
Εισαγωγή

Η έκδοση του παρόντος έργου σκοπό έχει την συνεισφορά και παροχή εξειδικευ-
μένων εμπειριών και τεχνικών με κατανοητό - απλό τρόπο παρουσίαση όλων των 
επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, κα-
θώς και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης των επενδύσεων και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Με ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία των παραγωγικών Επεν-
δυτικών Σχεδίων που απευθύνονται στους αναπτυξιακούς νόμους (τόσο στον πρό-
σφατο αναπτυξιακό Ν.3908/11 όπως τροποποιήθηκε όσο και στον νέο αναπτυξιακό 
Ν.4399/16) και δευτερευόντως σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται με βάσει 
τις προδιαγραφές του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε. Σ. Π. Α.). 

Επίσης, η παρούσα έκδοση (4η) προσεγγίζει τόσο θεωρητικά όσο κυρίως πρακτικά 
το πρόβλημα της δυστοκίας των επενδυτικών σχεδίων από πλευράς αναζήτησης και 
εξασφάλισης των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης (ίδια κεφάλαια, ξένα μακρο-
πρόθεσμα-βραχυπρόθεσμα κεφάλαια, δωρεάν κεφάλαια- επιχορήγηση δημοσίου). 

Η παρουσίαση αυτού του έργου στηρίζεται στις αναλύσεις των επενδυτικών σχεδί-
ων με βάση συγκεκριμένα πρότυπα του αναπτυξιακού νόμου ή άλλων επενδυτικών 
προγραμμάτων, ενώ η αξιολόγησή τους προϋποθέτει συγκεκριμένες μεθοδολογίες. 

Ειδικότερα, το παρόν έργο συντάχθηκε για όσους ασχολούνται με την εκπόνηση 
Οικονομοτεχνικών Μελετών - επενδυτικών σχεδίων – επενδυτικών προτάσεων είτε 
στα πλαίσια των αναπτυξιακών νόμων είτε οποιοδήποτε άλλου εθνικού ή κοινο-
τικού επενδυτικού προγράμματος. Επίσης, το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται στους 
φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ/ΤΕΙ) και ειδικότερα των 
τμημάτων Λογιστής & Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων και έχει 
βασικό σκοπό να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά την τεχνική της σύνταξης - 
εκπόνησης  «Οικονομοτεχνικών Μελετών» καθώς και την χρηματοδότηση - αξιο-
λόγηση επενδυτικών σχεδίων όπως αυτή προβλέπεται στην πράξη τόσο από τους 
προγενέστερους αναπτυξιακούς νόμους (Ν.2601/98, Ν.3299/2004, 3908/11) όσο 
και από τον νέο αναπτυξιακό Ν.4399/16. Παράλληλα, γίνεται συνοπτική αναφορά 
σε ενδεικτικά κίνητρα επενδύσεων που παρέχονται μέσω των κοινοτικών προγραμ-
μάτων (π.χ. ΕΣΠΑ 2014-20). 

Με άλλα λόγια, αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για κάθε μελετητή, σύμβουλο επεν-
δύσεων - επιχειρήσεων, επιχειρηματία και φοιτητή, δεδομένου ότι αφενός βοηθά 
στην κατανόηση όλων των βασικών εννοιών, αφετέρου χρησιμοποιείται ως κύριο 
εργαλείο όχι μόνο άντλησης θεωρητικών γνώσεων αλλά και πρακτικής, άμεσης 
εφαρμογής τους σε προγραμματιζόμενα επενδυτικά σχέδια καθώς και στην υλοποί-
ηση εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.

Το πόσο απαραίτητο είναι η υλοποίηση επενδύσεων και κυρίως παραγωγικών επεν-
δύσεων για την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας μας, πιστεύουμε ότι δεν 
χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά ή αιτιολόγηση αφού λίγο πολύ όλοι συμφωνούν για 
την αναγκαιότητά τους και συνεχώς η πολιτεία - Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανακοινώνει 
νέα μέτρα ενίσχυσης και προώθησης των επενδύσεων (ιδιωτικών και δημοσίων) 
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προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ή να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις ερ-
γασίας, να βελτιωθεί η παραγωγικότητα - ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
γενικά να βελτιωθεί το επίπεδο ανάπτυξης της Ε.Ε.

Εκείνο που σήμερα και στο μέλλον χρειάζεται ιδιαίτερη βαρύτητα και ανάλογη προ-
σοχή απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπηρεσίες προώθησης/στήριξης επεν-
δύσεων, Επιχειρηματίες, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Επενδύσεων, Τραπεζικό σύστη-
μα, Επιμελητήρια, κλπ.), είναι να χρησιμοποιούμε και στη χώρα μας τις αναγνωρι-
σμένες διεθνώς επιστημονικές μεθοδολογίες - τεχνικές πάνω στην προπαρασκευή, 
αξιολόγηση και υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων και ειδικότερα των παραγω-
γικών επενδύσεων. Δυστυχώς, η πλειονότητα των επιχειρηματιών και κυρίως των 
μικρών επιχειρήσεων στην χώρα μας παίρνουν τις όποιες επενδυτικές αποφάσεις 
είτε αφορούν την ίδρυση μιας νέας μονάδας είτε τον εκσυγχρονισμό - επέκταση 
μιας υφιστάμενης επιχείρησης με γνώμονα το επιχειρηματικό ένστικτο ή την επιχει-
ρηματική εμπειρία και λιγότερο κάνουν χρήση κάποιους εξειδικευμένους συμβού-
λους επενδύσεων προκειμένου να έχουν μια ολοκληρωμένη και καλά μελετημένη 
πρόταση για τα επενδυτικά τους σχέδια. 

Το παραπάνω αίτημα γίνεται ακόμη επιτακτικότερο, αν λάβουμε υπόψη ότι οι επι-
κρατούσες σήμερα οικονομικές και λοιπές συνθήκες - συγκυρίες τόσο διεθνώς όσο 
ειδικότερα στην χώρα μας δεν είναι οι πλέον ευνοϊκές και κατάλληλες για την υλο-
ποίηση βιώσιμων και αποδοτικών επενδυτικών σχεδίων και γι’ αυτούς τους λόγους 
ο κίνδυνος δημιουργίας νέων προβληματικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων μειω-
μένης απόδοσης είναι άμεσα ορατός, εκτός βέβαια αν οι αρμόδιοι «παράγοντες» 
έχουν συνειδητοποιήσει επαρκώς την αναγκαιότητα να προωθήσουν επενδύσεις, 
των οποίων οι προσδοκίες έχουν μελετηθεί και εκτιμηθεί με επαρκή επιστημονική 
μεθοδολογία και η πολιτεία έχει διασφαλίσει ένα σταθερό και ελκυστικό επενδυτι-
κό κλίμα. 

Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος διαπραγματεύεται τα εξής 
κατά σειρά κεφάλαια: 

•	 Σχέδιο επένδυσης, 
•	 Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
•	 Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
•	 Οδηγίες για την υλοποίηση εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.

Το δεύτερο μέρος διαπραγματεύεται τα εξής κατά σειρά κεφάλαια: 

•	 Κίνητρα Οικονομικής και  Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
•	 Μελέτες ή καλύτερα κατηγορίες μελετών που συσχετίζονται με την προώθη-

ση κυρίως παραγωγικών επενδύσεων και τα σχετικά Υποδείγματα  Οικονο-
μοτεχνικής Μελέτης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια των αναπτυξιακών 
νόμων και ειδικότερα του νέου Ν.4399/16 καθώς και τα Προσαρτήματα της 
Οικονομοτεχνικής Μελέτης, 

•	 Μεθοδολογία σύνταξης Οικονομοτεχνικών Μελετών ή καλύτερα κατευθυντή-
ριες οδηγίες για την ορθολογικότερη εκπόνηση τους. 
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•	 Οδηγό φροντιστηριακών ασκήσεων εφαρμογής – ασκήσεων πράξης και 
εφαρμογής με πλήρη ανάπτυξη της ανάλυσης της λύσης καθώς και ασκήσεις 
για την εξάσκηση των φοιτητών.

•	 Οδηγό περιπτωσιακών Οικονομοτεχνικών Μελετών με χρήση Η/Υ και κατάλ-
ληλου λογισμικού προγράμματος για κάλυψη του εργαστηριακού μέρους του 
μαθήματος «Οικονομοτεχνικές Μελέτες».

Το τρίτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια τα οποία δίδουν συμπλη-
ρωματικές γνώσεις/πρακτικές οδηγίες - εφαρμογές σχετικά με την εκπόνηση των 
Οικονομοτεχνικών Μελετών, που πρέπει να έχουν οι φοιτητές ή όσοι ασχολούνται 
με την επεξεργασία επιχειρηματικών - επενδυτικών σχεδίων για την αποτελεσματι-
κότερη εμπέδωση κυρίως του πρακτικού μέρους της επενδυτικής πρότασης - μελέ-
της,  όπως:

•	 Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού των κυριότερων δαπανών  ενός επεν-
δυτικού σχεδίου. 

•	 Συνοπτικό παράδειγμα εκπόνησης συνοπτικής Οικονομοτεχνικής Μελέτης 
στον πρωτογενή τομέα.

•	 Αναλυτικό παράδειγμα εκπόνησης ολοκληρωμένης Οικονομοτεχνικής Με-
λέτης στον δευτερογενή τομέα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νέου 
Ν.4399/16.

•	 Πίνακα υπολογισμού ενισχύσεων στα πλαίσια του Ν.4399/16 και ειδικότερα 
στο καθεστώς νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ με βάση τα στοιχεία του παραδείγμα-
τος κεφ.12

•	 Το τελευταίο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε ενδεικτικά παραδείγματα επι-
τυχημένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που διαφοροποιούνται από τις 
κλασικές περιπτώσεις επιχειρηματικής δράσης όπου υφίσταται ιδιαίτερος 
ανταγωνισμός και ο κίνδυνος δημιουργίας νέων προβληματικών επιχειρήσε-
ων είναι μεγάλος. Με άλλα λόγια, θα πρέπει η επιχειρηματική δραστηριότητα 
να επικεντρωθεί στα κενά της  αγοράς και να αποφεύγει όσο το δυνατόν κο-
ρεσμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η πιο πάνω συνθετική επεξεργασία των περιεχομένων του βιβλίου, αποσκοπεί στην 
όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη προσέγγιση του βασικού ερωτήματος; τι 
περιλαμβάνει και πως συντάσσεται μια «Οικονομοτεχνική Μελέτη» ενός νέου Επεν-
δυτικού Σχεδίου που είτε αφορά την ίδρυση μιας νέας μονάδας είτε τον εκσυγχρονι-
σμό - επέκταση υφιστάμενης επιχείρησης.

Επίσης, ασχολείται συστηματικά με την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής και αξι-
ολόγησης εναλλακτικών επενδυτικών ευκαιριών προκειμένου ν’ αποκτηθεί σαφή 
και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την λήψη της τελικής απόφασης υλοποίησης 
ή απόρριψης μιας νέας επένδυσης ή να γίνουν οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες - πα-
ρεμβάσεις τροποποίησής του επενδυτικού πλάνου ή άλλων ουσιαστικών επιμέρους 
στοιχείων της μελέτης ούτως ώστε η εκάστοτε εξεταζόμενη επένδυση να έχει τα 
εχέγγυα της βιωσιμότητας και της ελκυστικής αποδοτικότητάς της.

3 <<
Oikonomikes_Meletes_teliko.indd   3 27/6/2019   7:47:19 πμ



Μέρος 1ο

Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση 

των εννοιών "σχέδιο επένδυσης, 

αξιολόγησης και χρηματοδότησης 

επενδυτικών σχεδίων" 
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1. Κεφάλαιο 1ο –Σχέδιο επένδυσης 
Κεφάλαιο 1

1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

H δημιουργικότητα ενός επιχειρηματικού φορέα (ιδιώτη, εταιρείας, συνεταιρισμού, 
ομίλου, δημόσιας επιχείρησης) εξαρτάται κυρίως από τα παραγωγικά έργα που 
προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Παραγωγικά έργα είναι: γεωργικές βιομηχανίες, 
μεταλλευτικές μονάδες, βιομηχανικές μονάδες, ναυπηγεία, ξενοδοχεία, επιχειρή-
σεις μεταφορών και πολλά άλλα, που δημιουργούνται για να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες σε αγαθά και υπηρεσίες.

Ένα παραγωγικό έργο ξεκινάει από μια επιχειρηματική ιδέα ή από την επισήμανση 
μιας επενδυτικής ευκαιρίας. Εφόσον αυτή κρίνεται ενδιαφέρουσα -ελκυστική, υπο-
βάλλεται σε παραπέρα διερεύνηση ή μελέτη ως σχέδιο επένδυσης.

Το σχέδιο επένδυσης είναι μια «σύνθετη δραστηριότητα, που αναλαμβάνει κάποιος 
επιχειρηματίας–επιχειρηματικός φορέας (επενδυτής) και απαιτεί μια σειρά από 
πολύ καλά σχεδιασμένες αποφάσεις και ενέργειες διάθεσης σπανίων πόρων (το κό-
στος), για να δημιουργηθεί σε επιλεγμένη θέση μια νέα παραγωγική μονάδα ή να 
επεκταθεί/ εκσυγχρονισθεί μια υφιστάμενη επιχείρηση, που έχει ορισμένο χρόνο 
ζωής και παράγει αγαθά και υπηρεσίες (οι ωφέλειες), τα οποία ζητούνται στο εσω-
τερικό ή το εξωτερικό».

Η έννοια του σχεδίου επένδυσης θα γίνει περισσότερο κατανοητή, αν αναφερθού-
με αναλυτικά στα επιμέρους βασικά στοιχεία που συνθέτουν το περιεχόμενο του 
επενδυτικού σχεδίου.

Τα βασικότερα στοιχεία του σχεδίου επένδυσης είναι τα εξής :

1. Αποτελεί σύνθετη δραστηριότητα, που αναλαμβάνει κάποιος υπεύθυνος επι-
χειρηματικός φορέας ως επενδυτής, ο οποίος πρέπει να πάρει ορισμένες πολύ 
καλά μελετημένες και σχεδιασμένες αποφάσεις για την επιλογή και την ολοκλή-
ρωση του προτεινόμενου σχεδίου επένδυσης σε παραγωγική μονάδα. Ο επιχει-
ρηματικός αυτός φορέας μπορεί να είναι: ιδιώτης, ανώνυμος εταιρεία, δημό-
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σια επιχείρηση, συνεταιρισμός, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, δημοτική 
επιχείρηση, εταιρεία λαϊκής βάσης κλπ.

2. Απαιτεί διάθεση περιορισμένων πόρων (εδαφικών εκτάσεων, κεφαλαίων, ει-
δικευμένων εργατών, διευθυντικών στελεχών κλπ.) που αποτελούν το κόστος 
του επενδυτικού σχεδίου. Οι πόροι που χρησιμοποιούνται στο εκάστοτε σχέδιο 
επένδυσης εκφράζονται σε χρηματικούς όρους ή χρηματοδότηση, η οποία εξα-
σφαλίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος από τους εκάστοτε κατάλληλους χρηματο-
δοτικούς φορείς (επενδυτικά κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα, τράπεζες κλπ.).

3. Αναφέρεται στη δημιουργία είτε μιας νέας παραγωγικής μονάδας είτε στην 
επέκταση / εκσυγχρονισμό υφιστάμενης είτε μπορεί να αφορά και τη μορφή 
συμμετοχής σε υπάρχουσα παραγωγική ή άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

4. Γίνεται σε ορισμένο τόπο (τοποθεσία υλοποίησης του σχεδίου επένδυσης σε 
περίπτωση ίδρυσης νέας μονάδας ή επέκτασης υφιστάμενης επιχείρησης). Η 
επιλογή της περιοχής και ειδικότερα της τοποθεσίας εγκατάστασης μιας επι-
χείρησης είναι σημαντική απόφαση, αφού ο τόπος εγκατάστασης έχει επιπτώ-
σεις στο κόστος λειτουργίας της μονάδας (εφοδιασμός Α’ και βοηθητικών υλών, 
εξεύρεση του κατάλληλου εργατικού–στελεχιακού δυναμικού, πρόσβαση στην 
αγορά, πρόσβαση σε δίκτυα υποδομής, γειτνίαση με κέντρα ερευνών και ειδι-
κών υπηρεσιών, διαφορετική χρηματοοικονομική ενίσχυση από πλευράς επεν-
δυτικών προγραμμάτων κλπ.).

5. Έχει ορισμένο χρόνο ζωής (περίοδος παραγωγικής λειτουργίας του σχεδίου 
επένδυσης που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η φυσική 
φθορά των παγίων εγκαταστάσεων, η τεχνική ή οικονομική απαξίωση των πα-
γίων εγκαταστάσεων). Με τον όρο «τεχνική απαξίωση» των παγίων εγκαταστά-
σεων και ειδικότερα του μηχανολογικού εξοπλισμού εννοούμε την εμφάνιση 
νέας τεχνολογίας που έχει υψηλότερη παραγωγικότητα – άρα ανταγωνιστικό-
τητα με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η πρόωρη αντικατάσταση μέρους της 
χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας στις υφιστάμενες επιχειρήσεις εξαιτίας της 
τεχνικής απαξίωσης των εγκαταστάσεών τους. Στην άλλη περίπτωση, «οικονο-
μική απαξίωση» έχουμε όταν κάποιες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν νέες καινο-
τομικές ενέργειες σε θέματα τεχνολογίας στην παραγωγή ή σε άλλους τομείς 
της επιχειρησιακής δραστηριότητας και με αυτούς τους τρόπους προσφέρουν 
πλέον τα προϊόντα ή υπηρεσίες τους στην αγορά σε χαμηλότερες τιμές έναντι 
των υπολοίπων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στον κλάδο που δραστηριοποι-
ούνται, τότε τα προϊόντα–υπηρεσίες των επιχειρήσεων που δεν προσαρμόσθη-
καν εγκαίρως στις νέες συνθήκες–εξελίξεις χάνουν έδαφος στην αγορά αφού 
διατηρούν υψηλότερο κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος ή υπηρεσίας.

6. Παράγει αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες που αποτελούν τις ωφέλειες δηλαδή τα 
έσοδα του επενδυτικού σχεδίου. Με την έννοια της παραγωγής αγαθών ή της 
παροχής υπηρεσιών εννοείται κάθε αγαθό ή υπηρεσία που προφανώς είναι επι-
θυμητό στην ευρύτερη κοινωνία και καλύπτουν πραγματικές ανάγκες της κοινω-
νίας. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν το προϊόν που θα παραχθεί ή υπηρεσία που 
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θα προσφερθεί δημιουργεί προβλήματα στο ευρύτερο ή άμεσο περιβάλλον 
τότε χρειάζεται πειστική τεκμηρίωση και διάχυση της αναγκαίας πληροφόρησης 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι τυχόν αντιδράσεις των πολιτών–οργανώ-
σεων που θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις από την επένδυση.

7. Δημιουργείται κυρίως για να ικανοποιήσει τη ζήτηση στη χώρα ή το εξωτερι-
κό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που θα προσφέρει. Πολύ σημαντική υπόθεση 
στη διαδικασία της διερεύνησης και επιλογής ενός επενδυτικού σχεδίου είναι 
ο εντοπισμός του «κενού» της αγοράς. Δηλαδή, το προϊόν ή υπηρεσία που θα 
προκύψει από την υλοποίηση μιας νέας επένδυσης να έχει εκείνα τα στοιχεία 
που θα διασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό μερίδιο στην αγορά «στόχου» του φο-
ρέα της προτεινόμενης επένδυσης, το οποίο μερίδιο ρυθμίζει το μέγεθος της 
επιχείρησης, τον βαθμό αξιοποίησης των εγκαταστάσεων και γενικά την οικονο-
μική αποδοτικότητα του σχεδίου επένδυσης.

Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι το κάθε σχέδιο επένδυσης γίνεται με την πρω-
τοβουλία ευθύνης, διοίκησης, οργάνωσης και καθοδήγησης ενός επιχειρηματικού 
φορέα (επιχειρηματία–μάνατζμεντ) και αποτελεί οικονομοτεχνικό συνδυασμό ή με-
τασχηματισμό πόρων/εισροών σε παραγωγική διαδικασία, η οποία καταλήγει στην 
προσφορά αγαθών ή και υπηρεσιών.

Οι πόροι που χρησιμοποιούνται στο σχέδιο επένδυσης είναι το κόστος ή οι εισροές 
του (έξοδα και άλλες αρνητικές επιπτώσεις). Τα παραγόμενα αγαθά αποτελούν τις 
ωφέλειες ή οι εκροές του (έσοδα και άλλες θετικές αναπτυξιακές επιπτώσεις), όπως 
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα 1.

Είναι φανερό ότι τα δύο βασικά μεγέθη ή ροές του σχεδίου επένδυσης είναι πρώτον 
το κόστος – επιπτώσεις που αφορά την υλοποίηση της επένδυσης και δεύτερον τα 
έσοδα–ωφέλειες που προκύπτουν από την υλοποίηση της επένδυσης.

Το κόστος του σχεδίου επένδυσης είναι άμεσο και έμμεσο. Άμεσο κόστος είναι η 
φανερή διάθεση ή δαπάνη οικονομικών πόρων για τη υλοποίηση του σχεδίου επέν-
δυσης (π.χ. διάθεση γης, κεφαλαίου, εργασίας κλπ.) και την παραγωγική λειτουρ-
γία της υπό ίδρυση μονάδας (λειτουργικό κόστος). Έμμεσο κόστος είναι μια σειρά 
από αρνητικές δευτερογενείς επιδράσεις ή επιπτώσεις (αρνητικές "διαχύσεις") που 
προκύπτουν από την υλοποίηση του σχεδίου επένδυσης (π.χ. αλλοίωση στο φυσικό 
περιβάλλον, καταστροφή ενός αρχαιολογικού χώρου κλπ.).

Οι ωφέλειες του σχεδίου επένδυσης είναι άμεσες και έμμεσες. Οι άμεσες ωφέλειες 
περιλαμβάνουν όλα τα έσοδα από την πώληση των αγαθών και υπηρεσιών που θα 
παράγει ή θα προσφέρει αντίστοιχα το νέο σχέδιο επένδυσης. Οι έμμεσες ωφέλειες 
περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις θετικές αναπτυξιακές επιδράσεις–επιπτώσεις που 
θα προκύψουν από την ίδρυση και λειτουργία της νέας μονάδας (ή θετικές "διαχύ-
σεις"), όπως π.χ. η χρησιμοποίηση των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών για 
την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων, η ενίσχυση της αναπτυξιακής ψυχολογίας 
από το νέο αυτό σχέδιο επένδυσης, η τεχνική πρόοδος της χώρας από τη χρησιμο-
ποίηση προχωρημένης τεχνολογίας κλπ.
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τητα των εθνικών πόρων και το κόστος αξιοποίησής τους. Η γενικότερη στρατηγική 
ανάπτυξης, η οποία υιοθετείται σε εθνικό επίπεδο, περιέχεται όπως ήδη αναφέρα-
με στο εκάστοτε «Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης» 
της χώρας.

Στην ίδια πηγή προδιαγράφονται και οι εθνικές προτεραιότητες ανάπτυξης, που κα-
θορίζουν τους συγκεκριμένους κλάδους στους οποίους είναι επιθυμητή η κατανο-
μή των επενδυτικών πόρων, κατά ιεραρχική και χρονική προτεραιότητα. Οι εθνικές 
προτεραιότητες καθορίζουν εκ των προτέρων και τα μεγάλα έργα στρατηγικής ση-
μασίας που είναι αναγκαία για να δρομολογηθεί με σχετική ακρίβεια η πορεία της 
ανάπτυξης προς ορισμένη κατεύθυνση.

Όλα τα σχέδια επένδυσης που τελικά επιλέγονται έχουν άμεσο ή έμμεσο όφελος να 
εναρμονίζονται προς: τους εθνικούς αναπτυξιακούς σκοπούς, τη στρατηγική ανά-
πτυξης κατά κύριους τομείς και τις εθνικές προτεραιότητες κατά κλάδους και μεγά-
λα επενδυτικά σχέδια. Το όφελος από την παραπάνω εναρμόνιση της επένδυσης 
προκύπτει από το γεγονός ότι ο επιχειρηματικός φορέας θα έχει αρωγό την πολιτεία 
και τους λοιπούς κοινωνικούς φορείς σε πολλά σημαντικά θέματα που αφορούν το 
επενδυτικό του σχέδιο, όπως είναι η ένταξη του σχεδίου επένδυσης στα κίνητρα 
επενδύσεων, η δημιουργία κατάλληλης υποδομής, η εκπαίδευση του προσωπικού.

Αυτός ο γενικός κανόνας προσανατολισμού για την αξιολόγηση των σχεδίων επέν-
δυσης παρουσιάζεται και στο παρακάτω διάγραμμα 2, που δείχνει μία ενδεικτική 
συσχέτιση μεταξύ εθνικών αναπτυξιακών σκοπών, στρατηγικής, προτεραιοτήτων 
και επιλογής σχεδίων επένδυσης.

Διάγραμμα 2
Συσχέτιση μεταξύ εθνικών αναπτυξιακών σκοπών, στρατηγικής, προτεραιοτήτων 

και επιλογής σχεδίων επένδυσης.
Εθνικοί Αναπτυξιακοί σκοποί όπως ορίζονται στο εκάστοτε 5ετές Πρόγραμμα Οικονομικής και 

Κοινωνικής Ανάπτυξης μιας χώρας

Στρατηγική Ανάπτυξη κατευθύνσεις της ανάπτυξης όπως είναι η Βιομηχανία, ο τουρισμός, η 
εξωστρέφεια της οικονομίας κλπ.

Προτεραιότητες Ανάπτυξης καθορισμός και προώθηση ορισμένων επιθυμητών κλάδων της 
οικονομίας

Επιλογή των σχεδίων επενδύσεωνπου θα εναρμονίζονται με τους εθνικούς στόχους\ σκοπούς, 
την στρατηγική και τέλος με τις προτεραιότητες ανάπτυξη της χώρας

Πηγή: ΕΤΒΑ, Εγχειρίδιο αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, Στ. Θεοφανίδης
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1.6 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ

Κάθε ολοκληρωμένη επενδυτική δραστηριότητα ακολουθεί μια ορισμένη διαδικα-
σία, η οποία αναπτύσσεται σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις:

Πίνακας 1.10
Φάσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων

1η φάση Επιλογή του επενδυτικού σχεδίου
2η φάση Προώθηση του σχεδίου επένδυσης
3η φάση Υλοποίηση της επένδυσης
4η φάση Λειτουργία και παραγωγή της μονάδας.

1. Η φάση της επιλογής της επενδυτικού σχεδίου
Η πρώτη κατά σειρά φάση «επιλογής» του σχεδίου επένδυσης περιλαμβάνει τις 
εξής κυρίως ενέργειες:

a. Την αρχική επενδυτική ιδέα ή την επισήμανση της επενδυτικής ευκαιρίας, που 
γίνεται συνήθως με τη «Μελέτη Διερεύνησης των Ευκαιριών Επένδυσης».

b. Την προκαταρκτική επιλογή και περιγραφή του προτεινόμενου σχεδίου επέν-
δυσης, που γίνεται με την «Πρόταση για Επένδυση» ή αλλιώς «Αναγνωριστική 
Μελέτη» και στη συνέχεια με την «Προμελέτη Σκοπιμότητας» ή αλλιώς «Οικονο-
μοτεχνική Μελέτη» ως συνηθίζεται να λέγεται στην χώρα μας.

c. Την προπαρασκευή και ολοκληρωμένη παρουσίαση του σχεδίου επένδυσης που 
περιλαμβάνει τη διερεύνηση της «Πρότασης για Επένδυση» από τις βασικότε-
ρες απόψεις που διεξοδικά αναφέρονται στο Κεφ.6, παράγρ. 6.1.2 και γίνεται 
με την εκπόνηση της «Μελέτης Σκοπιμότητας» καθώς και με εκπόνηση άλλων 
«Μελετών Υποστήριξης» εφόσον κριθούν απαραίτητες.

Εδώ γίνεται η συστηματική και σε βάθος αξιολόγηση του σχεδίου επένδυσης 
τόσο από πλευράς ιδιωτικοοικονομικής ανάλυσης όσο και πλευράς κοινωνικο-
οικονομικής ανάλυσης. Με άλλα λόγια, έχουμε την αξιολόγηση της επένδυσης 
από δύο διαφορετικά στάδια προκειμένου να σχηματίσουμε συνολική εικόνα 
για την τελική μας απόφαση.

d. Την οριστική αξιολόγηση και λήψη απόφασης με βάση τη «Μελέτη Εφικτότη-
τας».

2. Η φάση της προώθησης του σχεδίου επένδυσης
Η δεύτερη κατά σειρά φάση «προώθηση» του σχεδίου επένδυσης περιλαμβάνει τις 
εξής κυρίως ενέργειες:

a. Την εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων με την «Μελέτη Εφαρμογής» και 
τις επί μέρους «Μελέτες Εφαρμογής».
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b. Τον τελικό προσδιορισμό των επιμέρους θεμάτων που αφορούν την ρύθμιση 
χρηματοδότησης του σχεδίου επένδυσης με την υπογραφή των σχετικών δανει-
ακών συμβολαίων (δάνειο επένδυσης, δάνειο εκχώρησης επιχορήγησης, δάνειο 
κεφαλαίου κίνησης κλπ.).

c. Την οριστική επιλογή των κατασκευαστών για τα τεχνικά έργα (κτίρια, έργα δια-
μόρφωσης περιβάλλοντος, έργα υποδομής) και προμηθευτών του μηχανολογι-
κού και λοιπού εξοπλισμού.

d. Την υπογραφή των συμβολαίων ανάθεσης του τεχνικού έργου και των προμη-
θειών του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

3. Η φάση της υλοποίησης του επενδυτικού έργου
Η τρίτη κατά σειρά φάση «υλοποίησης» του σχεδίου επένδυσης περιλαμβάνει τις 
εξής κυρίως ενέργειες:

a. Τη χρονική κλιμάκωση και τον ταμειακό προγραμματισμό των κατασκευαστι-
κών και λοιπών εργασιών. Η ενέργεια αυτή είναι ιδιαίτερη σημαντική και πρέ-
πει να γίνεται με κάθε συνέπεια και ακρίβεια, αφού αποτελεί το «κλειδί» στην 
όλη υπόθεση της υλοποίησης του έργου. Με άλλα λόγια, επειδή η εκτέλεση–
κατασκευή του επενδυτικού έργου συνεπάγεται ταμειακές εκταμιεύσεις από 
τις τρεις βασικές πηγές χρηματοδότησης της επένδυσης, ήτοι ίδια κεφάλαια/
ιδία συμμετοχή από πλευράς του φορέα της επένδυσης, ξένα κεφάλαια από 
πλευράς της συνεργαζόμενης τράπεζας και δωρεάν κεφάλαια από πλευράς της 
πολιτείας – Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εξασφάλιση αυτών των εκταμιεύσεων έχει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. 
Πρώτο και βασικό βήμα είναι οι μέτοχοι–εταίροι να εξασφαλίσουν την ιδία 
συμμετοχή τους και να προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο εκταμίευσης–εισροής 
των εισφορών τους, αφού από την τεκμηρίωση αυτή εξαρτάται να ακολουθήσει 
έγκαιρα η δεύτερη πηγή χρηματοδότησης της επένδυσης και συγκεκριμένα η 
διαδικασία εκταμίευσης του εγκεκριμένου μακροπρόθεσμου δανείου η οποία 
γίνεται σταδιακά και ανάλογα με την πορεία του έργου.

Το πλέον δύσκολο και απρόβλεπτο κομμάτι του ταμειακού προγραμματισμού 
είναι ο ακριβής χρόνος εκταμίευσης των δωρεάν κεφαλαίων τα οποία και αυτά 
δίδονται σταδιακά και ανάλογα με την πορεία του έργου. Η ακριβή εκτίμηση 
της εισροής των δωρεάν αυτών κεφαλαίων που αποτελούν πολλές φορές και το 
κίνητρο υλοποίησης μιας επένδυσης ή το κίνητρο δημιουργίας μιας μεγαλύτε-
ρης μονάδας σε σχέση με την δυνατότητα του φορέα επένδυσης, είναι σχεδόν 
αδύνατο και τεχνικά ανέφικτο με αποτέλεσμα πολλά σχέδια επενδύσεων να 
ακροβατούν ως προς την ολοκλήρωσή τους ή να καθυστερούν δυσανάλογα με 
τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης (βλέπε μη ολοκλήρωση της αποπληρω-
μής επενδύσεων κυρίως στον τομέα των φωτοβολταϊκών πάρκων στα πλαίσια 
του αναπτυξιακού N.3299/2004 και όχι μόνο).

Μία εναλλακτική ή αναγκαστική και ακριβή λύση είναι η εκχώρηση των δωρεάν 
κεφαλαίων (επιχορήγηση δημοσίου) στην συνεργαζόμενη τράπεζα με ανάληψη 
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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

2> ΔΑ ≥1 2 
1>ΔΑ 0 

6. Προοπτικές κλάδου (ανερχόμενος, στάσιμος, φθίνων).
Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 0-3 και προκύπτει από το δείκτη: Κα-
τηγορία Κλάδου στον οποίο υλοποιείται η επένδυση (Δείκτης 14).

Δείκτης 14 Βαθμός 0–3
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 Υπηρε-
σιών :

1. Εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομία (δαπάνες για αγορά τεχνο-
γνωσίας, 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 τε-
χνολογίας και καινοτομία ως προς το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυ-
σης (Δείκτης 15).

Δαπάνες που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομία θε-
ωρούνται οι δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας και για άυλα περιουσιακά στοι-
χεία μέσω αγοράς πνευματικής ιδιοκτησίας και αδειών εκμετάλλευσης, ευρε-
σιτεχνιών 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 κριτη-
ρίου κυμαίνεται από 0-10 και προκύπτει από τους δείκτες:

a. Πρωτοτυπία /Καινοτομία Προϊόντος ή Δραστηριότητας (Δείκτης 16). Για τη 
βαθμολογία του δείκτη, τα προϊόντα ή δραστηριότητες διακρίνονται σε 3 
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 ενσωμα-
τωμένης 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 διαφοροποι-
ημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα/υπηρεσίες που ήδη παράγο-
νται 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 

b. Διαφοροποίηση μη τεχνικών χαρακτηριστικών του νέου προϊόντος ή δρα-
στηριότητας (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 αντικατα-
στήσει (βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος για το χρήστη). 

0,5 

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

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

Δείκτης 18 Βαθμός 0–1
Το νέο προϊόν ή δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί με εφαρμογή κατοχυρω-
μένης 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 κατοχύ-
ρωση ή – την εφαρμογή νέων τεχνολογικών εξελίξεων 

0,5 

Δεν συντρέχει καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις 0 

d.  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 
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Δείκτης 19 Βαθμός 0 –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 

e. Εξασφάλιση εμπορικής αποδοχής (Δείκτης 20).

Δείκτης 20 Βαθμός 0 –0,5
Η επιχείρηση έχει κάνει μελέτη έρευνας της αγοράς από την οποία προκύ-
πτει η εξασφάλιση της διάθεσης του προϊόντος 0,25

Εάν υπάρχουν προσύμφωνα απορρόφησης προϊόντων ή αγοράς υπηρεσι-
ών 0,25

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

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

Δείκτης 21 Βαθμός 0  ή 5
Το νέο προϊόν ή η δραστηριότητα εντάσσεται σε τομέα αιχμής 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 τε-
χνολογιών και διαχείριση αποβλήτων ως προς το συνολικό επιλέξιμο κόστος 
επένδυσης (Δείκτης 22). 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 
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Δείκτης 22 Βαθμός 0–5
10%> ΔΠ ≥ 5% 1 

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).

C. Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανά-
πτυξη. Στην Ομάδα αυτή η βαθμολογία κυμαίνεται από 1-35 και εξειδικεύεται 
στα ακόλουθα κριτήρια :

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 

1. Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτη-
μένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης. Η βαθμολογία του κριτη-
ρίου κυμαίνεται από 0-5 και προκύπτει από τον 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 (κύριος τόπος εγκατάστασης). Η βαθ-
μολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 0-8 και προκύπτει από την εξέταση των 
δεικτών:

a. Εγκατάσταση σε οργανωμένους χώρους υποδοχής (πχ. ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., Β.Ε.
ΠΕ., Τεχνολογικά Πάρκα, Ζώνες Καινοτομίας κ.λπ.). Δείκτης 25. Σε περίπτω-
ση εγκατάστασης της επένδυσης στους οργανωμένους χώρους υποδοχής 
παρέχονται (2) βαθμοί, διαφορετικά (0) βαθμοί.

b. 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.

Oikonomikes_Meletes_teliko.indd   60 27/6/2019   7:47:23 πμ



Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών - 4η έκδοση
<<

102

Είδος χρηματοδότησης

Η Δράση αφορούσε δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) και δάνεια 
επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω 
Συνοπτικό Πίνακα Υποπρογραμμάτων της Δράσης.

Πίνακας 3.2 
Υποπρογράμματα δράσης

 Υ
πο

πρ
ογ

ρά
μμ

ατ
α

Περιγραφή Ύψος Δανείου

Δι
άρ

κε
ια

Δα
νε

ίο
υ

Υπ
οπ

ρό
γρ

αμ
μα

 1

Δάνεια που χρηματοδοτούν 
επενδυτικά σχέδια επιχειρή-
σεων
α) που υπάχθηκαν στον Ν. 
3299/2004
β) που εντάχθηκαν σε άλλα 
προγράμματα κρατικής ενίσχυ-
σης και

10.000€ - 800.000€
Σημείωση:
Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για 
ένα επενδυτικό σχέδιο

5-12έτη, με 
δυνατότητα 
περιόδου 
χάριτος από 
6 μήνες έως 
2 έτη

 
γ) δεν εντάχτηκαν σε προγράμ-
ματα κρατικής ενίσχυσης και 
δεν έχουν υλοποιηθεί 

 Υ
πο

πρ
όγ

ρα
μμ

α 
2 

Δάνεια επιχειρηματικής ανά-
πτυξης
(ειδικού σκοπού) 

10.000€ – 300.000€
έως 50% του κύκλου εργασιών της επι-
χείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο 
Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ 
ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του 
οικονομικού έτους που προηγείται της 
ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των 
παραγγελιών τρέχοντος έτους.
Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχει-
ρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του 
τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώ-
σει αγορών.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη 
δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφα-
λαίων.
Σημείωση: Το παραπάνω όριο ορίζεται 
ανά επιχείρηση 

Έως 48μήνες 
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Ύψος του Προϋπολογισμού της Δράσης

Η Δράση της Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης συγχρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό του κεφαλαίου του Ταμείου Δανειοδοτή-
σεων για τη χρηματοδότηση της Δράσης ανέρχεται σε 550 εκ. ευρώ. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, ως 
διαχειρίστρια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας θα καταβάλλει σταδιακά συνολικά 
ποσό 275 εκ. ευρώ και όλες οι συνεργαζόμενες Τράπεζες θα καταβάλουν σταδιακά 
συνολικό ποσό 275 εκ. ευρώ.

Επιλέξιμες περιοχές Δράσης : Όλη η Ελλάδα

Επιλέξιμες επιχειρήσεις. Ως επιλέξιμες ορίζονται οι εξής επιχειρήσεις:

•	 Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, πλην των 
περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω.

•	 Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (ελέγχεται 
κατά την εκταμίευση του δανείου).

•	 Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα 
που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθε-
σμία) σε εγγυημένο δάνειο.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις. Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις :

Προβληματικές επιχειρήσεις

Προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τις μεγάλες επιχειρήσεις (2004/C 244 της 1ης Οκτω-
βρίου 2004, σ. 2) και από το Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) 
αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (L 214 της 9.8.2008, σ. 3) 
για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις .

Παράνομες Ενισχύσεις Επιχειρήσεις, για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενι-
σχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύ-
σεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.

Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Όσες από τις επιχειρήσεις έχουν 
λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ 
και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο δάνειο.

Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 de minimis. Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006, συνεπώς δεν είναι επιλέξι-
μες για την ένταξη στη Δράση οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται:

i. στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου
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ii. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στον 
πίνακα του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρ-
θρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει.

iii. στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στον 
πίνακα του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρ-
θρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: α) Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή 
την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγω-
γούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις β) Όταν η ενίσχυση 
συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε 
πρωτογενείς παραγωγούς

iv. με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, εφ’ όσον η αιτούμενη ενί-
σχυση συνδέεται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη 
λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται 
με την εξαγωγική δραστηριότητα. v. στον τομέα του άνθρακα vi. στον κλάδο 
των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εφ’ όσον η 
αιτούμενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών 
μεταφορών vii. οι προβληματικές επιχειρήσεις

Επίσης, αποκλείονται:

•	 Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι 
Οργανισμοί.

•	 Οι Επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τρά-
πεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Εταιρείες Factoring, 
Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.)–Τα Νομικά Πρόσωπα ή 
Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, 
σύλλογοι, όμιλοι κλπ.)–Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστή-
ριο καθώς και οι επιχειρήσεις του κλάδου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / 
Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ) και επιχειρήσεις εκμεταλλευόμενες 
οπλικά συστήματα.

Επιλέξιμες δαπάνες

Υποπρόγραμμα 1 : Δαπάνες που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί:

•	 στον αναπτυξιακό Ν.3299/2004 ή σε άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή
•	 σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά στην χρηματο-

δότηση επενδυτικού σχεδίου
Υποπρόγραμμα 2 :

Οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης 
στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με επιχειρηματικό σχέδιο. Για 
τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της 
επιχείρησης.
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