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ΚOINH AΠΟΦΑΣΗ  
 
ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές, κριτήρια και προϋποθέσεις αξιολόγησης και βαθµολόγησης 
για τον χαρακτηρισµό (1) των προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, (2) 
των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, (3) των προϊόντων και 
υπηρεσιών ως νέων, (4) των επενδύσεων ως εργαστηρίων εφαρµοσµένης 
βιοµηχανικής, ενεργειακής, µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και 
ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας και (5) των επενδυτικών σχεδίων ως ανάπτυξης 
τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων, για την εφαρµογή των ενισχύσεων του 
Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/A/23-12-04).   

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως 
ισχύει.  

2. Το Ν.1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8-2-85) «Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και 
Τεχνολογικής Έρευνας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε το  Ν. 
2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/25-6-2001) για σύνδεση της έρευνας και τεχνολογίας 
µε την παραγωγή και άλλες διατάξεις  

3. Το Ν. 3299/04 (ΦΕΚ Α’ 261) «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την 
οικονοµική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» και ειδικότερα τις 
περιπ. (vii), (viii) του εδαφίου (δ), και τις περιπ. (iv) και (v) του εδαφίου (ε) της 
παραγράφου 1 του Άρθρου 3, τις παραγράφους 10, 11 και 13 του Άρθρου 5, 
το εδάφιο (ε) της παραγράφου 15 του Άρθρου 7 και το εδάφιο (γ) της 
παραγράφου 2 του Άρθρου 12. 

4. Το Ν.1256/82 «Για την πολυθεσία, την πολυ-απασχόληση και την  καθιέρωση 
ανωτάτου ορίου απολαβών από το ∆ηµόσιο Τοµέα, καθώς και για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33 του Ν. 1326/83 και αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 4 του Ν. 2303/95 

5. Tο Π.∆. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού  
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο 
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Ανάπτυξης» και  το Π.∆. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004) «Ανασύσταση  του 
Υπουργείου   Τουρισµού». 

6. Το Π∆ 248/1989 (ΦΕΚ116/Α/1989) «Οργανισµός της ΓΓΕΤ» όπως 
τροποποιήθηκε µε τα Π∆ 179/1992, 147/1994 και  128/1997.  

7. Την ανάγκη έκδοσης αποφάσεων που θα  καθορίσουν κριτήρια  
χαρακτηρισµού προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης 
τεχνολογίας ή ως νέων (όπως προκύπτει από τις παραγράφους 10 και 11 του 
Αρθρου 5  του Ν. 3299/2004).  

8. Την ανάγκη καθορισµού προδιαγραφών και προϋποθέσεων για τον 
χαρακτηρισµό επενδύσεων ως εργαστηρίων εφαρµοσµένης βιοµηχανικής, 
ενεργειακής, µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και 
ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας και ως επενδύσεων ανάπτυξης τεχνολογιών και 
βιοµηχανικών σχεδίων στα οποία θα στηριχθεί η γνωµοδότηση της Ειδικής 
Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων της ΓΓΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης  που 
προβλέπεται από το αρθρο 13 του Ν. 3299/04. 

9. Την ΚΥΑ  µε Α.Π.  ∆13/Φ7.5/6122 της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης  Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη σύσταση της 
Ειδικής Γµωµοδοτικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης  µε την οποία εκχωρείται στη ∆ιεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
της ΓΓΕΤ η αρµοδιότητα έκδοσης των  παραπάνω αποφάσεων. 

10. Τις σχετικές προτάσεις της ειδικής Οµάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε στη 
ΓΓΕΤ . 

 

 
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

 
Άρθρο 1 

 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Κριτήρια χαρακτηρισµού προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας και 
βαθµολόγησή τους. 
 
1. Για τον χαρακτηρισµό προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας των 
επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα κίνητρα του Ν.3299/2004, λαµβάνονται 
υπόψη οι ακόλουθες οµάδες κριτηρίων: 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
 
Χαρακτηριστικά τεχνολογίας που ενσωµατώνονται στο προϊόν που παράγεται από 
την επένδυση. 
 
Α.1. Ηλικία της τεχνολογίας 
 
Εξέλιξη, µέσα στα τελευταία δέκα χρόνια, της τεχνολογίας του προϊόντος (ή του κάθε 
προϊόντος αν πρόκειται για περισσότερα από ένα) σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο 
και Συσχέτιση της τεχνολογίας που αναφέρεται στο επενδυτικό σχέδιο µε τις 
πρόσφατες επιστηµονικές ή τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου. Αξιολόγηση των 
περιθωρίων για περαιτέρω τεχνολογική εξέλιξη του προϊόντος. 
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Α.2. Εφαρµογή της τεχνολογίας σε διεθνές επίπεδο. Συνεκτιµάται η τεκµηριωµένη 
επιλογή της συγκεκριµένης τεχνολογίας στην περίπτωση ύπαρξης εναλλακτικών 
τεχνολογιών (πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα, σκοπιµότητα, κ.λπ.) 
 
∆εν είναι δυνατό να υπάρξει γενικός κανόνας χαρακτηρισµού προϊόντων ως 
εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας για όλες τις κατηγορίες προϊόντων. ∆εχόµαστε 
ότι σε ορισµένους βιοµηχανικούς κλάδους που δεν έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα ο 
χαρακτηρισµός της εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας θα µπορούσε να αποδοθεί 
και σε προϊόντα για τα οποία ο ρυθµός εξέλιξης σε διεθνές επίπεδο έχει περιοριστεί, 
αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρον για υποκατάσταση εισαγωγών ή δηµιουργούν τις 
προϋποθέσεις για εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. 
 
Α.3. Απαιτήσεις νέων υλικών και σύγχρονων µεθοδολογιών και διεργασιών. 
 
Βαθµός χρησιµοποίησης σύγχρονων και προηγµένων υλικών, µεθοδολογιών και 
διεργασιών. Συµµετοχή τους στη διαφοροποίηση του προϊόντος, ως προς την 
απόδοσή του, την ποιότητα και το κόστος του. 
 
Α.4. Απαιτήσεις ειδικού εξοπλισµού προηγµένης τεχνολογίας. 
 
Η µέθοδος παραγωγής του προϊόντος και ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί, 
λαµβάνονται υπόψη στην έκταση που επηρεάζουν το κόστος και την ποιότητα του 
προϊόντος.  
 
Α.5. ∆ηµιουργία συγκριτικού τεχνολογικού πλεονεκτήµατος του προϊόντος. 
 
Ύπαρξη συγκριτικών τεχνικών πλεονεκτηµάτων του προϊόντος απέναντι σε άλλα 
ανταγωνιστικά, στην ελληνική και διεθνή αγορά. 
 
Για να χαρακτηρισθεί ένα προϊόν ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας πρέπει οι 
ιδιότητές του να είναι προηγµένες και οι χρήσεις του να καλύπτουν εξειδικευµένες 
ανάγκες έτσι ώστε να αποδεικνύεται το συγκριτικό τεχνολογικό πλεονέκτηµα του 
προϊόντος αυτού. Στα πλαίσια των κριτηρίων της παρούσας απόφασης δεν είναι 
δυνατόν να χαρακτηρισθούν ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας προϊόντα 
τυποποιηµένα που καλύπτουν οποιεσδήποτε µη εξειδικευµένες επιµέρους ανάγκες. 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
 
Ύπαρξη ή δηµιουργία υποδοµής για αφοµοίωση και εξέλιξη της τεχνολογίας από την 
επιχείρηση και οργάνωση της επιχείρησης για την αντιµετώπιση της τεχνολογικής 
εξέλιξης. Ικανότητα της επιχείρησης να υλοποιήσει την επένδυση.  
 
Β.1. Απασχόληση εξειδικευµένου επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού. 
 
Βαθµός υπάρχουσας και προβλεπόµενης στελέχωσης της επιχείρησης µε 
εξειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό (µε µεταπτυχιακές σπουδές ή 
εξειδικευµένη βιοµηχανική εµπειρία) και κατανοµή του στις διάφορες δραστηριότητες. 
Ποσοστό του εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού στο σύνολο του 
απασχολούµενου προσωπικού. Από τα στοιχεία της επένδυσης πρέπει να 
προκύπτει ότι ο φορέας της επένδυσης ή στελέχη του έχουν εµπειρία στην 
συγκεκριµένη ή άλλη σχετική τεχνολογία, σε επαγγελµατικό ή ερευνητικό επίπεδο. 
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Β.2. Οργάνωση της επιχείρησης, υποδοµή και υλικοτεχνικά µέσα.   
 
Λαµβάνεται υπόψη η ευρύτερη υποδοµή της επιχείρησης για την υποστήριξη και 
εξέλιξη της τεχνολογίας που προτείνει να εφαρµόσει. Σαφής και συνοπτική 
παρουσίαση. 
 
Β.3. Υποδοµή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 
 
Κρίνεται σκόπιµη η ύπαρξη οργανωµένου τµήµατος έρευνας και ανάπτυξης ικανού 
να εκτελέσει προγράµµατα εφαρµοσµένης και τεχνολογικής (ή και βασικής) έρευνας 
µε στόχο τη βελτίωση των παραγοµένων προϊόντων και τη σχεδίαση νέων. 
 
Β.4. Μονάδα δοκιµών και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας. 
 
Εξετάζεται ο βαθµός ανάπτυξης ελέγχου ποιότητας στα διάφορα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας και η εφαρµογή συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας 
στην παραγωγική διαδικασία και στα τελικά προϊόντα. 
 
Β.5. Συµφωνητικά ή συµβάσεις µεταφοράς τεχνολογίας. 
 
Β.5.1 Ένταση, µορφές και κόστος συνεργασίας µε ανάλογες επιχειρήσεις, στην 
περίπτωση που ο επενδυτής προµηθεύεται την τεχνολογία από τρίτο, Έλληνα ή ξένο 
προµηθευτή. Αξιολογείται η επάρκεια των συµφωνιών τεχνολογικής συνεργασίας µε 
τον συγκεκριµένο προµηθευτή και των στοιχείων της επιχειρηµατικής του ταυτότητας. 
 
Β.5.2 Στην περίπτωση που υπάρχουν διπλώµατα ευρεσιτεχνίας του επενδυτή ή 
άδειες αποκλειστικής χρήσης της τεχνογνωσίας, χρειάζεται να εκτιµηθεί η 
χρησιµότητά τους στην παραγωγή του συγκεκριµένου προϊόντος. Λαµβάνεται υπόψη 
και η αξιοποίηση για την παραγωγή του προϊόντος, αποτελεσµάτων έρευνας στην 
οποία συµµετείχε ο επενδυτής ή αποτελεσµάτων έρευνας άλλων φορέων που 
µπορούν να ενσωµατωθούν στο προϊόν που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά 
προηγµένης τεχνολογίας. 
 
Στην περίπτωση που κρίνεται ότι συµφωνητικά ή συµβάσεις µεταφοράς τεχνολογίας 
δεν απαιτούνται, αυτό πρέπει να τεκµηριώνεται επαρκώς από τον επενδυτή.  
 

 
ΟΜΑ∆Α Γ 

 
Εµπορική αποδοχή και τεχνολογικός κίνδυνος του προϊόντος. 
 
Γ.1. Βαθµός εξασφάλισης πώλησης, διάθεσης ή χρήσης του προϊόντος. 
 
Γ.1.1. Έρευνα αγοράς ή/ και επαρκής τεκµηρίωση αναγκαιότητας χρήσης.  
Γ.1.2. Εξασφάλιση προσυµφώνων συνεργασιών, και/ ή τεκµηρίωση δυνατοτήτων 
χρήσης ή διάθεσης ή  διανοµής των προϊόντων.  
 
Γ.2. Προοπτική αποδοχής του προϊόντος. 
 
Γ.2.1. Εξετάζεται ο βαθµός διεισδυτικότητας του προϊόντος στην ελληνική αγορά. 
Γ.2.2. Εξετάζεται ο βαθµός διεισδυτικότητας του προϊόντος στη διεθνή αγορά.  
 
 
Γ.3. Εκτίµηση τεχνολογικού κινδύνου και τεχνολογικής αβεβαιότητας   
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Εξετάζεται ο βαθµός του τεχνολογικού κινδύνου και της τεχνολογικής αβεβαιότητας 
της τεχνολογίας ή τεχνολογιών που θα χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή του 
προτεινόµενου προϊόντος υπό την έννοια ότι όσο πιο πολυσύνθετη είναι µια 
τεχνολογία (υψηλής έντασης) και όσο µεγαλύτερη υποστήριξη απαιτεί για την 
δηµιουργία αποτελεσµάτων τόσο υψηλότερος είναι ο βαθµός του ενεχόµενου 
τεχνολογικού κινδύνου και τεχνολογικής αβεβαιότητας. 
Ως τεχνολογίες υψηλής έντασης νοούνται τεχνολογίες ή «οικογένειες» τεχνολογιών οι 
οποίες, για να δώσουν εµπορεύσιµο αποτέλεσµα, προϋποθέτουν υψηλό βαθµό 
συσσωρευµένης εµπειρίας και τεχνογνωσίας, καθώς και την ανάγκη διαρκούς και 
υψηλού επιπέδου υποστήριξης από διαφορετικές τεχνικές, τεχνολογικές, 
εκπαιδευτικές και χρηµατοοικονοµικές υποδοµές. Αναλογικά ορίζονται και οι 
τεχνολογίες µεσαίας και χαµηλής έντασης.  
Α) Τεχνολογίες υψηλής έντασης - Υψηλός βαθµός τεχνολογικού κινδύνου και 
τεχνολογικής αβεβαιότητας. 
Β) Τεχνολογίες µεσαίας έντασης - Μεσαίος βαθµός τεχνολογικού κινδύνου και 
τεχνολογικής αβεβαιότητας. 
Γ) Τεχνολογίες χαµηλής έντασης - Χαµηλός βαθµός τεχνολογικού κινδύνου και 
τεχνολογικής αβεβαιότητας. 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Ορίζεται ως µέγιστη αθροιστική βαθµολογία όλων των κριτηρίων το εκατό (100)  και 
ως ελάχιστη το µηδέν (0). Η µέγιστη επιµέρους αθροιστική βαθµολογία ανά οµάδα 
κριτηρίων έχει ως εξής: οµάδα Α (40), οµάδα Β (30) και οµάδα Γ (30). 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
Α.1.  Μέγιστος βαθµός κριτηρίου  Α.1 = 10  
Νέα/ υψηλή: [10-8]  Σύγχρονη/ Μέτρια: [7-5] Παλαιά/ Μικρή: [4-0]   
                            
Α.2.   Μέγιστος βαθµός κριτηρίου  Α.2 = 8 
Περιορισµένη: [8-6]  ∆ιαδεδοµένη: [5-4]  Ευρεία: [3-0] 
             
Α.3.   Μέγιστος βαθµός κριτηρίου  Α.3 = 7 
Υψηλές:  [7-6]  Σηµαντικές: [5-4]  Μικρές/ Καθόλου: [3-0] 
              
Α.4. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου  Α.4 = 7 
Υψηλές:  [7-6]  Σηµαντικές: [5-4]  Μικρές/ Καθόλου: [3-0]  
                                 
Α.5. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου  Α.5 = 8 
Σηµαντικό: [8-6]  Μέτριο: [5-4]  Αµελητέο: [3-0] 
     

ΟΜΑ∆Α Β 
Β.1. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Β.1 = 8  
Σηµαντική: 8  Ικανοποιητική: 5  Ανεπαρκής: 0 
 
Β.2. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Β.2 = 5 
Πλήρης: 5                            Ικανοποιητική: 3  Ανεπαρκής: 0 
                                 
Β.3. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Β.3 = 6 
Σύγχρονη: 6      Υποτυπώδης: 3 ∆εν υπάρχει: 0  
 
Β.4. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Β.4 = 6 
Πλήρης: 6   Υποτυπώδης: 3  ∆εν υπάρχει: 0 
  
Β.5. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Β.5 = 5 
- Υποκριτήριο Β.5.1: ΝΑΙ: 3    ΟΧΙ: 0  ∆εν  απαιτούνται: 2    
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- Υποκριτήριο Β.5.2: ΝΑΙ: 2    ΟΧΙ: 0  ∆εν απαιτούνται:1   
      

ΟΜΑ∆Α Γ 
 
Γ.1. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Γ.1 = 10 
- Υποκριτήριο Γ.1.1:   Πλήρης: 5 Ικανοποιητική: 3    Ανεπαρκής: 0 
- Υποκριτήριο Γ.1.2:   Πλήρης: 5 Ικανοποιητική:3     Ανεπαρκής: 0        
 
Γ.2. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Γ.2 = 10 
- Υποκριτήριο Γ.2.1:   Υψηλός: 4      Μέτριος: 2     Χαµηλός: 0 
- Υποκριτήριο Γ.2.1:   Υψηλός: 6                 Μέτριος: 4     Χαµηλός: 2 
   
Γ.3. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Γ.3 = 10 
Υψηλός: [10-7]  Μέτριος: [6-5]  Χαµηλός:[4-0] 

 
Άρθρο 2 

 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
Κριτήρια χαρακτηρισµού υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας και 
βαθµολόγησή τους. 
 
1. Για την περίπτωση των υπηρεσιών, «παραγωγική διαδικασία» θεωρείται η 
διαδικασία κατά την οποία γίνεται χρήση τεχνολογίας, µηχανηµάτων, υποδοµών και 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, µε σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή των 
υπηρεσιών. 
 
2. Για τον χαρακτηρισµό υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, των 
επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα κίνητρα του Ν.3299/2004, λαµβάνονται 
υπόψη οι ακόλουθες οµάδες κριτηρίων:  
 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
 
Χαρακτηριστικά τεχνολογίας που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας. 
 
Α.1. Ηλικία της τεχνολογίας 
 
Εξέλιξη, µέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, της τεχνολογίας της υπηρεσίας που 
παρέχεται σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο και συσχέτιση της τεχνολογίας που 
αναφέρεται στο επενδυτικό σχέδιο µε τις πρόσφατες επιστηµονικές ή τεχνολογικές 
εξελίξεις του κλάδου. Αξιολόγηση των περιθωρίων για περαιτέρω εξέλιξη της 
υπηρεσίας. 
 
Α.2. Τεκµηρίωση επιλογής της συγκεκριµένης τεχνολογίας για την παροχή της 
υπηρεσίας στην περίπτωση ύπαρξης εναλλακτικών τεχνολογιών (πλεονεκτήµατα, 
µειονεκτήµατα, σκοπιµότητα, κ.λπ.) 
 
Α.3. ∆ηµιουργία συγκριτικού τεχνολογικού πλεονεκτήµατος της υπηρεσίας. 
 
Ύπαρξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της υπηρεσίας απέναντι σε άλλες 
ανταγωνιστικές, στην ελληνική και διεθνή αγορά. 
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Στα πλαίσια αυτού του κριτηρίου αξιολογείται αυτή καθ' αυτή η παρεχόµενη 
υπηρεσία. Για το χαρακτηρισµό της ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας 
συνεκτιµώνται τα συστατικά στοιχεία και οι χρήσεις της, µέσα από τα οποία πρέπει 
σαφώς να προκύπτει η ουσιαστική συµβολή της στην προώθηση του τοµέα στον 
οποίο παρέχεται η συγκεκριµένη υπηρεσία και να αποδεικνύεται το τεχνολογικό 
συγκριτικό πλεονέκτηµα της υπηρεσίας. 
 
Α.4. Απαιτήσεις ειδικού εξοπλισµού προηγµένης τεχνολογίας. 
 
Η µέθοδος παροχής της υπηρεσίας και ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί 
λαµβάνονται υπόψη στην έκταση που επηρεάζουν το κόστος και την ποιότητα της 
υπηρεσίας. Θεωρείται ότι εξαιρετικά σύγχρονες µέθοδοι βελτιώνουν και 
σταθεροποιούν την ποιότητα και αναβαθµίζουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες.  
 

 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
 
Απαιτήσεις υποδοµής για αφοµοίωση και εξέλιξη της τεχνολογίας από την 
επιχείρηση. Οργάνωση της επιχείρησης για την αντιµετώπιση της τεχνολογικής 
εξέλιξης. Ικανότητα της επιχείρησης να υλοποιήσει την επένδυση. 
 
Β.1. Απασχόληση εξειδικευµένου επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού. 
 
Βαθµός υπάρχουσας και προβλεπόµενης στελέχωσης της επιχείρησης µε 
εξειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό (µε µεταπτυχιακές σπουδές ή 
εξειδικευµένη βιοµηχανική εµπειρία) και κατανοµή του στις διάφορες δραστηριότητες. 
Ποσοστό του εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού στο σύνολο του 
απασχολούµενου προσωπικού. Από τα στοιχεία της επένδυσης πρέπει να 
προκύπτει ότι ο φορέας της επένδυσης ή στελέχη του έχουν εµπειρία στην 
συγκεκριµένη ή άλλη σχετική τεχνολογία, σε επαγγελµατικό ή ερευνητικό επίπεδο. 
 
Β.2. Οργάνωση της επιχείρησης, υποδοµή και υλικοτεχνικά µέσα.   
 
Λαµβάνεται υπόψη η ευρύτερη υποδοµή της επιχείρησης για την υποστήριξη και 
εξέλιξη της τεχνολογίας που προτείνει να εφαρµόσει. Σαφής και συνοπτική 
παρουσίαση. 
 
Β.3. Υποδοµή έρευνας, ανάπτυξης και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας. 
 
Κρίνεται σκόπιµη η ύπαρξη οργανωµένου τµήµατος έρευνας και ανάπτυξης ικανού 
να εκτελέσει προγράµµατα εφαρµοσµένης και τεχνολογικής (ή και βασικής) έρευνας 
µε στόχο τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Επιπλέον, εξετάζεται η 
διασφάλιση ποιότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας και στην περίπτωση που 
απαιτείται η υιοθέτηση προτύπων από εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς. 
 
Β.4. Συµφωνητικά ή συµβάσεις µεταφοράς τεχνολογίας ή αποκλειστικής διάθεσης. 
 
Β.4.1 Ένταση, µορφές και κόστος συνεργασίας µε ανάλογες επιχειρήσεις, στην 
περίπτωση που ο επενδυτής προµηθεύεται την τεχνολογία από τρίτο, Έλληνα ή ξένο 
προµηθευτή. Αξιολογείται η επάρκεια των συµφωνιών τεχνικής συνεργασίας µε τον 
συγκεκριµένο προµηθευτή και των στοιχείων της επιχειρηµατικής του ταυτότητας. 
 
Β.4.2 Στην περίπτωση που υπάρχουν διπλώµατα ευρεσιτεχνίας του επενδυτή, 
χρειάζεται να εκτιµηθεί η χρησιµότητά τους στην παροχή της συγκεκριµένης 
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υπηρεσίας. Λαµβάνεται υπόψη και η αξιοποίηση για την παροχή της υπηρεσίας 
αποτελεσµάτων έρευνας στην οποία συµµετείχε ο επενδυτής ή αποτελεσµάτων 
έρευνας άλλων φορέων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον επενδυτή.  
Στην περίπτωση που κρίνεται ότι συµφωνητικά ή συµβάσεις µεταφοράς τεχνολογίας 
ή αποκλειστικής διάθεσης δεν απαιτούνται, αυτό πρέπει να τεκµηριώνεται επαρκώς 
από τον επενδυτή. 
 
Β.5. Αξιοποίηση υπαρχόντων υποδοµών (ιδιωτικών/ εθνικών). Συνεκτιµάται η 
ύπαρξη άλλων επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο ικανών να υποστηρίξουν τις 
προτεινόµενες τεχνολογίες. 
 
 

ΟΜΑ∆Α Γ 
 
Εµπορική αποδοχή και τεχνολογικός κίνδυνος της υπηρεσίας. 
 
Γ.1. Βαθµός εξασφάλισης πώλησης, διάθεσης ή χρήσης της υπηρεσίας. 
 
Γ.1.1. Έρευνα αγοράς συνοδευόµενη από επαρκή τεκµηρίωση αναγκαιότητας 
χρήσης.  
Γ.1.2. Εξασφάλιση προσυµφώνων συνεργασιών, και/ ή τεκµηρίωση δυνατοτήτων  
χρήσης ή διάθεσης, ή  διανοµής των υπηρεσιών.  
 
Γ.2. Προοπτική αποδοχής της παρεχόµενης υπηρεσίας. 
 
Γ.2.1. Εξετάζεται ο βαθµός αναγκαιότητας της υπηρεσίας στην ελληνική αγορά. 
Γ.2.2. Εξετάζεται ο βαθµός διεισδυτικότητας της υπηρεσίας στη διεθνή αγορά. 
 
Γ.3. Τεχνολογική αβεβαιότητα της αποδοχής της υπηρεσίας στην αγορά. 
 
Εξετάζεται ο βαθµός εξειδίκευσης και η πρόβλεψη διεύρυνσης της αγοράς της 
υπηρεσίας. 
 
Γ.4 Τεχνολογικός κίνδυνος για την επιτυχία των στόχων του επενδυτικού σχεδίου. 
 
Εξετάζεται η φύση και η ένταση των κινδύνων που απορρέουν από την παροχή των 
προτεινόµενων υπηρεσιών. 
 
 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
Ορίζεται ως µέγιστη αθροιστική βαθµολογία όλων των κριτηρίων το εκατό (100)  και 
ως ελάχιστη το µηδέν (0). Η µέγιστη επιµέρους αθροιστική βαθµολογία ανά οµάδα 
κριτηρίων έχει ως εξής: οµάδα Α (40), οµάδα Β (30) και οµάδα Γ (30). 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

 
Α.1. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Α.1 = 12   
Νέα/ Υψηλή: [12-9] Σύγχρονη/ Μέτρια: [8-6]   Παλαιά/ Μικρή: [5-0]   
                                
Α.2. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Α.2 = 10 
Πλήρης: [10-8]           Περιορισµένη: [7-5]    Ανεπαρκής: [4-0] 
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Α.3. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Α.3 = 10 
Σηµαντικό: [10-8]  Μέτριο: [7-5]      Αµελητέο: [4-0] 
             
Α.4. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Α.4 = 8 
Υψηλές: [8-6]  Σηµαντικές: [5-4]  Μικρές/ Καθόλου: [3-0]  
                            
 

ΟΜΑ∆Α Β 
 
Β.1. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Β.1 = 6 
Σηµαντική: 6   Ικανοποιητική: 3  Ανεπαρκής: 0 
            
Β.2. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Β.2 = 6 
Πλήρης: 6  Ικανοποιητική: 3  Ανεπαρκής: 0 
           
Β. 3. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Β.3 = 6 
Σύγχρονη: 6   Υποτυπώδης: 3  ∆εν υπάρχει: 0   
                 
Β.4. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Β.4 = 6 
- Υποκριτήριο Β.4.1:  ΝΑΙ: 3  ΟΧΙ: 0  ∆εν απαιτούνται: 2      
- Υποκριτήριο Β.4.2:  ΝΑΙ: 3  ΟΧΙ: 0  ∆εν απαιτούνται: 2    
      
Β.5. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Β.5 = 6 
Μεγάλη: [6-5]        Ικανοποιητική: [4-3]      Μικρή/ Καθόλου: [2-0]     ∆εν απαιτείται 2  
   
 

ΟΜΑ∆Α Γ 
 
Γ.1 Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Γ.1 = 8 
- Υποκριτήριο Γ.1.1:  Πλήρης: 4 Ικανοποιητική: 2      Ανεπαρκής: 0             
- Υποκριτήριο Γ.1.2:  Πλήρης: 4 Ικανοποιητική: 2     Ανεπαρκής: 0 
 
Γ.2. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Γ.1 = 8 
- Υποκριτήριο Γ.2.1:   Υψηλός: 4 Μέτριος : 2 Χαµηλός: 0  
- Υποκριτήριο Γ.2.1:   Υψηλός: 4 Μέτριος : 2 Χαµηλός: 0   
 
Γ.3 Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Γ.1 = 7 
Σηµαντική: 7   Μέτρια: 5         Αµελητέα: 0 
  
Γ.4. Μέγιστος βαθµός κριτηρίου   Γ.1 = 7 
Σηµαντικός: 7   Μέτριος: 3      Αµελητέος: 0 
  
 
 

Άρθρο 3 
 
Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών των άρθρων 1 
και 2 της παρούσας που εµπίπτουν στις κάτωθι οριζόµενες θεµατικές περιοχές και 
χαρακτηρίζονται βάσει των ανωτέρω αναφερόµενων κριτηρίων ως επενδυτικά σχέδια 
παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, 
λαµβάνουν µία θετική προσαύξηση επί της συνολικής (αθροιστικής) βαθµολογίας 
τους, η οποία ισούται µε το 10% της µέγιστης αθροιστικής βαθµολογίας (δέκα (10) 
µονάδες). Σε σχέση µε την βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων η προσαύξηση αυτή 
κατανέµεται ως εξής: έξι (6) µονάδες στην πρώτη οµάδα κριτηρίων (οµάδα Α) και 
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τέσσερις µονάδες (4) στην τρίτη οµάδα κριτηρίων (οµάδα Γ). Αυτές οι θεµατικές 
περιοχές είναι:  
 
• Παραγωγή και µεταποίηση προηγµένων προϊόντων και εφαρµογών για τον 

τοµέα της υγείας. Παραγωγή φαρµάκων και σκευασµάτων βιολογικής βάσης.  
• Ανάπτυξη και διάθεση προηγµένων διαγνωστικών µεθόδων για ιατρικές ή 

τεχνολογικές/ τεχνικές εφαρµογές 
• Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρµογών βιοϊατρικής, βιο-

πληροφορικής, βιο-µιµητικής, βιοεπεξεργασίας (bioprocessing) καθώς και 
αγροβιολογίας µε στόχο την παραγωγή προϊόντων βιολογικής βάσης και 
συναφών σκευασµάτων.  

• Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρµογών ευφυών συστηµάτων και 
ροµποτικής, µικροηλεκτρονικής, νανοτεχνολογίας και µικρο-µηχανικής.  

• Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρµογών οπτικών ινών και φωτονικών 
ή προηγµένων οπτικών συστηµάτων.  

• Παραγωγή προϊόντων και επενδύσεις εφαρµογών τηλεµατικής σε έξυπνα 
συστήµατα µεταφορών, στον κλάδο της υγείας, σε διαχείριση ενέργειας και 
υδάτων.  

• Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις σε προηγµένα ή νέα υλικά για 
ενεργειακές, ιατρικές (βιοϋλικά), περιβαλλοντικές και αντισεισµικές εφαρµογές 
πλην των εξαιρέσεων των προϊόντων χαλυβουργίας και των συνθετικών ινών 
όπως ορίζονται στα σχετικά παραρτήµατα του Πολυτοµεακού Πλαισίου για τις 
περιφερειακές ενισχύσεις της Ε.Ε..    

• Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις υβριδικών ενεργειακών εφαρµογών.  
 
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 
δύναται να επαναπροσδιορίζονται, να απαλείφονται ή να προστίθενται νέες θεµατικές 
περιοχές στις ανωτέρω οριζόµενες.   
 
Για να χαρακτηριστεί ένα επενδυτικό σχέδιο ως επενδυτικό σχέδιο παραγωγής 
προϊόντος ή παροχής υπηρεσίας εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, θα πρέπει να 
συγκεντρώνει συνολική αθροιστική βαθµολογία από όλες τις οµάδες κριτηρίων, ίση ή 
µεγαλύτερη του 50. Επιπλέον, θα πρέπει για την πρώτη οµάδα κριτηρίων (οµάδα Α) 
να συγκεντρώνει βαθµολογία ίση ή µεγαλύτερη του 18 και για τη δεύτερη και τρίτη 
οµάδα κριτηρίων (οµάδα Β και Γ) ίση ή µεγαλύτερη του 13,5 αντίστοιχα. 
 
Η Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
µπορεί να τροποποιεί θετικά ή αρνητικά την συνολική αθροιστική βαθµολογία µέχρι 
ποσοστού (10%).   
 
 

Άρθρο 4  
 
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΝΕΩΝ 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις Ν.3299/2004, ως νέα προϊόντα θεωρούνται αυτά που κατά 
την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος, δεν παράγονται 
από άλλες παραγωγικές µονάδες της χώρας αυτούσια ή παραλλαγµένα. 
 
Κριτήρια χαρακτηρισµού προϊόντων ως νέων 
 
Προκειµένου το προϊόν (ή τα προϊόντα) κάθε εξεταζόµενου επενδυτικού σχεδίου να 
χαρακτηριστεί ως νέο είτε αυτό είναι ενδιάµεσο και χρησιµοποιείται για την 
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παραγωγή άλλων προϊόντων είτε καταλήγει στον τελικό καταναλωτή, πρέπει να 
πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
1. ∆ιακρίβωση ότι το εξεταζόµενο προϊόν δεν παράγεται κατά την περίοδο υποβολής 
της αίτησης και εξέτασης στην Ελλάδα αυτούσιο. 
 
∆ιερευνάται η ύπαρξη ή µη εγκαταστηµένων και λειτουργουσών στην Ελλάδα 
παραγωγικών µονάδων που παράγουν το συγκεκριµένο προϊόν. Σ' αυτά τα πλαίσια 
διερευνώνται τα προϊόντα που παράγονται από άλλες παραγωγικές µονάδες της 
χώρας τα οποία εµφανίζουν οµοιότητες µε το εξεταζόµενο προϊόν σε οποιοδήποτε 
επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, οι επενδυτές υποχρεούνται να έχουν πραγµατοποιήσει 
εµπεριστατωµένη έρευνα αγοράς και να παραθέτουν στην οικονοµοτεχνική τους 
µελέτη, πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για όλες τις παραγωγικές αυτές µονάδες 
καθώς και για τα προϊόντα που αυτές παράγουν (επωνυµία, διεύθυνση, περιγραφή 
παραγόµενων προϊόντων, περιγραφή των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους, 
διαφορές µε το προτεινόµενο προς παραγωγή προϊόν κ.λπ.). Η µη παράθεση από 
τον επενδυτή, των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών για τις επιχειρήσεις αυτές ή η 
παράθεση ουσιωδώς ελλιπών στοιχείων, συνεπάγεται την µη εξέταση του αιτήµατος 
από την Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων του ΥΠ.ΑΝ. για 
χαρακτηρισµό του προϊόντος ως νέου. Ο επενδυτής επιπροσθέτως µπορεί να 
υποβάλλει στο φάκελο της επένδυσης του, βεβαιώσεις του Συνδέσµου Ελληνικών 
Βιοµηχανιών και των λοιπών κλαδικών φορέων και Επιµελητηρίων Πανελλαδικής 
Εµβέλειας, µε τις οποίες βεβαιώνεται ότι το εξεταζόµενο προϊόν δεν παράγεται στην 
Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις αυτές λαµβάνονται υπόψη ως ενισχυτικό στοιχείο στη 
διερεύνηση - διακρίβωση από την Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων 
της µη παραγωγής του προϊόντος στην Ελλάδα. Σε καµία όµως περίπτωση η 
υποβολή των βεβαιώσεων αυτών δεν υποκαθιστά την εξέταση του παρόντος 
κριτηρίου από την Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων. 
 
Στα πλαίσια του κριτηρίου αυτού, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως νέα, 
προϊόντα των οποίων η παραγωγή - πώληση αποσκοπεί γενικώς α) στην κάλυψη 
αποκλειστικά αισθητικών αναγκών (διακόσµηση κ.λπ.) και β) στην κάλυψη αναγκών 
διατροφής (τρόφιµα - ποτά) - ένδυσης (έτοιµα ενδύµατα) - υπόδησης - επίπλωσης. 
 
2. ∆ιακρίβωση ότι το εξεταζόµενο προϊόν δεν παράγεται κατά την περίοδο υποβολής 
της αίτησης και εξέτασης στην Ελλάδα παραλλαγµένο. 
 
Στα πλαίσια αυτού του κριτηρίου δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν ως νέα, 
προϊόντα τα οποία καλύπτουν ίδιες κατά βάση ή συναφείς λειτουργικές ανάγκες µε 
άλλα ήδη παραγόµενα στην Ελλάδα και διαφέρουν από αυτά µόνο όσον αφορά τον 
σχεδιασµό (DESIGN). Επίσης δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται ως νέα, 
προϊόντα των οποίων οι ποιοτικές µεταβολές - βελτιώσεις σε σχέση µε άλλα ήδη 
παραγόµενα στην Ελλάδα δεν είναι ουσιαστικές και οι οποίες δεν προσδίδουν σ' 
αυτά ιδιότητες τέτοιες µέσω των οποίων να καλύπτονται αυτοτελώς νέες ή πρόσθετες 
ουσιαστικές ανάγκες ή χρήσεις.  
Και για την εφαρµογή του κριτηρίου αυτού ισχύουν επίσης τα οριζόµενα στο δεύτερο 
και τρίτο εδάφιο του προηγούµενου κριτηρίου. Βάσει των παρατιθέµενων από τον 
επενδυτή αναλυτικών αυτών στοιχείων και πληροφοριών για τις λοιπές επιχειρήσεις 
που παράγουν προϊόντα που εµφανίζουν οµοιότητες σ' οποιοδήποτε επίπεδο µε το 
προτεινόµενο, και τη διερεύνηση που γίνεται κατά την αξιολόγηση του θέµατος από 
την Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων, εκτιµάται αν το προτεινόµενο 
ως νέο προϊόν, παράγεται ή όχι στην Ελλάδα παραλλαγµένο. 
 
3. Προστιθέµενη αξία παραγωγικής διαδικασίας. 
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Εξετάζεται ο βαθµός µεταποίησης που περιέχεται στην προτεινόµενη παραγωγική 
διαδικασία. Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν ως νέο πρέπει αυτό να προκύπτει από 
µεταποίηση Α υλών και λοιπών υλικών. Προϊόντα που προκύπτουν από 
συναρµολόγηση εξαρτηµάτων, τµηµάτων κ.λπ. ετοίµων υλικών που είτε εισάγονται 
είτε παράγονται εγχωρίως, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως νέα. 
 
4. Τεκµηρίωση του τρόπου ανάπτυξης του προτεινόµενου προϊόντος και της 
δυνατότητας παραγωγής απ' τον φορέα της επένδυσης. 
 
Στις περιπτώσεις που λόγω της φύσης του προτεινόµενου προϊόντος δεν απαιτείται 
αυτό να έχει προκύψει από συγκεκριµένη έρευνα και ανάπτυξη, πρέπει ο επενδυτής 
στο φάκελο της επένδυσης να υποβάλλει εµπεριστατωµένη προς τούτο ανάλυση και 
πλήρη στοιχεία. 
 
Στις περιπτώσεις που το προϊόν έχει προκύψει από έρευνα και ανάπτυξη, πρέπει να 
τεκµηριώνεται ότι: 
 
α) αυτό έχει προκύψει από ανάπτυξη που έγινε από τον φορέα της επένδυσης ή 
ανάπτυξη στην οποία αυτός συµµετείχε και µπορεί να αξιοποιηθεί από αυτόν. Στα 
πλαίσια αυτά εξετάζεται η επάρκεια των παρατιθέµενων από τον επενδυτή στοιχείων 
για την έρευνα και ανάπτυξη που έχει γίνει, την υποδοµή που χρησιµοποιήθηκε γι' 
αυτή και τα τυχόν κατοχυρωµένα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή 
 
β) αυτό έχει προκύψει από ανάπτυξη άλλων φορέων. Στα πλαίσια αυτά εξετάζεται η 
επάρκεια των παρατιθέµενων από τον επενδυτή σχετικών στοιχείων. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις πρέπει να τεκµηριώνεται η δυνατότητα παροχής της άδειας παραγωγής 
του προϊόντος τουλάχιστον για µια 5ετία, βάσει συµφωνιών ή προσυµφωνιών µε τον 
νόµιµο κάτοχο - δικαιούχο της ανάπτυξης και παραγωγής του προϊόντος που θα 
περιλαµβάνονται στον υποβαλλόµενο φάκελο. 
 
5. Εξειδικευµένος εξοπλισµός παραγωγής - επάρκειά του για την παραγωγή του 
προτεινόµενου προϊόντος. 
 
Εξετάζεται η καταλληλότητα του προτεινόµενου συστήµατος του εξοπλισµού 
παραγωγής και η επάρκειά του για την παραγωγή του προϊόντος. Επενδυτικά σχέδια 
που κρίνεται ότι δεν περιλαµβάνουν κατάλληλο, πλήρη και επαρκή για την παραγωγή 
του συγκεκριµένου προϊόντος εξοπλισµό, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως 
επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέου προϊόντος. 
 
6. Χρησιµοποίηση του προτεινόµενου εξοπλισµού παραγωγής για την παραγωγή 
αποκλειστικά του νέου προϊόντος. 
 
Για να χαρακτηριστεί ένα επενδυτικό σχέδιο στο σύνολό του ως επενδυτικό σχέδιο 
παραγωγής νέου προϊόντος, πρέπει µε τον προτεινόµενο εξοπλισµό παραγωγής να 
τεκµαίρεται και να προγραµµατίζεται η παραγωγή αποκλειστικά του προϊόντος αυτού. 
Στα πλαίσια πλήρωσης και εφαρµογής του κριτηρίου αυτού, θα τίθεται σχετικός όρος 
σε κάθε εκδιδόµενη γνωµοδότηση της Ειδικής Γνωµοδοτικής Επιτροπή 
Εµπειρογνωµόνων για χαρακτηρισµό επενδυτικού σχεδίου ως επένδυσης 
παραγωγής νέου προϊόντος, ο οποίος θα αποτελεί ταυτόχρονα και δέσµευση του 
επενδυτή για την παροχή των κινήτρων του Ν.3299/2004. 
 
Σε περιπτώσεις όπου µε την προτεινόµενη επένδυση προγραµµατίζεται η παραγωγή 
εν µέρει του νέου προϊόντος και εν µέρει παραγόµενων ήδη προϊόντων, το 
επενδυτικό σχέδιο δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί, στο σύνολό του, ως 
επενδυτικό σχέδιο παραγωγής νέου προϊόντος. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις 
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που παρ' όλο ότι σύµφωνα µε την υποβληθείσα οικονοµοτεχνική µελέτη προβλέπεται 
η παραγωγή αποκλειστικά του νέου προϊόντος, από την Ειδική Γνωµοδοτική 
Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων αιτιολογηµένα εκτιµάται ότι µε την επένδυση θα 
παραχθούν παράλληλα µε αυτό και άλλα προϊόντα, ήδη παραγόµενα στην Ελλάδα. 
Η αιτιολογηµένη εκτίµηση της Επιτροπής πρέπει στην περίπτωση αυτή να στηρίζεται 
σε ανάλυση των συνθηκών της αγοράς στην οποία απευθύνεται το νέο αυτό προϊόν. 
 
Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου, στη γνωµοδότηση της Ειδικής 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων καθορίζεται το ποσοστό του 
επενδυτικού σχεδίου (σε αξία) που αφορά στην παραγωγή του νέου προϊόντος επί 
του οποίου εφαρµόζονται τα σχετικά κίνητρα του Ν. 3299/2004. 
 
 

Άρθρο 5  
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΝΕΩΝ 

 
Οριοθετήσεις: 
 
1. Για τις ανάγκες εφαρµογής του Ν.3299/2004, ως νέες υπηρεσίες θεωρούνται αυτές 
που κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, δεν 
παρέχονταν από άλλους παροχείς υπηρεσιών  αυτούσιες ή παραλλαγµένες.  
 
2. Για την περίπτωση των υπηρεσιών, «παραγωγική διαδικασία» θεωρείται η 
διαδικασία κατά την οποία γίνεται χρήση τεχνολογίας, µηχανηµάτων, υποδοµών και 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, µε σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή των 
υπηρεσιών. 
 
3. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως νέες υπηρεσίες µπορούν να χαρακτηρισθούν 
µόνο αυτές που για την «παραγωγική διαδικασία» και παροχή τους είναι απαραίτητη 
η χρήση τεχνολογίας, µηχανηµάτων, υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού. 
 
Κριτήρια χαρακτηρισµού υπηρεσιών ως νέων: 
 
Προκειµένου η υπηρεσία (ή οι υπηρεσίες) κάθε εξεταζόµενου επενδυτικού σχεδίου να 
χαρακτηριστεί ως νέα είτε αυτή είναι υπηρεσία υποστήριξης και χρησιµοποιείται 
ενδιάµεσα για την παροχή άλλων υπηρεσιών ή την υποστήριξη παραγωγής 
προϊόντων είτε παρέχεται άµεσα στον τελικό χρήστη, πρέπει να πληρούνται τα 
ακόλουθα κριτήρια: 
 
1. ∆ιακρίβωση ότι η εξεταζόµενη υπηρεσία δεν παρέχεται κατά την περίοδο 
υποβολής της αίτησης και εξέτασής της στην Ελλάδα αυτούσια. 
 
∆ιερευνάται η ύπαρξη ή µη εγκαταστηµένων και εν ενεργεία στην Ελλάδα πάροχων 
υπηρεσιών που παρέχουν την συγκεκριµένη υπηρεσία. Σ' αυτά τα πλαίσια 
διερευνώνται οι υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους πάροχους υπηρεσιών  εντός 
των γεωγραφικών και χωρικών ορίων της χώρας οι οποίες εµφανίζουν οµοιότητες µε 
τις εξεταζόµενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, οι 
επενδυτές υποχρεούνται να έχουν πραγµατοποιήσει εµπεριστατωµένη έρευνα 
αγοράς και να παραθέτουν στην οικονοµοτεχνική τους µελέτη, πλήρη στοιχεία και 
πληροφορίες για όλους του σχετικούς πάροχους υπηρεσιών καθώς και για τις 
υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν (επωνυµία, διεύθυνση, περιγραφή υπηρεσιών, 
περιγραφή των χαρακτηριστικών τους, διαφορές µε τις προτεινόµενες νέες υπηρεσίες 
κ.λπ.). Η µη παράθεση από τον επενδυτή, των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών 
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για τις επιχειρήσεις αυτές ή η παράθεση ουσιωδώς ελλιπών στοιχείων, συνεπάγεται 
την µη εξέταση του αιτήµατος από την Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή 
Εµπειρογνωµόνων του ΥΠ.ΑΝ. για χαρακτηρισµό της υπηρεσίας ως νέας. Ο 
επενδυτής επιπροσθέτως µπορεί να υποβάλλει στο φάκελο της επένδυσης του, 
βεβαιώσεις αρµόδιων κλαδικών φορέων, επαγγελµατικών οργανώσεων και 
Επιµελητηρίων Πανελλαδικής Εµβέλειας, µε τις οποίες βεβαιώνεται ότι η εξεταζόµενη 
υπηρεσία δεν παρέχεται στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις αυτές λαµβάνονται υπόψη ως 
ενισχυτικό στοιχείο στη διερεύνηση - διακρίβωση από την Ειδική Γνωµοδοτική 
Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της µη παροχής της υπηρεσίας στην Ελλάδα. Σε καµία 
όµως περίπτωση η υποβολή των βεβαιώσεων αυτών δεν υποκαθιστά την εξέταση 
του παρόντος κριτηρίου από την Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων. 
 
2. ∆ιακρίβωση ότι η εξεταζόµενη υπηρεσία δεν παρέχεται κατά την περίοδο 
υποβολής της αίτησης και εξέτασης στην Ελλάδα παραλλαγµένη. 
 
Στα πλαίσια αυτού του κριτηρίου δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν ως νέες, 
υπηρεσίες οι οποίες απλά διαφοροποιούν ή καλύπτουν ίδιες κατά βάση ή συναφείς 
ανάγκες µε άλλες ήδη παρεχόµενες υπηρεσίες στην Ελλάδα και διαφέρουν από 
αυτές µόνο όσον αφορά τον σχεδιασµό ή την διαφοροποίηση ως προς τα 
χαρακτηριστικά της.   
 Επίσης δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται ως νέες, υπηρεσίες των οποίων οι 
ποιοτικές µεταβολές - βελτιώσεις σε σχέση µε τις ήδη παρεχόµενες στην Ελλάδα δεν 
είναι ουσιαστικές και οι οποίες δεν προσδίδουν σ' αυτές ιδιότητες τέτοιες µέσω των 
οποίων να καλύπτονται αυτοτελώς νέες ή πρόσθετες ουσιαστικές ανάγκες ή χρήσεις.  
Και για την εφαρµογή του κριτηρίου αυτού ισχύουν επίσης τα οριζόµενα στο δεύτερο 
και τρίτο εδάφιο του προηγούµενου κριτηρίου. Βάσει των παρατιθέµενων από τον 
επενδυτή αναλυτικών αυτών στοιχείων και πληροφοριών για τις λοιπές επιχειρήσεις 
που παρέχουν υπηρεσίες  που εµφανίζουν οµοιότητες σ' οποιοδήποτε επίπεδο µε 
την  προτεινόµενη (ες) και τη διερεύνηση που γίνεται κατά την αξιολόγηση του 
θέµατος από την Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων, εκτιµάται αν η 
προτεινόµενη ως νέα υπηρεσία(ες), παρέχεται ή όχι στην Ελλάδα παραλλαγµένη. 
 
3. Προστιθέµενη αξία της διαδικασίας για την «παραγωγή» και την παροχή της 
υπηρεσίας. 
 
Εξετάζεται η ύπαρξη επαρκούς τεκµηρίωσης της διαφοροποίησης των οικονοµικών 
χαρακτηριστικών της νέας υπηρεσίας(ών) ως προς την υπηρεσία(σιες) που στοχεύει 
να αντικαταστήσει ή στην περίπτωση εντελώς νέας υπηρεσίας ο αναµενόµενος 
κύκλος εργασιών που αναµένεται να δηµιουργήσει.  
 
4. Τεκµηρίωση του τρόπου ανάπτυξης της προτεινόµενης υπηρεσίας και της 
δυνατότητας παροχής απ' τον φορέα της επένδυσης. 
 
Στις περιπτώσεις που λόγω της φύσης της προτεινόµενης υπηρεσίας δεν απαιτείται 
αυτή να έχει προκύψει από συγκεκριµένη έρευνα και ανάπτυξη, πρέπει ο επενδυτής 
στο φάκελο της επένδυσης να υποβάλλει εµπεριστατωµένη προς τούτο ανάλυση και 
πλήρη στοιχεία. 
 
Στις περιπτώσεις που η νέα υπηρεσία έχει προκύψει από έρευνα και ανάπτυξη, 
πρέπει να τεκµηριώνεται ότι: 
 
α) αυτή έχει προκύψει από ανάπτυξη που έγινε από τον φορέα της επένδυσης ή 
ανάπτυξη στην οποία αυτός συµµετείχε και µπορεί να αξιοποιηθεί από αυτόν. Στα 
πλαίσια αυτά εξετάζεται η επάρκεια των παρατιθέµενων από τον επενδυτή στοιχείων 
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για την έρευνα και ανάπτυξη που έχει γίνει, την υποδοµή που χρησιµοποιήθηκε γι' 
αυτή και τα τυχόν κατοχυρωµένα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή 
 
β) αυτή έχει προκύψει από ανάπτυξη άλλων φορέων. Στα πλαίσια αυτά εξετάζεται η 
επάρκεια των παρατιθέµενων από τον επενδυτή σχετικών στοιχείων. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις πρέπει να τεκµηριώνεται η δυνατότητα διάθεσης ή αποκλειστικής 
διάθεσης της υπηρεσίας τουλάχιστον για µια 5ετία, βάσει συµφωνιών ή 
προσυµφωνιών µε τον νόµιµο κάτοχο - δικαιούχο της ανάπτυξης και διάθεσης της 
υπηρεσίας που θα περιλαµβάνονται στον υποβαλλόµενο φάκελο. 
 
5. Εξειδικευµένος εξοπλισµός «παραγωγής» και παροχής της υπηρεσίας - επάρκειά 
του για την παροχή της προτεινόµενης υπηρεσίας. 
 
Εξετάζεται η καταλληλότητα και η επάρκεια του προτεινόµενου συστήµατος του 
εξοπλισµού που απαιτείται για την «παραγωγή» και παροχή της υπηρεσίας. 
Επενδυτικά σχέδια που κρίνεται ότι δεν περιλαµβάνουν κατάλληλο, πλήρη και 
επαρκή εξοπλισµό για την «παραγωγή» και παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας, 
δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως επενδυτικά σχέδια νέων υπηρεσιών. 
 
6. Χρησιµοποίηση του προτεινόµενου εξοπλισµού για την «παραγωγή» και παροχή 
της νέας υπηρεσίας.  
 
∆εν είναι δυνατό να υπάρξει γενικός κανόνας ή γενικευµένα κριτήρια καθορισµού 
αποκλειστικής χρήσης εξοπλισµού για την «παραγωγή» και παροχή αποκλειστικά 
µίας και µόνο υπηρεσίας. Επίσης, δεν είναι δυνατό να υπάρξει γενικός κανόνας ή 
γενικευµένα κριτήρια καθορισµού του βαθµού ή του ποσοστού που χρησιµοποιείται ο 
προτεινόµενος εξοπλισµός για την παροχή νέων υπηρεσιών ή ταυτόχρονα και άλλων 
υπηρεσιών για κάθε νέα υπηρεσία. 
∆ιερευνάται εάν ο προτεινόµενος από το επενδυτικό σχέδιο εξοπλισµός για την 
«παραγωγή» και παροχή της νέας υπηρεσίας είναι συναφής και συµβατός µε την 
ικανοποίηση των προηγούµενων κριτηρίων. 
 
 

Άρθρο 6 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
 
Προκειµένου ένα επενδυτικό σχέδιο να χαρακτηριστεί ως επενδυτικό σχέδιο 
ανάπτυξης τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων πρέπει να ικανοποιούνται οι 
ακόλουθες προδιαγραφές και προϋποθέσεις: 
 
1) Για τις ανάγκες εφαρµογής του Ν.3299/2004, ως ανάπτυξη τεχνολογιών και 
βιοµηχανικών σχεδίων ορίζεται η ανάπτυξη και διάθεση τεχνογνωσίας υπό την 
µορφή οργανωµένης και κωδικοποιηµένης γνώσης (know-how) που αφορά 
βιοµηχανικές ή/ και παραγωγικές εφαρµογές µε σκοπό την ιδία χρήση ή και διάθεση 
της γνώσης αυτής. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:  
Α) Η γνώση αυτή να µπορεί άµεσα να αναπαραχθεί, εφαρµοστεί, χρησιµοποιηθεί.    
Β) Η ύπαρξη λεπτοµερών κατασκευαστικών ή βιοµηχανικών σχεδίων ή σχεδίων 
διεργασιών (αποτυπώσεων) καθώς και η σύνταξη και διάθεση λεπτοµερών 
εγχειριδίων εγκατάστασης, λειτουργίας, εκκίνησης και τερµατισµού λειτουργίας και 
συντήρησης.  
 
Προκειµένου τα επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης τεχνολογιών και βιοµηχανικών 
σχεδίων να χαρακτηριστούν ως τέτοια θα πρέπει να πληρούνται όλες οι  
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προϋποθέσεις που τίθενται µε τον ανωτέρω ορισµό καθώς και όλες οι λοιπές 
ακόλουθες προϋποθέσεις και προδιαγραφές: 
 
1) Ύπαρξη επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού µε εξειδικευµένες γνώσεις στο 
αντικείµενο για το οποίο γίνεται η ανάπτυξη, οργάνωση και κωδικοποίηση της 
τεχνογνωσίας, καθώς και προσωπικού ικανού για την εφαρµογή και υλοποίηση του 
αντικειµένου του επενδυτικού σχεδίου. Στο περιεχόµενο της οικονοµικοτεχνικής 
µελέτης θα πρέπει να περιέχονται τα βιογραφικά σηµειώµατα του αναγκαίου 
επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού στα οποία παρατίθενται στοιχεία για την 
επιστηµονική και τεχνική τους κατάρτιση,  τις εξειδικεύσεις τους και την εµπειρία τους 
ως προς το αντικείµενο του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου.  
 
2) Η οικονοµικοτεχνική µελέτη θα πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας και, όπου απαιτείται, περιβαλλοντικής διαχείρισης.  
 
3) Σε περίπτωση διάθεσης της τεχνολογίας και βιοµηχανικών σχεδίων απαιτείται 
επαρκής τεκµηρίωση για την πρόβλεψη τεχνικής υποστήριξης της παρεχόµενης 
υπηρεσίας για εύλογο χρονικό διάστηµα.   
 
Από το περιεχόµενο της οικονοµικοτεχνικής µελέτης θα πρέπει να τεκµαίρεται µε 
επάρκεια η ικανοποίηση των προαναφερθέντων προϋποθέσεων και προδιαγραφών.  
 
 
 

Άρθρο 7 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ, ∆ΑΣΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΙΧΘΫΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. 
 
Προκειµένου ένα επενδυτικό σχέδιο να χαρακτηριστεί ως επενδυτικό σχέδιο για τη 
δηµιουργία εργαστηρίων εφαρµοσµένης βιοµηχανικής, ενεργειακής, µεταλλευτικής, 
γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθϋοκαλλιεργητικής έρευνας, πρέπει να 
ικανοποιούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές και προϋποθέσεις: 
 
Α) Στελέχωση του εργαστηρίου.  
Εξετάζεται η απασχόληση επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού µε εξειδικευµένες 
γνώσεις στο αντικείµενο του εργαστηρίου, καθώς και προσωπικού µε ειδικά 
προσόντα και τεκµηριωµένη εµπειρία σε εργασίες του εργαστηρίου. Στο περιεχόµενο 
της οικονοµικοτεχνικής µελέτης θα πρέπει να περιέχονται τα βιογραφικά σηµειώµατα 
του αναγκαίου επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού στα οποία παρατίθενται 
στοιχεία για την επιστηµονική και τεχνική τους κατάρτιση,  τις εξειδικεύσεις τους και 
την εµπειρία τους ως προς το αντικείµενο του εργαστηρίου.  
 
Β) Ελάχιστες προϋποθέσεις υποδοµής και οργάνωσης των εργαστηρίων:  
Εξετάζεται εάν ο εργαστηριακός και ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός είναι:  

� Συναφής και συµβατός µε το προτεινόµενο αντικείµενο του επενδυτικού 
σχεδίου και του αντικειµένου του εργαστηρίου.  

� Εάν ο προτεινόµενος εξοπλισµός και λοιπές υποδοµές και εγκαταστάσεις 
είναι σύγχρονες σε σχέση µε το αντικείµενο των δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου και τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου(ων) 
στον οποίο δραστηριοποιείται το εργαστήριο.   

 
Γ) Λοιπές προϋποθέσεις.  
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Εξετάζεται:  
� Η τεκµηρίωση διασφάλισης ποιότητας και, όπου απαιτείται, η υιοθέτηση 

σύγχρονων προτύπων από εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς.  
� Εάν υφίσταται, η προγενέστερη δραστηριότητα του εργαστηρίου και 

συγκεκριµένα η συµµετοχή σε δραστηριότητες υλοποίησης ερευνητικών 
έργων, η ύπαρξη πατέντων και πνευµατικών δικαιωµάτων, η συµµετοχή σε 
δραστηριότητες δηµοσίευσης ερευνητικών / τεχνολογικών αποτελεσµάτων και 
η ύπαρξη δηµοσιεύσεων.   

� Η ύπαρξη επαρκούς και εµπεριστατωµένης τεκµηρίωσης για τα οφέλη που θα 
προκύψουν από τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης λαµβάνεται 
θετικά υπόψη η ύπαρξη ή εξασφάλιση συµβάσεων ή προσύµφωνων 
συνεργασίας µε τελικούς αποδέκτες/ χρήστες των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων. 

Από το περιεχόµενο της οικονοµικοτεχνικής µελέτης θα πρέπει να τεκµαίρεται µε 
επάρκεια η ικανοποίηση των προαναφερθέντων προϋποθέσεων και προδιαγραφών.  

 
 

Άρθρο 8 

 
Ο χαρακτηρισµός ενός επενδυτικού σχεδίου ως επενδυτικό σχέδιο (1) προϊόντων ως 
εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, (2) υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης 
τεχνολογίας, (3) προϊόντων και υπηρεσιών ως νέων, (4) για τη δηµιουργία 
εργαστηρίων εφαρµοσµένης βιοµηχανικής, ενεργειακής, µεταλλευτικής, γεωργικής, 
κτηνοτροφικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας και (5) ανάπτυξης τεχνολογιών και 
βιοµηχανικών σχεδίων,  µε βάση τα ανωτέρω οριζόµενα κριτήρια αποτελεί αναγκαία, 
αλλά όχι ικανή συνθήκη για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του 
Ν.3299/2004. Σε περίπτωση αρνητικής γνωµοδότησης (όταν δηλαδή το επενδυτικό 
σχέδιο δεν πληροί τα απαραίτητα από την παρούσα οριζόµενα κριτήρια-
προϋποθέσεις), το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται όσον αφορά τον ειδικό 
χαρακτηρισµό του.   

 

Άρθρο 9 

 

1- Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβέρνησης, οπότε παύει και η ισχύς της 27839/5.10.1995 (ΦΕΚ 866Β/19.10.1995) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας, όπως ίσχυε. 
2 - Με την παρούσα δεν προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισµού. 
3- Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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