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Ν.3908/2011 

Γενικές αρχές του νόμου 
 Το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους θα καθορίζονται τα συνολικά ποσά των 

ενισχύσεων κάθε κατηγορίας που θα παρέχονται για τις δύο επόμενες 

εξαμηνιαίες περιόδους. 

 

 Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο κάθε 

έτους, πλην των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται 

οποτεδήποτε. 

 

Είδη χορηγήσεων (άρθρο 4) :  

       Φορολογική Απαλλαγή :  Η φορολογική απαλλαγή συνίσταται στην 

απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων 

προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την φορολογική νομοθεσία 

από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.    

       Επιχορήγηση Κεφαλαίου : που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το 

Δημόσιο χρηματικού ποσού για τη κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών 

του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. 

       Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη 

από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής 

μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και 

λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης 

αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.  

Οι ανωτέρω ενισχύσεις μπορούν να χορηγηθούν μεμονωμένα  

ή συνδυαστικά. 

  

Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια χαμηλού 

κόστους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το 

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Στη 

περίπτωση αυτή το όφελος από την ανωτέρω χρηματοδότηση 

συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το όριο του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων.  

 

 

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (άρθρο 6) 

 

 Γενικής Επιχειρηματικότητας, στα οποία παρέχεται η ενίσχυση της 

φορολογικής απαλλαγής σε συνδυασμό με χαμηλότοκα δάνεια από το ΕΤΕΑΝ. 
  

3908_2011.pdf
ΥΑ_17296_2011_ΠΟΣΑ_ΕΠΙΧΟΡ_2011_3908.pdf
ΥΑ_17297_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ_ΔΑΠΑΝΩΝ_3908.pdf
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 Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια 

τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με τη χρησιμοποίηση 

τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και 

ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και 

προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου 

επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού. Στα σχέδια αυτά παρέχεται η 

ενίσχυση της επιχορήγησης ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά 

80% για υφιστάμενες επιχειρήσεις ή 90% για νέες και το υπόλοιπο 

συμπληρώνεται με φορολογική απαλλαγή και με χαμηλότοκα δάνεια από το 

ΕΤΕΑΝ  

 

       Περιφερειακής Συνοχής,  στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε 

παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα 

με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες 

εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη 

φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών 

οικονομικής δραστηριότητας. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια παρέχεται 

επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ποσοστό 70% για 

υφιστάμενες επιχειρήσεις και 80% για νέες και το υπόλοιπο συμπληρώνεται 

με φορολογική απαλλαγή.  

 

 

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια (άρθρο 13) 

 Επιχειρηματικότητας νέων.  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επενδυτικά 

σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ 

μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με 

ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό 

έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της Εταιρείας.  Τα 

σχέδια αυτά δεν θα εξετάζονται από τις μέχρι σήμερα αρμόδιες υπηρεσίες 

(Περιφέρειες και Υπουργείο Οικονομίας), αλλά από άλλους φορείς που θα 

καθοριστούν με κανονιστική διάταξη ή εγκύκλιο. Αναλυτικές πληροφορίες 

βλ. Παράρτημα-6. 

 Μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον (50.000.000) ΕΥΡΩ πενήντα 

εκατομμυρίων. Στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια παρέχονται μεμονωμένα ή 

συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων με τον περιορισμό ότι η επιχορήγηση ή 

επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν υπερβαίνει το 60% της ενίσχυσης.   

 Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων.  Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 

ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει 

τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 

ΕΥΡΩ 2.000.000 που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό 

και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη.  Στην κατηγορία αυτή παρέχεται 

η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. 

 

 

 

 

 

ΥΑ_17300_ΚΑΘΟΡ_ΔΡΑΣΤ_ΤΕΧΝΟΛ_ΑΝ_ΠΕΡ_ΣΥΝΟΧΗ.pdf
ΥΑ_17300_ΚΑΘΟΡ_ΔΡΑΣΤ_ΤΕΧΝΟΛ_ΑΝ_ΠΕΡ_ΣΥΝΟΧΗ.pdf
4Α3ΙΦ-ΑΡ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ_ΝΕΩΝ.pdf
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 Συνέργειας και Δικτύωσης.  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται 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. 

Τουρισμός (άρθρο 2 Ν.3908/11) & (άρθρο 20 Ν. 4146/13)  
Ιδρύσεις ξενοδοχείων (παράγραφος ζα) 
Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών 

αστέρων πρώην Β’ τάξης.  

 

Μετατροπή Παραδοσιακών – διατηρητέων σε ξενοδοχεία 
Μετατροπή παραδοσιακών - διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχεία τουλάχιστον 3 

αστέρων. 

 

Ίδρυση, Επέκταση, Εκσυγχρονισμοί ξενοδοχείων (παράγραφος ζα) 
Ισχύει η 43965/30.11.1994, περί κατηγοριών εκσυγχρονισμού 
Επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό 

ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται 

σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. 

 

Εκσυγχρονισμοί ξενοδοχείων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα (παρ. ζα) 
Επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων 

σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον δύο (2) αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις 

εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε χαρακτηρισμένα 

παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 

τουλάχιστον δύο (2) αστέρων. 

 

Επέκταση, Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων που έχουν διακόψει τη 

λειτουργία τους 

Επενδύσεις που αφορούν την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών 

μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, υπό την προϋπόθεση ότι στο 

διάστημα διακοπής να μην έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της 

επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού τους αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 

τριών αστέρων ή ότι κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού τους σχεδίου το Ειδικό 

Σήμα Λειτουργίας θα αφορά σε ξενοδοχειακή μονάδα τουλάχιστον τριών (3) 

αστέρων. 

 

Εκσυγχρονισμοί camping κατηγορίας Γ τάξης και άνω (παράγραφος στ, 

Άρθρου 20/Ν.4146/13) 

Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων 

(camping) κατηγορίας Γ τάξης και άνω, καθώς και οι επενδύσεις μετατροπής, 

επέκτασης και εκσυγχρονισμού αυτών σε ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακή 

μονάδα κατηγορίας τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. 

 

 

Ν%204146_2013/Επενδυτικός_2013_N.4146.pdf
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Εκσυγχρονισμός & Επεκτάσεις ενοικιαζομένων δωματίων & διαμερισμάτων, 

με επενδυτικά σχέδια μορφής δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων αυτής της 

κατηγορίας 

 

Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (ισχύουν οι ΥΑ, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 16 § 7γ) 

 

(Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Θεματικών Πάρκων, Τουριστικών Λιμένων 

Σκαφών Αναψυχής, γηπέδων Γκολφ, Εγκαταστάσεων Τουρισμού Υγείας, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης 

Ιαματικών Πηγών, Χιονοδρομικών Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού − Αθλητικού Τουρισμού, Αυτο− 

κινητοδρομίων). 

 

 

Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού υπάγονται εφόσον έχει παρέλθει πενταετία 

από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας.  

 

Τομέας Αλιείας Υδατοκαλλιέργειας & Γεωργίας ( Άρθρο 2 § 5) 
(Διατηρείται η ισχύς της υπ’ αριθμ. 31054/12.7.2007 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε που εκδόθηκε 

κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2α του ν. 3299/2004, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 16 του Ν.3908/2011). 

 

Ποιες επιχειρήσεις δεν ενισχύονται (άρθρο 2 § 3) 
Οι επενδύσεις πχ στον τομέα του χάλυβα, του άνθρακα, των συνθετικών ινών, Ο 

τομέας της ναυπηγίας, όπως ορίζεται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη 

ναυπηγική βιομηχανία (2003/C137/06), εξαιρουμένων των ναυπηγημάτων που 

προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή και ενεργειακές 

εγκαταστάσεις, των δημοσίων επιχειρήσεων εξαιρώντας επιπλέον τις 

προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας (π.χ. κατασκευές κτηρίων, νομικές και λογιστικές 

δραστηριότητες, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, 

διαφήμιση, δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων κτλ). 

 
 Επίσης εξαιρούνται έργα πολιτικού μηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή 

ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και οι δαπάνες κατασκευής 

έργων σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα, προκειμένου για επενδύσεις 

παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνονται και στα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, ως δικαίωμα χρήσης. 

 

 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των κέντρων αποκατάστασης, 

καθώς και ολοκληρωμένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας και κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, 

προσδιορίζεται η έννοια των ολοκληρωμένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων 

τουρισμού υγείας, καθώς και οι επιμέρους όροι και κριτήρια επιλεξιμότητάς τους.

Για τα επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ, και ανεξάρτητα από το ύψος της 

επένδυσης παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα. 

Ν%204146_2013/παλαιοτερη_νομοθεσια_σε_ισχυ/218-kathorismos_metapoiisi_georgikon_proionton.pdf
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Αναλυτικά οι κλάδοι που δεν επιδοτούνται (Άρθρο 2, § 3στ) : 
(όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της «Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων – 

Κωδικοί αριθμοί Δραστηριότητας 2008», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1086/2009). 

 

 35.11.10.09 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. 

 41 – Κατασκευές κτηρίων. 

 42 – Έργα πολιτικού μηχανικού. Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών 

έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές. 

 43 – Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες. 

 45 – Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών. 

 46 – Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών. 

 47 – Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών. 

 56 – Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. 

 60 – Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. 

 64 – Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

 65 – Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 

 66 – Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 

ασφαλιστικές δραστηριότητες. 

 68 – Διαχείριση ακίνητης περιουσίας. 

 69 – Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες. 

 70 – Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων –δραστηριότητες παροχής συμβουλών 

διαχείρισης. 

 71 – Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές 

δοκιμές και αναλύσεις. 

 73 – Διαφήμιση και έρευνα αγοράς. 

 75 – Κτηνιατρικές δραστηριότητες. 

 77 – Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης. 

 78 – Δραστηριότητες απασχόλησης. 

 79 – Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, 

 γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες. 

 80 – Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας. 

 81 – Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους. 

 84 – Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 

 85 – Εκπαίδευση. 

 86 – Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας. 

 88 – Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος. 

 90 – Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση. 

 92 – Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα. 

 93 – Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας. 

 94 – Δραστηριότητες οργανώσεων. 

 96 – Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών. 

 97 – Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού. 

 98 – Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη 

διακριτών αγαθών – και υπηρεσιών – για ίδια χρήση. 

 99 – Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων. 
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Ποσοστά επιχορήγησης παγίων : 

 

Κυκλάδες, Δωδεκάνησα (Βασικό ποσοστό) 
 

 

  

 

 

Επενδύσεις Γενικής Επιχειρηματικότητας 

 

 

 

Επενδύσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επενδύσεις Περιφερειακής Συνοχής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενισχυόμενες δαπάνες (άρθρο 3, Άρθρο 20 παρ.23 αα) 

 Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών 

εγκαταστάσεων καθώς και οι δαπάνες   διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. 

Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 60% του ενισχυόμενου 

κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των νέων Μικρών και 

Μεσαίων επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%. 

Μεγάλες 

Επιχειρήσεις 

Μεσαίες 

Επιχειρήσεις 

Μικρές 

επιχειρήσεις 

15% 25% 35% 

 

Μεγάλες 

Επιχειρήσεις 

Νέες 13,5% 

Παλαιές 12,0% 

Μεσαίες 

Επιχειρήσεις 

Νέες 22,5% 

Παλαιές 20,0% 

Μικρές επιχειρήσεις 
Νέες 31,5% 

Παλαιές 28,0% 

 

Μεγάλες 

Επιχειρήσεις 

Νέες 12,0% 

Παλαιές 10,5% 

Μεσαίες 

Επιχειρήσεις 

Νέες 20,0% 

Παλαιές 17,5% 

Μικρές επιχειρήσεις 
Νέες 28,0% 

Παλαιές 24,5% 

 

Το υπόλοιπο % 

μέχρι τη 

συμπλήρωση του 

βασικού πίνακα 

συμπληρώνεται με 

φορολογική 

απαλλαγή 

Το υπόλοιπο % 

μέχρι τη 

συμπλήρωση του 

βασικού πίνακα 

συμπληρώνεται με 

φορολογική 

απαλλαγή 

Μόνο φορολογική 

απαλλαγή κατά το 

% του βασικού 

πίνακα 
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 Η αγορά  και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού.  

 Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων, σύγχρονων 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού  του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον 

η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη 

λήξη της μίσθωσης. 

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και 

ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και 

συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας 

μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, 

ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά..  

 Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του 

ενεργητικού χρησιμοποιούμενα αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη 

επένδυση να παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για περίοδο 

τουλάχιστον πέντε ετών και το κόστος αυτών να μην υπερβαίνει το 50% του 

ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.  

 Μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια μικρών επιχειρήσεων 

μέχρι ποσοστού 5%του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως 50.000€. 

 

 

Η ενίσχυση κτηριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει κατά 

κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, γίνεται εφόσον έχει μισθωθεί για τον 

σκοπό αυτό για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ετών, με 

συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφή. 

 

 

Νέες επιχειρήσεις θεωρούνται εκείνες που κατά το χρόνο υποβολής της 

αίτησης υπαγωγής δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους, 

καθώς και όσες έχουν ιδρυθεί εντός των προηγούμενων 24 μηνών από το 

χρόνο υποβολής της αίτησης. 

ΥΑ_17297_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ_ΔΑΠΑΝΩΝ_3908.pdf
ΥΑ_17297_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ_ΔΑΠΑΝΩΝ_3908.pdf
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Όροι υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων και προϋποθέσεις 

αξιολόγησης (άρθρο 8). 

 Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο νέο καθεστώς 

ενισχύσεων υποβάλλονται καθ  όλη τη διάρκεια του έτους η δε αξιολόγησή τους 

γίνεται 2 φορές το χρόνο ήτοι από Μάιο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται 

έως 30 Απριλίου και από Νοέμβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται 

έως 30 Οκτωβρίου κάθε έτους και υποβάλλονται στα Γραφεία Εξυπηρέτησης 

Επενδυτών. 

 Η έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου γίνεται μετά τη δημοσίευση 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του 

παρόντος. Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν τη δημοσίευση 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής μπορεί να γίνει, με 

αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις 

αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να τεκμηριώνεται ότι η αιτούμενη ενίσχυση αποτελεί 

κίνητρο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η έναρξη υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της ως άνω αίτησης επιφέρει 

απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.  

 Στο νέο καθεστώς ενισχύσεων υπάγονται επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην 

Ελλάδα, οι οποίες πρέπει να έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής 

εταιρείας ή συνεταιρισμού και να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων.  

 Διατηρείται το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή στο 25% των 

ενισχυόμενων δαπανών και του επενδυτικού κόστους σε περίπτωση που ο φορέας 

της επένδυσης λαμβάνει την ενίσχυση της επιχορήγησης κεφαλαίου ή της 

φορολογικής απαλλαγής αντίστοιχα.  

 Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται σε ΕΥΡΩ 1.000.000 για Μεγάλες 

Επιχειρήσεις, ΕΥΡΩ 500.000 για Μεσαίες επιχειρήσεις, ΕΥΡΩ 300.000 για 

Μικρές Επιχειρήσεις, και ΕΥΡΩ 200.000 για πολύ μικρές επιχειρήσεις.  

 Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας το ελάχιστο ύψος 

επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερόμενων κατά περίπτωση ποσών.  

 Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικό σχέδιο που ενισχύεται με την 

μορφή της επιχορήγησης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% των 

ενισχυόμενων δαπανών αυτού (άρθρο 8 παρ. 6 περ. α΄ του νόμου 3908/2011). 

 Για τα επενδυτικά σχέδια των κατηγοριών Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 

Περιφερειακής Συνοχής η ίδια συμμετοχή υπολογίζεται στο σύνολο των 

ενισχυόμενων δαπανών αυτών. 

 Κατά το μέρος που τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με επιδότηση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν απαιτείται ίδια συμμετοχή. 

ΣΥΣΤΑΣΗ_ΓΡΑΦΕΙΟΥ_ΕΞ_ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ.pdf
ΣΥΣΤΑΣΗ_ΓΡΑΦΕΙΟΥ_ΕΞ_ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ.pdf
ΠΔ_35_ΙΔΙΑ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.pdf
ΠΔ_35_ΙΔΙΑ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.pdf
ΠΔ_35_ΙΔΙΑ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.pdf
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Μορφή ίδιας συμμετοχής ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. 

 Ατομικές Επιχειρήσεις 

 Για τις ατομικές επιχειρήσεις η ίδια συμμετοχή αποτελεί ίδιο κεφάλαιο. 

 Εταιρίες 

 Ίδια συμμετοχή νοείται για μεν τις νεοϊδρυόμενες εταιρίες το καταβεβλημένο 

κεφάλαιό τους, για δε τις υφιστάμενες το ποσό της αύξησης του εταιρικού 

κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες εισφορές των εταίρων σε μετρητά. Η 

αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης 

υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/2011. Επίσης, 

ίδια συμμετοχή συνιστούν και τα φορολογηθέντα κατά τις γενικές διατάξεις 

αποθεματικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του 

τακτικού αποθεματικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού 

κεφαλαίου. 

 Συνεταιρισμοί 

Ίδια συμμετοχή νοείται για μεν τους νεοϊδρυόμενους το καταβεβλημένο κεφάλαιό 

τους, για δε τους υφιστάμενους το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου τους ή το 

αποθεματικό που σχηματίζεται για τον σκοπό αυτό. Η αύξηση του 

συνεταιριστικού κεφαλαίου πρέπει να γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης 

υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/2011. 

 

Αύξηση του κεφαλαίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής 
Η αύξηση του εταιρικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου υφιστάμενων εταιριών ή 

συνεταιρισμών μπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υπό 

την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες ή 

στους είκοσι τέσσερις μήνες προκειμένου για εταιρίες που είναι εισηγμένες σε 

οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση έχει ως 

αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη 

συγκεκριμένη επένδυση βάσει της σχετικής απόφασης των εταίρων ή της Γενικής 

Συνέλευσής τους κατά περίπτωση, και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο 

υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό 

αποδεδειγμένα υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων της εταιρίας και δεν έχει 

αναλωθεί. 

 

Ίδια κεφάλαια των φορέων των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται με 

φορολογική απαλλαγή 

Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ο 

φορέας του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον το είκοσι  πέντε 

τοις εκατό (25%) του επενδυτικού κόστους, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω 

εξωτερικής χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα αυτό δεν περιέχει 

καμία κρατική ενίσχυση (άρθρο 8 παρ.6 περ. γ΄ του ν. 3908/2011). 
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Τρόπος Καταβολής Ενισχύσεων (άρθρο 12) 

Εισάγεται νέος τρόπος καταβολής της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής ως 

εξής:  

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη 

διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Κατά τη διαχειριστική αυτή 

περίοδο, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ένα δεύτερο 

(1/2) του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Κατά την αμέσως 

επόμενη διαχειριστική περίοδο η μέγιστη φορολογική απαλλαγή, συνυπολογιζομένης και 

της ενίσχυσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να ανέρχεται μέχρι και 

το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Το υπόλοιπο 

ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται εντός δεκαπέντε 

(15) διαχειριστικών περιόδων, μετά τη διαχειριστική περίοδο, εντός της οποίας 

δημοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης.» Το ποσό της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται ως 

αφορολόγητο αποθεματικό σε ειδικό λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης και 

σχηματίζεται από το φόρο επί των καθαρών κερδών που δηλώνονται με την αρχική 

εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.  

  

Προκαταβολή : 

 

Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της επιχορήγησης που 

προβλέπεται στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, με την προσκόμιση 

ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% από πιστωτικά ιδρύματα ή 

άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό. Η 

ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος ή σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης. 
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Διατάξεις που αφορούν στο σύνολο των επενδυτικών προτάσεων 
Περιεχόμενο επενδυτικών σχεδίων (άρθρο 8) 

Τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία παρέχονται περιφερειακές ενισχύσεις, πρέπει να 

αφορούν είτε  

 τη δημιουργία νέας μονάδας  

 την επέκταση υπάρχουσας μονάδας 

 τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα πρόσθετα προϊόντα 

 τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας 

μονάδας.  

Επιπλέον, σε κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα 

πρόσβασης σε άτομα με αναπηρίες, εφόσον αυτό είναι εφικτό από το είδος του 

επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

Ειδικά για εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων (άρθρο 16) : 

Διατηρείται σε ισχύ η ΚΥΑ 43965/30.11.1994 με την οποία υπάρχουν επτά (7) 

κατηγορίες δαπανών από τις οποίες πρέπει να καλυφθούν υποχρεωτικά οι τέσσερις 

(4) για την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου. Οι κατηγορίες είναι : 

Κατηγορία  1η 

 Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών 

της μονάδας (πυρασφάλεια, αντικεραυνική προστασία, λοιπά έργα ασφαλείας και 

προστασίας των πελατών κλπ.)  

  

Κατηγορία 2η 

 Επενδυτικά  έργα που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας πελατών και 

προσωπικού (αντικατάσταση επικινδύνων για την υγεία εγκαταστάσεων κλπ, 

δημιουργία εγκαταστάσεων - υποδομών για την προστασία της υγείας κ.α.) 

  

Κατηγορία 3η 

Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων 

(π.χ. ηλιακοί θερμοσίφωνες, παραγωγή ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας, 

ανακύκλωση ύδατος, γεωτρήσεις κλπ.) 

  

Κατηγορία 4η 

 Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος,  υδάτων , 

εδάφους και ατμόσφαιρας καθώς και στην φιλική διαχείριση του περιβάλλοντος 

(βιολογικός καθορισμός ως παράρτημα Ι, διαχείριση απορριμμάτων κλπ.) 

  

Κατηγορία 5η 

 Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στη σύνδεση της μονάδας με περιφερειακά εθνικά 

ή διεθνικά δίκτυα πληροφοριών, με τράπεζες δεδομένων κλπ. καθώς και επενδυτικά 

έργα που αποσκοπούν στην διεπιχειρησιακή συνεργασία είτε με ομοειδείς 

επιχειρήσεις είτε με επιχειρήσεις που προσφέρουν διαφορετικό είδος υπηρεσιών στο 

τουριστικό κοινό. 

  

Κατηγορία 6η 

922_1994_ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ_ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ.pdf
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 Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση και ατόμων με ειδικές ανάγκες 

(διαμόρφωση δωματίων, λουτρών, κεκλιμένων επιπέδων, ανελκυστήρων τοποθέτηση 

ειδικών οπτικών ή ηχητικών βοηθημάτων, τηλεφωνικών θαλάμων κλπ.) 

Κατηγορία 7η 

 Επενδυτικά έργα που αφορούν στις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις της μονάδας, 

στην αντικατάσταση ή και συμπλήρωση του εξοπλισμού (ξενοδοχειακού και 

αναψυχής), την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

έργα αυτά πραγματοποιούνται σε μαζική κλίμακα και δεν αποτελούν απλά έργα 

επισκευής ή συνήθους συντήρησης.  

 
Στο επενδυτικό πρόγραμμα πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά επενδυτικά έργα πυρασφάλειας και 

βιολογικού καθαρισμού των κατηγοριών 1 και 4 αντίστοιχα, εφόσον αυτά δεν υφίστανται ή δεν 

βρίσκονται σε λειτουργία, ή υφίστανται μεν  και λειτουργούν χωρίς όμως να εξασφαλίζουν τις 

ελάχιστες κατά περίπτωση προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας..   

Σε περίπτωση που στο επενδυτικό πρόγραμμα δεν περιέχονται έργα βιολογικού καθαρισμού ή 

πυρασφάλειας, πρέπει να υποβάλλεται πιστοποιητικό υγειονομικής υπηρεσίας ή πυροσβεστικής 

υπηρεσίας με το οποίο να βεβαιούται ότι υπάρχει και λειτουργεί σύμφωνα με τις υποχρεωτικές 

προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας βιολογικός καθαρισμός ή πυρασφάλεια  αντίστοιχα. Στις 

περιπτώσεις που η εκσυγχρονιζόμενη μονάδα είναι συνδεδεμένη με το κεντρικό αποχετευτικό 

δίκτυο της περιοχής, υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 

Ιδία συμμετοχή (άρθρο 8)  

Τουλάχιστον το 25% του συνολικού προϋπολογισμού. Το ποσοστό της ιδίας 

συμμετοχής βαθμολογείται ανάλογα κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Επίσης η 

ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να μειωθεί μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. 

 

Τραπεζικό δάνειο (άρθρο 8)  

Κατά την υποβολή της πρότασης, ο φορέας δεν υποχρεούται στην υποβολή έγκρισης 

δανείου, (αναστολή για διάστημα 2 ετών από 11/4/2012). Η υποβολή της έγκρισης 

πάντως πρέπει να γίνει πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής 

Το δάνειο μπορεί να λαμβάνεται & σε συνάλλαγμα 

Στην έγκριση της τράπεζας πρέπει να καταγράφεται : 

 Το ύψος του καθώς και το συνολικό κόστος της επένδυσης 

 Η διάρκειά του (τουλάχιστον 4 ετών) 

 Το επιτόκιο 

 Την περίοδο χάριτος 

 Τις εξασφαλίσεις για την παροχή του. 

Δεν επιτρέπεται η λήψη δανείου με την μορφή του αλληλόχρεου λογαριασμού. 

 

Δεσμεύσεις (άρθρο 14) : 

 Δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση μετοχών χωρίς την έγκριση του οργάνου που 

ενέκρινε την υπαγωγή. 

 Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η πώληση των παγίων που επιχορηγούνται για 

πέντε χρόνια. 

 Για ύψος Π/Υ >500.000€ είναι υποχρεωτική η σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε 

μορφής (άρθρο 21 N.4146/13) 

 

Έναρξη εργασιών (άρθρο 8) : 

 Απαγορεύεται η έναρξη των εργασιών πριν την υποβολή της πρότασης. 

 Απαγορεύεται η έναρξη των εργασιών πριν την έγκριση του σχεδίου. 
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Ελάχιστα όρια προϋπολογισμών για έγκριση σχεδίων (άρθρο 8) : 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις : 200.000€ 

Μικρές επιχειρήσεις : 300.000€ 

Μεσαίες επιχειρήσεις : 500.000€ 

Μεγάλες επιχειρήσεις : 1.000.000€ 

 

Μέγιστα όρια (άρθρο 8) : δεν υπάρχουν. Για επενδύσεις μέχρι 3.000.000€ ο φάκελος 

υποβάλλεται και αξιολογείται από τις Περιφέρειες. Για επενδύσεις > 3.000.000€ ο 

φάκελος υποβάλλεται και αξιολογείται από το Υπουργείο Οικονομίας 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. 

Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (άρθρο 
14Β/Ν.4072/2012/ΦΕΚ/Α/86/11-4-2012). 

Δύναται να υποβληθεί άπαξ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού 

Σχεδίου. Ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει αίτημα τροποποίησης όταν γίνονται 

μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ 

κατηγοριών ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές στο σύνολο τους 

δεν θα ξεπερνούν το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που η 

τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επιφέρει μεταβολή που 

υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, τότε ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στην 

Υπηρεσία σχετικό αίτημα τροποποίησης. 

 

Ποια στοιχεία επηρεάζουν την αξιολόγηση (άρθρο 10): 

 Ποσοστό ιδίας συμμετοχής (όσο μεγαλύτερη τόσο καλύτερη βαθμολογία) 

 Εμπειρία του φορέα της επένδυσης ή των συμμετεχόντων φυσικών προσώπων 

 Επαγγελματική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μετά την υλοποίηση της 

επένδυσης. 

 Κριτήρια βιωσιμότητας και αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου 

 και του φορέα. 

 Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης 

 Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα 

 Προοπτικές κλάδου 

 Κριτήρια τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας και νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών 

 Εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας 

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων δραστηριοτήτων 

 Εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων 

 Ύψος της προστιθέμενης αξίας 

 Συμβολή της επένδυσης στην οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη 

 Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων 

εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης 

 Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης 

 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος στην εξοικονόμηση ενέργειας και 

φυσικών πόρων 

 Ανταγωνιστικότητα προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα 

η εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης 

 Ύψος επενδυτικού σχεδίου και προέλευση των ιδίων κεφαλαίων 

 Δημιουργία συνεργασιών-δικτύωσης (clusters) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-1 
 

Επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον τομέα της Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, όπως οι κλάδοι αυτοί 

προσδιορίζονται βάσει της «Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών 

Δραστηριοτήτων-Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» 

 

α. Στον κλάδο της μεταποίησης 
10 Βιομηχανία Τροφίμων 

11 Ποτοποιία 

12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 

15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 

16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 

έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 

22Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 

εξοπλισμού 

26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 

29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 

 οχημάτων 

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

31 Κατασκευή επίπλων 

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 

 

 

β. Στον κλάδο παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης 

αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης. 
36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 

37.00.11.01 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 

38.12 Συλλογή επικινδύνων απορριμμάτων 

38.2 Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων 

38.3 Ανάκτηση υλικών 

39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 
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γ. Στον κλάδο της ενημέρωσης και επικοινωνίας 
58. 2 Έκδοση λογισμικού 

62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 

63.11.11 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 

 

δ. Στον κλάδο των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών 

δραστηριοτήτων 
72.1 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική. 

Για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στην κατηγορία αυτή λαμβάνονται 

υπόψη οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ του άρθρου 6 και τα κριτήρια 

αξιολόγησης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 

3908/2011. 

 

Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής 
Στην κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής της περίπτωσης γ΄ 

του άρθρου 6 του ν. 3908/2001 εντάσσεται, για το έτος 2011, το σύνολο των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του άρθρου 2 του νόμου αυτού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-2 

Λίστα ελέγχου δικαιολογητικών 

1 Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης (www.mindev.gov.gr, www.investingreece.gov.gr και www.ependyseis.gr).       

2 Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του χρηματικού ποσού (παραβόλου), (Βλέπε λίστα παραβόλων στο παράρτημα)       

3 Αίτηση Υπαγωγής και Ειδικό Ερωτηματολόγιο.       

4 

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνονται :       

α) H μη πραγματοποίηση της έναρξης του επενδυτικού σχεδίου πριν τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή πάντως πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον η 

έναρξη υλοποίησης γίνει με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή. 

      

β) Η μη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους ή Κοινοτικά 

Προγράμματα κατά τη τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 

3908/2011. 

      

γ) Η μη υποβολή αίτησης υπαγωγής και σε άλλες υπηρεσίες εφαρμογής επενδυτικών προγραμμάτων για επενδύσεις που 

αφορούν την ίδια παραγωγική μονάδα ή για επενδύσεις που έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, έστω και αν 

εμφανίζουν διαφοροποιήσεις είτε στο κόστος είτε στα επιμέρους προτεινόμενα επενδυτικά έργα. 

      

δ) Η μη υπαγωγή του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ή μέρους αυτού σε επενδυτικό νόμο (3908/2011 ή 3299/2004 ή 

2601/1998) ή σε άλλη πηγή κρατικής χρηματοδότησης και η μη σύνδεσή του με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες πολυετούς 

επιχειρηματικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις των προαναφερομένων νόμων και του οποίου η υλοποίηση 

βρίσκεται σε εξέλιξη. 

      

ε) Στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί καθώς και των υποβληθεισών αιτήσεων υπαγωγής, για 

λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και των συνεργαζόμενων ή/και συνδεδεμένων με αυτόν 

επιχειρήσεων, στις παρεχόμενες ενισχύσεις του Ν.3908/2011, εφόσον αυτά υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν 

εντός της ίδιας Περιφέρειας (αριθμός φακέλου αίτησης υπαγωγής, αριθμ. πρωτ. απόφασης υπαγωγής, επωνυμία 

υπαχθείσας επιχείρησης, συνολικό ενισχυόμενο κόστος και ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο). 

      

στ) Ο τρόπος που θα καλυφθεί η ίδια συμμετοχή και τα πέραν αυτής ίδια κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.       

ζ) Η νομική μορφή, η εταιρική σύνθεση και η κατηγορία βιβλίων, σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρείας ή σε περίπτωση 

που υφιστάμενος φορέας προτίθεται να μεταβάλει τη νομική του μορφή μετά την υποβολή της αίτησης. 
      

η) Ότι η εγκατάσταση της μονάδας που αποτελεί αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου θα γίνει στις υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης σε χώρο (γήπεδο ή ακίνητο) ιδιόκτητο ή μισθωμένο ή σε νέο για την επιχείρηση χώρο, 

ιδιόκτητο ή μισθωμένο. 

      

θ) Ότι δεν υφίσταται σχέση εξάρτησης μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή του κτηρίου ή του εξοπλισμού, σε 

περίπτωση αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη 

λειτουργία της. 

      

5 Οικονομοτεχνική μελέτη.       

6 

Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους :       

Πίνακας ανάλυσης κόστους(Εκτύπωση)  

Πίνακας υποβαλλομένων δικαιολογητικών τεκμηρίωσης κόστους(Εκτύπωση)  

Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης κόστους (Προσφορές)  

7 

Στοιχεία τεκμηρίωσης της βαθμολογίας.       

Αναφορά τεκμηρίωσης βαθμολογίας (Εκτύπωση)  

Συγκεντρωτικό φύλλο βαθμολογίας (Εκτύπωση)  

Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης βαθμολογίας (Δικαιολογητικά)  

8 

Δήλωση που αφορά το μέγεθος της επιχείρησης       

(1) Δήλωση για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας.       

(2) Δήλωση για το χαρακτήρα κινήτρου σε περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων.       

Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του μεγέθους (Ισολογισμοί ή Έντυπα Ε3, ΑΠΔ, Πρακτικά ΓΣ μετόχων κ.λ.π)  

9 

Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου της ιδίας συμμετοχής και 

των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης, 
      

Βεβαιώσεις τραπεζών για καταθέσεις, ισολογισμοί μετόχων - εταίρων επιχειρήσεων κ.λ.π.  

10 

Στοιχεία τεκμηρίωσης δαπανών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με παραγωγική 

μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της. 
      

(1) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιμητή ή από επίσημο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο 

της Ελλάδος, πανεπιστημιακό ίδρυμα) ότι η τιμή αγοράς του ακινήτου (κτηρίου) δεν υπερβαίνει την 

αγοραία αξία και ότι η κατασκευή του είναι σύμφωνη με την πολεοδομική και λοιπή νομοθεσία. 
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(2) Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από επίσημο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, πανεπιστημιακό ίδρυμα) 

για την κατάσταση του εξοπλισμού και την ικανότητα επαναλειτουργίας του σε σχέση με το αντικείμενο του επενδυτικού 

σχεδίου, καθώς και τη συμφωνία αυτού με της ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα. 

      

(3) Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή στην οποία αναφέρονται 

- κρατικές ενισχύσεις που τυχόν έχει λάβει για το κτήριο ή τον εξοπλισμό της παραγωγικής μονάδας 

- η προέλευση του εξοπλισμού και 

- ότι η τιμή δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία, 

      

11 Έγκριση δανείου για τη χρηματοδότηση του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.       

12 Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.       

13 

Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων.       

(1) Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασής της (τελευταίο καταστατικό ή έναρξη επιτηδεύματος προκειμένου για 

ατομικές επιχειρήσεις). 
      

(2) Αποδεικτικό κατάθεσης της πράξης ίδρυσης στην αρμόδια υπηρεσία (μόνο εφόσον ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου 

δηλώνει «Νέα Επιχείρηση»). Για επιχειρήσεις που προέρχονται από μετατροπή, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της 

αρχικής σύστασής τους. Για επιχειρήσεις που προέρχονται από απορρόφηση ή συγχώνευση, ως χρόνος ίδρυσης νοείται 

αυτός της σύστασης της αρχαιότερης εκ των δύο. 

      

(3) Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής – εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή/και αντίγραφο 

Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης 

για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.). Σε περίπτωση πολυμετοχικής επιχείρησης (όπως εταιρία εισηγμένη σε οργανωμένη 

χρηματιστηριακή αγορά), απόσπασμα των παραπάνω δικαιολογητικών στο οποίο να εμφανίζονται οι βαθμολογούμενοι 

μέτοχοι, καθώς και οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5%.  

      

(4) Οικονομικά στοιχεία του φορέα (ισολογισμός τελευταίου οικονομικού έτους, Ε3 του τελευταίου οικονομικού έτους, 

και τελευταίο θεωρημένο ισοζύγιο). 
      

(5) Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.       

14 

Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου φορέα.       

(1) Φορολογική ενημερότητα       

(2) Ασφαλιστική ενημερότητα       

(3) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου       

(4) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση 

τελευταίου τριμήνου. 
      

15 

Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.       

(1) Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο ΙΚΑ για το τελευταίο έτος (τέσσερις 

τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ.) πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. 
      

(2) Θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας και τυχόν συμπληρωματικές αυτών για τα δύο 

(2) τελευταία οικονομικά έτη. 
      

16 

Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να 

υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο (γήπεδο ή ακίνητο).  
      

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε νέο ιδιόκτητο χώρο, τίτλο κυριότητας και πράξη μεταγραφής αυτού.       

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη ιδιόκτητο χώρο, σύμβαση μίσθωσης ή δήλωση ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δημόσιου 

φορέα) για την πρόθεση πώλησης ή μίσθωσης για το σκοπό της επένδυσης και με αναφορά στους όρους αυτής. 
      

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Β.Ε.ΠΕ ή Ζώνη Καινοτομίας, συμβόλαιο αγοράς ή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα 

διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεσης οικοπέδου ή ακινήτου. 
      

17 
Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας και τυχόν συμπληρωματικές εγκρίσεις που αποτελούν προϋπόθεση της 

ισχύος αυτής, προκειμένου για επενδυτικό σχέδιο επέκτασης ή εκσυγχρονισμού της. 
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Ορισμός ΜΜΕ επιχείρησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΚααττηηγγοορρίίαα  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  

  

ΚΚύύκκλλοοςς  

εερργγαασσιιώώνν  

  

ΕΕ..ΜΜ..ΕΕ  
  

ΣΣύύννοολλοο  

ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ  

 

Μεσαία 

 

Μικρή 

 

Πολύ Μικρή 

 

<250 

 

<50 

 

<10 

 

≤ 50 εκ. € 

 

≤ 10 εκ. € 
 

 

≤ 2 εκ. € 

 

≤ 43 εκ. € 
 

 

≤ 10 εκ. € 
 

 

≤ 2 εκ. € 
 

ή 

ή 

ή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-4 

 

Παράβολα Νόμου 3908/2011  

     

ΑΡΙΘ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΙAN: 17301/19-04-2011    

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 653/τ.Β΄/20-4-2011 

     

     

     

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 

(Ως ποσοστό ‰ επί του Π/Υ) 

    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΝΕΩΝ 
0,5/1000 

του συνολικού Π/Υ & μέχρι 

μέγιστο ποσό 10.000€ 

ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

0,8/1000 
του συνολικού Π/Υ & μέχρι 

μέγιστο ποσό 20.000€ 

ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

1/1000 
του συνολικού Π/Υ & μέχρι 

μέγιστο ποσό 30.000€ 

          

Κατά την υποβολή της αίτησης   προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής 

αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού  (παράβολο)  από Δ.Ο.Υ ,  

στον ΚΩΔΙΚΟ: 3741  και   περιγραφή : "για υποβολή αίτησης υπαγωγής στο  Ν. 3908/2011, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει" 

     

     

ΥΑ_17301_2011_ΠΑΡΑΒΟΛΑ_3908.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-5 

Κριτήρια Αξιολόγησης  

Περιγραφή κριτηρίου 

Όρια 

βαθμολογίας 

κριτηρίου 

Βαθμοί 

Χαρακτηριστικά του φορέα (Νομική μορφή – αριθμός απασχολούμενων). 1-6  

Νομική μορφή που έχει ή θα αποκτήσει ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου (Δείκτης 1).   

ΑΕ, ΕΠΕ  3 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, OE, EE  2 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  1 

Αριθμός απασχολουμένων στην επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας (Δείκτης 2).   

Θ≥100  3 

100>Θ≥50  2 

50>Θ≥10  1 

10 >Θ ή υπό σύσταση Επιχείρηση  0 

Εμπειρία των μετόχων και της διοίκησης (Συμμετοχή των μετόχων και των 

στελεχών σε φορέα επιχειρηματικής δραστηριότητας). 

  

με τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές περιόδους με παραγωγική λειτουργία 0-2  

με λιγότερες από 3 πλήρεις διαχειριστικές περιόδους με παραγωγική λειτουργία 0-4  

Εμπειρία των μετόχων (Δείκτης 3).  0-1, ή 

0-3 

Εμπειρία της Διοίκησης (Δείκτης 4).   

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 

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

Εμπειρία της εταιρείας (Χρόνος ενεργούς λειτουργίας στην αγορά)   

με τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές περιόδους με παραγωγική λειτουργία 0-2  

με λιγότερες από 3 πλήρεις διαχειριστικές περιόδους με παραγωγική λειτουργία 0  

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

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 

Επαγγελματική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μετά την υλοποίηση της επένδυσης 

(Τίτλοι επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού). 
0-4  

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 

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 

  

ΥΑ_17299_2011_ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ_3908.pdf
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10% > Πτ 0 0 
 

γ. Επαγγελματική εξειδίκευση στελεχών διοίκησης (Δείκτης 8).   

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. 
 

  

Ιδία συμμετοχή στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (Ποσοστό ίδιας συμμετοχής). 1-6  

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

Καθεστώτα που περιέχουν 

κεφαλαιακές ενισχύσεις 

Καθεστώτα με 

φορολογικές 

μόνο ενισχύσεις 

Βαθμός 1-6 

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 
 

  

Κριτήρια Βιωσιμότητας και Αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου και του επενδυτικού 

φορέα. 
  

1. Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης (εισροές – εκροές της επένδυσης, εσωτερικός 

συντελεστής απόδοσης). 
0-4  

Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) (Δείκτης 10).   

IRR≥15%  4 

15%> IRR≥10%  3 

10%> IRR≥5%  2 

5%> IRR  0 

Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα (δείκτης ικανότητας αποπληρωμής δανείων, δείκτης 

κερδοφορίας και δείκτης αποτελεσματικότητας). 
0-13  

α. Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεωλυσίων δανείων (Δείκτης 11). 0-5  

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) 
  

0,5 > ΔΙΑΤ  5 

0,7 >ΔΙΑΤ≥ 0,5  3  

1,0>ΔΙΑΤ ≥ 0,7  2 

ΔΙΑΤ >1,0  0 

β. Δείκτης κερδοφορίας (Δείκτης 12). 0-4  

ΔΚ = αποτελέσματα προ τόκων και φόρων/κύκλος εργασιών (μέσος όρος βάσει των προβλέψεων για τα πρώτα 

10 έτη λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης) 
  

ΔΚ ≥20  4 

20> ΔΚ ≥10  3 

10> ΔΚ ≥5  2 

5> ΔΚ  0 

γ. Δείκτης αποτελεσματικότητας (Δείκτης 13). 0-4  

Δείκτης αποτελεσματικότητας (ΔΑ) = κύκλος εργασιών / ξένα κεφάλαια (μέσος όρος βάσει των προβλέψεων   
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για τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης) 

ΔΑ ≥3  4 

3> ΔΑ ≥2  3 

2> ΔΑ ≥1  2 

1>ΔΑ  0 

Προοπτικές κλάδου (ανερχόμενος, στάσιμος, φθίνων). 0-3  

Κατηγορία Κλάδου στον οποίο υλοποιείται η επένδυση (Δείκτης 14).   

Κλάδος Ανερχόμενος (μέση ετήσια αύξηση πωλήσεων τριετίας ≥0)   3 

Κλάδος Στάσιμος (μέση ετήσια μείωση πωλήσεων τριετίας έως -10%)  1 

Κλάδος Φθίνων (μέση ετήσια μείωση πωλήσεων τριετίας > - 10%)  0 

Κριτήρια Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών 1-25  

Ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομία ως 

προς το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης (Δείκτης 15). 
0-6  

ΔΤ ≥20 %   

20%> ΔΤ ≥15%   

15%> ΔΤ ≥ 10%   

10%> ΔΤ ≥ 5%   

5%> ΔΤ   

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων δραστηριοτήτων 1-10  

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

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). 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). 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). 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 

Δεν συντρέχει καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις  0 
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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). 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). 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 

Εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων. 0-5  

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

αποβλήτων ως προς το συνολικό επιλέξιμο κόστος επένδυσης (Δείκτης 22). 
  

ΔΠ≥40%  5 

40%> ΔΠ ≥30%  4 

30%> ΔΠ ≥ 20%  3 

20%> ΔΠ ≥ 10%  2 

10%> ΔΠ ≥ 5%  1 

5%< ΔΠ  0 

Ύψος της προστιθέμενης αξίας. 0-4  

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

ΠΑ= (Πωλήσεις-εισροές υλικών και υπηρεσιών από τρίτους) /Πωλήσεις ) (Μέσος όρος για την πρώτη δεκαετία 

λειτουργίας της επένδυσης) 
  

ΠΑ ≥60 %  4 

60%> ΠΑ ≥50%  3 

50%> ΠΑ ≥ 40%  2 

40%> ΠΑ ≥ 30%  1 

30%> ΠΑ  0 

Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη 1-35  

Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 

μετά την υλοποίηση της επένδυσης. 
0-5  

Αριθμός νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ) που δημιουργούνται από τη νέα επένδυση μετά το 2ο 

έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή της (Δείκτης 24). 
0-5  

ΝΘ≥100  5 

100> ΝΘ≥50  4 

50> ΝΘ≥20  3 

20> ΝΘ≥10  2 

10> ΝΘ≥5  1 

5>ΝΘ  0 

Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης 0-8  

α. Εγκατάσταση σε οργανωμένους χώρους υποδοχής (πχ. ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., Β.Ε.ΠΕ., Τεχνολογικά Πάρκα, 

Ζώνες Καινοτομίας κ.λπ.). Δείκτης 25 
 2 

β. Εγκατάσταση σε νομό με ΑΕΠ χαμηλότερο του 90% του ΑΕΠ της Χώρας, το έτος 2008. Δείκτης 26.  2 

γ. Εγκατάσταση σε νησί. Δείκτης 27.  4 

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

Συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και 

φυσικών πόρων. 
0-5  

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. 
  

ΔΕ ≥40%  5 

40%> ΔΕ≥ 30%  4 

30%> ΔΕ ≥ 20%  3 

20%> ΔΕ ≥ 10%  2 

10%> ΔΕ ≥ 5  1 
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5%< ΔΕ  0 

Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα εξαγωγική 

επίδοση της επιχείρησης. 
0-4  

Προβλεπόμενο ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν την 

ενισχυόμενη επένδυση (Δείκτης 29). 
  

ΕΞ ≥50 %  4 

50 %> ΕΞ ≥30 %  3 

30 % > ΕΞ ≥ 10 %  2 

10 %> ΕΞ  0 

Ύψος του επενδυτικού σχεδίου και προέλευση ιδίων κεφαλαίων. 1-10  

α. Επιλέξιμο κόστος (Κ) Επενδυτικού Σχεδίου (Δείκτης 30). 1-5  

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). 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 

Δημιουργία συνεργασιών – δικτύωσης (clusters) 0-3  

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

Όταν δημιουργείται- 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 

Όταν δεν δημιουργείται cluster ή δημιουργείται cluster χωρίς τα ανωτέρω στοιχεία  0 

 

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. 

 

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%. 


