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3.2 Αντικείµενο Σταδίου Αξιολόγησης – Βαθµολόγησης   

 
Α. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΑΣΕΙ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ  ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  
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Ο∆ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

των ειδικών  επενδυτικών σχεδίων Συνέργειας κα ∆ικτύωσης 

 του άρθρου 13  (παρ. 1δ και παρ 5) του Ν.3908/2011 

όσον αφορά στο 

Στάδιο Αξιολόγησης – Βαθµολόγησης  

 

1.Σκόπός 

Σκοπός του παρόντος Οδηγού  είναι η ενηµέρωση και παροχή οδηγιών προς τα µέλη 

του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) για το έργο τους  

(Αξιολόγηση – Βαθµολόγηση των  επενδυτικών σχεδίων) όσον αφορά το ειδικό 

καθεστώς της Συνέργειας και ∆ικτύωσης,  σύµφωνα µε τους γενικούς αλλά και 

ειδικούς όρους που προβλέπονται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, όπως αυτό 

παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

 

2.  Θεσµικό Πλαίσιο 

2.1 Θεσµικό πλαίσιο για το Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και 
∆ικτύωσης 

 

Α. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΚΑΙ Π∆ 33/2011 

Το καθεστώς Συνέργειας και ∆ικτύωση του ν.3908/2011 είναι  ειδικό καθεστώς που 

προβλέπεται στο άρθρο 13 του νόµου αυτού. Ειδικότερα:   

 

Στο άρθρο 13  (Ειδικά επενδυτικά σχέδια - καθεστώτα ενίσχυσης)  παρ, 1 περ. δ 

(Συνέργειας και ∆ικτύωσης) αναφέρονται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις του 

καθεστώτος 

«Στην κατηγορία  αυτή ανήκουν  επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται 

από σχήµατα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην 

υλοποίηση προγραµµάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα των επιχειρήσεων είτε αξιοποιούν υποδοµές που 

δηµιουργούνται µε εθνική και κοινοτική χρηµατοδότηση είτε συντελούν 

στην προσαρµογή στο σύγχρονο οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον 

συγκεκριµένων και γεωγραφικά προσδιορισµένων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Τα σχήµατα αυτά απαρτίζονται από 10 

τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Αττικής και στο Νοµό 

Θεσσαλονίκης και από 5 τουλάχιστον επιχειρήσεις στους λοιπούς νοµούς 

της Επικράτειας και λειτουργούν υπό µορφή Κοινοπραξίας, στην οποία 
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δύναται να συµµετέχουν και επιχειρήσεις των κρατών − µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατηγορία αυτή µπορούν να συµµετέχουν µε 

ποσοστό έως 20% Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Ερευνητικοί Φορείς 

και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

Τα ενισχυόµενα επενδυτικά σχέδια περιλαµβάνουν κοινές δράσεις, όπως 

κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό παραγωγής, ελέγχου ποιότητας, 

αποθήκευσης, δικτύων διανοµής, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης 

εµπορευµάτων ή παροχής υπηρεσιών, κοινό εµπορικό σήµα και σύστηµα 

διαδικτυακού εµπορίου, κοινή πιστοποίηση και σήµα ποιότητας, κοινή 

εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού κ.ά. 

 

Επίσης στην παρ 5 του παραπάνω  άρθρου προβλέπεται ότι  

α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας µπορούν να προκηρύσσονται ειδικά προγράµµατα που 

αφορούν συγκεκριµένες δραστηριότητες της περίπτωσης δ΄ της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου (συνέργεια και δικτύωση). 

β. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής παρέχονται οι 

προβλεπόµενες από το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό1 ενισχύσεις, το 

ύψος των οποίων, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που 

υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.» 

 

Τέλος στην παρ 6 του άρθρου 13 προβλέπεται ότι: 

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

προκηρύσσονται Προγράµµατα που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα 

ενισχύσεων ……… και  Συνέργειας και ∆ικτύωσης 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι παρεχόµενες ενισχύσεις για τα 

καθεστώτα αυτά, το είδος και τα ποσοστά των χορηγούµενων ενισχύσεων, το 

είδος και τα ποσοστά των ενισχυόµενων δαπανών, και µπορούν να ορίζονται οι 

αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόµου σε σχέση µε τη 

νοµική µορφή των επιχειρήσεων, το περιεχόµενο και το ελάχιστο κόστος 

ενισχυόµενου επενδυτικού σχεδίου, τη διαδικασία παροχής των ενισχύσεων, το 

χρόνο και τις υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις και τα 

                                                 
1 Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (EE L 214 της 9.8.2008, σελ. 

3), όπως εκάστοτε ισχύει, 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) http://www.ependyseis.gr/sub/kratikes/files/GBER_800_08_EL.pdf . 
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όργανα εξέτασης και έγκρισης αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική 

λεπτοµέρεια. 

 

Β. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ  ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ 

∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Σε εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. απόφαση 58996/30-12-2011 

(ΦΕΚ 3215/τ Β΄/30-12-2011), του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (Προκήρυξη Προγράµµατος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο 

ειδικό καθεστώς ενισχύσεων Συνέργειας και ∆ικτύωσης του νόµου 3908/2011, για 

το έτος 2011), µε την οποία προκηρύχθηκε το καθεστώς και εξειδικεύθηκαν ο όροι 

αυτού (στο εξής Προκήρυξη).  

Η ανωτέρω απόφασης τροποποιήθηκε µε την 1499/29-3-2012 (Φ.Ε.Κ. 

1029/τ.Β./03-04-2012) όµοια απόφαση. 

 

2.2. Θεσµικό πλαίσιο για τη Αξιολόγηση των ειδικών 

επενδυτικών σχεδίων Συνέργειας και ∆ικτύωσης  

 

Ο επενδυτικός Νόµος 3908/2011, στην παρ. 5 του Άρθρου 11 αυτού περί 

«∆ιαδικασίας αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων» 

προβλέπει ότι η «διαδικασία υποβολής, εξέτασης και έγκρισης των υποβαλλόµενων 

αιτήσεων και των λοιπών σταδίων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων» 

ρυθµίζονται µε «προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 

 

Κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης του Νόµου 3908/2011 εκδόθηκε το  

Π∆33/2011 το οποίο  

- στην παρ. 1 του άρθρου 4 αυτού περί «Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων», 

ορίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων  

- στο άρθρο 5 παρ 3, 4 και 5 ορίζει τη διαδικασία ενστάσεων επί των 

ανακοινωθέντων στοιχείων βαθµολόγησης και τέλος  

- στο άρθρο 7  παρ 8 προβλέπει  την έκδοση Οδηγού Αξιολόγησης Επενδυτικών 

Σχεδίων από τη Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης για την ορθή 

εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης και την ίση µεταχείριση των φορέων των 

επενδυτικών  σχεδίων  
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Οι παραπάνω διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών 

σχεδίων του Ν. 3908/2011 παρατίθενται αναλυτικά στο Ο∆ΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων 

Επενδυτικών Σχεδίων του ν 3908/2011 .   

http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/Odigos_axiologisis_aitimaton_151111.doc 

 

Η Προκήρυξη του Ειδικού Καθεστώτος ενισχύσεων Συνέργεια και ∆ικτύωσης δε 

περιλαµβάνει παρελκύσεις όσον αφορά τις παραπάνω διατάξεις 

 

3. Εξειδίκευση θεσµικού πλαισίου – Οδηγίες Εφαρµογής 

3.1 Γενικά - ∆ιαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων υπαγωγής στο 
ειδικό καθεστώς Συνέργειας και ∆ικτύωσης του 
ν.3908/2011 

 

Το αιτήµατα υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στο Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας 

και ∆ικτύωσης του Ν. 3908/201 υποβάλλονται στα Γραφεία Εξυπηρέτησης 

Επενδυτών (Γ.Ε.Ε.)  των αρµοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενικής ∆/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων  - Αθήνα 

και της Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης- Θεσσαλονίκη)2  Κατά την παραλαβή των 

αιτηµάτων γίνεται ο ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ τους, που αφορά στην τυπική 

πληρότητα του υποβαλλόµενου φακέλου (σχετική εγκύκλιος 17992/21-4-2011 

«Σύσταση και Λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Επενδυτικού Νόµου 

3908/2011»). 

 

Τα αιτήµατα, τα οποία κατά τον ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (µετά και τυχόν 

προσκόµιση συµπληρωµατικών στοιχείων, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη 

διαδικασία) χαρακτηρίζονται ως «πλήρη», προωθούνται στη διαδικασία Αξιολόγησης 

που διενεργείται σε δύο στάδια: 

Ι Στάδιο ελέγχου νοµιµότητας (ΣΤΑ∆ΙΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ) 

ΙΙ Στάδιο αξιολόγησης- βαθµολόγησης (ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ). 

 

Το πρώτο στάδιο (ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ) διενεργείται από την αρµόδια 

Υπηρεσία (Υπηρεσία στην οποία έχει υποβληθεί το αίτηµα) και αφορά στον έλεγχο 

των οριζόµενων από το νόµο αναγκαίων προϋποθέσεων προκειµένου το επενδυτικό 

                                                 
2 Η  αρµόδια Υπηρεσία ορίζεται σύµφωνα µε την παρ 2 του άρθρου 5 της Προκήρυξη βάσει των 
Περιφερειών στις οποίες ιδρύεται και λειτουργεί  η επιχείρηση (έδρα Κοινοπραξία και τόποι εγκατάστασης 
επενδυτικού σχεδίου)   
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σχέδιο να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης (ΣΤΑ∆ΙΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ). 

 

Τα επενδυτικά σχέδια που κρίνονται θετικά στο ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

προωθούνται στο ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, το οποίο ανατίθεται σε αξιολογητές από 

το οικείο Μητρώο και αφορά στην εκτίµηση του κόστους, στην κατάρτιση των 

πινάκων βιωσιµότητας και στη βαθµολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. Σε 

περίπτωση που κατά το ΣΤΑ∆ΙΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ το αίτηµα κριθεί αρνητικά, 

απορρίπτεται. 

Το δεύτερο στάδιο (ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) διενεργείται από δύο αξιολογητές του 

Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Ν.3908/2011 και 

αφορά στον προσδιορισµό του επιλέξιµου και ενισχυόµενου κόστους και στη 

βαθµολόγηση του επενδυτικού σχεδίου µε βάση τα κριτήρια που έχουν ορισθεί στην 

Προκήρυξη του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων Συνέργειας και δικτύωσης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ 

ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 3908/2011) 

 

 

Τα δύο στάδια αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου (ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ και ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) διενεργούνται σειριακά µε την 

υποστήριξη του ΠΣΚΕ-Επ µέσω του οποίου γίνεται η ηλεκτρονική χρέωση των 

αιτηµάτων στους χειριστές και δίνεται σε αυτούς πρόσβαση στο ηλεκτρονικά 

υποβληθέν αίτηµα καθώς και στο περιβάλλον του σταδίου αξιολόγησης του σχετικού 

επενδυτικού σχεδίου που τους ανατίθεται, προκειµένου να αποτυπώσουν στα 

σχετικά πεδία τα αποτελέσµατα της εργασίας τους και να παραγάγουν τις 

προβλεπόµενες αναφορές.  

 

Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του ειδικού καθεστώτος Συνέργειας 

και δικτύωσης όσον αφορά το ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ έχουν εφαρµογή οι 

αντίστοιχες Οδηγίες του Κεφαλαίου 2  του Ο∆ΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΑΓΩΓΗΣ  για τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια και τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδιο του ν 

3908/2011 µε περιορισµένες διαφοροποιήσεις και παρελκύσεις που παρατίθενται 

κατωτέρω:  
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3.2 Αντικείµενο ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Νόµο και το Π∆ 33/2011, κατά το ΣΤΑ∆ΙΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ αξιολογείται:  

- αφενός το επιλέξιµο και ενισχυόµενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, το 

οποίο προϋποθέτει τον έλεγχο της επιλεξιµότητας και την κατηγοριοποίηση 

και εκτίµηση του κόστους των επιλέξιµων δαπανών, 

- αφετέρου η βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου, η οποία προϋποθέτει την 

οικονοµική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και το διαχωρισµό του 

κόστους του επενδυτικού σχεδίου που αφορά βαθµολογούµενες οµάδες 

δαπανών.  

Επιπλέον κατά το ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ εξετάζεται η τήρηση των όρων και 

προϋποθέσεων του νόµου όσον αφορά συγκριµένα σηµεία ελέγχου που 

σχετίζονται µε το αντικείµενο του ΣΤΑ∆ΙΟΥ αυτού.     

 

Τέλος, η αξιολόγηση – βαθµολόγηση του επενδυτικού σχεδίου προϋποθέτει τον 

έλεγχο συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του επενδυτικού σχεδίου, τα οποία 

δηλώνονται στο Ερωτηµατολόγιο και τεκµηριώνονται στην οικονοµοτεχνική µελέτη 

και µε τα σχετικά δικαιολογητικά του φακέλου. 

Τα κατά τα ανωτέρω αποτελέσµατα εξέτασης του επενδυτικού σχεδίου στο ΣΤΑ∆ΙΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ και η σχετική τεκµηρίωση καταχωρούνται στο ΠΣΚΕ- Επ., 

σύµφωνα µε τις οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό, και βάσει αυτών παράγεται 

από το Σύστηµα η εκτύπωση της έντυπης Έκθεσης Αξιολόγησης, η οποία 

υπογράφεται και αποστέλλεται στην Υπηρεσία.  

  

Η ενέργεια της Αξιολόγησης - Βαθµολόγησης των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων 

Συνέργειας και ∆ικτύωσης, δοµείται στο Πληροφοριακό Σύστηµα όπως και η 

αντίστοιχη ενέργεια των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων σε εννέα (9) Βήµατα, τα 

οποία θα πρέπει να διατρέξει ο αξιολογητής προκειµένου να ολοκληρώσει την 

αξιολόγηση και στη συνέχεια να την υποβάλει ηλεκτρονικά και να δηµιουργήσει την 

έντυπη Έκθεση Αξιολόγησης, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ- Επ 

 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  
Στο Βήµα I γίνεται ο έλεγχος της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του νόµου όσον αφορά 
συγκριµένα σηµεία ελέγχου που σχετίζονται µε το αντικείµενο του ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. 



 
 

Ο∆ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Επενδυτικών Σχεδίων του Ειδικού Καθεστώτος Συνέργειας και ∆ικτύωσης του  Ν.3908/2011 
&  ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ - ΕΚ∆ΟΣΗ 1 

Γενική ∆/ση Ιδιωτικών Επενδύσεων  -Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων  και Ανάπτυξης- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

9 

   

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ     
Στο Βήµα II γίνονται διορθώσεις και συµπληρώσεις των στοιχείων του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ της αίτησης και 
ειδικότερα αυτών που αποτελούν αντικείµενο του ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 

   

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
Στο Βήµα ΙΙΙ ελέγχεται η Κατηγοριοποίηση των δαπανών, εισάγονται τα εκτιµώµενα εύλογα κόστη για τις 
δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου και χαρακτηρίζονται οι δαπάνες που ανήκουν σε βαθµολογούµενες 
Οµάδες. Επίσης υπολογίζεται από το σύστηµα η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου (ποσοστά και ποσά) και 
διαµορφώνεται ανάλογα το χρηµατοδοτικό σχήµα. 

   

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Στο Βήµα ΙV παρατίθενται τα πρωτογενή στοιχεία που συµµετέχουν στη βαθµολογία του επενδυτικού 
σχεδίου καθώς και η αιτιολόγηση αυτών. Σηµειώνεται ότι ορισµένα από τα στοιχεία τα οποία µετέχουν στη 
Βαθµολογία προέρχονται από τα Βήµατα ΙΙ και ΙΙΙ ενώ τα υπόλοιπα καταχωρούνται στο Βήµα αυτό 

   

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ 
Στο Βήµα V συνοψίζονται τα αποτελέσµατα της εξέτασης και βαθµολόγησης του επενδυτικού σχεδίου µε 
βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στα προηγούµενα Βήµατα, αποτυπώνονται τυχόν επισηµάνσεις 
του αξιολογητή προς την Υπηρεσία και διαµορφώνεται το τελικό αποτέλεσµα. 

   

 
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 
Στο Βήµα VI επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική µορφή τα αρχεία Παραδοχές Προβλέψεων Βιωσιµότητας και 
Πίνακες Βιωσιµότητας (Υποχρεωτικά Αρχεία) και τυχόν άλλα αρχεία τα οποία αποτελούν συνηµµένα της 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 

   

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ 
Στο Βήµα VII  διενεργείται έλεγχος των δεδοµένων που έχουν εισαχθεί στα προηγούµενα Βήµατα 
προκειµένου να διαπιστωθεί η πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
λάθη ή τυχόν παραλείψεις παράγεται σχετική αναφορά βάσει της οποίας πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες 
διορθώσεις στα προηγούµενα βήµατα 

   

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
Στο Βήµα VIII γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήµατος 

   

 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Στο Βήµα IX παράγoνται οι  εκτυπώσεις  που συνιστούν την  Έκθεση Αξιολόγησης και η Εκτύπωση της 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης περί µη ύπαρξης κωλύµατος αξιολόγησης του θέµατος 

 

Στο ΠΣΚΕ-Επ υπάρχουν πεδία στα οποία ο αξιολογητής καταχωρεί τα στοιχεία 

αξιολόγησης,  και πεδία που ανοίγει προκειµένου να παραθέσει την τεκµηρίωση των 

αποτελεσµάτων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ   καθώς και οδηγίες 

συµπλήρωσης επί των οθόνων  ή σε ανοιγόµενα παράθυρα  . 

 

Παρακάτω παρατίθενται οδηγίες µε έµφαση στις διαφοροποιήσεις – παρελκύσεις που 

αφορούν το έργο της  αξιολόγησης των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων Συνέργειας 

και ∆ικτύωσης για κάθε ένα από τα παραπάνω  Βήµατα:  

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος Ο∆ΗΓΟΥ παρατίθενται τα σηµεία ελέγχου 

τήρησης των όρων του θεσµικού πλαισίου για τα ειδικά επενδυτικά σχέδια 

Συνέργειας και ∆ικτύωσης του ν3908/2011, τα οποία πρέπει να εξετασθούν ή να 

επανεκτιµηθούν κατά το στάδιο της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ σε συνέχεια 
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του ελέγχου του  προηγούµενου ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ-Επ  (ΒΗΜΑ I ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

Κατά το ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ των ειδικών επενδυτικών σχεδίων Συνέργειας και 

∆ικτύωσης, ο αξιολογητής ελέγχει, µε βάση τα στοιχεία της οικονοµοτεχνικής 

µελέτης και τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά, τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

- Υφιστάµενη Απασχόληση και Απασχόληση µετά την ολοκλήρωση της 

επένδυσης  

Στο Ερωτηµατολόγιο της αίτησης υπαγωγής  (πεδίο 3.5.1) αναφέρονται οι 

υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης καθώς και οι θέσεις  απασχόλησης µετά την 

ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου (από το τρίτο έτος και µετέπειτα) για 

το φορέα του επενδυτικού σχεδίου (Κοινοπραξία ή νέα επιχείρηση) και για τα 

µέλη του σχήµατος Συνέργειας και ∆ικτύωσης που έχουν τη µορφή 

επιχείρησης.  

 

Ο προσδιορισµός  της υφιστάµενης απασχόλησης σε Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας (ΕΜΕ) γίνεται βάσει των υποβληθέντων σχετικών ∆ικαιολογητικών 

Βαθµολογίας - ήτοι Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις ΙΚΑ (Α.Π.∆.) και 

Βεβαιώσεις Επιθεώρησης Εργασίας - µε τη χρήση του ηλεκτρονικού 

Υποδείγµατος (EXCEL) που περιλαµβάνεται στους Πίνακες Προβλέψεων 

Βιωσιµότητας και Απολογιστικών Στοιχείων (Φύλλο Υφιστάµενη Απασχόληση) 

http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/030212_pinakes_provlepse

on_viosimotitas_progr_synergeias_diktyosis.xls 

 
 
Οι νέες θέσεις απασχόλησης που προκύπτουν από την επένδυση  στο φορέα 

του επενδυτικού σχεδίου (Κοινοπραξία ή νέα επιχείρηση) και στα µέλη του 

σχήµατος Συνέργειας και ∆ικτύωσης που έχουν τη µορφή επιχείρησης, 

λαµβάνονται κατά δήλωση του φορέα (Υπεύθυνη ∆ήλωση και 

Ερωτηµατολόγιο  πεδίο 3.5.1 της αίτησης υπαγωγής). 
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-   Απασχόληση Πτυχιούχων (Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ) Υφιστάµενη και µετά 

την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

Στο Ερωτηµατολόγιο της αίτησης υπαγωγής  (πεδίο 3.5.2) αναφέρονται οι 

πτυχιούχοι στις υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης καθώς και στις θέσεις  

απασχόλησης µετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου (από το τρίτο 

έτος και µετέπειτα) για το φορέα του επενδυτικού σχεδίου (Κοινοπραξία ή 

νέα επιχείρηση) και για τα µέλη του σχήµατος Συνέργειας και ∆ικτύωσης που 

έχουν τη µορφή επιχείρησης.  

 

Η υφιστάµενη απασχόληση πτυχιούχων στο φορέα και τα µέλη – επιχειρήσεις 

του σχήµατος Συνέργειας και ∆ικτύωσης ελέγχεται µε βάση τις   καταστάσεις 

Πτυχιούχων που περιλαµβάνονται στους υποβληθέντες στους Πίνακες 

Προβλέψεων Βιωσιµότητας και Απολογιστικών Στοιχείων ( Επισυναπτόµενο 

στην αίτησης αρχείο EXCEL - Φύλλο Υφιστάµενη Απασχόληση)  

 

Οι νέες θέσεις απασχόλησης πτυχιούχων  που προκύπτουν από την επένδυση  

στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου (Κοινοπραξία ή νέα επιχείρηση) και στα 

µέλη του σχήµατος Συνέργειας και ∆ικτύωσης που έχουν τη µορφή 

επιχείρησης, λαµβάνονται κατά δήλωση του φορέα (Υπεύθυνη ∆ήλωση και 

Ερωτηµατολόγιο πεδίο 3.5.2 της αίτησης υπαγωγής). 

 

 

-   Παραγόµενα προϊόντα ή Υπηρεσίες και δυναµικότητα υφιστάµενη και 

µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

Στο Ερωτηµατολόγιο (πεδίο 4.1.1) παρατίθενται  όλα τα προϊόντα που θα 

παράγονται από το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο καθώς και τα προϊόντα 

των επιχειρήσεων µελών που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τη συµµετοχή 

τους στο σχήµα Συνέργειας και ∆ικτύωσης. Επίσης στο Ερωτηµατολόγιο 

(πεδίο 4.1.2) παρατίθεται η δυναµικότητα του φορέα του επενδυτικού 

σχεδίου και των µελών επιχειρήσεων του σχήµατος Συνέργειας και 

∆ικτύωσης στα ανωτέρω προϊόντα  (υφιστάµενη και µετά την ολοκλήρωση 

της επένδυσης)  

Η υφιστάµενη δυναµικότητα λαµβάνεται κατά δήλωση του φορέα στο 

υποβληθέν Ερωτηµατολόγιο και θα πρέπει να είναι συµβατή µε τα 

απολογιστικά και λοιπά στοιχεία του φακέλου. 

Για τον προσδιορισµό της παραγωγικής δυναµικότητας που προκύπτει από το 

επενδυτικό σχέδιο λαµβάνονται υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, όπως 
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αναφέρονται στις σχετικές προσφορές των κατασκευαστών / προµηθευτών 

του εξοπλισµού. Στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που η δυναµικότητα 

προσδιορίζεται από τις κτιριακές εγκαταστάσεις λαµβάνονται υπόψη τα 

υποβληθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια. 

 

-    Ισχύς υφιστάµενη και µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

Στο ερωτηµατολόγιο (πεδίο 4.2) παρατίθεται η ισχύς του επενδυτικού 

σχεδίου  και ειδικότερα των  τµηµάτων αυτού  που αφορούν  στους κλάδους 

µεταποίησης και ενέργειας (ΚΑ∆ 2008: 10 -35)  τα οποία υλοποιούνται είτε 

σε κοινές εγκαταστάσεις είτε σε εγκαταστάσεις των µελών του σχήµατος 

Συνέργειας και ∆ικτύωσης. 

  

Η υφιστάµενη ισχύς,  για τα τµήµατα  του επενδυτικού σχεδίου που 

υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις των µελών των µελών του σχήµατος 

Συνέργειας και ∆ικτύωσης λαµβάνεται όπως δηλώνεται από το φορέα. 

Η ισχύς που προκύπτει από το επενδυτικό σχέδιο λαµβάνεται επίσης 

σύµφωνα µε τον υπολογισµό του φορέα όπως δηλώνεται στο 

Ερωτηµατολόγιο. Ο αξιολογητής θα πρέπει να διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει 

ασυµβατότητα µε την ισχύ που αναφέρεται στις προσφορές του βασικού 

εξοπλισµού του επενδυτικού σχεδίου.  

 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου, όπως προσδιορίζονται από 

τον αξιολογητή, αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ-Επ στα αντίστοιχα πεδία του ΒΗΜΑΤΟΣ II 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. 

 
Γ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ   
 
Γ.1 Επιλέξιµες ∆απάνες – Κατηγοριοποίηση ∆απανών  
 
α. Κατάταξη ∆απανών σε Κατηγορίες  

Στο άρθρο 3 του Νόµου 3908/2011 προβλέπονται οι δαπάνες που µπορούν να 

ενισχυθούν για τα επενδυτικά σχέδια του Ν.3908/2011. Οι διατάξεις του άρθρου 

αυτού (ενισχυόµενες δαπάνες και περιορισµοί) έχουν εφαρµογή στα ειδικά 

επενδυτικά σχέδια Συνέργειας και ∆ικτύωσης µε την επιφύλαξη των  

διαφοροποιήσεων και παρεκκλίσεων που ρητά αναφέρονται στην Προκήρυξη του 

καθεστώτος)  
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Στο άρθρο 3 της Προκήρυξης του καθεστώτος ενισχύσεων Συνέργειας και 

∆ικτύωσης παρατίθεται οι εξειδίκευση των ανωτέρω δαπανών µε τις παρεκκλίσεις και 

διαφοροποιήσεις από την προαναφερόµενη διάταξη του νόµου .  

  

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα για τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια Συνέργειας και 

∆ικτύωσης, οι επενδυτικές δαπάνες, , διαχωρίζονται σε πέντε Οµάδες, κάθε µία από 

προς οποίες αντιστοιχεί σε διαφορετική περίπτωση (άρθρο) ενισχύσεων του Γενικού 

Απαλλακτικού Κανονισµού προς (ΕΚ) αριθ. 800/2008 προς Επιτροπής προς 6ης 

Αυγούστου 2008 http://www.ependyseis.gr/sub/kratikes/files/GBER_800_08_EL.pdf και διέπεται από 

διαφορετικούς κανόνες, και για το λόγο αυτό αποτυπώνονται διακριτά ως εξής: 

  

ΟΜΑ∆Α ∆ΑΠΑΝΩΝ 

Α. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Β. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΜΕ 

Γ. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

∆.  ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Ε. ∆ΑΠΑΝΕΣ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

Επιπλέον σε κάθε οµάδα οι δαπάνες κατατάσσονται σε κατηγορίες βάσει του φυσικού 

αντικειµένου που αυτές αφορούν και σε συµφωνία και µε το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) όπως παρουσιάζονται στο αντίστοιχο Παράρτηµα του 

παρόντος οδηγού. 

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 δίνονται ενδεικτικές εργασίες καθώς και οι κωδικοί του ΕΓΛΣ 

που αφορούν στις δαπάνες κάθε Κατηγορίας.  

 
 
 
β. Βαθµολογούµενες Οµάδες ∆απανών  
 
Παράλληλα µε την κατηγοριοποίηση των δαπανών γίνεται και ο χαρακτηρισµός 

αυτών όσον αφορά στην ένταξή τους σε βαθµολογούµενες οµάδες. 

Οι επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες βαθµολογούνται µε βάση τη συµµετοχή τους στο 

επιλέξιµο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, σύµφωνα µε τα  Κριτήρια  Αξιολόγησης 

των ειδικών επενδυτικών σχεδίων Συνέργειας και ∆ικτύωσης όπως ορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της προκήρυξης του καθεστώτος, είναι οι εξής: 
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∆απάνες που αφορούν έργα Έρευνας Ανάπτυξης και Καινοτοµίας  

∆απάνες έρευνας και ανάπτυξης είναι οι δαπάνες που προβλέπονται στην περ. ε της 
παρ. 2 του  Άρθρου 3 της Προκήρυξης,  η οποία για την περιγραφή των εν λόγω 
δαπανών  παραπέµπει στην στο άρθρο 5 της υπ’ αριθµ. 17297/19-4-2011 (Φ.Ε.Κ. 
653/Β΄/20-4-2011) απόφασης του Υπουργού µε την οποία εξειδικεύονται οι 
ενισχυόµενες δαπάνες για τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια του Ν. 3908/2011.  

http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/4_enisxyomenes_dapan_17297_1904
11.pdf 

 

Στην κατάταξη των δαπανών σε κατηγορίες, οι εν λόγω βαθµολογούµενες δαπάνες  
Έρευνας Ανάπτυξης και Καινοτοµίας  εντάσσονται στις διακριτές Οµάδες ∆.  ΣΧΕ∆ΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και Ε. ∆ΑΠΑΝΕΣ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.  

∆είκτης 15 

/Κριτήριο γα 

∆απάνες που αφορούν εξοικονόµηση ενέργειας, εφαρµογή καθαρών 
τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων. 

Βαθµολογούµενες δαπάνες εξοικονόµησης ενέργειας  θεωρούνται οι δαπάνες οποίες 
πραγµατοποιούνται στα πλαίσια ενός επενδυτικού σχεδίου µε κύριο σκοπό την µείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας. Αντίθετα στην κατηγορία αυτή  δεν εντάσσονται δαπάνες 
που πραγµατοποιούνται για άλλο σκοπό ανεξάρτητα αν συµβάλλουν στους ενεργειακούς 
στόχους λόγω των παραπλεύρων αποτελεσµάτων τους. Ως παράδειγµα δαπάνης 
εξοικονόµησης ενέργειας είναι η εγκατάσταση συστήµατος εκµετάλλευσης της 
θερµότητας υγρών ή αερίων αποβλήτων για παραγωγή θερµού νερού ή θέρµανση 
κτιρίων. Αντίθετα η αγορά ενός νέου µηχανήµατος της παραγωγικής διαδικασίας δεν 
εντάσσεται στην κατηγορία αυτή ανεξάρτητα αν το νέο µηχάνηµα έχει µειωµένη 
κατανάλωση ενέργειας. 

Καθαρή τεχνολογία θεωρείται µία εναλλακτική τεχνολογία η οποία χρησιµοποιείται σε 
µία παραγωγική διαδικασία, η οποία µειώνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος έναντι 
άλλων συµβατικών τεχνολογιών. Ενδεικτικό παράδειγµα καθαρών τεχνολογιών είναι οι 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).  

Η διαχείριση αποβλήτων αφορά την επεξεργασία αυτών µε σκοπό όχι µόνο τον 
καθαρισµό και την απόρριψή τους σε φυσικούς ή τεχνικούς αποδέκτες αλλά την 
αξιοποίηση αυτών. Ως παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί ο καθαρισµός υγρών λυµάτων 
και η χρήση αυτών για άρδευση. Επίσης διαχείριση αποβλήτων αποτελεί η αξιοποίηση 
αποβλήτων των τυροκοµείων για παραγωγή ζωοτροφών. Αντίθετα µία µονάδα 
βιολογικού καθαρισµού η οποία οδηγεί τα απόβλητα στη θάλασσα δεν θεωρείται 
επένδυση διαχείρισης αποβλήτων. 

∆είκτης 25 

/Κριτήριο γβ 

 
 
 
Σηµειώνεται ότι για τα ειδικα επενδυτικά σχέδια Συνέργειας και ∆ικτύωσης δεν 
έχουν εφαρµογή:  
 
-  ΚΥΑ 43965/30-11-1994 (Φ.Ε.Κ. 922/14-12-1994), που αφορά τον ολοκληρωµένο 

εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων (http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3299/files/210-

modernHotels.pdf). 

-  ΚΥΑ 58692/5-8-1998 (Φ.Ε.Κ. 870/19-8-1998) που αφορούν τον ολοκληρωµένο 

εκσυγχρονισµό campings (http://www.ependyseis.gr/sub/nomos2601/files/208-apofasi_2601_98_4.pdf).  

 
 
δ. Αξιολόγηση επιλεξιµότητας και κατηγοριοποίησης δαπανών  

Στο ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ο αξιολογητής ελέγχει τον Πίνακα Ανάλυσης ∆απανών 

του αιτήµατος (όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ-Επ.) και  
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- µηδενίζει τυχόν δαπάνες που έχουν συµπεριληφθεί στο κόστος του αιτήµατος 

ενώ δεν είναι επιλέξιµες βάσει του νόµου, λαµβανοµένου υπόψη και του 

Μεγέθους του φορέα, 

- ελέγχει την κατανοµή των δαπανών στις επιµέρους Οµάδες Εργασιών και 

Κατηγορίες ∆απανών, όπως έχουν δηλωθεί στο αίτηµα, και, εφόσον 

απαιτείται, διορθώνει – επικαιροποιεί την οµαδοποίηση και κατηγοριοποίηση, 

- ελέγχει τις δαπάνες που έχουν χαρακτηρισθεί ως εντασσόµενες σε 

βαθµολογούµενες οµάδες και, εφόσον απαιτείται, τροποποιεί τον εν λόγω 

χαρακτηρισµό. 

 

Οι παραπάνω διορθωτικές αλλαγές αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ- Επ. (ΒΗΜΑ III 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ). 

 

 
Γ.2  Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου - Κόστος Επιλέξιµων ∆απανών  
 

Για τη περιγραφή του φυσικού αντικειµένου και τον έλεγχο του κόστους των 

επιλέξιµων δαπανών στο ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣΗΣ των ειδικών   επενδυτικών 

σχεδίων ισχύουν  οι οδηγίες που αναφέρονται στο αντίστοιχο Κεφάλαιο του Ο∆ΗΓΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των 

Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν 3908/2001  

 

Η περιγραφή του φυσικού αντικειµένου κατά Κατηγορία ∆απανών και το εκτιµώµενο 

κόστος για κάθε δαπάνη αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ- Επ. (ΒΗΜΑ ΙΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – Ενότητα 3 Ανάλυση ∆απανών). 

 

Γ.3 Επιλέξιµο και Ενισχυόµενο Κόστος    
 

Το κόστος των δαπανών, που προβλέπονται κατά τα ανωτέρω  σύµφωνα µε το 

άρθρο 3 του ν.3908/2011 και το άρθρο 3 της Προκήρυξης του καθεστώτος, 

συνιστούν το Επιλέξιµο Κόστος των Επενδυτικών Σχεδίων Συνέργειας και 

∆ικτύωσης. Στο επιλέξιµο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δεν περιλαµβάνονται οι 

δαπάνες που αποκλείονται από τις ενισχύσεις του Νόµου, λαµβανοµένου υπόψη και 

του µεγέθους του φορέα (π.χ. η αγορά γηπέδου, η αγορά µεταχειρισµένου 

εξοπλισµού, οι δαπάνες µελετών και συµβούλων για µεγάλες επιχειρήσεις κ.λπ.).  

 

Επιπλέον στο ίδιο άρθρο 3 του ν 3908/2011 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ 7 του 

άρθρου 241 του ν.4072/2012 (ΦΕ Κ86/Α/11-4-2012)  προβλέπονται για κάποιες 
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κατηγορίες δαπανών περιορισµοί ως προς το ποσό που θα τύχει ενίσχυσης 

(ενισχυόµενο ποσό) είτε ως απόλυτο µέγεθος είτε ως ποσοστό επί του επιλέξιµου 

κόστους.  

Ειδικότερα οι περιορισµοί αυτοί αφορούν στα εξής:  

I. Για τις κατηγορίες δαπανών  

1. Αρχική Επένδυση - ΚΤΗΡΙΑΚΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ και  

2. Αρχική Επένδυση - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ)  

αθροιστικά το ενισχυόµενο κόστος δεν µπορεί να υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό 

(60%) του επιλέξιµου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Με βάση την παράγραφο 

7, του άρθρου 241 του Ν.2072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86/11-4-2012), όπως τροποποιεί την 

υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 

3908/11, το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον πρόκειται για νέα 

µικρή και µεσαία επιχείρηση.   

 

II. Για τις κατηγορίες δαπανών:  

1. Αρχική Επένδυση ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (του άρθρου 3 παρ 1β του Ν. 3908/2011) 

2. Συµβουλευτικές Υπηρεσίες προς ΜΜΕ - ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ 

ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (του 

άρθρου 3 παρ 1β του Ν. 3908/2011 (µόνο για ΜΜΕ) 

αθροιστικά το ενισχυόµενο κόστος δεν µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό 

(50%) του επιλέξιµου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.  

 

III. Για την κατηγορία δαπάνης:  

Συµβουλευτικές Υπηρεσίες προς ΜΜΕ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ του 

άρθρου 3 παρ 2 θ του Ν. 3908/2011 (µόνο για ΜΜΕ) 

το ενισχυόµενο κόστος δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων 

(50.000) ευρώ και σε ποσοστό το πέντε τοις εκατό (5%) του επιλέξιµου κόστους.  

 

IV. Για τις κατηγορίες δαπανών: 

1. Σχέδια Έρευνας και Ανάπτυξης ΚΤΗΡΙΑΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ και  

2. Σχέδια Έρευνας και Ανάπτυξης ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

οι παραπάνω δαπάνες αποτελούν επιλέξιµο κόστος, δεν περιλαµβάνονται όµως κατ’ 

ανάγκη στο σύνολό τους στο ενισχυόµενο κόστος. Στο ενισχυόµενο κόστος 



 
 

Ο∆ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Επενδυτικών Σχεδίων του Ειδικού Καθεστώτος Συνέργειας και ∆ικτύωσης του  Ν.3908/2011 
&  ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ - ΕΚ∆ΟΣΗ 1 

Γενική ∆/ση Ιδιωτικών Επενδύσεων  -Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων  και Ανάπτυξης- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

17

περιλαµβάνεται µόνο το ποσό που αντιστοιχεί στις αποσβέσεις επί της συµβατικού 

κόστους των έργων αυτών κατά την  περίοδο υλοποίησης της επένδυσης (τµήµα της 

οποίας είναι το Σχέδιο Έρευνας κα Ανάπτυξης), µε βάση τους υποχρεωτικούς 

συντελεστές αποσβέσεων (Π∆ 299/2003 – Φ.Ε.Κ. 255/Β/4-11-2004  

http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el). 

Σε περίπτωση υλοποίησης των  ανωτέρω έργων µε χρηµατοδοτική µίσθωση 

επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που αφορούν στις δόσεις που θα καταβληθούν εντός της 

περιόδου  υλοποίησης της επένδυσης. 

 

Η εφαρµογή των περιορισµών αυτών µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του κόστους επί 

του οποίου θα υπολογιστεί η ενίσχυση (Ενισχυόµενο Κόστος) έναντι του 

επιλέξιµου κόστους. Σε περίπτωση που η µείωση αφορά περισσότερες της µίας 

κατηγορίες ή Ενότητες του επενδυτικού σχεδίου επιµερίζεται στις εν λόγω 

Κατηγορίες / Ενότητες κατ’ αναλογία της συµµετοχής αυτών στο επιλέξιµο κόστος. 

 
Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω, η σωστή κατηγοριοποίηση των δαπανών κατά το 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ είναι σηµαντική διότι µπορεί να επηρεάσει το ενισχυόµενο 

κόστος. 

 
Το Επιλέξιµο Κόστος κατά Κατηγορία δαπάνης υπολογίζεται στο ΠΣΚΕ-Επ. µε βάση 

την προηγηθείσα ανάλυση δαπανών στο ΒΗΜΑ ΙΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ – 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ. 

Επίσης το ΠΣΚΕ- ΕΠ. υπολογίζει το ενισχυόµενα κόστος για όλες τις Κατηγορίες 

∆απανών πλην της περίπτωσης  ΙV ανωτέρω, όπου ο υπολογισµός γίνεται και το 

ποσό καταχωρείται από τον αξιολογητή. 

 

∆ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  
 
∆.1 Γενικές ∆ιευκρινιστικές Οδηγίες  
 
Για τα επενδυτικά σχέδια Συνέργειας και ∆ικτύωσης ο φορέας ο οποίος  αναλάµβάνει 

την υλοποίηση είναι η Κοινοπραξία ή νέα επιχείρηση που θα συσταθεί σε περίπτωση 

που το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει την δηµιουργία κοινής υποδοµής σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 1 της Προκήρυξης. 

Ο φορέας υλοποιεί το επενδυτικό σχέδιο σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις ή σε 

εγκαταστάσεις των µελών του σχήµατος Συνέργειας και ∆ικτύωσης επ’ ωφελεία 

αυτών και καλύπτει το σύνολο του κόστους αυτού  πέρα της παρεχόµενης ενίσχυσης 

µε ίδια κεφάλαια κα εξωτερική χρηµατοδότηση.  
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Για τις πηγές χρηµατοδότησης του επενδυτικού σχεδίου έχουν ισχύ οι διατάξεις: 

- του άρθρου 2 του Π∆ 35 /2011 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011 περί ίδιας συµµετοχής 

µε παρέκκλιση ως προς την περ α της παρ 1 αυτού (η οποία προβλέπει ίδια 

συµµετοχή κατ’ ελάχιστο 25% του ενισχυόµενου κόστους)  

-  της  παρ  7 του άρθρου 8   του ν 3908/2011 περί του «επενδυτικού δανείου» 

όπως αυτή  τροποποιήθηκε µε την παρ 10 του του άρθρου 241 του 

ν.4072/2012 (ΦΕ Κ86/Α/11-4-2012) 

-  της παρ. 3 περ γ του άρθρο 5 της Προκήρυξης του ειδικού καθεστώτος 

ενισχύσεων Συνέργειας και ∆ικτύωσης περί του  «χρηµατοδοτικού  

σχήµατος», όπως τροποποιήθηκε µε την περ στ του άρθρο 1 της υπ αριθµ 

1499/29-3-2012 (Φ.Ε.Κ. 1029/τ.Β./03-04-2012) όµοια απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».  

- του άρθρου 4 της ανωτέρω προκήρυξης για τα «είδη, ανώτατα ποσά και 

ποσοστά ενισχύσεων» (το σύνολο της ενίσχυσης χορηγείται αποκλειστικά µε 

τη µορφή επιχορήγησης  ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης επί του 

ενισχυόµενου κόστους  - δεν προβλέπεται ενίσχυση µε τη µορφή 

φορολογικής απαλλαγής) . 

 

Το χρηµατοδοτικό σχήµα διαµορφώνεται διακριτά για το Ενισχυόµενο και το Μη 

Ενισχυόµενο Κόστος της Επένδυσης όπως αναλύεται κατωτέρω. 

 

∆.2 Χρηµατοδοτικό Σχήµα Ενισχυόµενου Συµβατικού  Κόστος  

Οι πηγές χρηµατοδότησης για το ενισχυόµενο συµβατικό κόστος της είναι οι εξής: 

- Τα ίδια Κεφάλαια (χωρίς ελάχιστο απαιτούµενο ποσοστό) 

- Η εξωτερική χρηµατοδότηση και  

- Η επιχορήγηση 

 

Ίδια Κεφάλαια: ∆εδοµένου ότι ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι νέα 

επιχείρηση (Κοινοπραξία ή εταιρεία / συνεταιρισµός) που συστήνεται µε σκοπό 

την υλοποίηση του προτεινόµενου ειδικού επενδυτικού σχεδίου Συνέργειας και 

∆ικτύωσης  τα Ίδια Κεφάλαια για την χρηµατοδότηση του ενισχυόµενου κόστους 

καλύπτονται από εισφερόµενο σε µετρητά Κεφάλαιο  (Κοινοπρακτικό ή Εταιρικό) 

κατά περίπτωση.   

Για τον υπολογισµό των Ιδίων Κεφαλαίων διατηρείται το δηλωθέν από το φορέα 

ποσοστό συµµετοχής αυτών στη χρηµατοδότηση του ενισχυόµενου κόστους. Το 

ποσό των Ιδίων Κεφαλαίων όπως διαµορφώνεται από τον αξιολογητή 
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αποτυπώνεται στο ΠΣΚΕ-Επ. (ΒΗΜΑ IΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ – 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ). 

 

Εφόσον, λόγω αλλαγής στην κατηγοριοποίηση δαπανών κατά το ΣΤΑ∆ΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, µειώνεται το ενισχυόµενο κόστος και η 

υπολογιζόµενη βάσει αυτού επιχορήγηση, και το γεγονός αυτό επιφέρει 

αύξηση του απαιτούµενου ποσού Ιδίων και ∆ανειακών Κεφαλαίων για τη 

χρηµατοδότηση του εκτιµώµενου επιλέξιµου κόστους, ο αξιολογητής 

οφείλει να παραθέσει σχετική επισήµανση στο προβλεπόµενο πεδίο του 

ΠΣΚΕ-Επ. (BHMA V ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ). 

 

Η εξωτερική χρηµατοδότηση στο βαθµό που καλύπτεται από δανειακά Κεφάλαια, 

σύµφωνα µε το Άρθρο 8 παρ 7 του νόµου, πρέπει να έχουν τη µορφή:  

- είτε µεσοµακροπρόθεσµου δανείου από Τράπεζα ή άλλο χρηµατοδοτικό 

οργανισµό µε τετραετή τουλάχιστον διάρκεια   

- είτε οµολογιακού δανείου. 

 

Επιχορήγηση. Στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων Συνέργειας και ∆ικτύωσης το σύνολο 

της προβλεπόµενης ενίσχυσης για συµβατική επένδυση  χορηγείται αποκλειστικά µε 

τη µορφή επιχορήγησης επί του ενισχυόµενου κόστους  (δεν προβλέπεται ενίσχυση 

µε τη µορφή φορολογικής απαλλαγής) .  

 

Το ποσοστό και ποσό ενίσχυσης υπολογίζονται από το ΠΣΚΕ-Επ. µε βάση τα 

δηλωθέντα στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου που 

επηρεάζουν αυτά (τόπος εγκατάστασης, µέγεθος φορέα, επενδυτικό σχέδια 

εντασσόµενο σε ειδικό καθεστώς). 

 

 
∆.2 Μη Ενισχυόµενο Κόστος  
 
Για το µη Ενισχυόµενο κόστος της συµβατικής επένδυσης διαµορφώνεται επίσης 

χρηµατοδοτικό σχήµα µε πηγές χρηµατοδότησης:  

- Ίδια Κεφάλαια και  

- Εξωτερική χρηµατοδότηση (∆ανειακά Κεφάλαια). 

 

Για τα ίδια κεφάλαια και την εξωτερική χρηµατοδότηση, στο βαθµό που καλύπτεται 

µε δανειακά κεφάλαια, ισχύουν όσα αναφέρονται προηγουµένως για τη 

χρηµατοδότηση του ενισχυόµενου κόστους. 
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∆.3 Κόστος Επένδυσης µε Χρηµατοδοτική Μίσθωση 
 
Η επένδυση χρηµατοδοτικής µίσθωσης αποπληρώνεται από τα λειτουργικά έσοδα 

της επιχείρησης (τα µισθώµατα αποτελούν λειτουργικό κόστος) και ως εκ τούτου δεν 

τίθεται θέµα διαµόρφωσης Χρηµατοδοτικού Σχήµατος. 

 
 
E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 
Για τη βαθµολογία των ειδικών επενδυτικών σχεδίων Συνέργειας και ∆ικτύωσης και 

ειδικότερα του ∆είκτη 10 Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης επενδυτικού σχεδίου (ΙRR)  

(Οµάδα β Κριτήρια Ποιότητας και Βιωσιµότητας του Επενδυτικού Σχεδίου) 

απαιτείται η κατάρτιση των Πινάκων Προβλέψεων Βιωσιµότητας. Οι προβλέψεις 

βιωσιµότητας αφορούν την πρώτη δεκαετία λειτουργίας µετά την ολοκλήρωση της 

επένδυσης και γίνονται σε σταθερές τιµές του χρόνου αξιολόγησης. 

 

Για τους εν λόγω πίνακες υπάρχει σχετικό υποδείγµατα στην ιστοσελίδα του 

Επενδυτικού Νόµου (www.ependyseis.gr) σε αρχείο excel   

Οι εν λόγω πίνακες αφορούν  

- τον αναλυτικό υπολογισµό τον προβλέψεων βιωσιµότητας της νέας εταιρείας 

που θα ιδρυθεί σε περίπτωση που η πρόταση περιλαµβάνει την δηµιουργία 

κοινής υποδοµής 

- πίνακα Εισροών – Εκροών για τα µέλη του σχήµατος συνέργειας και 

δικτύωσης όπου απεικονίζεται για κάθε µέλος το όφελος (αύξηση διαφοράς 

εισροών – εκροών) που επέρχεται λόγω της συµµετοχής του στο σχήµα  ή 

και των έργων  του επενδυτικού σχεδίου που υλοποιούνται στις 

εγκαταστάσεις του επ’ ωφελεία του.  

Σε περίπτωση που οι µεταβολές στην εξέλιξη των Εισροών και Εκροών ενός 

µέλους λόγω της συµµετοχής του στο σχήµα Συνέργειας και ∆ικτύωσης 

µπορούν να διαχωριστούν και να αποτυπωθούν  ανεξάρτητα από τα 

οικονοµικά µεγέθη της υφιστάµενης δραστηριότητας του µέλους, παρατίθεται 

στο Υπόδειγµα οι λόγω µεταβολές και βάσει αυτών υπολογίζεται το πιθανό το 

όφελος (αύξηση διαφοράς εισροών – εκροών)  λόγω της συµµετοχής του στο 

σχήµα.   

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο ανωτέρω διαχωρισµός  για τον 

υπολογισµό του τυχόν οφέλους (αύξηση διαφοράς εισροών – εκροών) λόγω 

της συµµετοχής του µέλους στο σχήµα  Συνέργειας και ∆ικτύωσης 

παρατίθενται αφενός οι προβλεπόµενες εισροές και εκροές της υφιστάµενης 

δραστηριότητας του µέλους σε περίπτωση που αυτό δεν συµµετέχει στο 
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σχήµα και αφετέρου η αντίστοιχη προβλεπόµενη εξέλιξη εισροών και εκροών 

λαµβανοµένης υπόψη της  συµµετοχής του στο σχήµα και της  υλοποίηση 

της επενδυτικού σχεδίου .   

 
O δείκτης (IRR) του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται µε βάση τα 

προβλεπόµενα στοιχεία βιωσιµότητα (εισροές – εκροές) 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 – εκροών) που θα προκύψει σε έκαστο εκ των µελών λόγω της 

συµµετοχής του στην εν λόγω Κοινοπραξία 

 

Ο επενδυτής στην οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει τους Πίνακες Προβλέψεων 

Βιωσιµότητας (Προσάρτηµα 1) καθώς και τις παραδοχές βάσει των οποίων έγιναν οι 

υπολογισµοί (Ενότητα ΣΤ) και αιτιολόγηση των προβλέψεων στη µεταβολή των 

εισροών και εκροών των µελών.  

Ο αξιολογητής για την κατά τα ανωτέρω οικονοµική αξιολόγηση του επενδυτικού 

σχεδίου λαµβάνει υπόψη:  

-  τα στοιχεία της οικονοµοτεχνικής µελέτης και των δικαιολογητικών του 

φακέλου που συνδέονται µε τις παραδοχές κατάρτισης των προβλέψεων 

βιωσιµότητας της επένδυσης (η δυναµικότητα, οι αναλώσεις – αποδόσεις ή 

λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά βάσει σχεδιασµού και προδιαγραφών του 

εξοπλισµού, συµβάσεις διάθεσης προϊόντων κ.λπ.),  

-   τα απολογιστικά στοιχεία των µελών του σχήµατος Συνέργειας και ∆ικτύωσης 

- τις τιµές της αγοράς για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες καθώς και τα 

παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες, 

- τις προοπτικές του κλάδου στον οποίο θα αναπτυχθεί η δραστηριότητα του 

επενδυτικού σχεδίου, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, τα στοιχεία που 

αναφέρει ο φορέας στην οικονοµοτεχνική του µελέτη, καθώς και στοιχεία 

που αντλεί ο αξιολογητής από άλλες διαθέσιµες πηγές (π.χ. διαδίκτυο, 

δηµοσιευµένες µελέτες, δηµοσιευµένες ετήσιες εκθέσεις εταιρειών του 

κλάδου κ.λπ.). 

Οι Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιµότητας (ηλεκτρονικά αρχεία excel), όπως 

διαµορφώνονται από τον αξιολογητή, καθώς και οι παραδοχές βάσει των οποίων 

καταρτίσθηκαν αυτοί (αρχείο word), επισυνάπτονται στο ΠΣΚΕ-Επ (BHMA VI 

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ).  
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ΣΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ   

Τα στοιχεία αξιολόγησης των ειδικών επενδυτικών σχεδίων Συνέργειας και 

∆ικτύωσης αποτυπώνονται στα κριτήρια βαθµολόγησης αυτού τα οποία ορίζονται 

στην Προκήρυξη του καθεστώτος  ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 3908/2011 ) 

 

Τα κριτήρια βαθµολόγησης διακρίνονται σε τρεις (3) Οµάδες:  

 

Οµάδα Κριτηρίων 
Όρια 

Βαθµολογίας  

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

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

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

 Σύνολο  3-100 

 
Η συνολική βαθµολογία προκύπτει ως άθροισµα των βαθµολογιών των τριών 

οµάδων. Η ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία για την υπαγωγή του επενδυτικού 

σχεδίου στο ειδικό καθεστώς Συνέργειας και ∆ικτύωσης  έχει ορισθεί σε 40 βαθµούς 

(άρθρο 6 παρ 3 Προκήρυξης του ειδικού καθεστώτος)  

 
  
Στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 παρουσιάζονται τα κριτήρια και οι επιµέρους δείκτες 

βαθµολογίας αυτών µε τις σχετικές κλίµακες βαθµολογίας και οδηγίες.  

 

Η Βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται από το ΠΣΚΕ-Επ. στο ΒΗΜΑ IV 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, µε βάση τα πρωτογενή στοιχεία που καταχωρούνται στο Βήµα αυτό ή 

σε προηγούµενα Βήµατα. Ο αξιολογητής οφείλει να παραθέτει στα σχετικά πεδία 

αναλυτική τεκµηρίωση των στοιχείων αυτών. (Τα στοιχεία και η τεκµηρίωσή τους 

αποτυπώνονται στην εκτύπωση της ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ που παράγεται 

από το Σύστηµα και αποτελεί τµήµα της Έκθεσης Αξιολόγησης).  

 

3.3 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης 

 

Η διαδικασία Αξιολόγησης των ειδικών επενδυτικών σχεδίων Συνέργειας και 

∆ικτύωσης είναι η αναφερόµενη στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Ο∆ΗΓΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των 

Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν 3908/2011 (Κεφάλαιο 2.3)  µε τις εξής 

προθεσµίες ως προς τις ενέργειες των αξιολογητών  
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� Αποδοχή ανάθεσης  

Έκαστος αξιολογητής εγγεγραµµένος στο ΕΜΠΑ οφείλει να παρακολουθεί στο 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και στο ΠΣΚΕ – Επ. για τυχόν επενδυτικά σχέδια που του 

ανατίθενται προς αξιολόγηση και, εντός προθεσµίας δύο ηµερών (48 ωρών) από 

την ανάθεση, να απαντά κατά τα προαναφερόµενα περί αποδοχής αυτής.  

Σε περίπτωση που ο αξιολογητής δεν ανταποκριθεί εντός της παραπάνω προθεσµίας, 

αφαιρείται από αυτόν η ανάθεση και ο εν λόγω αξιολογητής αποκλείεται από το 

Μητρώο (ΕΜΠΑ) για χρονική περίοδο ενός εξαµήνου.  

 

� Ηλεκτρονική Υποβολή Αξιολόγησης  

Ο αξιολογητής οφείλει να ολοκληρώσει και υποβάλει ηλεκτρονικά την Αξιολόγησή 

του για το ειδικό επενδυτικό  σχέδιο Συνέργειας και ∆ικτύωσης εντός επτά 

(7) ηµερολογιακών ηµερών (σε 24ωρη βάση) από το χρόνο αποδοχής της 

ανάθεσης.  

Με την έναρξη του τελευταίου 24ώρου ο αξιολογητής ειδοποιείται στο ηλεκτρονικό 

του ταχυδροµείο για τον υπολειπόµενο χρόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας 

υποβολής της αξιολόγησης.  

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση δεν υποβληθεί εντός της παραπάνω προθεσµίας, η 

ανάθεση αφαιρείται από τον αξιολογητή ο οποίος παύει να έχει πρόσβαση στη 

σχετική ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται αµοιβή στον αξιολογητή, 

ο οποίος επιπροσθέτως διαγράφεται από το ΕΜΠΑ. 

 

� Αποστολή της έντυπης Έκθεσης Αξιολόγησης 

Η έντυπη Έκθεση Αξιολόγησης του ειδικού επενδυτικού σχεδίου Συνέργειας κα 

∆ικτύωσης, συνοδευόµενη από την προβλεπόµενη Υπεύθυνη ∆ήλωση, 

αποστέλλεται στην αρµόδια υπηρεσία επί αποδείξει εντός των δύο (2) επόµενων 

εργάσιµων ηµερών  από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Σε περίπτωση µη τήρησης της παραπάνω προθεσµίας, δεν καταβάλλεται αµοιβή στον 

αξιολογητή, ο οποίος επιπροσθέτως διαγράφεται από το ΕΜΠΑ. 

 

3.4  ∆ιευκρινίσεις– Συµπληρωµατικά Στοιχεία κατά το ΣΤΑ∆ΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Για την επικοινωνία των Αξιολογητών µε την αρµόδια Υπηρεσία και τυχόν 

ερωτήµατα και διευκρινίσεις που απαιτούνται από το φορέα  σχετικά µε το 

επενδυτικό σχέδιο και αναφύονται εκ µέρους των αξιολογητών κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης ισχύουν  οι οδηγίες που δίνονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Ο∆ΗΓΟΥ 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των 

Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν 3908/2011 (Κεφάλαιο 2.4)   

 

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». 

 

3.5 Εξέταση ενστάσεων κατά των αποτελεσµάτων 
βαθµολόγησης  
 

Για  την αξιολόγηση των ενστάσεων κατά των αποτελεσµάτων βαθµολόγησης των 

επενδυτικών σχεδίων Συνέργειας και ∆ικτύωσης ισχύουν όσο αναφέρονται στην 

Εγκύκλιο  αριθ.49126/15-11-2011 Γεν. ∆/νσης Ι.Ε.  Εγκύκλιο η οποία 

περιλαµβάνεται στον Ο∆ΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών 

Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν 3908/2001 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7)  

 

3.6 Κώδικας ∆εοντολογίας Αξιολογητών  
 

Επισηµαίνεται ότι οι  αξιολογητές των επενδυτικών σχεδίων Συνέργειας και 

∆ικτύωσης  θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους και να εφαρµόζουν  τον ΚΩ∆ΙΚΑ 

∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ που περιλαµβάνεται στον Ο∆ΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων 

Επενδυτικών Σχεδίων του ν 3908/2001 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6).  

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ 
 

 Σηµεία Ελέγχου Απάντηση  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  
3908/2011, ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΑ 58996/ 30-12-

2011, ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ (ΥΑ 14999, ΦΕΚ 

1029/Β/03-04-2012) 

1.  Πληρότητα – Νοµιµότητα  ∆ικαιολογητικών  

1.1 Τα δικαιολογητικά το οποία αφορούν το ΣΤΑ∆ΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ   έχουν 
υποβληθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Νόµο και την σχετική  
απόφαση Προκήρυξης του ειδικού καθεστώτος  Συνέργειας και ∆ικτύωσης     

Πληρείται η προϋπόθεση /  

∆εν Πληρείται η προϋπόθεση  

 

Ελέγχονται τα δικαιολογητικά τα οποία αφορούν στο ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της Εγκυκλίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).   
 

2. Προϋποθέσεις για τα Χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου   

2.1 Το εκτιµώµενο από τον αξιολογητή επιλέξιµο κόστος  του επενδυτικού σχεδίου 
βρίσκεται εντός των οριζόµενων ορίων,  ελάχιστο 200.000 € και µέγιστο 
20.000.000 €.  

Πληρείται η προϋπόθεση /  

∆εν Πληρείται η προϋπόθεση 
Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-6-2011 ( ΦΕΚ 3215/τα Β΄/30-
12-2011)  Άρθρο 5 παρ. 3 β 

 

2.2 Τα  επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει κοινές δράσεις σε συνάφεια ή προς 
εξυπηρέτηση και υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων 
που απαρτίζουν το Σχήµα Συνέργειας και ∆ικτύωσης 

Πληρείται η προϋπόθεση /  

∆εν Πληρείται η προϋπόθεση 
Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-6-2011 ( ΦΕΚ 3215/τα Β΄/30-
12-2011)  Άρθρο 2 πρώτο εδάφιο 

 

2.3 Τα επενδυτικό σχέδιο, κατά το µέρος που υπάγεται στις Ενισχύσεις 
Περιφερειακού Χαρακτήρα πληροί  τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 8 
του ν. 3908/2011, δηλαδή αφορά είτε δηµιουργία νέας µονάδας είτε την 
επέκταση υπάρχουσας µονάδας είτε τη διαφοροποίηση της παραγωγής µίας 
µονάδας προς νέα πρόσθετα προϊόντα είτε τη θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική 
παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας µονάδας (αρχική επένδυση όπως αυτή 
ορίζεται στο ΓΑΚ και τον Νόµο).  

Πληρείται η προϋπόθεση /  

∆εν Πληρείται η προϋπόθεση 

/Η προϋπόθεση δεν έχει 

εφαρµογή 

Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-6-2011 ( ΦΕΚ 3215/τα Β΄/30-
12-2011)  Άρθρο 5 παρ. 3 α 

Αξιολογείται µε βάση τα στοιχεία περιγραφής του επενδυτικού 
σχεδίου που περιλαµβάνονται στην οικονοµοτεχνική µελέτη  
και τα συνοδευτικά αυτής.   

3. Χαρακτήρας Κινήτρου  
 

 

3.1 Από τα στοιχεία του φακέλου που εξετάζονται κατά το ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ δεν προκύπτει έναρξη του επενδυτικού σχεδίου πριν την 
ηµεροµηνία υποβολής του Αιτήµατος  

 Ν. 3908/2011  Άρθρο 8 παρ 2 α 

Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-6-2011 ( ΦΕΚ 3215/τα Β΄/30-
12-2011)  Άρθρο 8 παρ. 3  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Κατά το ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ελέγχεται αν τα παρακάτω δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Νόµο και τη σχετική κανονιστική 

απόφαση προκειµένου να δοθεί απάντηση στο σχετικό Σηµείου Ελέγχου (1.1) του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)  
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ   

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  

Το σηµείο ελέγχου 1.1 απαντάται αρνητικά σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά 
τεκµηρίωσης κόστους που αφορούν βασικό τµήµα του επενδυτικού σχεδίου (π.χ δαπάνες που υπερβαίνουν 
το 10% του επιλέξιµου κόστους). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  
Το σηµείο ελέγχου 1.1 απαντάται αρνητικά σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι 
προδήλως ελλιπή ώστε να µην καθίσταται δυνατή η βαθµολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.  

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ Ή ΣΕ 
ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ  ΧΩΡΟ (ΓΗΠΕ∆Ο Ή ΑΚΙΝΗΤΟ)  

• Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ήδη µισθωµένες  εγκαταστάσεις ελέγχεται η 
υποβληθείσα  σύµβαση µίσθωσης και ειδικότερα οι όροι αυτής όσον αφορά τις απαιτήσεις της επένδυσης 
(δυνατότητα χρήσης προκειµένου να υλοποιηθεί το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο). 

• Σε περίπτωση που η επένδυση υλοποιείται σε ιδιόκτητο χώρο στον οποίο δεν υπάρχουν άλλες 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης (νέο για την επιχείρηση χώρο), ελέγχονται τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά (τίτλοι κυριότητας και πράξη µεταγραφής του προτεινόµενου ακινήτου).  

• Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε εγκαταστάσεις που ο φορέας προτίθεται να 
αγοράσει ή να µισθώσει, ελέγχεται η δήλωση του ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δηµόσιου φορέα) στην οποία 
πρέπει να αναφέρεται η πρόθεση πώλησης ή µίσθωσης για το σκοπό της επένδυσης µε αναφορά στους 
όρους αυτής. 

• Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Β.Ε.ΠΕ ή Ζώνη Καινοτοµίας ελέγχεται το συµβόλαιο αγοράς ή η 
βεβαίωση του αρµόδιου φορέα διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεσης οικοπέδου ή ακινήτου για το 
σκοπό της επένδυσης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ: 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

(ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ) 
 

 

Α. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 
1. ΚΤΙΡΙΑΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

1.1 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
11.00 Κτήρια - Εγκαταστάσεις Κτηρίων 

11.07 Κτήρια - Εγκαταστάσεις Κτηρίων σε ακίνητα τρίτων 

 

1.2 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ   

α/α Τίτλος οµάδας  
 ∆απάνες που περιλαµβάνονται στην οµάδα 
εργασιών  

1.  
Χωµατουργικές εργασίες – 
Θεµελιώσεις 

Εκσκαφές, επιχωµατώσεις, εξυγιάνσεις, αντιστηρίξεις, κλπ 
που αφορούν την κατασκευή των κτηρίων 

2.  Κατασκευή φέροντος οργανισµού 
Σκυρόδεµα, οπλισµός, µεταλλικά στοιχεία, δικτυώµατα, 
πλαίσια, ξύλινα στοιχεία, ζευκτά, µονώσεις, 
αποστραγγίσεις, κλπ 

3.  
Κατασκευή οργανισµού 
πληρώσεως 

Οπτοπλινθοδοµές, ξηρά δόµηση, panels, λιθοδοµές, 
µονώσεις, επιχρίσµατα, χρωµατισµοί, κλπ 

4.  Χρωµατισµοί  
Χρωµατισµοί επί  εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, 
χρωµατισµοί µεταλλικών επιφανειών κλπ 

5. Κουφώµατα – Υαλοπετάσµατα 
Εξωτερικά και εσωτερικά από αλουµίνιο, ξύλο, πλαστικό, 
περσίδες όλων των τύπων, κλπ 

6. Επικαλύψεις – Επενδύσεις 

Εξωτερικές και εσωτερικές σε οριζόντιες και κατακόρυφες 
επιφάνειες από ξύλο, πέτρα, µάρµαρο, πλακίδια, 
γυψοσανίδες, γρανίτες, πετάσµατα, κεραµίδια, 
διακοσµητικά τούβλα, κλπ 

7. Μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές 
Κιγκλιδώµατα, εσχάρες, σκάλες, στέγαστρα, ερµάρια κάθε 
τύπου, κλπ 

8. 
Συνήθεις ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις (ισχυρά- ασθενή 
ρεύµατα)  Ηλεκτρικές – Υδραυλικές –Μηχανολογικές Κλιµατιστικές – 

Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις κτηρίων οι οποίες είναι 
συνδεδεµένες µε το κτήριο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο 
αποχωρισµός τους να µην είναι δυνατό να γίνει εύκολα  

9. 
Συνήθεις υδραυλικές 
εγκαταστάσεις  

10. 
Συνήθεις Εγκαταστάσεις 
Κλιµατισµού – αερισµού  

11.  Έξοδα έκδοσης οικοδοµικής άδειας Έξοδα έκδοσης - αµοιβές µηχανικών 

12. Αγορά Κτιρίου  

Αγορά υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων  υπό τους 
συνήθεις όρους της αγοράς.  Στην κατηγορία αυτή 
δαπανών στο επιλέξιµο κόστος δεν περιλαµβάνεται το 
ποσό του τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία του 
γηπέδου.  
Για µεγάλες επιχειρήσεις τα στοιχεία ενεργητικού είναι 
καινούργια ΓΑΚ άρθο 13 παρ 7  
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2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΧΩΡΟΥ) . 
 

2.1 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

11 ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

11.01 Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης µεταφορών 

11.02 Λοιπά τεχνικά έργα 

11.03 Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων 

11.08 Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης µεταφορών σε ακίνητα τρίτων 

11.09 Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 

11.10 Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων 

2.2 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ   

α/α Τίτλος οµάδας   ∆απάνες που περιλαµβάνονται στην οµάδα εργασιών  

1. Χωµατουργικές εργασίες  
Εκσκαφές, επιχωµατώσεις, εξυγιάνσεις, αντιστηρίξεις, κλπ 
που αφορούν τον Περιβάλλοντα Χώρο και δεν 
συµπεριλαµβάνονται στη κατασκευή των κτηρίων 

2. 
∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντος 
Χώρου  

∆ιαµόρφωση δρόµων, πεζόδροµων και ανοιχτών χώρων 
στάθµευσης αυτοκινήτων - Πλακοστρώσεις 

3. ∆ιαµόρφωση ειδικών χώρων  
Οικοδοµικές εργασίες για την κατασκευή πισινών, γηπέδων 
αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών κλπ  

4. Περίφραξη Οικοπέδου  
Κατασκευή περιµετρικής περίφραξης οικοπέδου, 
εγκαταστάσεις εισόδου  

5. 
Οικοδοµικά βιολογικού 
καθαρισµού 

Οικοδοµικές εργασίες για την κατασκευή βιολογικού 
καθαρισµού 

6. Φυτεύσεις Αγορά φυτών, υλικών, εργασίες κηποτεχνικής  

7. 
Ηλεκτρολογικές  εγκαταστάσεις 
Περιβάλλοντος Χώρου  

Καλωδιώσεις, Φωτισµός Περιβάλλοντος Χώρου  

8. 
Υδραυλικές εγκαταστάσεις 
Περιβάλλοντος Χώρου 

Αποχέτευση (σύστηµα απορροής ακαθάρτων, κατασκευή 
δικτύου οµβρίων), δίκτυο ύδρευσης Περιβάλλοντος Χώρου 
κλπ  

9. Υδροδότηση  Γεωτρήσεις για υδροδότηση, δεξαµενές νερού. 

10. Σύνδεση µε δίκτυα Έργα σύνδεσης µε δίκτυα ∆ΕΗ, αποχέτευσης, κλπ 

 

3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

3.1 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

12 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

12.00 Μηχανήµατα 

12.02 Φορητά Μηχανήµατα χεριού 

12.03 Εργαλεία 

12.04 Καλούπια - Ιδιοκατασκευές 

12.05 Μηχανολογικά όργανα 

12.06 Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 

12.07 Μηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων 

12.09 Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός σε ακίνητα τρίτων 

 

3.2 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 
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ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

α/α Τίτλος οµάδας  
 ∆απάνες που περιλαµβάνονται στην οµάδα 
εργασιών  

1. 
Γραµµή Παραγωγής (προσδιορίζεται 
περιγραφικά)  

Αγορά – Εγκατάσταση οµάδας Μηχανηµάτων – 
Εξοπλισµών – Αυτοµατισµών που εκτελούν συγκεκριµένη 
ολοκληρωµένη εργασία ή / και οδηγούν στην παραγωγή 
ολοκληρωµένου ενδιάµεσου ή τελικού προϊόντας 
προϊόντος (π.χ. γραµµή παραγωγής προφίλ αλουµινίου, 
γραµµή διαµόρφωσης χαρτοκιβωτίων κλπ) 

2. 
Οµοειδή Μηχανήµατα – Εξοπλισµοί 
(προσδιορίζεται περιγραφικά)  

Αγορά – Εγκατάσταση Μηχανηµάτων – Εξοπλισµών που 
χρησιµοποιούνται για παρόµοιες εργασίες (π.χ. 
ταινιόδροµοι, δεξαµενές υλικών, Η/Υ για επιχειρήσεις 
παραγωγής λογισµικού) 
 

3. 
Μεµονωµένο βασικό Μηχάνηµα 
(προσδιορίζεται περιγραφικά) 

∆ιακριτή οµάδα µπορεί να αποτελεί ένα  
µεµονωµένο βασικό µηχάνηµα που εκτελεί συγκεκριµένες 
εργασίες (π.χ. πρέσα σύνθλιψης) 

 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

4.1 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

12 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

12.01 Τεχνικές Εγκαταστάσεις 

12.08 Τεχνικές Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 

 

4.2 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ  
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

 
Στην κατηγορία δαπανών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιλαµβάνονται οι τεχνικές κατασκευές 
και γενικά οι διευθετήσεις που γίνονται για την µόνιµη εγκατάσταση των µηχανηµάτων και τη σύνδεσή 
τους στο παραγωγικό κύκλωµα. Επίσης περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις που χωρίς να σχετίζονται µε 
τα µηχανήµατα, έχουν σχέση µε το παραγωγικό κύκλωµα (π.χ εγκαταστάσεις θέρµανσης, υδραυλικές 
και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ή αποθηκευτικές δεξαµενές) µε την προϋπόθεση ότι δεν είναι 
συνδεδεµένες µε το κτήριο κατά τέτοιο τρόπο που  ο αποχωρισµός τους να µην είναι δυνατό να γίνει 
εύκολα. Συνήθεις οµάδες εργασιών στην κατηγορία αυτή δαπανών είναι: 
 

α/α Τίτλος οµάδας  
 ∆απάνες που περιλαµβάνονται στην οµάδα 
εργασιών  

1. Εγκαταστάσεις θέρµανσης  

Αγορά και εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού 
του λεβητοστασίου  και του δικτύου θερµού νερού 
(Λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές, εναλλάκτες, 
πιεστικά συγκροτήµατα,  θερµαντικά σώµατα κλπ) 

2. Κλιµατισµός – Αερισµός 
Αγορά και εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού 
κλιµατισµού – αερισµού  (εξωτερικές και εσωτερικές 
κλιµατιστικές µονάδες, ανεµιστήρες κλπ) 

3. 
Υποσταθµός - Ηλεκτρολογικές 
Εγκαταστάσεις  

Αγορά και εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού 
του Υποσταθµού  και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 
(µετασχηµατιστές, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, πίνακες,  
συστήµατα αδιάλειπτης παροχής τάσης και προστασίας 
δικτύου κλπ)  

4. 
Σύστηµα καθορισµού υγρών ή και 
αερίων αποβλήτων 

Αγορά και εγκατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού των 
συστηµάτων συλλογής και καθορισµού υγρών και αερίων 
αποβλήτων (π.χ. αντλίες, βιολογικός καθαρισµός, φίλτρα, 
κλπ)  

5. 
Εγκατάσταση πεπιεσµένου αέρα ή/και 
αερίων 

Αγορά και εγκατάσταση δικτύων πεπιεσµένου αέρα ή /και 
αερίων, αεροσυµπιεστών, αεριοφυλακίων, φίλτρων, 
ξηραντών, δεξαµενών αποθήκευσης. 

6. Γερανογέφυρες  Αγορά και εγκατάσταση γερανογεφυρών  
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7. Γεφυροπλάστιγγα  Αγορά και εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας 

8. 
Μηχανικές  εγκαταστάσεις 
φορτοεκφόρτωσης 

Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροϋδραυλικών µεταλλικών 
ραµπών, αυτόµατων µεταλλικών θυρών 
φορτοεκφόρτωσης κλπ (αφορούν κυρίως µονάδες 
εφοδιαστικής αλυσίδας) 

9. Βάσεις Μηχανηµάτων  
Κατασκευή µεταλλικών βάσεων  ή βάσεων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα για την τοποθέτηση των µηχανηµάτων.  

10. Αντλίες – σωληνώσεις  
Αγορά  και εγκατάσταση των αντλιών και σωληνώσεων 
για την διακίνηση υγρών και αέριων υλικών της 
παραγωγικής διαδικασίας  

11 
Εξοπλισµός λειτουργίας πισινών, 
εγκαταστάσεων θαλασσοθεραπείας και 
SPA  

Αγορά και εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού 
λειτουργίας των πισινών,  κέντρων θαλασσοθεραπείας και 
εγκαταστάσεων SPA  (αντλίες, κυκλοφορητές κλπ) 

 

 

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ  

5.1 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

 

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ  

13.00 Αυτοκίνητα - λεωφορεία 

13.01 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα 

13.02 Αυτοκίνητα Φορτηγά - Ρυµούλκες - Ειδικής Χρήσης 

13.06 Μέσα εσωτερικών µεταφορών 

13.09 Λοιπά µέσα µεταφοράς 

 
5.2 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

 
Στην κατηγορία δαπανών ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ περιλαµβάνονται τα κάθε είδους οχήµατα µε τα οποία η 
επιχείρηση διενεργεί µεταφορές και µετακινήσεις του προσωπικού και των υλικών αγαθών της (π.χ. 
εµπορευµάτων, έτοιµων προϊόντων ή υλικών), είτε µέσα στους χώρους εκµεταλλεύσεως, είτε έξω από 
αυτούς, µε την προϋπόθεση ότι εµπίπτουν στις ενισχυόµενες δαπάνες (αποτελούν αναπόσπαστο 
στοιχείο της µονάδας και εξυπηρετούν τη λειτουργία της). 

Συνήθεις οµάδες εργασιών στην κατηγορία αυτή δαπανών είναι:  
 

α/α Τίτλος οµάδας  
 ∆απάνες που περιλαµβάνονται στην οµάδα 
εργασιών  

1. Ανυψωτικά µηχανήµατα Αγορά περονοφόρων ανυψωτικών µηχανηµάτων 
(κλαρκ)  

2. Φορτηγά – λοιπά οχήµατα  

Αγορά µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και 
προϊόντων (µικρά φορτηγά, ρυµούλκες, φορτωτές 
κλπ) που  αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της 
µονάδας και εξυπηρετούν τη λειτουργία της 

3. 
Ειδικά διαµορφωµένα οχήµατα 
εξειδικευµένων χρήσεων  

Αγορά ειδικά διαµορφωµένων οχηµάτων που  
αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της µονάδας και 
εξυπηρετούν τη λειτουργία της (π.χ αυτοκίνητα 
ψυγεία, γερανοφόρα ανυψωτικά, φορτηγά βαρέλες 
µεταφοράς ετοίµου σκυροδέµατος κλπ) 

4. Οχήµατα µεταφοράς προσωπικού 
Αγορά οχηµάτων µαζικής µεταφοράς προσωπικού 
(λεωφορεία)  
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6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

6.1 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

 

14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

14.00 Έπιπλα 

14.01 Σκεύη  

14.02 Μηχανές γραφείων 

14.03 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 

14.04 Μέσα αποθήκευσης και µεταφοράς 

14.05 Επιστηµονικά όργανα 

14.06 Ζώα για πάγια εκµετάλλευση 

14.08 Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 

14.09 Λοιπός εξοπλισµός 
 
 

6.2 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 

α/α Τίτλος οµάδας  
 ∆απάνες που περιλαµβάνονται στην οµάδα 
εργασιών  

1. Επίπλωση χώρων  

Αγορά επίπλων και υφασµάτινων ειδών που αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα της επένδυσης και εξυπηρετούν  
την  λειτουργία της (π.χ έπιπλα Συνεδριακού Κέντρου, 
έπιπλα εκθεσιακού χώρου κλπ)   

2. Εξοπλισµός κουζίνας   

Αγορά  και εγκατάσταση εξοπλισµού ψυκτικών χώρων, 
µηχανηµάτων παραγωγής αρτοσκευασµάτων,  
φούρνων, εστιών, πλυντηρίων πιάτων, θερµοθαλάµων, 
σκευών µαγειρέµατος κλπ που βρίσκονται στο χώρο 
της κουζίνας ή και στο χώρο εστιατορίων και µπαρ 

3. 
Εξοπλισµός πλυντηρίων, σιδερωτηρίων 
και ειδικών χώρων (γυµναστήριο, 
αίθουσα συνεδρίων, κλπ) για ξενοδοχεία 

Αγορά πλυντηρίων, στεγνωτηρίων, σιδερωτηρίων, 
οργάνων γυµναστικής, οπτικοακουστικός εξοπλισµός 
συνεδρίων κλπ  

4. Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός 
Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών 
(τηλεφωνικό κέντρο, τηλεφωνικές συσκευές)  

5. Πυρανίχνευση - Πυρόσβεση 
Αγορά εξοπλισµού πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης 
(ανιχνευτές, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές 
κλπ)   

6. 
Εξοπλισµός δωµατίων και κοινοχρήστων 
χώρων τουριστικών µονάδων   

Αγορά εξοπλισµού δωµατίων και κοινοχρήστων χώρων 
τουριστικών µονάδων (π.χ. ψυγεία, τηλεοράσεις, 
φωτιστικά, οµπρέλες, ξαπλώστρες, διακοσµητικά, κλπ) 

7. ∆ιάφορα συστήµατα - αυτοµατισµοί  

Αγορά και εγκατάσταση συστηµάτων αυτοµατισµού 
(π.χ Σύστηµα ηλεκτρονικών κλειδαριών δωµατίων 
ξενοδοχείου, συναγερµού, ενδοεπικοινωνίας, κλειστό 
κύκλωµα τηλεόρασης, κεραία λήψης τηλε-οπτικού 
σήµατος,), συστηµάτων ασφάλειας κλπ 

8. Συστήµατα Η/Υ 
Αγορά Η/Υ και λοιπού εξοπλισµού (PC, Router Printers, 
κλπ) 

Λόγω της πολυµορφίας των δαπανών της κατηγορίας αυτής µπορούν να 
δηµιουργηθούν, αναλόγως του επενδυτικού σχεδίου, και επιπλέον οµάδες. 
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7. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (άρθρο 
3 παρ. 1β του Ν. 3908/2011 και άρθρο 3 παρ 1β της Προκήρυξης του 
Ειδικού Καθεστώτος ενισχύσεων Συνέργειας και ∆ικτύωσης) 

 

7.1 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

16.01 ∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 

16.01.00 ∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

16.01.01 Άδειες παραγωγής και εκµετάλλευσης (Licenses)  

16.01.03 Μέθοδοι (Know – How) 

16.05.χχ Λογισµικά Προγράµµατα Η/Υ * 

Η αξία αγοράς λογισµικών προγραµµάτων Η/Υ, σύµφωνα µε τη γνωµάτευση του 
Ε.ΣΥ.Λ. 142/1948/1993, καταχωρείτο στον 16.17.00 ως έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης. Με το έγγραφο όµως του ΣΛΟΤ 310/2005 η απόφαση αυτή έπαυσε να 
ισχύει. Συνεπώς και ο λογαριασµός 16.17.00 «Λογισµικά προγράµµατα» 
καταργείται και τα λογισµικά προγράµµατα Η/Υ πρέπει να καταχωρούνται ως 
ασώµατες ακινητοποιήσεις σε κατάλληλο υπολογαριασµό του 16.05 «Λοιπά 
δικαιώµατα» . 

 
7.2 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ   

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην κατηγορία δαπανών «ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», επιλέξιµες για τους σκοπούς του Νόµου 3908/2011 είναι µόνο οι 
δαπάνες που αφορούν άυλα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από µεταφορά τεχνολογίας µέσω 
της απόκτησης δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκµετάλλευσης τεχνογνωσίας  ή µη καταχωρηµένων 
τεχνικών γνώσεων.  και αγοράζονται από τρίτα µέρη µε τους όρους της αγοράς,  χωρίς ο αγοραστής να 
είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στον πωλητή, ή το αντίστροφο, κατά την έννοια του άρθρου 3 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου. (ο περιορισµός αυτός προκύπτει από τους κανόνες 
για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις του  Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού (ΕΚ) No 800/2008 της 
Επιτροπής της  6 Αυγούστου 2008, OJ EL L214/3, βάσει του οποίου χορηγούνται οι εν λόγω  ενισχύσεις 
του Ν. 3908/2011. 

 
α/α Τίτλος οµάδας  ∆απάνες που περιλαµβάνονται στην οµάδα εργασιών  

1. 
∆απάνες για την µεταφορά 
τεχνολογίας – τεχνογνωσίας  

Αγορά δικαιωµάτων  ευρεσιτεχνίας, αδειών εκµετάλλευσης 
τεχνογνωσίας  ή µη καταχωρηµένων τεχνικών γνώσεων  

2. Αγορά, ανάπτυξη λογισµικού. 
∆απάνες αγοράς αναγκαίου λογισµικού για ανάγκες 
µηχανοργάνωσης, δηµιουργίας ηλεκτρονικών αγορών, κλπ 

 
 

Β. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΜΕ  
 

 

8. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (άρθρο  3 παρ 2θ του 
Ν. 3908/2011  και άρθρο 3 παρ. 2γ της Προκήρυξης του ειδικού 
καθεστώτος ενισχύσεων Συνέργειας και ∆ικτύωσης)  (µόνο για νέες 
ΜΜΕ) 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατηγορία αυτή δαπανών είναι επιλέξιµη µόνο εφόσον η επιχείρηση (Κοινοπραξία)  κατά 
την υπαγωγή είναι Μικροµεσαία. (ο περιορισµός αυτός προκύπτει από τους κανόνες του  Γενικού 
Απαλλακτικού Κανονισµού (ΕΚ) No 800/2008 της Επιτροπής της  6 Αυγούστου 2008, OJ EL L214/3, και 
ειδικότερα των Άρθρων 26 (Ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ) νέα σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα  στην παρ 3 του άρθρου 3 του Ν.3908/2011 (έχουν ιδρυθεί εντός των προηγούµενων είκοσι 
τεσσάρων (24) µηνών από το χρόνο υποβολής της αίτησης).  
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8.1 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

 

16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης 
 

8.2 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

α/α Τίτλος οµάδας  ∆απάνες που περιλαµβάνονται στην οµάδα εργασιών  

1. 
Αµοιβή συµβούλου για τον 
σχεδιασµό  του επενδυτικού 
σχεδίου   

Αµοιβές συµβούλων για το σχεδιασµό της επένδυσης και 
την επιλογή προµηθευτών/κατασκευαστών  και εξοπλισµού  

2.  
Αµοιβές προς τρίτους  για την  
παρακολούθηση της υλοποίησης 

Αµοιβές για την τεχνική και οικονοµική παρακολούθηση και 
συντονισµό της υλοποίησης  

3.  
Αµοιβές συµβούλου για την 
υποστήριξη σε θέµατα ∆ηµοσίου  

Αµοιβές συµβούλων για την υποστήριξη στις απαιτούµενες 
αδειοδοτήσεις  

4.  

Αµοιβές συµβούλου για την 
υποστήριξη σε θέµατα 
χρηµατοδότησης του 
επενδυτικού σχεδίου 

Αµοιβές συµβούλων για την υποστήριξη στη λήψη του 
δανείου και την εκταµίευση της κρατικής ενίσχυσης 

 
 
9. ΑΛΛΑ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (άρθρο 3 παρ. 1β Ν. 3908/2011 και 
άρθρο 3 παρ. 2γ της Προκήρυξης του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων 
Συνέργειας και ∆ικτύωσης) (µόνο για ΜΜΕ) 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατηγορία αυτή δαπανών είναι επιλέξιµη µόνο εφόσον η επιχείρηση (Κοινοπραξία) κατά 
την υπαγωγή είναι Μικροµεσαία και οι συµβουλευτικές υπηρεσίες δεν αποτελούν συνεχόµενη ή 
περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται µε τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. Ο 
περιορισµός αυτός προκύπτει από τους κανόνες του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού (ΕΚ) No 
800/2008 της Επιτροπής της 6 Αυγούστου 2008, OJ EL L214/3, και ειδικότερα των Άρθρων 26 

(Ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ). 
Επίσης οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής προκειµένου να είναι επιλέξιµες θα πρέπει να  συναρτώνται 
άµεσα και να εξυπηρετούν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 
 

9.1 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

 

16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

16.10 Έξοδα ίδρυσης πρώτης εγκατάστασης 

16.11 Έξοδα ερευνών ορυχείων – µεταλλείων – λατοµείων 

16.12 Έξοδα λοιπών ερευνών 

16.17 Έξοδα αναδιοργάνωσης 

16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης 

 
 
 

9.2 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ   

α/α Τίτλος οµάδας  ∆απάνες που περιλαµβάνονται στην οµάδα εργασιών  

1. 
∆απάνες συµβουλευτικών 
υπηρεσιών για την οργάνωση 
της επιχείρησης 

∆απάνες µελετών και συµβουλευτικών υπηρεσιών για την 
οργάνωση της διοίκησης, την αναδιοργάνωση των 
επιµέρους λειτουργιών της επιχείρησης, τον ανασχεδιασµό 
των επιχειρηµατικών διαδικασιών και την τυποποίηση των 
διαδικασιών, και συγκριτικών µελετών επιδόσεων. Οι 



 

 
 

Ο∆ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Επενδυτικών Σχεδίων του Ειδικού Καθεστώτος Συνέργειας και ∆ικτύωσης του  Ν.3908/2011 
&  ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ - ΕΚ∆ΟΣΗ 1 

Γενική ∆/ση Ιδιωτικών Επενδύσεων  -Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων  και Ανάπτυξης- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
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ανωτέρω µελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άµεσα και να 
εξυπηρετούν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 

2.  ∆απάνες µελετών αγοράς 
∆απάνες για την έρευνα της αγοράς και την εκπόνηση 
µελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών 

2. 
Πιστοποίηση προϊόντων και 
διαδικασιών διασφάλισης 
ποιότητας 

Έξοδα πιστοποίησης προϊόντων και διαδικασιών 
διασφάλισης ποιότητας, απόκτηση ISO, κλπ 

 
 

Γ. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
10. ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 2δ 
της Προκήρυξης του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων Συνέργειας και 
∆ικτύωσης) (µόνο για ΜΜΕ) 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατηγορία αυτή δαπανών είναι επιλέξιµη µόνο εφόσον η επιχείρηση (Κοινοπραξία) κατά 
την υπαγωγή είναι Μικροµεσαία και αφορά στην πρώτη µόνο συµµετοχή σε συγκεκριµένη έκθεση του 
φορέα (ως Κοινοπραξία ή νέα Επιχείρηση). Οι περιορισµοί αυτοί προκύπτουν από τους κανόνες του 
Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού   No 800/2008 της Επιτροπής της 6 Αυγούστου 2008, OJ EL L214/3, 

και ειδικότερα του άρθρου 27 (Ενισχύσεις για τη συµµετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις). 
 
 

10.1 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

 

64 ∆ιάφορα έξοδα (Λογαριασµός Εκµετάλλευσης) 

64.03 Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων 

 
 

10.2 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ   

α/α Τίτλος οµάδας  ∆απάνες που περιλαµβάνονται στην οµάδα εργασιών  

1. Κόστος Ενοικίασης Περιπτέρου  
∆απάνες για την ενοικίαση του χώρου του περιπτέρου  για  
συµµετοχή σε έκθεση εσωτερικού ή εξωτερικού στην οποία 
ο φορέας συµµετέχει για πρώτη φορά. 

2.  
∆απάνες εγκατάστασης 
περιπτέρου.   

∆απάνες για την  αγορά υλικών και αµοιβές προς τρίτους 
για την κατασκευή - εγκατάσταση του περιπτέρου σε 
έκθεση εσωτερικού ή εξωτερικού στην οποία ο φορέας 
συµµετέχει για πρώτη φορά. 

2. Έξοδα  διαχείρισης περιπτέρου 

Αναλώσιµα υλικά,  αµοιβές τρίτων και πρόσθετο κόστος για 
εργαζόµενους στο φορέα ήτοι µέλη του σχήµατος 
Συνέργειας και ∆ικτύωσης (π.χ έξοδα µετακίνησης και 
διαµονής) κατά τη λειτουργία του περιπτέρου σε έκθεση 
εσωτερικού ή εξωτερικού στην οποία ο φορέας συµµετέχει 
για πρώτη φορά.  

 
 

 

∆.  ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

11. ΚΤΗΡΙΑΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

11.1 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

11.1 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

11.00 Κτήρια - Εγκαταστάσεις Κτηρίων 
11.07 Κτήρια - Εγκαταστάσεις Κτηρίων σε ακίνητα τρίτων 
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&  ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ - ΕΚ∆ΟΣΗ 1 

Γενική ∆/ση Ιδιωτικών Επενδύσεων  -Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων  και Ανάπτυξης- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
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11.2 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ   

 
Για τις δαπάνες της κατηγορίας αυτής ισχύουν όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 1 για τα Κτήρια και τις 
Εγκαταστάσεις Κτηρίων της Αρχικής Επένδυσης.  
 

 
Προσοχή: Για την κατηγορία αυτή των δαπανών τα ποσά που εγγράφονται στους αναφερθέντες 
κωδικούς του ΓΛΣ αποτελούν επιλέξιµο κόστος, δεν περιλαµβάνονται όµως κατ’ ανάγκη στο σύνολό 
τους στο ενισχυόµενο κόστος.  
Από τις δαπάνες αυτές στο ενισχυόµενο κόστος περιλαµβάνεται µόνο το ποσό που αντιστοιχεί στις 
αποσβέσεις της περιόδου υλοποίησης της επένδυσης (τµήµα της οποίας είναι το Σχέδιο Έρευνας και 
Ανάπτυξης), µε βάση τους υποχρεωτικούς συντελεστές αποσβέσεων (Π∆ 299/2003 - Φ.Ε.Κ. 255/4-11-
2004) . 
Σηµειώνεται ότι οι πραγµατοποιηθείσες αποσβέσεις για τα εν λόγω πάγια εγγράφονται στους κωδικούς 
του ΓΛΣ 11.99.00 και 11.99.07 

 
 
12. ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 

12.1 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

12 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

12.00 Μηχανήµατα 

12.02 Φορητά Μηχανήµατα χεριού 

12.03 Εργαλεία 

12.04 Καλούπια - Ιδιοκατασκευές 

12.05 Μηχανολογικά όργανα 

12.06 Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 

12.07 Μηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων 

12.09 Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός σε ακίνητα τρίτων 

12.01 Τεχνικές Εγκαταστάσεις 

12.08 Τεχνικές Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 

14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

14.01 Σκεύη  

14.02 Μηχανές γραφείων 

14.03 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 

14.04 Μέσα αποθήκευσης και µεταφοράς 

14.05 Επιστηµονικά όργανα 

14.08 Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 

14.09 Λοιπός εξοπλισµός 
 

12.2  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

α/α Τίτλος οµάδας  ∆απάνες που περιλαµβάνονται στην οµάδα εργασιών  

1. 
Εργαστηριακά σκεύη και 
εργαλεία  

Μικροσυσκευές που χρησιµοποιούνται στην πειραµατική 
έρευνα    

2.  
Εργαστηριακά Όργανα 
µετρήσεων και συσκευές  

Όργανα µετρήσεων (Ζυγοί, φασµατογράφοι κλπ)  και 
εργαστηριακές συσκευές (φούρνοι, ξηραντήρια κλπ)  

3.  Πειρατικές διατάξεις  
Εξοπλισµός και εγκατάσταση πειρατικών διατάξεων (pilot 
plan)  

3.  
Τεχνικές εγκαταστάσεις στους 
χώρους διεξαγωγής της έρευνας  

Κλιµατισµός, εξαερισµός κλπ  



 

 
 

Ο∆ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Επενδυτικών Σχεδίων του Ειδικού Καθεστώτος Συνέργειας και ∆ικτύωσης του  Ν.3908/2011 
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4. 

Εξοπλισµός H/Y και 
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός 
που χρησιµοποιείται στην 
έρευνα 

Η/Υ και περιφερειακός εξοπλισµός, τηλεφωνικές συσκευές, 
fax κλπ 

 
 
Προσοχή: Για την κατηγορία αυτή των δαπανών τα ποσά που εγγράφονται στους αναφερθέντες 
κωδικούς του ΓΛΣ αποτελούν επιλέξιµο κόστος , δεν περιλαµβάνονται όµως κατ’ ανάγκη στο σύνολό 
τους στο ενισχυόµενο κόστος.  
Από τις δαπάνες αυτές στο ενισχυόµενο κόστος περιλαµβάνεται µόνο το ποσό που αντιστοιχεί στις 
αποσβέσεις της περιόδου υλοποίησης της επένδυσης (τµήµα της οποίας είναι το Σχέδιο Έρευνας και 
Ανάπτυξης) µε βάση τους υποχρεωτικούς συντελεστές αποσβέσεων (Π∆ 299/2003 – Φ.Ε.Κ. 255/4-11-
2004) . 

 
Σηµειώνεται ότι οι πραγµατοποιηθείσες αποσβέσεις για τα εν λόγω πάγια εγγράφονται στους κωδικούς 
του ΓΛΣ 11.99.00 και 11.99.07. 

 
 
13. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
 

13.1 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

16.12 Έξοδα λοιπών ερευνών  

 
Οι δαπάνες αυτές µεταφέρονται στο παραπάνω λογαριασµό από τους υπολογαρισµούς του κωδικού του 
ΓΛΣ  60 «Αµοιβές  και έξοδα προσωπικού» 
 

13.2  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

α/α Τίτλος οµάδας  ∆απάνες που περιλαµβάνονται στην οµάδα εργασιών  

1.  Αµοιβές  και έξοδα ερευνητών   
Αµοιβές εργαζοµένων στην επιχείρηση που ασχολούνται 
αποκλειστικά µε την έρευνα 

2.  
Αµοιβές  και έξοδα άλλου 
προσωπικού 

Τµήµα των αµοιβών τεχνικών και άλλου υποστηρικτικού 
προσωπικού που αντιστοιχεί στο χρόνο απασχόλησης αυτών 
µε το ερευνητικό σχέδιο 

 
 

14. ΑΫΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

14.1 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

16.01  ∆ικαιώµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας  

16.12 Έξοδα λοιπών ερευνών  
16.19  Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης 

 
 

14.2  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

α/α Τίτλος οµάδας  ∆απάνες που περιλαµβάνονται στην οµάδα εργασιών  

1.  ∆απάνες για έρευνα   
Ανάθεση ερευνητικών εργασιών µε σύµβαση σε τρίτους π.χ 
Πανεπιστήµια  

2.  
Απόκτηση τεχνογνωσίας 
σχετικής µε την έρευνα  

∆απάνες για απόκτηση τεχνικών γνώσεων και διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας που αγοράζονται  ή εκχωρούνται από τρίτους 
στην τιµή της αγοράς για τους σκοπούς της έρευνας, 
εφόσον δεν υπάρχει στοιχείο αθέµιτης σύµπραξη 
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3.  Συµβουλευτικές Υπηρεσίες  
∆απάνες για συµβουλευτικές και ισοδύναµες υπηρεσίες 
χρησιµοποιούµενες αποκλειστικά για την ερευνητική 
δραστηριότητα. 

 
 
 

Ε. ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 
15. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ 

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

15.1 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

16.01  ∆ικαιώµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας  

16.19  Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης 
 

15.2  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

α/α Τίτλος οµάδας  ∆απάνες που περιλαµβάνονται στην οµάδα εργασιών  

1.  ∆απάνες υποβολής της αίτησης  
∆απάνες κατάρτισης, υποβολής και διεκπεραίωσης της 
αίτησης  

2   ∆απάνες µετάφρασης  ∆απάνες µετάφρασης για κατοχύρωση σε άλλες χώρες 

3 
∆απάνες υπεράσπισης ισχύος 
του δικαιώµατος  

Αµοιβές προσωπικού και αµοιβές τρίτων καθώς και άλλα 
έξοδα για την υπεράσπιση ισχύος  του δικαιώµατος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  
 

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

 ΤΟΥ Ν. 3908/2011 
Προσοχή! Σύµφωνα µε άρθρο 2 περ. στ της αρ πρωτ 1499/29-3-2012 (Φ.Ε.Κ. 1029/τ.Β./03-04-2012) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) που 
τροποποίηση της Προκήρυξης του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων Συνέργειας και ∆ικτύωσης,  για τη Βαθµολογία του δείκτη λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός όλων των µελών που 
συµµετέχουν στην Κοινοπραξία ««Για την βαθµολόγηση των κριτηρίων των δεικτών 1, 16, 17 και 22 λαµβάνονται υπόψη όλα τα µέλη της κοινοπραξίας. Για τα υπόλοιπα κριτήρια των 
δεικτών του πίνακα, λαµβάνονται τα στοιχεία που αφορούν τις επιχειρήσεις – µέλη της Κοινοπραξίας που υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο» 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

∆είκτες 

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

Κριτήριο αα Συµµετοχή   Μελών  στην Κοινοπραξία  0-10 

∆είκτης 1  

Αριθµός επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία ( ΕΚ) 

Σύµφωνα µε άρθρο 2 περ. στ της αρ πρωτ 1499/29-3-2012 (Φ.Ε.Κ. 1029/τ.Β./03-04-2012) απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) που τροποποίηση της Προκήρυξης του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων Συνέργειας 
και ∆ικτύωσης,  για τη Βαθµολογία του δείκτη λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός όλων των µελών που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία 

0-8 

 Περίπτωση που τµήµα των επενδυτικών 
δαπανών που υπερβαίνει το 50% του 
επιλέξιµου κόστους υλοποιείται στην 
Περιφέρεια Αττικής ή και το Νοµό 
Θεσσαλονίκης  

ΕΚ  >20  χορηγούνται βαθµοί      8 

20≥  ΕΚ ≥  10 χορηγούνται βαθµοί 5 

10 >ΕΚ χορηγούνται βαθµοί 0 

Περίπτωση που τµήµα των επενδυτικών 
δαπανών που υπερβαίνει το 50% του 
επιλέξιµου κόστους υλοποιείται στην υπόλοιπη 
Επικράτεια  

ΕΚ  >10 χορηγούνται βαθµοί      8 

10≥  ΕΚ ≥  5 χορηγούνται βαθµοί 5 

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  

0-2 



 

 
 

Ο∆ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Επενδυτικών Σχεδίων του Ειδικού Καθεστώτος Συνέργειας και ∆ικτύωσης του  Ν.3908/2011 
&  ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ - ΕΚ∆ΟΣΗ 1 

Γενική ∆/ση Ιδιωτικών Επενδύσεων  -Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων  και Ανάπτυξης- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

39

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 

 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 

∆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 ποσοστό 
συµµετοχής της επιχείρησης στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου)  

Ως  ποσοστό συµµετοχή µιας επιχείρησης στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου λαµβάνεται το ποσό Ιδίων Κεφαλαίων που εισφέρονται από αυτήν / το 
σύνολο Ιδίων κεφαλαίων που εισφέρονται από τα µέλη της Κοινοπραξίας που έχουν µορφή επιχείρησης  για την κάλυψη του ενισχυόµενου και µη 
ενισχυόµενου κόστους, όπως αυτά καταχωρούνται στο ΒΗΜΑ III ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ-  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ (Ενότητα 7 Συµµετοχή µελών 
στο Κόστος) 

 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 
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∆είκτης4 Συµµετοχή επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων που ενσωµατώνουν υποστηρικτικές 
και συµπληρωµατικές στην παραγωγική αλυσίδα τους  υπηρεσίες.  
Οι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας προσδιορίζονται βάσει τις «Εθνικής Ονοµατολογίας Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων – 
Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας 2008  σε διψήφιο επίπεδο ταξινόµησης (διψήφιοι ΚΑ∆). 

Για κάθε επιχείρηση-µέλος του ΣΣ∆ λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική δραστηριότητά της που σχετίζεται µε τους σκοπούς 
δηµιουργίας του Σχήµατος Συνέργειας και ∆ικτύωσης. 

Σε περίπτωση θετικής απάντησης, θα πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις-µέλη του ΣΣ∆ που πληρούν την 
προϋπόθεση  µε σχετική αιτιολογία βάσει των ΚΑ∆ δραστηριότητας αυτών που αφορούν το ΣΣ∆  και να επισυναφθούν 
παραστατικά που αποδεικνύουν τη αναφερόµενη δραστηριότητα αυτών (τιµολόγια πώλησης, κλπ). 

0-4 

 Στην κοινοπραξία συµµετέχουν επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων που ενσωµατώνουν 
υποστηρικτικές και συµπληρωµατικές υπηρεσίες και εντάσσονται σε περισσότερους από 2 
διαφορετικούς κλάδους ( διψήφιους ΚΑ∆) χορηγούνται βαθµοί 4 

 Στην κοινοπραξία συµµετέχουν επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων που ενσωµατώνουν 
υποστηρικτικές και συµπληρωµατικές υπηρεσίες και εντάσσονται µέχρι και σε 2 διαφορετικούς 
κλάδους (διψήφιους 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   
Εφαρµόζονται οι ίδιες οδηγίες που αναφέρονται για το  ∆είκτη 4 ανωτέρω  

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 

 ∆εν ισχύει καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις χορηγούνται βαθµοί      0 

∆είκτης 6  Συµµετοχή επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου 

 Εφαρµόζονται οι ίδιες οδηγίες που αναφέρονται για το  ∆είκτη 4 ανωτέρω  0-1 

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

 ∆εν ισχύει η παραπάνω περίπτωση  χορηγούνται βαθµοί      0 
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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.  

Ένα µέλος του ΣΣ∆ θεωρείται ότι ασκεί δραστηριότητα σε µία Περιφέρεια της χώρας εφόσον διαθέτει και λειτουργεί σε 
αυτήν εγκαταστάσεις  και απασχολεί προσωπικό.  

Για την τεκµηρίωση των ανωτέρω υποβάλλονται κατά περίπτωση σχετικά επίσηµα παραστατικά  (ΑΠ∆ ή/και καταστάσεις 
επιθεώρησης εργασίας, άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων, λογαριασµοί ∆ΕΗ, φορολογικά στοιχεία, κλπ) καθώς και 
επαρκής  περιγραφή των εγκαταστάσεων και της δραστηριότητας της επιχείρησης-µέλους του ΣΣ∆ στην συγκεκριµένη 
Περιφέρεια σε συσχετισµό µε τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 

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 

1-6 



 

 
 

Ο∆ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Επενδυτικών Σχεδίων του Ειδικού Καθεστώτος Συνέργειας και ∆ικτύωσης του  Ν.3908/2011 
&  ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ - ΕΚ∆ΟΣΗ 1 

Γενική ∆/ση Ιδιωτικών Επενδύσεων  -Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων  και Ανάπτυξης- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

42

ανάπτυξη και την περαιτέρω διεύρυνση του σχήµατος  

 Πολύ υψηλή  χορηγούνται βαθµοί 6 

 Υψηλή  χορηγούνται βαθµοί 5 

 Αρκετά υψηλή  χορηγούνται βαθµοί 4 

 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 

0-2 
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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%. 

 Κλάδος Φθίνων/ ΜΕΜΠ3 > - 10% χορηγούνται βαθµοί 0 

 Κλάδος Στάσιµος/ -10% ≤ ΜΕΜΠ3 < 0 χορηγούνται βαθµοί 1 

 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 
εξειδίκευσης ή πρωτοτυπίας δύσκολο να αντιγραφεί  

Για τη θετική απάντηση, απαιτείται να έχει υποβληθεί επαρκής τεκµηρίωση και ειδικότερα ανάλυση των χαρακτηριστικών 
του προϊόντος ή δραστηριότητας που το/την καθιστούν υψηλής εξειδίκευσης ή πρωτοτυπίας δύσκολο να αντιγραφεί, και 
στοιχεία υποστήριξης των αναφεροµένων, όπως δηµοσιεύσεις ή µελέτες αναγνωρισµένων φορέων ή/και βεβαιώσεις 
επίσηµων ή συλλογικών φορέων (Πανεπιστήµια, Επιµελητήρια κ.λπ.) ή στοιχεία αγοράς για τα σχετικά προϊόντα ή 
δραστηριότητες, ως ∆ικαιολογητικά Βαθµολογία. 

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.  

Για τη θετική απάντηση απαιτείται να έχει υποβληθεί επαρκής τεκµηρίωση και ειδικότερα περιγραφή του προϊόντος και 
αιτιολόγηση  του brand, καθώς και  στοιχεία υποστήριξης των αναφεροµένων (δηµοσιεύσεις, πιστοποιητικά κλπ) ως 
∆ικαιολογητικά Βαθµολογία.  

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 – επιχειρήσεις  της Κοινοπραξίας 

Για τη θετική απάντηση θα πρέπει στις επιλέξιµες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου και ειδικότερα στην κατηγορία ΑΛΛΑ 
ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ να περιλαµβάνονται δαπάνες για 
ανάπτυξη  συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας  σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ∆είκτη, ανεξαρτήτως του ύψους 

0 ή 2 
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αυτών  

Σύµφωνα µε άρθρο 2 περ. στ της αρ πρωτ 1499/29-3-2012 (Φ.Ε.Κ. 1029/τ.Β./03-04-2012) απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) που αποτελεί τροποποίηση της Προκήρυξης του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων 
Συνέργειας και ∆ικτύωσης,  για τη Βαθµολογία του δείκτη δεν λαµβάνονται υπόψη δαπάνες για ανάπτυξη συστηµάτων 
διασφάλισης ποιότητας που γίνονται επ’ ωφελεία µελών που δεν έχουν τη µορφή επιχείρησης.  

 

 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  

Για θετική απάντησης, θα πρέπει να έχουν δηλωθεί τα συγκεκριµένα µέλη της  Κοινοπραξίας που πληρούν την 
προϋπόθεση και να έχουν υποβληθεί τα αντίστοιχα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, ως  δικαιολογητικά της Βαθµολογίας, και 

επί πλέον  να διαπιστώνεται από τον  αξιολογητή ότι αυτά  σχετίζονται 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 

Για  θετική απάντηση, θα πρέπει να έχουν δηλωθεί  τα µέλη της Κοινοπραξίας που πληρούν την προϋπόθεση και να 
έχουν υποβληθεί αντίστοιχα επίσηµα παραστατικά αγοράς τεχνογνωσίας (τιµολόγια, σύµβαση, κλπ), ως ∆ικαιολογητικά 
Βαθµολογίας 

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)  

∆απάνες έρευνας και ανάπτυξης είναι οι δαπάνες που προβλέπονται στην περ. ε της παρ. 2 του  Άρθρου 3 της 
Προκήρυξης,  η οποία για την περιγραφή των εν λόγω δαπανών  παραπέµπει στην στο άρθρο 5 της υπ’ αριθµ. 
17297/19-4-2011 (Φ.Ε.Κ. 653/Β΄/20-4-2011) απόφασης του Υπουργού µε την οποία εξειδικεύονται οι ενισχυόµενες 
δαπάνες για τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια του Ν. 3908/2011.  

0-3 

 5%>∆ΕΑΚ                                    χορηγούνται βαθµοί 0 

 10%> ∆ΕΑΚ ≥ 5% χορηγούνται βαθµοί 1 

 20%≥ ∆ΕΑΚ ≥ 10% χορηγούνται βαθµοί 2 

 ∆ΕΑΚ >20% χορηγούνται βαθµοί 3 
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∆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 

 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   

Για θετική  απάντηση πρέπει να έχουν δηλωθεί τα µέλη - επιχειρήσεις που πληρούν την προϋπόθεση και οι σχετικές 
συνεργασίες µε αντιπροσώπους σε Περιφέρειες εκτός αυτών στις οποίες ασκούν παραγωγική δραστηριότητα  και να 
έχουν υποβληθεί στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συνεργασία (συµβάσεις αντιπροσώπευσης, τιµολόγια, κλπ), ως 

∆ικαιολογητικά Βαθµολογίας.  

 0 ή 1 

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

∆είκτης 21 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).  

Για θετική απάντηση θα πρέπει, στο πεδίο Τεκµηρίωσης αναφέρονται τα µέλη που πληρούν την προϋπόθεση και:  

α) σε περίπτωση λειτουργίας e-shop σε κάποια µέλη - επιχειρήσεις να έχουν δηλωθεί αυτά και ο σχετικός δικτυακός 
τόπος  και να έχουν υποβληθεί στοιχεία λειτουργίας αυτού (άδεια λειτουργίας, κλπ) ως δικαιολογητικά Βαθµολογίας,  

β) σε περίπτωση δηµιουργίας νέου e-shop θα πρέπει στις επιλέξιµες δαπάνες να περιλαµβάνονται και ειδικότερα στις 
κατηγορίες ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ να περιλαµβάνονται δαπάνες δηµιουργίας 
ηλεκτρονικού σηµείου πώλησης 

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)   

Για θετική απάντηση θα πρέπει να έχουν δηλωθεί  τα µέλη που πληρούν την προϋπόθεση και οι σχετικές συνεργασίες µε 
άλλα clusters και να έχουν υποβληθεί επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν την υπόσταση των αναφερόµενων άλλων  
clusterς (δηµοσιεύσεις, ιστοσελίδες, κλπ) και  τη συνεργασία µε αυτά (συµφωνητικά κοινών δράσεων µε µέλη του 

0 ή 2 
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cluster, κλπ), ως  ∆ικαιολογητικά  Βαθµολογίας. 

 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 µετέχουν στην 
Κοινοπραξία και  δραστηριοποιούνται µέσω αντιπροσώπων σε άλλες χώρες 

Για θετική απάντηση θα πρέπει να έχουν δηλωθεί τα συγκεκριµένα µέλη- επιχειρήσεις  που πληρούν την προϋπόθεση και 
οι σχετικές συνεργασίες µε αντιπροσώπους στο εξωτερικό και να έχουν υποβληθεί στοιχεία  που αποδεικνύουν τη 
συνεργασία (συµβάσεις αντιπροσώπευσης, τιµολόγια, κλπ), ως ∆ικαιολογητικά της βαθµολογίας. 

 

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). 

Για τη βαθµολογία του δείκτη λαµβάνονται υπόψη αθροιστικά οι  πωλήσεις  της νέας εταιρίας  που θα είναι ο φορέας 
του επενδυτικού σχεδίου σε περίπτωση κοινής υποδοµής ή/ και οι  πωλήσεις  των µελών - επιχειρήσεων που αφορούν 
στα προϊόντα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στο σχήµα Συνέργειας και ∆ικτύωσης, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 
στους Πίνακες Βιωσιµότητας (αρχείο excel). 

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 

 10%>ΕΞ                                     χορηγούνται βαθµοί 0 

Κριτήριο γβ Αειφόρος και Πράσινη Ανάπτυξη  0-4 
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∆είκτης 25 Ποσοστό των επιλέξιµων  δαπανών του επενδυτικού σχεδίου  που αφορούν 
εξοικονόµηση ενέργειας, εφαρµογή καθαρών τεχνολογιών ή  και διαχείριση 
αποβλήτων (∆ΕΚΤΑ)  

Βαθµολογούµενες δαπάνες εξοικονόµησης ενέργειας  θεωρούνται οι δαπάνες οποίες πραγµατοποιούνται στα πλαίσια ενός 
επενδυτικού σχεδίου µε κύριο σκοπό την µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αντίθετα στην κατηγορία αυτή  δεν 
εντάσσονται δαπάνες που πραγµατοποιούνται για άλλο σκοπό ανεξάρτητα αν συµβάλλουν στους ενεργειακούς στόχους 
λόγω των παραπλεύρων αποτελεσµάτων τους. Ως παράδειγµα δαπάνης εξοικονόµησης ενέργειας είναι η εγκατάσταση 
συστήµατος εκµετάλλευσης της θερµότητας υγρών ή αερίων αποβλήτων για παραγωγή θερµού νερού ή θέρµανση 
κτιρίων. Αντίθετα η αγορά ενός νέου µηχανήµατος της παραγωγικής διαδικασίας δεν εντάσσεται στην κατηγορία αυτή 
ανεξάρτητα αν το νέο µηχάνηµα έχει µειωµένη κατανάλωση ενέργειας. 

Καθαρή τεχνολογία θεωρείται µία εναλλακτική τεχνολογία η οποία χρησιµοποιείται σε µία παραγωγική διαδικασία, η 
οποία µειώνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος έναντι άλλων συµβατικών τεχνολογιών. Ενδεικτικό παράδειγµα καθαρών 
τεχνολογιών είναι οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).  

Η διαχείριση αποβλήτων αφορά την επεξεργασία αυτών µε σκοπό όχι µόνο τον καθαρισµό και την απόρριψή τους σε 
φυσικούς ή τεχνικούς αποδέκτες αλλά την αξιοποίηση αυτών. Ως παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί ο καθαρισµός υγρών 
λυµάτων και η χρήση αυτών για άρδευση. Επίσης διαχείριση αποβλήτων αποτελεί η αξιοποίηση αποβλήτων των 
τυροκοµείων για παραγωγή ζωοτροφών. Αντίθετα µία µονάδα βιολογικού καθαρισµού η οποία οδηγεί τα απόβλητα στη 
θάλασσα δεν θεωρείται επένδυση διαχείρισης αποβλήτων. 

 

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  

 Σύµφωνα µε άρθρο 2 περ. στ της αρ πρωτ 1499/29-3-2012 (Φ.Ε.Κ. 1029/τ.Β./03-04-2012) απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) που τροποποίηση της Προκήρυξης του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων 

0-5 
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Συνέργειας και ∆ικτύωσης,  για τη Βαθµολογία του δείκτη δεν λαµβάνονται υπόψη νέες θέσεις εργασίας σε µέλη  που δεν έχουν 
τη µορφή επιχείρησης 

 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 

∆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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