλέψεων βιωσιµότητας
Στην περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα αποδίδει νέα βαθµολογίας στους
δείκτες 10,11,12,13 και στον δείκτη 23

Επισήµανση
Για την κατάρτιση των Πινάκων Βιωσιµότητας λαµβάνεται υπόψη το κόστος του
επενδυτικού σχεδίου όπως εκτιµήθηκε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και το
χρηµατοδοτικό σχήµα που διαµορφώνεται στο πλαίσιο εξέτασης της ένστασης
(Κόστος –Χρηµατοδοτικό Σχήµα Καρτέλα 4.1 και 6.1 )
∆είκτης 14

Κατηγορία του κύριου κλάδου στον
οποίο υλοποιείται η επένδυση

Εξετάζονται τα διαθέσιµα στοιχεία πωλήσεων τελευταίας τετραετίας του κύριου
κλάδου στον οποίο υλοποιείται η επένδυση και συµπληρώνεται η κατηγορία του
κλάδου που προκύπτει βάσει αυτών και η σχετική τεκµηρίωση στα πεδία της Ενότητας
6.2 της Βαθµολογίας (Κατηγορία κύριου κλάδου στον οποίο υλοποιείται η επένδυση )
- άρθρο 3 παρ 3 της υπουργικής απόφασης 17299/19/4/2011 φεκ 652/τ.Β΄/20-42011 περί «Καθορισµός στοιχείων αξιολόγησης κλπ»
Στην περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα αποδίδει νέα βαθµολογίας στο
δείκτη 14

∆είκτης 15

Ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών
που αφορούν εφαρµογή προηγµένης
τεχνολογίας και καινοτοµία ως προς
το συνολικό επιλέξιµο κόστος της
επένδυσης

Η εξέταση της ένστασης όσον αφορά τον δείκτη αυτό αφορά την κρίση του
αξιολογητή ως προς
χαρακτηρισµό των δαπανών ως εντασσόµενες στην
συγκεκριµένη βαθµολογούµενη οµάδα, χωρίς να εξετάζεται - µεταβάλλεται το κόστος
αυτών όπως έχει προσδιορισθεί βάσει της προβλεπόµενης από το Π∆33/2011
διαδικασίας αξιολόγησης.
Για την εξέταση της ένστασης στο δείκτη αυτό θα πρέπει να ακολουθήσετε τα
παρακάτω Βήµατα
1. Από την ενέργεια του Συγκερασµού των Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης µπείτε
στο περιβάλλον του 1ου και 2ου Αντιγράφου Αξιολόγησης και από την Καρτέλα
3.1 του Βήµατος III ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ
ΣΧΗΜΑ εξάγετε σε excel τους δύο Πίνακες Ανάλυσης ∆απανών (εικονίδιο ….
Οθόνης) και µεταφέρετε αυτά σε ένα ενιαίο αρχείο excel (δύο φύλλα – ένα
για κάθε πίνακα)
2. Στη συνέχεια σε κάθε ένα από τους δύο πίνακας προσθέσετε στήλη µε τίτλο
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην οποία θα µεταφέρεται τις
δαπάνες που κατά την κρίση σας ανήκουν στην εν λόγω βαθµολογούµενη
κατηγορία µε το κόστος που έχει αποδοθεί σε αυτές από τον Αξιολογητή της

αρχικής Αξιολόγησης . Αφού ολοκληρώσετε σε κάθε πίνακα τη µεταφορά των
δαπανών της εν λόγω βαθµολογούµενης οµάδας υπολογίστε το άθροισµα
αυτών .
3. Κατόπιν υπολογίσετε το µέσο όρο των αθροισµάτων που έχουν προκύψει κατά
τα ανωτέρω και συµπληρώσετε αυτό στο σχετικό πεδίο της καρτέλας 4.2 του
Βήµατος
Εκτίµησης
Εύλογου
Κόστους
–
Χρηµατοδοτικό
Σχήµα.
(Βαθµολογούµενες Οµάδες ∆απανών)
4. Το εν λόγω αρχείο (excel) επισυνάπτεται στο Βήµα VI ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
Στην περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα θα αποδώσει νέα Βαθµολογία στο
δείκτη 15
Εάν υπάρχει ένσταση για δύο ή τρεις από τους δείκτες 15, 22 και 28 δηµιουργείται
κατά τα ανωτέρω ένα αρχείο (excel) προστίθεται για κάθε βαθµολογούµενη οµάδα
δαπανών ξεχωριστή στήλη µεταφοράς των δαπανών
∆είκτης 16
∆είκτης 17

∆είκτης 18
∆είκτης 19
∆είκτης 20
∆είκτης 21

∆είκτης 22

Πρωτοτυπία /Καινοτοµία Προϊόντος
ή ∆ραστηριότητας
∆ιαφοροποίηση µη τεχνικών
χαρακτηριστικών του νέου
προϊόντος ή δραστηριότητας
Προέλευση του νέου προϊόντος ή
της ∆ραστηριότητας
Ενέργειες ωρίµανσης
Εξασφάλιση εµπορικής αποδοχής
Προϊόν ή δραστηριότητα σε τοµέα
αιχµής

Ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών
που αφορούν εφαρµογή καθαρών
τεχνολογιών και διαχείριση
αποβλήτων ως προς το συνολικό

Εξετάζεται και συµπληρώνεται η κρίση του αξιολογητή και η σχετική τεκµηρίωση,
στα πεδία της Ενότητας 6.1 της Βαθµολογίας (Νέα προϊόντα και νέες δραστηριότητες)
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που υποβάλλεται ένσταση για ένα από τους δείκτες του
κριτηρίου «Ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων δραστηριοτήτων» αξιολογούνται
όλοι οι δείκτες του κριτηρίου αυτού (∆είκτης 16 έως ∆είκτης 21) Η απαίτηση αυτή
προκύπτει από τρόπο βαθµολογίας του κριτηρίου, η οποία δεν υπολογίζεται ως απλό
άθροισµα των βαθµών που αποδίδονται στους δείκτες αλλά υπάρχουν πρόσθετοι
κανόνες αλληλεξάρτησης των επί µέρους βαθµολογιών αυτών - άρθρο 4 παρ 2 της
υπουργικής απόφασης
17299/19/4/2011 φεκ
652/τ.Β΄/20-4-2011 περί
«Καθορισµός στοιχείων αξιολόγησης κλπ»).
Στην περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα θα αποδώσει νέα Βαθµολογία σε
όλους τους δείκτες 16 έως 21
Ισχύουν για το δείκτη 22 όσα αναφέρονται στο δείκτη 15
∆εδοµένου ότι µία δαπάνη η οποία έχει συµπεριληφθεί στην βαθµολογούµενη οµάδα
του δείκτη 22 (καθαρή τεχνολογία και διαχείριση αποβλήτων) δεν µπορεί να ενταχθεί

επιλέξιµο κόστος της επένδυσης

στην βαθµολογούµενη οµάδα του δείκτη 28 (προστασία περιβάλλοντος, εξοικονόµηση
ενέργειας και φυσικών πόρων) και αντιστρόφως (άρθρο 4 παρ. 3 και άρθρο 5 παρ 3
της υπουργικής απόφασης 17299/19/4/2011 φεκ
652/τ.Β΄/20-4-2011 περί
«Καθορισµού στοιχείων αξιολόγησης κλπ»), ο επαναπροσδιορισµός των δαπανών που
εντάσσονται στην βαθµολογούµενη οµάδα του ∆είκτη 22 µπορεί να οδηγεί σε
αφαίρεση δαπανών από την Βαθµολογούµενη Οµάδα του δείκτη 28. Για το λόγο
αυτό, σε κάθε ένα από τα δύο φύλλα των Αντιγράφων Αξιολόγησης του
δηµιουργούµενου αρχείου excel (βλέπε οδηγίες δείκτη 15), εκτός της στήλης που
αφορά το δείκτη 22 θα πρέπει να παρατίθεται και στήλη που να αφορά το δείκτη 28
από την οποία θα αφαιρούνται οι δαπάνες που µεταφέρονται στον δείκτη 22 χωρίς να
κρίνονται οι άλλες δαπάνες που έχουν συµπεριληφθεί στην οµάδα του δείκτη αυτού
(δείκτη 28)
Στην περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα θα αποδώσει εκ νέου Βαθµολογία
στους δείκτες 22 και 28

∆είκτης 23

∆είκτης 24

∆είκτης 25

Ποσοστό Προστιθέµενης Αξίας στα
προϊόντα της ενισχυόµενης
επένδυσης
Αριθµός νέων θέσεων εξαρτηµένης
εργασίας που δηµιουργούνται από
τη νέα επένδυση µετά το 2ο έτος
λειτουργίας από την ολοκλήρωσή
της, σε ΕΜΕ

Εγκατάσταση σε οργανωµένους
χώρους υποδοχής (πχ. ΒΙΠΕ,
ΒΙΟΠΑ, ΒΕΠΕ, Τεχνολογικά Πάρκα
κλπ)

Ισχύουν όσα αναφέρονται για τους δείκτες 10 έως 13

Εξετάζονται και συµπληρώνεται η κρίση του αξιολογητή στα πεδία του Πίνακα 3.5.1
του Ερωτηµατολογίου (Απασχόληση στην επιχείρηση - Υφιστάµενη Απασχόληση
καθώς και Απασχόληση µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης) και παρατίθεται
σχετική τεκµηρίωση στην Καρτέλα 6.5 αυτού.
Στην περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω
κρίση του Αξιολογητή θα αποδώσει εκ νέου βαθµολογία στο δείκτη 2 και στους
δείκτες 6,7 και 24
Εξετάζεται και συµπληρώνεται η κρίση του Αξιολογητή στο σχετικό πεδίο Καρτέλα 3.4
Τόποι Εγκατάστασης του Ερωτηµατολογίου (πεδίο 3.4.5 – ΒΕΠΕ ή Ζώνη Καινοτοµίας
στο παράθυρο διαλόγου του τόπου εγκατάστασης που ανοίγει µε κλικ στο εικονίδιο
)
Στην περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω
κρίση του Αξιολογητή θα αποδώσει εκ νέου βαθµολογία στο δείκτη 25

Σε περίπτωση που η επένδυση υλοποιείται σε περισσότερους του ενός νοµούς και η
ένσταση αφορά στον τόπο εγκατάστασης που έχει αξιολογηθεί ως ο κύριος για την
επένδυση και µόνο τότε εξετάζονται και συµπληρώνονται τα σχετικά πεδία της
Καρτέλα 3.4 Τόποι Εγκατάστασης του Ερωτηµατολογίου (πεδίο 3.4.4 κύριος τόπος
εγκατάστασης, στο παράθυρο διαλόγου κάθε τόπου εγκατάστασης που ανοίγει µε
κλικ στο εικονίδιο
).
Στην περίπτωση αλλαγής του κύριου τόπου εγκατάστασης το σύστηµα θα αποδώσει
εκ νέου Βαθµολογία και στους δείκτες 26 και 27
Η τεκµηρίωση των
Ερωτηµατολογίου
∆είκτης 26

Εγκατάσταση σε νοµό µε ΑΕΠ
χαµηλότερο του 90% του ΑΕΠ της
Χώρας

ανωτέρω

κρίσεων

παρατίθεται

στην

Καρτέλα

6.5

του

Το Πληροφορικό Σύστηµα αποδίδει αυτόµατα βαθµολογία στο δείκτη αυτό µε βάση το
Νοµό στον οποίο βρίσκεται ο κύριος τόπος εγκατάστασης της επένδυσης χωρίς τη
δυνατότητα αλλαγής.
Σε περίπτωση που η επένδυση υλοποιείται σε περισσότερους του ενός νοµούς και η
ένσταση αφορά στον τόπο εγκατάστασης που έχει αξιολογηθεί ως ο κύριος για την
επένδυση και µόνο τότε εξετάζονται και συµπληρώνονται τα σχετικά πεδία της
Καρτέλα 3.4 Τόποι Εγκατάστασης του Ερωτηµατολογίου ( πεδίο 3.4.4 κύριος τόπος
εγκατάστασης στο παράθυρο διαλόγου κάθε τόπου εγκατάστασης που ανοίγει µε κλικ
στο εικονίδιο
).
Στην περίπτωση αλλαγής του κύριου τόπου εγκατάστασης το σύστηµα θα αποδώσει
εκ νέου Βαθµολογία και στους δείκτες 25 και 27
Η τεκµηρίωση των
Ερωτηµατολογίου

∆είκτης 27

Εγκατάσταση σε νησί.

ανωτέρω

κρίσεων

παρατίθεται

στην

Καρτέλα

6.5

του

Εξετάζεται και συµπληρώνεται η κρίση του Αξιολογητή στο σχετικό πεδίο Καρτέλα 3.4
Τόποι Εγκατάστασης του Ερωτηµατολογίου (πεδίο 3.4.5 – νησί στο παράθυρο
διαλόγου του τόπου εγκατάστασης που ανοίγει µε κλικ στο εικονίδιο
), εφόσον

αυτό δεν είναι κλειδωµένο λόγω αυτόµατης συµπλήρωσης από το Σύστηµα
Στην περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω
κρίση θα αποδώσει εκ νέου βαθµολογία στο δείκτη 25

Σε περίπτωση που η επένδυση υλοποιείται σε περισσότερους του ενός νοµούς και η
ένσταση αφορά στον τόπο εγκατάστασης που έχει αξιολογηθεί ως ο κύριος για την
επένδυση και µόνο τότε εξετάζονται και συµπληρώνονται τα σχετικά πεδία της
Καρτέλα 3.4 Τόποι Εγκατάστασης του Ερωτηµατολογίου ( πεδίο 3.4.4 κύριος τόπος
εγκατάστασης, στο παράθυρο διαλόγου κάθε τόπου εγκατάστασης που ανοίγει µε κλικ
).
στο εικονίδιο
Στην περίπτωση αλλαγής του κύριου τόπου εγκατάστασης το σύστηµα θα αποδώσει
εκ νέου Βαθµολογία και στους δείκτες 25 και 26 Η τεκµηρίωση των ανωτέρω κρίσεων
παρατίθεται στην Καρτέλα 6.5 του Ερωτηµατολογίου.
∆είκτης 28

∆είκτης 29

Ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών
που αφορούν προστασία
περιβάλλοντος, εξοικονόµηση
ενέργειας και φυσικών πόρων ως
προς το συνολικό επιλέξιµο κόστος
της επένδυσης
Προβλεπόµενο ποσοστό πωλήσεων
σε αξία στο εξωτερικό για τα
προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν
την ενισχυόµενη επένδυση

Ισχύουν για το δείκτη 28 κατ’ αντιστοιχία όσα αναφέρονται για το δείκτη 22
Στην περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα θα αποδώσει εκ νέου Βαθµολογία
στους δείκτες 22 και 28.

Εξετάζεται και συµπληρώνεται η
κρίση του αξιολογητή
για τον εξαγωγικό
προσανατολισµό της ενισχυόµενης επένδυσης και η τεκµηρίωση αυτής στα πεδία της
Ενότητας 8.1 της Βαθµολογίας (Προβλεπόµενο ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο
εξωτερικό για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν την ενισχυόµενη επένδυση)
Στην περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα θα αποδώσει εκ νέου Βαθµολογία
στο δείκτη 29.

∆είκτης 30

Επιλέξιµο Κόστος του Επενδυτικού
Σχεδίου

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π∆ 33/2011 Άρθρο 4 παρ II θ, το επιλέξιµο
κόστος προκύπτει ως ο µέσος όρος των ποσών που εκτιµήθηκαν από τους δύο
αξιολογητές της αρχικής Αξιολόγησης
και υπολογίζεται αυτόµατα από το
Πληροφοριακό Σύστηµα, χωρίς δυνατότητας αλλαγής.

∆είκτης 31

Κάλυψη ίδιας συµµετοχής µε
κεφάλαια εξωτερικού

Εξετάζεται και συµπληρώνεται κατά κρίση του αξιολογητή όσον αφορά τα κεφάλαιο
εξωτερικού στη Ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων στην Ενότητα 6 του Βήµατος
«Εκτίµηση Εύλογου Κόστους – Χρηµατοδοτικό Σχήµα».
Σε περίπτωση που η ένσταση αναφέρεται στην αξιολόγηση του ποσοστού των
Ιδίων Κεφαλαίων και µόνο τότε εξετάζεται και συµπληρώνεται στην
προαναφερόµενη ενότητα
η κρίση του αξιολογητή για το ποσοστό των Ιδίων
Κεφαλαίων και στη συνέχεια η προσαρµογή της ανάλυσης αυτών.
Η τεκµηρίωση των ανωτέρω παρατίθεται στην Καρτέλα 6.5 του Ερωτηµατολογίου
Στη περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστηµα θα αποδώσει νέα βαθµολογία στο
δείκτη 9 και στο δείκτη 31
Επισήµανση :
Σηµειώνεται ότι το ποσοστό και η ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων προκύπτει από την
αίτηση υπαγωγής όπως δηλώνεται από το φορέα (Ερωτηµατολόγια και Υπεύθυνη
∆ήλωση)
Πέρα των ανωτέρω η ένσταση
για το δείκτη αυτό θα
πρέπει να εξετάζεται
λαµβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης των
κεφαλαίων στο ποσοστό και τη µορφή που δηλώνεται από το φορέα.

∆είκτης 32

∆ηµιουργία συνεργασιών –
δικτύωσης (clusters)

Εξετάζεται και συµπληρώνεται η
κρίση του αξιολογητή για τη δηµιουργία
συνεργασιών – δικτύωσης (clusters) και η τεκµηρίωση αυτής στα πεδία της Ενότητας
8.1.2 της Βαθµολογίας (∆ηµιουργία συνεργασιών – δικτύωσης (clusters)

