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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθμολογίας και στάθμισης, και 
ελαχίστου ορίου βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  

      α) Των άρθρων 10 και 16 παρ. 20 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 

Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8 /Α΄/1-2-2011).  

      β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22-4-2005). 

      γ) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14-7-

2000) 

      δ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία  Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή 

του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο 

Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 

και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α’/7-10-2009). 
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      ε) Του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 211/A΄/5-11-2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 

Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (Φ.Ε.Κ. 56/Α΄/15-4-2010), 28/2010 (Φ.Ε.Κ. 

64/Α΄/6-5-2010), 50/2010 (Φ.Ε.Κ. 89/Α΄/16-6-2010) και 96/2010 (Φ.Ε.Κ. 170/Α΄/28-9-2010). 

     στ) Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄/7-10-2010). 

      ζ)Της υπ΄ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (Φ.Ε.Κ. 1642/Β΄/14-10-2010) απόφασης του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα». 

      

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

Ά ρ θ ρ ο   1 
 

1. Tα κριτήρια αξιολόγησης της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3908/2011 

εξειδικεύονται σε επιμέρους στοιχεία και ορίζονται δείκτες βαθμολογίας και στάθμισης που σε 

συνδυασμό με την προσδιδόμενη βαρύτητά τους αποτυπώνουν θεσμοθετημένες επιλογές, 

κατευθύνσεις και στόχους του καθεστώτος κινήτρων του νόμου 3908/2011. 

 

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης συνιστούν τέσσερις (4) Ομάδες οι οποίες περιλαμβάνονται στα 

τέσσερα επόμενα άρθρα.  

 

3. Το σύνολο των βαθμών των κριτηρίων ανέρχεται στους εκατό (100) και κατανέμονται ανά 

Ομάδα ως εξής : 

 

α.  Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης του Επενδυτικού Φορέα - ανώτερος βαθμός είκοσι (20). 

β. Ομάδα Κριτηρίων Βιωσιμότητας και Αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου και του 

επενδυτικού φορέα – ανώτερος βαθμός είκοσι (20). 

γ.  Ομάδα Κριτηρίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών 

– ανώτερος βαθμός  είκοσι πέντε (25). 

δ.  Ομάδα Κριτηρίων συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη 

– ανώτερος βαθμός τριάντα πέντε (35). 

  

4. Οι Ομάδες κριτηρίων διακρίνονται σε επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3908/2011 και αποτελούν τις 

παραγράφους των άρθρων της παρούσης απόφασης.  

 

5. Σε κάθε κριτήριο εισάγεται δείκτης ή δείκτες με διαβαθμισμένη βαθμολογία που η απόδοσή 

της συναρτάται με τη συνδρομή ή μη επιλεχθέντων χαρακτηριστικών του κάθε επενδυτικού 

σχεδίου. 

 



 3

 

Ά ρ θ ρ ο   2 

Κριτήρια Αξιολόγησης του Επενδυτικού Φορέα 

 

Στην Ομάδα αυτή η βαθμολογία κυμαίνεται από 2-20 και εξειδικεύεται σύμφωνα με την 

περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3908/2011 στα ακόλουθα κριτήρια:  

 

1. Χαρακτηριστικά του φορέα (Νομική μορφή – αριθμός απασχολούμενων).  

Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 1-6 και προκύπτει από την εξέταση των 

δεικτών: 

 

α. Νομική μορφή που έχει ή θα αποκτήσει ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου 

(Δείκτης 1). 

Χορηγούνται βαθμοί από 1-3 ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα του επενδυτικού 

σχεδίου κατά το χρόνο υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης. 

 

Δείκτης 1 Βαθμοί 1-3 

ΑΕ, ΕΠΕ 3 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, OE, EE 2 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ,   

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
1 

 

β. Αριθμός απασχολουμένων στην επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

(Δείκτης 2). 

 

Χορηγούνται βαθμοί από 0-3 ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, υπολογιζομένων σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), με βάση στοιχεία 

των 12 τελευταίων πλήρων ημερολογιακών μηνών πριν την ημερομονία υποβολής της αίτησης 

υπαγωγής, για τους οποίους έχουν υποβληθεί οι τέσσερις (4) τελευταίες τριμηνιαίες Αναλυτικές 

Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) προς το Ι.Κ.Α. 

 

      Δείκτης 2 Βαθμοί 

0-3 

              Θ≥100 3 

          100> Θ≥50 2 

             50>Θ≥10 1 

10 >Θ  ή  υπό σύσταση Επιχείρηση 0 
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2. Εμπειρία των μετόχων και της διοίκησης (Συμμετοχή των μετόχων και των 

στελεχών σε φορέα επιχειρηματικής δραστηριότητας).  

 

Για την εξέταση του κριτηρίου εισάγεται διάκριση μεταξύ του Φορέα του επενδυτικού 

σχεδίου  

- με τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές περιόδους με παραγωγική λειτουργία όπου η 

βαθμολογία κυμαίνεται από 0-2 και  

- με λιγότερες από 3 πλήρεις διαχειριστικές περιόδους με παραγωγική λειτουργία όπου η 

βαθμολογία κυμαίνεται από 0-4.  

 

Διαχειριστική περίοδος με παραγωγική λειτουργία θεωρείται η περίοδος κατά την οποία η 

επιχείρηση είχε παραγωγική δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια που αντιστοιχεί σε πλήρη 

λειτουργία της.  

Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από την εξέταση των δεικτών:  

 

α. Εμπειρία των μετόχων (Δείκτης 3). 

Βαθμολογούνται οι μέτοχοι–εταίροι του φορέα (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) με τα 

μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής που συγκεντρώνουν αθροιστικά την πλειοψηφία του 

μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου του φορέα της επένδυσης, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την 

υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης. Στην περίπτωση πολυμετοχικών εταιρειών εξετάζονται 

μέχρι 5 μέτοχοι- εταίροι με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής, ανεξάρτητα αν συγκεντρώνουν 

την απόλυτη πλειοψηφία. Η βαθμολογία κάθε μετόχου–εταίρου (Βi)  περιγράφεται  στο 

Παράρτημα 1. 

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμών (Βi) για όλους 

τους βαθμολογούμενους μετόχους–εταίρους (Μi), σταθμισμένων με βάση το ποσοστό 

συμμετοχής του καθένα (πi) στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου.  

 

    Φορέας με τουλάχιστον 3 πλήρεις 
διαχειριστικές περιόδους  με 
παραγωγική λειτουργία 

 

Φορέας με λιγότερες από 3 
πλήρεις διαχειριστικές περιόδους 
με παραγωγική λειτουργία 

 

Δείκτης 3 Βαθμός 0-1 Βαθμός 0-3 
 

 

β.  Εμπειρία της Διοίκησης (Δείκτης 4). 

Βαθμολογείται ο εμπειρότερος από τα στελέχη που ασκούν διοίκηση (Πρόεδρος ΔΣ, Δ/νων 

Σύμβουλος, Διαχειριστής ή αντίστοιχο όργανο διοίκησης). Σε περίπτωση υφιστάμενου φορέα 

στον οποίο κατά το χρόνο υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης προβλέπεται αλλαγή της 

Διοίκησης καθώς και στους υπό σύσταση φορείς λαμβάνονται υπόψη τα προτεινόμενα νέα 

στελέχη Διοίκησης. 
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  Φορέας με τουλάχιστον 3 
πλήρεις διαχειριστικές 

περιόδους με παραγωγική 
λειτουργία 

 

Φορέας με λιγότερες από 3 
πλήρεις διαχειριστικές 

περιόδους με παραγωγική 
λειτουργία 

 

Δείκτης 4 Βαθμός 0-1 Βαθμός 0-1 

Εάν το στέλεχος διοίκησης έχει ασκήσει διοίκηση σε 
μία εκ των προαναφερόμενων θέσεων, για 
τουλάχιστον μία συνεχή διετία στην ίδια επιχείρηση 
(όχι κατ’ ανάγκη την τελευταία αλλά οπωσδήποτε 
εντός της τελευταίας πενταετίας) μη εξαιρουμένου και 
του ίδιου του φορέα της επένδυσης. 

1 1 

Εάν κανένα από τα στελέχη διοίκηση δεν έχει την 
προαναφερόμενη εμπειρία. 

0 0 

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μέσω της οποίας βαθμολογείται η εμπειρία του στελέχους 
(ΚΕΔ) είναι μικρότερος του 50% του προβλεπόμενου κύκλου εργασιών του φορέα μετά την επένδυση (ΚΕΦ), τότε 
η παραπάνω βαθμολογία διορθώνεται αναλόγως (συντελεστής διόρθωσης = ΚΕΔ/ (ΚΕΦΧ0,5)) 
 

 

 

3. Εμπειρία της εταιρείας (Χρόνος ενεργούς λειτουργίας στην αγορά) 

 

Για την εξέταση του κριτηρίου εισάγεται διάκριση μεταξύ του Φορέα του επενδυτικού 

σχεδίου 

- με τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές περιόδους με παραγωγική λειτουργία όπου η 

βαθμολογία κυμαίνεται από 0-2 και  

- με λιγότερες από 3 πλήρεις διαχειριστικές περιόδους με παραγωγική λειτουργία όπου 

δεν αξιολογείται, όσον αφορά το κριτήριο αυτό, και λαμβάνει βαθμολογία 0.  

 

Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από την εξέταση του δείκτη: Χρόνος ενεργούς 

(παραγωγικής) λειτουργίας του φορέα στην αγορά  (Δείκτης 5). 

 

 Φορέας με τουλάχιστον 3 
πλήρεις διαχειριστικές 

περιόδους με παραγωγική 
λειτουργία 

 

Φορέας με λιγότερες 
από 3 πλήρεις 
διαχειριστικές 
περιόδους  με 
παραγωγική 
λειτουργία 

 

Δείκτης 5 Βαθμός 0-2 Βαθμός 0 
Περίπτωση α: H επιχείρηση έχει κλεισμένες 
τουλάχιστον πέντε διαχειριστικές περιόδους με 
παραγωγική λειτουργία και αθροιστικά τα καθαρά 
κέρδη των τελευταίων πέντε περιόδων είναι θετικά  

2 

 

Περίπτωση β: Δεν ισχύει η παραπάνω περίπτωση α 
αλλά η επιχείρηση έχει κλεισμένες τουλάχιστον 
τρεις διαχειριστικές περιόδους με παραγωγική 
λειτουργία και αθροιστικά τα καθαρά κέρδη των 
τελευταίων τριών διαχειριστικών περιόδων είναι 
θετικά 

1 

 

Περίπτωση γ: Δεν συντρέχουν οι παραπάνω 
προϋποθέσεις  

0  
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4. Επαγγελματική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μετά την 

υλοποίηση της επένδυσης (Τίτλοι επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου 

δυναμικού). 

 

Για την εξέταση του κριτηρίου εισάγεται διάκριση μεταξύ:  

- του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου με μία τουλάχιστον πλήρη διαχειριστική περίοδο με 

παραγωγική λειτουργία και  

- του Φορέα που δεν έχει συμπληρώσει μια πλήρη διαχειριστική περίοδο με παραγωγική 

λειτουργία.  

Και στις δύο περιπτώσεις η βαθμολογία κυμαίνεται από 0-4.  

 

Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από την εξέταση των δεικτών: 

 

α. Ποσοστό πτυχιούχων (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) στους συνολικά απασχολούμενους 
στην επιχείρηση (ΥΠτ), υπολογιζομένων σε Ε.Μ.Ε. (Δείκτης 6). 

 

Δείκτης 6 

 

Φορέας με τουλάχιστον 1 
πλήρη διαχειριστική 

περίοδο με παραγωγική 
λειτουργία 

 

Φορέας που δεν έχει 
συμπληρώσει 1 πλήρη 
διαχειριστική περίοδο με 
παραγωγική λειτουργία 

 

 Βαθμός 0-1 Βαθμός 0 
ΥΠτ ≥ 25% 1 - 

25% > ΥΠτ 0 - 

 

β. Ποσοστό πτυχιούχων (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) στις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο (ΝΠτ), υπολογιζομένων σε Ε.Μ.Ε. 
(Δείκτης 7). 
 

     Δείκτης 7 
 

 

Φορέας με τουλάχιστον 1 
πλήρη διαχειριστική 

περίοδο με παραγωγική 
λειτουργία 

 

Φορέας που δεν έχει 
συμπληρώσει 1 πλήρη 
διαχειριστική περίοδο με 
παραγωγική λειτουργία 

 

 Βαθμός 0-2 Βαθμός 0-2 
        Πτ  ≥ 30% 2 2 

    30%> Πτ ≥ 10% 1 1 

        10% > Πτ 0 0 

 

γ. Επαγγελματική εξειδίκευση στελεχών διοίκησης (Δείκτης 8). 
 

Βαθμολογείται ένα από τα στελέχη που ασκούν διοίκηση (Πρόεδρος ΔΣ, Δ/νων Σύμβουλος 

ή Διαχειριστής ή αντίστοιχη θέση). Σε περίπτωση υφιστάμενου φορέα στον οποίο κατά το χρόνο 

υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης προβλέπεται αλλαγή της Διοίκησης, καθώς και στους 

υπό σύσταση φορείς, λαμβάνονται υπόψη τα προτεινόμενα νέα στελέχη Διοίκησης.  
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Δείκτης 8    

 

Φορέας με τουλάχιστον 1 
πλήρη διαχειριστική 

περίοδο με παραγωγική 
λειτουργία 

 

Φορέας που δεν έχει 
συμπληρώσει 1 πλήρη 
διαχειριστική περίοδο 
με παραγωγική 
λειτουργία 

 

 Βαθμός 0-1 Βαθμός 0-2 

Εάν ένα από τα προαναφερόμενα στελέχη 
διοίκησης έχει εξειδίκευση μέσω μεταπτυχιακών 
σπουδών σε κλάδο σχετικό με την κύρια 
δραστηριότητα της επένδυσης (ταυτόσημος 
διψήφιος κωδικός κατά ΚΑΔ)  

1 1 

Εάν ένα από τα προαναφερόμενα στελέχη 
διοίκησης έχει διετή τουλάχιστον εξειδίκευση 
μέσω προηγούμενης επαγγελματικής 
απασχόλησης σε κλάδο σχετικό με την κύρια 
δραστηριότητα της επένδυσης (ταυτόσημος 
διψήφιος κωδικός κατά ΚΑΔ)   

- 1 

Η συνολική βαθμολογία του δείκτη υπολογίζεται ως άθροισμα των βαθμών  των παραπάνω επιμέρους δεικτών.  
 

 

 

5. Ιδία συμμετοχή στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου 

(Ποσοστό ίδιας συμμετοχής). 

 

Ίδια συμμετοχή για τη βαθμολογία του κριτηρίου αυτού θεωρείται το ποσό των ιδίων 

κεφαλαίων που καταβάλλεται με τη μορφή που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 

του Προεδρικού Διατάγματος του άρθρου 8 παρ. 6 του νόμου 3908/2011. 

Για τη βαθμολογία του κριτηρίου εισάγεται η διάκριση του καθεστώτος που περιέχει 

κεφαλαιακές ενισχύσεις και του καθεστώτος με φορολογικές ενισχύσεις, λαμβανομένης υπόψη 

της διαφοροποίησης της απαιτούμενης κατά περίπτωση ίδιας συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 

8 παρ. 6 του νόμου 3908/2011. 

Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 1-6 και προκύπτει από το δείκτη: Ποσοστό 

ίδιας συμμετοχή στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (Δείκτης 9). 

 

                          Δείκτης 9 
 

 

Βαθμός 1-6 

Καθεστώτα που περιέχουν  
κεφαλαιακές ενισχύσεις 

 

Καθεστώτα με φορολογικές 
μόνο ενισχύσεις 

 

 

               ΙΣ≥40%                 ΙΣ≥20% 6 

        40%> ΙΣ ≥35%          20%> ΙΣ ≥15% 4 

         35%> ΙΣ ≥30%.          15%> ΙΣ ≥ 10%. 2 

        30%> ΙΣ≥25%              10%> ΙΣ 1 
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Ά ρ θ ρ ο   3 

Κριτήρια Βιωσιμότητας και Αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου και του 

επενδυτικού φορέα. 

 

Στην Ομάδα αυτή η βαθμολογία κυμαίνεται από 0-20 και εξειδικεύεται σύμφωνα με την 

περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3908/2011 στα ακόλουθα κριτήρια:  

 

 

1. Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης (εισροές – εκροές της 

επένδυσης, εσωτερικός συντελεστής απόδοσης). 

 

Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 0-4 και προκύπτει από το δείκτη: 

Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) επί του συνόλου των επενδυόμενων κεφαλαίων 

με βάση της εισροές – εκροές της επένδυσης για τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας μετά την 

ολοκλήρωσή της (Δείκτης 10). 
 

 Δείκτης 10  Βαθμός 0 - 4 

                        IRR≥15% 4 

                    15%> IRR≥10% 3 

                      10%> IRR≥5% 2 

                            5%> IRR 0 

 

 

2. Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα (δείκτης ικανότητας 

αποπληρωμής δανείων, δείκτης κερδοφορίας και δείκτης 

αποτελεσματικότητας). 

 

Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 0-13 και προκύπτει από τους δείκτες : 

 

α. Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεωλυσίων δανείων (Δείκτης 11). 
 

                  Δείκτης 11 

ΔΙΑΤ = τοκοχρεωλύσια δανείων /αποτελέσματα προ 
αποσβέσεων, τόκων και φόρων 

(μέσος όρος βάσει των προβλέψεων για τα πρώτα 10 
έτη λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης) 

 

Βαθμός 0 - 5 

                          0,5 > ΔΙΑΤ 5 

                       0,7 >ΔΙΑΤ≥  0,5 3 

                       1,0>ΔΙΑΤ ≥ 0,7 2 

                            ΔΙΑΤ >1,0  0 
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β. Δείκτης κερδοφορίας (Δείκτης 12). 
 

                   Δείκτης 12 

ΔΚ = αποτελέσματα προ τόκων και φόρων/κύκλος 
εργασιών 

(μέσος όρος βάσει των προβλέψεων για τα πρώτα 10 
έτη λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης) 

 

Βαθμός 0 - 4 

                            ΔΚ ≥20 4 

                         20> ΔΚ ≥10 3 

                           10> ΔΚ ≥5 2 

                             5> ΔΚ 0 

 

γ.  Δείκτης αποτελεσματικότητας (Δείκτης 13). 
 

            Δείκτης 13 

Δείκτης αποτελεσματικότητας (ΔΑ) = κύκλος εργασιών 
/ ξένα κεφάλαια 

(μέσος όρος βάσει των προβλέψεων για τα πρώτα 10 
έτη λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης) 

 

Βαθμός 0 - 4 

                           ΔΑ ≥3   4 

                         3> ΔΑ ≥2 3 

                          2> ΔΑ ≥1 2 

                             1>ΔΑ 0 

 

 

3. Προοπτικές κλάδου (ανερχόμενος, στάσιμος, φθίνων). 

 

Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 0-3 και προκύπτει από το δείκτη: Κατηγορία 

Κλάδου στον οποίο υλοποιείται η επένδυση (Δείκτης 14). 

Για τη διάκριση των κλάδων χρησιμοποιείται η ταξινόμηση κατά …………..και ως αγορά αναφοράς 

θεωρείται η Ελληνική Επικράτεια. 

Η μέση ετήσια αύξηση των πωλήσεων υπολογίζεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της τελευταίας 

τετραετίας, του κλάδου δραστηριότητας της επένδυσης (στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής).  

Εάν η επένδυση αφορά περισσότερους του ενός κλάδους η βαθμολογία χορηγείται βάσει του κύριου 

κλάδου δραστηριότητας (κλάδος στον οποίο αντιστοιχεί το μεγαλύτερο ύψος επένδυσης ή, σε περίπτωση 

που δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός των δαπανών, ο κλάδος στον οποίο αντιστοιχεί το μεγαλύτερο 

ποσοστό πωλήσεων του επενδυτικού σχεδίου σε αξία). 

 

                 Δείκτης 14 Βαθμός 0 - 3 

Κλάδος Ανερχόμενος (μέση ετήσια αύξηση πωλήσεων 
τριετίας ≥0) 

3 

Κλάδος Στάσιμος (μέση ετήσια μείωση πωλήσεων 
τριετίας έως -10%) 

1 
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Κλάδος Φθίνων (μέση ετήσια μείωση πωλήσεων 
τριετίας > - 10%) 

0 

 

Ά ρ θ ρ ο   4 

Κριτήρια Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και  

Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών 

 

Στην Ομάδα αυτή η βαθμολογία κυμαίνεται από 1-25 και εξειδικεύεται σύμφωνα με την 

περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3908/2011 στα ακόλουθα κριτήρια:  

 

1. Εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομία (δαπάνες για αγορά 

τεχνογνωσίας, για έρευνα και ανάπτυξη, για σχεδίαση προϊόντων και 

μάρκετινγκ, για συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου, για 

πιστοποίηση και για κατοχή διπλώματος ευρεσιτεχνίας). 

 

Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 0-6 και προκύπτει από το δείκτη: Ποσοστό 

των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και 

καινοτομία ως προς το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης (Δείκτης 15). 

 

Δαπάνες που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομία θεωρούνται οι 

δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας και για άυλα περιουσιακά στοιχεία μέσω αγοράς πνευματικής 

ιδιοκτησίας και αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών και απόκτηση ευρωπαϊκού διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας καθώς και οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (R&D), οι δαπάνες σχεδίασης 

προϊόντων και μάρκετινγκ και οι δαπάνες για συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου. 

 

Δείκτης 15 

 

Βαθμός 0 - 6 

           ΔΤ ≥20  %          6 

       20%> ΔΤ ≥15% 5 

       15%> ΔΤ ≥ 10% 4 

        10%> ΔΤ ≥ 5% 2 

               5%> ΔΤ  0 

 

 

2. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων δραστηριοτήτων 

Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 1-10 και προκύπτει από τους δείκτες: 

 

α. Πρωτοτυπία /Καινοτομία Προϊόντος ή Δραστηριότητας (Δείκτης 16). 

Για τη βαθμολογία του δείκτη, τα προϊόντα ή δραστηριότητες διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες με βάση την πρωτοτυπία ή καινοτομία αυτών. 
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Δείκτης 16 Βαθμός 0 - 2 

Το προϊόν ή δραστηριότητα της επένδυσης είναι πρωτότυπο / καινοτόμο με την έννοια 
ότι:  

δεν παράγεται στην Ελλάδα παρόμοιο προϊόν ή δεν αναπτύσσεται παρόμοια 
δραστηριότητα ή  

δεν παράγεται στην Ελλάδα το συγκεκριμένο προϊόν αλλά θα υποκαταστήσει 
παρόμοια προϊόντα που παράγονται εγχώρια για μία ή και περισσότερες εφαρμογές, με 
ριζική όμως διαφοροποίηση λόγω των υλικών κατασκευής ή και της ενσωματωμένης 
τεχνολογίας σε αυτό 

το προϊόν έχει ξεκινήσει να παράγεται ήδη στην Ελλάδα την τελευταία 
πενταετία, θεωρείται όμως διεθνώς νέο και εξελισσόμενο 

2 

Το προϊόν ή η δραστηριότητα της επένδυσης είναι ουσιωδώς διαφοροποιημένα σε σχέση 
με τα αντίστοιχα προϊόντα/υπηρεσίες που ήδη παράγονται όσον αφορά: 

τις τεχνικές προδιαγραφές  
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
το ενσωματωμένο λογισμικό  
τις προστιθέμενες χρήσεις 
τη φιλικότητα προς το χρήστη  
τη φιλικότητα προς το περιβάλλον 

 

1 

Δεν συντρέχει καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις 0 

 

β. Διαφοροποίηση μη τεχνικών χαρακτηριστικών του νέου προϊόντος ή 
δραστηριότητας  (Δείκτης 17). 

 
Δείκτης 17 Βαθμός 0 - 1 

Το νέο προϊόν ή η δραστηριότητα διαφοροποιείται ως προς την αγορά σε σχέση με τα 
αντίστοιχα προϊόντα που ήδη παράγονται / δραστηριότητες που αναπτύσσονται 
(Δημιουργείται νέα αγορά, διευρύνεται η αγορά του προϊόντος, διαφοροποιείται η αγορά 
στην οποία απευθύνεται το προϊόν, εξυπηρετούνται οι νέες τάσεις της αγοράς) 

0,5 

Το νέο προϊόν διαφοροποιείται ως προς τα οικονομικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την 
ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών που σκοπεύει να αντικαταστήσει (βελτίωση του 
οικονομικού αποτελέσματος για το χρήστη). 

0,5 

Η βαθμολογία του δείκτη 17 υπολογίζεται ως άθροισμα των παραπάνω δύο επιμέρους δεικτών 
 

 

γ. Προέλευση του νέου προϊόντος ή της Δραστηριότητας (Δείκτης 18). 

 

Δείκτης 18 Βαθμός 0 - 1 

Το νέο προϊόν ή δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί με εφαρμογή κατοχυρωμένης 
ευρεσιτεχνίας (π.χ. πατέντα κ.λπ.) που έχει αναπτύξει η επιχείρηση ή τα δικαιώματα της 
οποίας έχει αγοράσει η επιχείρηση από τρίτους  

1 

Το νέο προϊόν έχει αναπτυχθεί από:  

- τη σύλληψη ιδέας – ανακάλυψη της επιχείρησης ή τρίτων χωρίς κατοχύρωση ή  

– την εφαρμογή νέων τεχνολογικών εξελίξεων 

0,5 

Δεν συντρέχει καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις    0 

 

δ. Ενέργειες ωρίμανσης (Δείκτης 19). 

 

Δείκτης 19   Βαθμός 0 –0,5 

Έχουν υλοποιηθεί διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης του νέου προϊόντος ή της 
δραστηριότητας με δοκιμές  και μετρήσεις από ειδικό φορέα ή την επιχείρηση   

0,5 

Έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες χωρίς δοκιμές και μετρήσεις ή έχει γίνει μεταφορά 
γνώσης και εμπειρίας από άλλες επιχειρήσεις που παράγουν το προϊόν ή τη 
δραστηριότητα  

0,25 
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Δεν συντρέχει καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις  0 

 

Προκειμένου να χορηγηθούν βαθμοί στο δείκτη θα πρέπει οι σχετικές δαπάνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί για ενέργειες ωρίμανσης να ανέρχονται τουλάχιστον σε 2% του επιλέξιμου 

κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 

 

ε. Εξασφάλιση εμπορικής αποδοχής  (Δείκτης 20). 
 

Δείκτης 20          Βαθμός 0 –0,5 

Η επιχείρηση έχει κάνει μελέτη έρευνας της αγοράς από την οποία προκύπτει η 
εξασφάλιση της διάθεσης του προϊόντος   

0,25 

Εάν υπάρχουν προσύμφωνα απορρόφησης προϊόντων ή αγοράς υπηρεσιών  0,25 

Η βαθμολογία του δείκτη 20 υπολογίζεται ως άθροισμα των παραπάνω δύο επιμέρους δεικτών 
 

 

στ. Προϊόν ή δραστηριότητα σε τομέα αιχμής (Δείκτης 21). 
 

Δείκτης 21 Βαθμός 0 ή 5 

Το νέο προϊόν ή η δραστηριότητα εντάσσεται σε τομέα αιχμής (Παράρτημα 2) και 
στους παραπάνω δείκτες του κριτηρίου  16 έως 20 έχει συγκεντρώσει αθροιστικά 
τουλάχιστον 2,5  βαθμούς  

5 

Δεν συντρέχει η παραπάνω προϋπόθεση 0 

 

Η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου 2 υπολογίζεται ως άθροισμα των δεικτών 16 έως 

21 με τους εξής περιορισμούς:  

Ο δείκτης 16 βαθμολογείται κατ΄ ελάχιστο με ένα (1) βαθμό εφόσον στους δείκτες 17 

έως 20 συγκεντρώνει βαθμολογία τουλάχιστον δύο (2) βαθμούς.  

- Σε περίπτωση που στους δείκτες 17 έως 20 δεν συγκεντρώνει κατ΄ ελάχιστο 2 βαθμούς 

και στο δείκτη 16 έχει βαθμολογηθεί με 0 βαθμούς, χορηγείται στο σύνολο του κριτηρίου ως 

βαθμολογία 0 βαθμοί  

- Εάν τα παραγόμενα από την επένδυση προϊόντα είναι περισσότερα από ένα, η 

βαθμολογία του κριτηρίου υπολογίζεται ως μέσος όρος των βαθμολογιών των προϊόντων που 

παράγονται από την επένδυση, μεσοσταθμισμένος με βάση το ποσοστό συμμετοχής εκάστου 

στον κύκλο εργασιών της επένδυσης. 

 

3. Εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων. 

 

Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 0-5 και προκύπτει από το δείκτη: Ποσοστό 

(ΔΠ) των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και 

διαχείριση αποβλήτων ως προς το συνολικό επιλέξιμο κόστος επένδυσης (Δείκτης 22). 
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Στο δείκτη αυτό δεν λαμβάνονται οι δαπάνες που έχουν περιληφθεί στο ποσοστό του 

δείκτη 28. 

 

Δείκτης 22 

 

Βαθμός 0 - 5 

                      ΔΠ≥40%                     5 

                40%> ΔΠ ≥30% 4 

                30%> ΔΠ ≥ 20% 3 

                20%> ΔΠ ≥ 10% 2 

                 10%> ΔΠ  ≥ 5% 1 

                     5%< ΔΠ   0 

 

 

4. Ύψος της προστιθέμενης αξίας. 

Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 0-4 και προκύπτει από το δείκτη: Ποσοστό 

Προστιθέμενης Αξίας στα προϊόντα της ενισχυόμενης επένδυσης (Δείκτης 23). 
 

Δείκτης 23        
 

ΠΑ=  (Πωλήσεις-εισροές υλικών και υπηρεσιών από 
τρίτους) /Πωλήσεις ) 

(Μέσος όρος για την πρώτη δεκαετία λειτουργίας της 
επένδυσης) 

 

Βαθμός 0 - 4 

                                ΠΑ ≥60  %               4 

                             60%> ΠΑ ≥50% 3 

                             50%> ΠΑ ≥ 40% 2 

                              40%> ΠΑ ≥ 30% 1 

                                    30%> ΠΑ 0 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   5 

Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία  

και στην περιφερειακή ανάπτυξη 

 
Στην Ομάδα αυτή η βαθμολογία κυμαίνεται από 1-35 και εξειδικεύεται σύμφωνα με την 

περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3908/2011 στα ακόλουθα κριτήρια :  

 

1. Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων 

εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης. 
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Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 0-5 και προκύπτει από την εξέταση του 

δείκτη: Αριθμός νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας που δημιουργούνται από τη νέα 

επένδυση μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή της (Δείκτης 24).  

Νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας (ΝΘ) υπολογιζόμενες σε ΕΜΕ: 
 

Δείκτης 24 
 

Βαθμός 0 - 5 

ΝΘ≥100 5 

100> ΝΘ≥50 4 

50> ΝΘ≥20 3 

20> ΝΘ≥10 2 

10> ΝΘ≥5 1 

5>ΝΘ 0 

 

 

2. Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης 

 

Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 0-8 και προκύπτει από την εξέταση των 

δεικτών: 

 

α. Εγκατάσταση σε οργανωμένους χώρους υποδοχής (πχ. ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., 

Β.Ε.ΠΕ., Τεχνολογικά Πάρκα, Ζώνες Καινοτομίας κ.λπ.). 

 

Δείκτης 25. Σε περίπτωση εγκατάστασης της επένδυσης στους οργανωμένους χώρους 

υποδοχής παρέχονται (2) βαθμοί, διαφορετικά (0) βαθμοί. 

 

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

 

Δείκτης 26. Σε περίπτωση εγκατάστασης της επένδυσης σε νομούς με ΑΕΠ χαμηλότερο 

του 90% του ΑΕΠ της χώρας κατά το έτος 2008 παρέχονται (2) βαθμοί, διαφορετικά (0) 

βαθμοί. 

 

γ. Εγκατάσταση σε νησί. 

Δείκτης 27. Σε περίπτωση εγκατάστασης της επένδυσης σε νησί παρέχονται (4) βαθμοί, 

διαφορετικά (0) βαθμοί. 

 

Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει ως άθροισμα των δεικτών 25 έως 27. 

 

 

3. Συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην 

εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. 
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Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 0-5 και προκύπτει από την εξέταση του 

δείκτη: Ποσοστό (ΔΕ) των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν προστασία 

περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, ως προς το συνολικό 

επιλέξιμο κόστος της επένδυσης (Δείκτης 28). 

 

Στο δείκτη αυτό δεν λαμβάνονται οι δαπάνες που έχουν περιληφθεί στο ποσοστό του 
δείκτη 22. 

 

Δείκτης 28 
 

Βαθμός 0 - 5 

ΔΕ ≥40% 5 

40%> ΔΕ≥ 30% 4 

30%> ΔΕ ≥ 20% 3 

20%> ΔΕ ≥ 10% 2 

10%> ΔΕ ≥ 5 1 

5%< ΔΕ 0 

 

 

4. Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και 

ειδικότερα εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης. 

 

Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 0-4 και προκύπτει από την εξέταση του 

δείκτη: Προβλεπόμενο ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή 

υπηρεσίες  που αφορούν την ενισχυόμενη επένδυση (Δείκτης 29). 

 

Δείκτης 29 
 

Βαθμός 0 - 4 

ΕΞ ≥50 % 4 

50 %> ΕΞ ≥30 % 3 

30 % > ΕΞ ≥ 10 % 2 

10 %> ΕΞ 0 

 

 

5. Ύψος του επενδυτικού σχεδίου και προέλευση ιδίων κεφαλαίων. 

 

Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 1-10 και προκύπτει από την εξέταση των 

δεικτών: 

 

α. Επιλέξιμο κόστος (Κ) Επενδυτικού Σχεδίου (Δείκτης 30). 
 

 
Δείκτης 30 

 

Βαθμός 1 - 5 
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Κ≥20εκατ € 5 

20 εκατ € > Κ ≥10 εκατ € 4 

10 εκατ €> Κ ≥ 5εκατ € 3 

5 εκατ €> Κ ≥ 1εκατ € 2 

1 εκατ €>  Κ 1 

 

β. Κάλυψη ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού (Δείκτης 31). 

 

 
Δείκτης 31 

Βαθμός 1 – 5 

Περίπτωση α: Ποσοστό ≥50% της Ιδίας Συμμετοχής (ΙΣ) καλύπτεται με κεφάλαια 
εξωτερικού και η ίδια συμμετοχή είναι τουλάχιστον ίση με 30% του ενισχυόμενου 
κόστους της επένδυσης (ΙΣ ≥30%). 

5 

Περίπτωση β: Ποσοστό ≥50% της Ιδίας Συμμετοχής καλύπτεται με κεφάλαια 
εξωτερικού και η ίδια συμμετοχή είναι μικρότερη του 30% του ενισχυόμενου 
κόστους της επένδυσης (30% > ΙΣ ≥ 25%). 

3 

Περίπτωση γ: Ποσοστό Ιδίας Συμμετοχής μικρότερο του 50% αλλά τουλάχιστον 
10% καλύπτεται με κεφάλαια εξωτερικού (ανεξάρτητα του ποσοστού Ιδίας 
συμμετοχής). 

1 

Περίπτωση δ: Δεν συντρέχει καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. 0 

 

 

6. Δημιουργία συνεργασιών – δικτύωσης (clusters)  

Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 0-3 και προκύπτει από την εξέταση του 

δείκτη: Δημιουργία συνεργασιών –δικτύωσης (clusters)  (Δείκτης 32). 

 

Δημιουργία συνεργασιών – δικτύωσης (clusters) για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού 

νοείται:  

α. η σύσταση νέου επιχειρηματικού φορέα που συγκροτείται από την συνεργασία 

επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε συναφείς  τομείς  ή και σε συγκεκριμένη  

γεωγραφική  περιοχή με σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων που σχετίζονται με την  

δραστηριότητά τους, για επίτευξη  οικονομιών κλίμακας και παραγωγή συνολικού οφέλους  

ή  

β. η συνεργασία επιχείρησης – φορέα επενδυτικού σχεδίου με άλλες επιχειρηματικές 

μονάδες με ομοειδή δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας το αντικείμενο του επενδυτικού 

σχεδίου, ήτοι η παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, θα καλύψει αποδεδειγμένα 

πέραν των αναγκών της επενδύτριας επιχείρησης  και  ανάγκες των επιχειρήσεων του 

δημιουργουμένου σχήματος συνεργασίας. 

  

 

                     Δείκτης 32 
 

Βαθμός 0 - 3 

Όταν δημιουργείτα- δικτύωση  με πέντε τουλάχιστον εταιρείες σε 
όλες τις Περιφέρειες της χώρας πλην της Περιφέρειας Αττικής και 
του Νομού Θεσσαλονίκης που απαιτούνται τουλάχιστον δέκα 
εταιρείες)   

3 
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Όταν δεν δημιουργείται cluster ή δημιουργείται cluster χωρίς τα 
ανωτέρω στοιχεία 

0 

 

 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   6 

Λειτουργία και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων αξιολόγησης 

 

1. Πεδίο εφαρμογής. Τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως εξειδικεύονται με την παρούσα 

απόφαση, εφαρμόζονται στα επενδυτικά σχέδια της Γενικής Επιχειρηματικότητας, της 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Περιφερειακής Συνοχής του άρθρου 6 του νόμου 3908/2011, 

καθώς και στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 13 παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του ιδίου 

νόμου.  

 

2. Συντελεστής βαρύτητας.  

α. Για τα επενδυτικά σχέδια της Γενικής Επιχειρηματικότητας η συνολική βαθμολογία που 

συγκεντρώνει κάθε επενδυτικό σχέδιο στην Ομάδα κριτηρίων του άρθρου 2 (Αξιολόγηση του 

επενδυτικού φορέα) και του άρθρου 3 (Κριτήρια βιωσιμότητας) πολλαπλασιάζεται με το 

συντελεστή 1,2. 

 

β. Για τα επενδυτικά σχέδια της Τεχνολογικής Ανάπτυξης η συνολική βαθμολογία που 

συγκεντρώνει κάθε επενδυτικό σχέδιο στην Ομάδα Κριτηρίων του άρθρου 4 (Κριτήρια 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 1,5.  

 

γ. Στα επενδυτικά σχέδια της Περιφερειακής συνοχής δεν προσδίδεται ειδική βαρύτητα. 

 

3. Ελάχιστο όριο βαθμολογίας. Το ελάχιστο όριο βαθμολογίας του συνόλου των βαθμών 

των κριτηρίων των άρθρων 2 έως 5 της παρούσας απόφασης, μετά και την εφαρμογή του 

συντελεστή βαρύτητας της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ορίζεται στο 40%.  

 

4.α. Τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στα επενδυτικά σχέδια 

που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του νόμου 3908/2011. 

 

Κάθε επενδυτικό σχέδιο, εφόσον διαπιστωθεί κατά το α΄ στάδιο του ελέγχου νομιμότητας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 

3908/2011, ότι πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου αυτού, 

αξιολογείται με βάση τα κριτήρια της παρούσας απόφασης λαμβάνοντας με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ορισμένη βαθμολογία.  
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β. Η βαθμολογία αυτή αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη θέση στον πίνακα που καταρτίζεται για 

κάθε κατηγορία των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του νόμου 3908/2011, στον 

οποίο κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά όλα τα επενδυτικά σχέδια εκάστης 

κατηγορίας (Γενικής Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Συνοχής). 

 

Για τα επενδυτικά σχέδια της Περιφερειακής Συνοχής, οι πίνακες καταρτίζονται ανά 

Περιφέρεια.  

 

γ. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω πίνακες τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις 

διατάξεις του νόμου 3908/2011 μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων που ορίζονται 

στις Υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, και με την προϋπόθεση ότι η 

βαθμολογία τους υπερβαίνει το ελάχιστο όριο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.  

 

5. Για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 13 παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του νόμου 

3908/2011 δεν καταρτίζεται Πίνακας κατάταξης, αλλά αξιολογούνται με τη σειρά του χρόνου 

υποβολής τους αυτοτελώς και υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού εφόσον η συνολική 

βαθμολογία τους υπερβαίνει το ελάχιστο όριο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και με 

την προϋπόθεση της επάρκειας του ποσού ενίσχυσης που ορίστηκε στην κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   7 

Έλεγχος στοιχείων αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού 

σχεδίου. 

 

1. Στην ατομική διοικητική πράξη υπαγωγής κάθε επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του 

νόμου 3908/2011 περιλαμβάνονται μεταξύ των λοιπών υποχρεώσεων του φορέα του και οι 

ακόλουθοι όροι, με την προϋπόθεση ότι αποτέλεσαν στοιχεία αξιολόγησης:    

 

α. Ποσοστό πτυχιούχων (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

με το επενδυτικό σχέδιο (Δείκτης 7).  

Ο όρος αυτός πρέπει να τηρείται κάθε έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης με δυνατότητα 

απόκλισης μέχρι 15% επί του ορισθέντος ποσοστού (στρογγυλοποίηση σε μονάδα). Οι νέες θέσεις 

εργασίας και οι πτυχιούχοι στις νέες θέσεις εργασίας υπολογίζονται αν από τα στοιχεία του υπό εξέταση 

έτους αφαιρεθούν οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας που είχαν δηλωθεί ως υφιστάμενες κατά την υπαγωγή. 

 

β.  Ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας 

και καινοτομία (Δείκτης 15). 

Ο όρος αυτός πρέπει να τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με δυνατότητα απόκλισης 

μέχρι 15% επί του ορισθέντος ποσοστού (στρογγυλοποίηση σε μονάδα). 
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γ. Ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών που αφορούν εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και 

διαχείριση αποβλήτων. 

 

Ο όρος αυτός πρέπει να τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με δυνατότητα απόκλισης 

μέχρι 15% επί του ορισθέντος ποσοστού (στρογγυλοποίηση σε μονάδα) (Δείκτης 22). 

 

δ. Αριθμός νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας που δημιουργούνται από τη νέα επένδυση 

μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή της, σε ΕΜΕ (ΝΘ) (Δείκτης 24). 

 

Ο όρος αυτός πρέπει να τηρείται κάθε έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης (το πρώτο έτος 

κατά 50%, το 2ο έτος 75% και από το τρίτο 100%), με δυνατότητα απόκλισης μέχρι 15% 

(στρογγυλοποίηση σε μονάδα). Οι νέες θέσεις εργασίας υπολογίζονται αν από τα στοιχεία του υπό εξέταση 

έτους αφαιρεθούν οι θέσεις εργασίας που είχαν δηλωθεί ως υφιστάμενες κατά την υπαγωγή. 

 

ε. Προβλεπόμενο ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή υπηρεσίες 

που αφορούν την ενισχυόμενη επένδυση (μέσος όρος 5ετίας μετά την ολοκλήρωση της 

επένδυσης) (Δείκτης 29). 

Ο όρος αυτός πρέπει να τηρείται κάθε έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης (το πρώτο έτος 

κατά 50%, το 2ο έτος 75% και από το τρίτο κατά 100%), με δυνατότητα απόκλισης μέχρι 15% επί του 

ορισθέντος ποσοστού (στρογγυλοποίηση σε μονάδα). 

 

στ. Το ύψος του Επενδυτικού Σχεδίου (Δείκτης 30). 

Δεν εφαρμόζεται για επενδύσεις κάτω των  5 εκατ € 

Ο όρος αυτός πρέπει να τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με δυνατότητα απόκλισης 

μέχρι 15% επί του ορισθέντος ποσού (στρογγυλοποίηση σε μονάδα). 

 

ζ. Κάλυψη ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού (Δείκτης 31). 

 

Ο όρος αυτός πρέπει να τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με δυνατότητα απόκλισης 

μέχρι 15% επί του ορισθέντος ποσοστού (στρογγυλοποίηση σε μονάδα). 

 

2. Στα στοιχεία αξιολόγησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που συνιστούν όρους 

υπαγωγής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 3908/2011, οι οποίες, στην 

περίπτωση διαπίστωσης της μή τήρησής τους, προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων που 

δύνανται να επιφέρουν την απώλεια μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης ανάλογα με το 

μέγεθος της παράβασής, των.   

 

 

Ά ρ θ ρ ο   8 

 

Δικαιολογητικά και στοιχεία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. 
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1. Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων με βάση τα κριτήρια της παρούσας 

απόφασης λαμβάνονται υπόψη τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και στοιχεία που ορίζονται 

στην υπ’ αριθμ. ………………………… Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας περί «Καθορισμού των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων που 

συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/2011», 

όπως εκάστοτε ισχύει.  

 

2. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υποβάλονται με την αίτηση υπαγωγής πρόσθετα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά και στοιχεία εκ των αναφερόμενων στο Παράρτημα 3 της παρούσας, 

εφόσον από την επενδυτική πρόταση προκύπτει η επιλογή βαθμολόγησης των αντίστοιχων 

κριτηρίων.  

 

 
Ά ρ θ ρ ο   9  

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Β΄). 

 
 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 
 
 

 
 

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Ημερομηνία 

Εισηγήτρια: Ξένη Χαμόδρακα  30-3-2011 

Προϊστάμενος Τμήματος Ενημέρωσης 
& Νομικών Θεμάτων: 
 

Παναγιώτης Λαμπρινός  30-3-2011 

Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών & 
Στατιστικής Τεκμηρίωσης: 

Μαρία Ιατρέλλη  30-3-2011 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: 
 

Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης  30-3-2011 

Γενική Διευθύντρια: 
 

Αδαμαντία Μιχαλοπούλου  30-3-2011 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Εθνικό Τυπογραφείο 

(Για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄) 

 

2. Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης 

Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σωκράτη Ξυνίδη 

 

3. Όλες τις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  

 των Περιφερειών της χώρας. 

 

Κοινοποίηση 

1. Υπουργείο Οικονομικών 

Γενική Δ/νση Φορολογίας 

Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) 

 

2. Invest in Greece 

Μητροπόλεως 3  

Εσωτερική Διανομή : 
1. Γραφείο Υπουργού κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Παναγιώτη Ρήγα 
3.  Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεωργίου Πετράκου 

      4.  Γραφείο Γενικής Διευθύντριας κας Αδαμαντίας Μιχαλοπούλου 
      5.  Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων 

         Όλα τα Τμήματα 
    6.  Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Προσαρτημένο στην υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ–ΕΤΑΙΡΟΥ  
 

Αν ο μέτοχος–εταίρος του φορέα (Μi) είναι εταιρεία που έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις 

διαχειριστικές περιόδους με παραγωγική λειτουργία, βαθμολογείται η ίδια η εταιρεία μέτοχος-εταίρος, 

λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών στοιχείων αυτής για τρεις συνεχόμενες διαχειριστικές 

περιόδους με παραγωγική λειτουργία (όχι κατ’ ανάγκη τις τελευταίες αλλά οπωσδήποτε εντός των πέντε 

τελευταίων), σύμφωνα με το δείκτη 3 (Mι) του πίνακα που ακολουθεί. 

Αν ο μέτοχος–εταίρος του φορέα είναι εταιρεία που δεν έχει κλείσει τρεις διαχειριστικές περιόδους 

με παραγωγική λειτουργία, βαθμολογείται όπως και οι μέτοχοι-εταίροι που είναι φυσικά πρόσωπα. 

Αν ο μέτοχος–εταίρος του φορέα (Μi) είναι εταιρεία που ανήκει σε όμιλο εταιρειών, μπορεί να 

βαθμολογηθεί αντιστοίχως με βάση τα οικονομικά στοιχεία του ομίλου. 

Αν ο μέτοχος–εταίρος είναι φυσικό πρόσωπο, βαθμολογείται με βάση άλλη επιχείρηση στην οποία 

συμμετέχει (εκτός του φορέα του επενδυτικού σχεδίου) για τρείς συνεχόμενες πλήρεις διαχειριστικές 

περιόδους (όχι κατ’ ανάγκη τις τελευταίες αλλά οπωσδήποτε εντός των πέντε τελευταίων), σύμφωνα με το 

δείκτη 3 (Mι) του πίνακα που ακολουθεί, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών στοιχείων αυτής για τις 

εν λόγω προτεινόμενες τρεις συνεχείς περιόδους.  

Αν η συμμετοχή του φυσικού προσώπου στη βαθμολογούμενη επιχείρηση είναι μικρότερη του 50% 

και συγχρόνως δεν ασκεί τη διοίκηση (κατ’ ελάχιστον κατά το χρονικό διάστημα των δύο εκ των τριών 

διαχειριστικών περιόδων), η βαθμολογία διορθώνεται αναλόγως (συντελεστής διόρθωσης: ποσοστό 

συμμετοχής του φυσικού προσώπου στην εν λόγω βαθμολογούμενη εταιρεία/ 50%). Σε περίπτωση που η 

συμμετοχή του μετόχου-εταίρου στη βαθμολογούμενη επιχείρηση μεταβάλλεται κατά την περίοδο των 

προτεινόμενων τριών διαχειριστικών περιόδων, το ποσοστό συμμετοχής προσδιορίζεται ως μέσος όρος, 

μεσοσταθμισμένος με βάση τα χρονικά διαστήματα που αντιστοιχούν στα εκάστοτε ποσοστά συμμετοχής.   

Σε περίπτωση που ο μέτοχος φυσικό πρόσωπο δεν συμμετέχει σε άλλη εταιρεία, βαθμολογείται με  

βαθμούς 0. 

Αν μέτοχος–εταίρος είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, παρέχεται σε αυτόν η 

ανώτερη κατά περίπτωση βαθμολογία.   
 

Δείκτες ΟΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 Φορέας με 1 
τουλάχιστον 
πλήρη 

Διαχειριστική 
Περίοδο με 
παραγωγική 
λειτουργία  

Φορέας που δεν 
έχει 

συμπληρώσει 1 
πλήρη 

Διαχειριστική 
Περίοδο με 
παραγωγική 
λειτουργία 

Δείκτης 
3(Mi) 

Κερδοφορία τριετίας βαθμολογούμενης επιχείρησης     

Σε περίπτωση που για τη βαθμολογούμενη επιχείρηση 
αθροιστικά τα καθαρά κέρδη των τριών βαθμολογούμενων 
συνεχών διαχειριστικών περιόδων είναι θετικά 

χορηγούνται 
βαθμοί 1 3 

Εάν δεν συντρέχει η παραπάνω προϋπόθεση χορηγούνται 
βαθμοί 

0 0 



 23

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της βαθμολογούμενης εταιρείας (ΚΕΜ) είναι μικρότερος του 50% του 
προβλεπόμενου κύκλου εργασιών του φορέα μετά την επένδυση (ΚΕΦ), τότε η παραπάνω βαθμολογία διορθώνεται 
αναλόγως (συντελεστής διόρθωσης = ΚΕΜ/ (ΚΕΦΧ0,5)  
 

Ο τελικός βαθμός του δείκτη «Εμπειρία των μετόχων» υπολογίζεται ως μεσοσταθμισμένος μέσος 

όρος των επιμέρους βαθμών για όλους τους βαθμολογούμενους μετόχους–εταίρους, σύμφωνα με το 

ποσοστό συμμετοχής του καθένα στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Προσαρτημένο στην υπ’ αριθμ. ……………….. απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΙΧΜΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(Κριτήριο γβ – Δείκτης 21) 

 

1 Περιβαλλοντικά διασπώμενα πολυμερή και προϊόντα αυτών (Υδρο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά, 
Φωτο – βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά κ.λπ.)  

2 Βιολογικά και Οικολογικά προϊόντα  

3 Υλικά συσκευασίας με ελεγχόμενες ιδιότητες διαπερατότητας στα ατμοσφαιρικά αέρια και 
υγρασίας  

4 Βιοκαύσιμα , στερεά καύσιμα από βιομάζα, βιομάζα από φυτά για παραγωγή ενέργειας 

5 Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται:  

στην εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές  

στη διαχείριση αποβλήτων και ανακυκλωμένων υλικών  

στην εξοικονόμηση ενέργειας  

στην εξοικονόμηση ύδατος συμπεριλαμβανομένης και της αφαλάτωσης . 

στην προστασία περιβάλλοντος  

6 Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης  

7 Φαρμακευτικά και άλλα προϊόντα παραγόμενα από αξιοποίηση της  εγχώριας χλωρίδας 
(αρωματικά φυτά, μαστίχα, κρόκος κ.λπ.)  

8 Προϊόντα βιοεπιστημών (βιοτεχνολογία, βιοφυσική, βιοφαρμακευτική, βιοπληροφορική, 
βιολογία)    

9 Προϊόντα νανοτεχνολογίας ( πολυμερικά νανοσύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας, στοχευμένες 
φαρμακευτικές ουσίες κ.λπ.)  

10 Εξοπλισμός  που έχει εφαρμογή στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα (routers, ασύρματα wi fi 
κ.λπ.) 

11 Υλικά και Προϊόντα εφαρμογών μικροηλεκτρονικής (ολοκληρωμένα κυκλώματα – ηλεκτρονικές 
πλακέτες, προσωπικές συσκευές πολυμέσων και δικτύωσης, ιατρικά και επιστημονικά όργανα 
κ.λπ.)  

12 Λογισμικό, εξοπλισμός και σύνθετα προϊόντα πληροφορικής  

13 Υλικά και Προϊόντα οπτικοηλεκτρονικής τεχνολογίας (οπτικά κυκλώματα, LED)  

14 Προϊόντα που έχουν εφαρμογή στα ενεργειακά δίκτυα (έξυπνοι μετρητές, έξυπνοι κατανεμητές 
φορτίου κ.λπ.)   

15 Κλινικά και περιβαλλοντικά διαγνωστικά 

16  Ειδικές μορφές τουρισμού και ιδιαίτερα τουρισμού υγείας και θεματικού τουρισμού 

17 Κέντρα αποκατάστασης υγείας και πλατφόρμες e-health 
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18 Υπηρεσίες ανάδειξης και διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς και διασύνδεση με τον 
τουρισμό  

19 Νέες τεχνολογίες και εφαρμογές για την αύξηση του χρόνου ζωής των υποδομών μεταφορών, 
αποκατάστασης, αποτίμησης κύκλου ζωής, συντήρησης /επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού 

20 Συστήματα πλοήγησης, εντοπισμού θέσης και επικοινωνίας 

21 Ρομποτικές τεχνολογίες, αισθητήρες και όργανα, ηλεκτρονικά συστήματα και αυτοματισμοί 

22 Παραγωγή υλικών για εξευγενισμό υγρών και στερεών ορυκτών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων υλικών για αποθήκευση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα με 
στόχο τη μείωση  της ρύπανσης (π.χ καταλύτες κ.λπ.)  

23 Νέα προϊόντα ως υποκατάστατα σπανίων μετάλλων 

 



 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Προσαρτημένο στην υπ’ αριθμ. ……………….. απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

3908/2011 

Για την τεκμηρίωση της βαθμολογίας και τη χορήγηση των αντίστοιχων βαθμών ανά δείκτη, πέραν των 

δικαιολογητικών που υποβάλλονται βάσει της υπ΄αριθμ. ……………………..….. Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Καθορισμού των δικαιολογητικών και των 

τεχνοοικονομικών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις 

του νόμου 3908/2011», όπως εκάστοτε ισχύει, θα πρέπει κατά περίπτωση να υποβάλλονται και τα 

ακόλουθα: 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 

Δείκτης 3: Εμπειρία των μετόχων 

Σε περίπτωση που ο μέτοχος–εταίρος είναι επιχείρηση και βαθμολογείται βάσει των στοιχείων αυτής, 

υποβάλλονται δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή έντυπα Ε3 για τις βαθμολογούμενες τρεις διαχειριστικές  

περιόδους.  

 

Σε περίπτωση που ο μέτοχος- εταίρος είναι επιχείρηση και βαθμολογείται βάσει των στοιχείων ομίλου στον 

οποίο ανήκει, υποβάλλονται:  

α. Δημοσιευμένοι ισολογισμοί ομίλου για τις βαθμολογούμενες τρεις διαχειριστικές περιόδους.  

β. Στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμετοχής του μετόχου-εταίρου στον όμιλο. 

 

Σε περίπτωση που ο βαθμολογούμενος μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο (Φ.Π.), υποβάλλονται τα παρακάτω 

στοιχεία της επιχείρησης βάσει της οποίας προτείνεται να βαθμολογηθεί: 

α. Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτήν κατά τις 

βαθμολογούμενες διαχειριστικές περιόδους. 

β. Δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή έντυπα Ε3 για τις βαθμολογούμενες τρεις διαχειριστικές περιόδους 

της εν λόγω εταιρείας. 

γ. Στοιχεία τεκμηρίωσης κατοχής θέσης διοίκησης στην εταιρεία, κατά τις βαθμολογούμενες 

περιόδους, εφόσον έχει εφαρμογή (Πρόεδρος ΔΣ, Δ/νων Σύμβουλος, Διαχειριστής ή αντίστοιχο όργανο 

διοίκησης). 

Σε περίπτωση που ο μέτοχος-εταίρος δεν συμμετέχει στη βαθμολογούμενη επιχείρηση κατά το χρόνο 

υποβολής του αιτήματος υπαγωγής, μπορεί, σε αντικατάσταση των ανωτέρω δικαιολογητικών, να 

προσκομίσει βεβαίωση της επιχείρησης βάσει της οποίας βαθμολογείται, υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπό αυτής, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία βαθμολογίας που προκύπτουν από τα 

προαναφερόμενα δικαιολογητικά.  

 

Δείκτης 4: Εμπειρία της διοίκησης 

Για το βαθμολογούμενο στέλεχος υποβάλλονται στοιχεία τεκμηρίωσης κατοχής θέσης διοίκησης (Πρόεδρος 

ΔΣ, Δ/νων Σύμβουλος, Διαχειριστής ή αντίστοιχο όργανο διοίκησης) στο φορέα της επένδυσης ή άλλη 
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επιχείρηση κατά το δηλούμενο χρονικό διάστημα (Πρακτικά ΔΣ για ορισμό Προέδρου και Δ/ντος 

Συμβούλου, απόσπασμα καταστατικού στο οποίο αναφέρεται ο ορισμός Διαχειριστή κ.λπ.). 

 

Δείκτης 5: Χρόνος ενεργούς (παραγωγικής) λειτουργίας του φορέα στην αγορά (μόνο για 

φορέα επενδυτικού σχεδίου που έχει κλείσει τρεις ή περισσότερες διαχειριστικές περιόδους  με 

παραγωγική λειτουργία). 

Για την τεκμηρίωση της βαθμολογίας του δείκτη υποβάλλονται δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή έντυπα Ε3 για 

τις πέντε τελευταίες διαχειριστικές περιόδους με παραγωγική λειτουργία. 

 

Δείκτης 6: Ποσοστό πτυχιούχων (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) στους συνολικά απασχολούμενους στην 

επιχείρηση (μόνο για υφιστάμενο φορέα επενδυτικού σχεδίου που έχει κλείσει τουλάχιστον μία 

διαχειριστική περίοδο με παραγωγική λειτουργία) 

Για την τεκμηρίωση της βαθμολογίας του δείκτη υποβάλλεται κατάσταση με τους πτυχιούχους που 

περιλαμβάνονται στις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης, στην οποία αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τίτλος σπουδών και ΕΜΕ που αντιστοιχούν σε 

έκαστο εξ αυτών.  

Η κατάσταση, κατ’ αντιστοιχία του υπολογισμού των συνολικών υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης στο 

φορέα του επενδυτικού σχεδίου, καταρτίζεται με βάση στοιχεία των 12 τελευταίων πλήρων 

ημερολογιακών μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, για τους οποίους έχουν 

υποβληθεί οι τέσσερις (4) τελευταίες τριμηνιαίες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) προς το Ι.Κ.Α. 

 

Δείκτης 8: Επαγγελματική εξειδίκευση στελεχών διοίκησης 

Για το βαθμολογούμενο στο δείκτη αυτό στέλεχος διοίκησης (Πρόεδρος ΔΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, 

Διαχειριστής ή αντίστοιχο όργανο διοίκησης στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου) υποβάλλονται: 

α. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε κλάδο σχετικό με την κύρια δραστηριότητα της 

επένδυσης (ταυτόσημος διψήφιος κωδικός κατά ΚΑΔ). 

β. Αποδεικτικό επαγγελματικής απασχόλησης (π.χ. βεβαίωση εργοδότη) τουλάχιστον δύο (2) ετών 

σε κλάδο σχετικό με την κύρια δραστηριότητα της επένδυσης (ταυτόσημος διψήφιος κωδικός κατά ΚΑΔ). 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Δείκτης 16: Πρωτοτυπία / καινοτομία προϊόντος ή δραστηριότητας   

Για την τεκμηρίωση της βαθμολογίας του δείκτη υποβάλλονται: 

α. Ανάλυση των λόγων που καθιστούν το προϊόν ή τη δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου 

πρωτότυπο-η ή καινοτόμο-α.   

β. Στοιχεία τεκμηρίωσης των ανωτέρω, όπως δημοσιεύσεις ή μελέτες αναγνωρισμένων φορέων ή 

/και βεβαιώσεις επίσημων ή συλλογικών φορέων (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια κ.λπ.) ή άλλων φορέων της 

αγοράς που αναπτύσσουν δραστηριότητα (χρήση ή εμπορία) σχετική με το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία.  

 

Δείκτης 17: Διαφοροποίηση μη τεχνικών χαρακτηριστικών του νέου προϊόντος ή 

δραστηριότητας   

Για την τεκμηρίωση της βαθμολογίας του δείκτη υποβάλλονται:  
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α. Ανάλυση των μη τεχνικών χαρακτηριστικών του νέου προϊόντος ή δραστηριότητας που το/την 

διαφοροποιούν ως προς την αγορά ή/και βελτιώνουν το οικονομικό αποτέλεσμα για το χρήστη σε σχέση με 

τα αντίστοιχα προϊόντα που ήδη παράγονται ή τις αντίστοιχες δραστηριότητες που ήδη αναπτύσσονται.   

β. Στοιχεία τεκμηρίωσης των ανωτέρω, όπως δημοσιεύσεις ή μελέτες αναγνωρισμένων φορέων 

ή/και βεβαιώσεις επίσημων ή συλλογικών φορέων (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια κ.λπ.) ή στοιχεία τιμών 

αγοράς για τα σχετικά προϊόντα ή δραστηριότητες.   

 

Δείκτης 18: Προέλευση του νέου προϊόντος ή δραστηριότητας 

Για την τεκμηρίωση της βαθμολογίας του δείκτη υποβάλλεται αντίγραφο του πιστοποιητικού κατοχύρωσης 

ευρεσιτεχνίας (πατέντα κ.λπ.) ή αποδεικτικό αγοράς δικαιωμάτων χρήσης  ευρεσιτεχνίας από τρίτους (π.χ. 

συμβάσεις, συμφωνητικά ή αποδεικτικά δαπανών).  

 

Δείκτης 19: Ενέργειες ωρίμανσης  

Για την τεκμηρίωση της βαθμολογίας του δείκτη υποβάλλονται: 

α. Αποδεικτικά δαπανών για διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης του νέου προϊόντος ή της 

δραστηριότητας ή / και 

β. Αποδεικτικά δαπανών σχετικών μελετών ή μεταφοράς γνώσης και εμπειρίας από άλλες 

επιχειρήσεις. 

 

Δείκτης 20: Εξασφάλιση εμπορικής αποδοχής 

Για την τεκμηρίωση της βαθμολογίας του δείκτη υποβάλλονται: 

α. Αντίγραφο ή απόσπασμα με τα συμπεράσματα της μελέτης και τα στοιχεία του φορέα εκπόνησης 

αυτής, συνοδευόμενο από αποδεικτικά της σχετικής δαπάνης.   

β. Σύμβαση διάθεσης ή προσύμφωνο απορρόφησης του προϊόντος ή της δραστηριότητας. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Δείκτης 29: Προβλεπόμενο ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή 

υπηρεσίες που αφορούν την ενισχυόμενη επένδυση. 

Για την τεκμηρίωση της βαθμολογίας του δείκτη υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του 

φορέα όπου θα αναγράφεται το προβλεπόμενο ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα 

ή υπηρεσίες που αφορούν την ενισχυόμενη επένδυση (μέσος όρος πενταετίας μετά την ολοκλήρωση της 

επένδυσης). 

 

Δείκτης 31: Κάλυψη ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού 

Για την τεκμηρίωση της βαθμολογίας του δείκτη υποβάλλονται:  

α. Στοιχεία τεκμηρίωσης για κάλυψη του συνόλου ή μέρους της ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια που 

προέρχονται από το εξωτερικό. 

β. Επίσημα στοιχεία  που αποδεικνύουν τη δραστηριότητα των μετόχων–εταίρων στο εξωτερικό και 

την εξ αυτής δημιουργία σχετικού εισοδήματος.   
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Δείκτης 32.  Δημιουργία συνεργασιών–δικτύωσης (clusters) 

Για την τεκμηρίωση της δημιουργίας συνεργασιών-δικτύωσης και μόνο στην περίπτωση που το σχήμα 

συνεργασίας-δικτύωσης δεν προκύπτει από τη δημιουργία νέου επιχειρηματικού φορέα (όπως αναφέρεται 

στην περίπτωση β του κριτηρίου 6 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης), υποβάλλεται ιδιωτικό 

συμφωνητικό συνεργασίας των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, όπου θα αναφέρονται οι όροι και οι σκοποί 

της συνεργασίας.  


