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Καθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργούνται οι 

έλεγχοι Επενδυτικών Σχεδίων σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 47990 ΕΞ 

2022/8.4.2022 (ΦΕΚ Β' 1814/13.04.2022) απόφασης του αναπληρωτή υπουργού 

οικονομικών όπως τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 (Β’ 

4522) απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) είναι η εθνική 

εποπτική Αρχή του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος. 

Οι αρμοδιότητες της απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και έχουν γνώμονα 

αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον. Η ΕΛΤΕ αποτελεί νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου, που απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής 

αυτοτέλειας 

Σκοπός της ΕΛΤΕ είναι η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού 

κοινού στην λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ   

 

Έχοντας υπόψη: 
 

 
1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47990 ΕΞ 2022/8.4.2022 (ΦΕΚ Β' 1814/13.04.2022) 

απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών με θέμα την «Τροποποίηση 

της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/ 30.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα 

πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης 

των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου 

ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους 

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των 

όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των 

επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522). 

2. Τις διατάξεις όπως ισχύουν του ν.4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των 

ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια 

εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7).  

3. Την υπ΄ 219/1/27.06.2022 απόφαση του ΔΣ της ΕΛΤΕ. 

 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 
 
1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης αποτελεί ο έλεγχος από τους Ορκωτούς 

Ελεγκτές Λογιστές των Επενδυτικών Σχεδίων  στο πλαίσιο  των απαιτήσεων της αριθμ. 

πρωτ. 47990 ΕΞ 2022/8.4.2022 (ΦΕΚ Β' 1814/13.04.2022) απόφασης του αναπληρωτή 

υπουργού οικονομικών.  

 

2. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 47990 ΕΞ 2022/8.4.2022 απόφαση καθορίζει:  

α) Τα κριτήρια και τον τρόπο ελέγχου επιλεξιμότητας των επενδύσεων που 

χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Άρθρο 8)  

β) Τα στοιχεία που ελέγχονται από τους ανεξάρτητους αξιολογητές/ελεγκτές και 

αποτυπώνονται στην έκθεση ελέγχου (Άρθρο 9)  

γ) Τη διαδικασία, τους όρους και τα κριτήρια ανάθεσης σε αξιολογητές (Άρθρο 10 και 

11). 

 

 

 

 

 

 

 



Άρθρο 2 

Ελεγκτικό Πλαίσιο και Έκθεση Διασφάλισης 
 
1. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα του ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 

32 του ν. 4449/2017 εφεξής «Έκθεση Διασφάλισης».  

 

2. Η «Έκθεση Διασφάλισης» διασφαλίζει ότι καλύπτονται τα στοιχεία που προβλέπονται 

στο άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 47990 ΕΞ 2022/8.4.2022 Απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών.  

 

3. Η «Έκθεση Διασφάλισης» συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κατόπιν του 

ελέγχου κάθε προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και αποτυπώνεται το σύνολο των 

ελεγχόμενων στοιχείων του άρθρου 9 της  υπ’ αριθμ. 47990 ΕΞ 2022/8.4.2022 

Απόφασης:  

α) την επιλεξιμότητα της επένδυσης,  

β) το ποσοστό του Δανείου ΤΑΑ, που δύναται να λάβει η εταιρεία, σύμφωνα με τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας,  

γ) τη μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης ή εφόσον υφίσταται κρατική ενίσχυση, τη 

συμβατότητα με το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων,  

δ) τη συνεισφορά του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του ΕΣΑΑ (green tagging, 

digital tagging),  

ε) τη συμμόρφωση και την τήρηση της αρχής μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης,  

στ) την κατηγοριοποίηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου στους (5) άξονες 

επιλέξιμων δράσεων, όπου αρμόζει, εξασφαλίζοντας ότι η ανωτέρω κατηγοριοποίηση 

αντανακλάται στους σχετικούς ισολογισμούς,  

ζ) την καταγραφή των δαπανών εξωστρέφειας με βάση τις παρελθούσες οικονομικές 

καταστάσεις,  

η) τη λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών δαπανών με βάση τις οικονομικές 

καταστάσεις σε περίπτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου, και  

θ) τη μη διπλή χρηματοδότηση, ήτοι την παράλληλη χρηματοδότηση των ίδιων δαπανών 

της επένδυσης από τον μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 

άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Επιπλέον ο ελεγκτής επιβεβαιώνει τα στοιχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 1γ, 

2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 47990 ΕΞ 2022/8.4.2022 Απόφασης του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

 

4. Η εν λόγω «Έκθεση Διασφάλισης» καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς 

Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή 

Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και συνεπώς αποτελεί εργασία 

που εντάσσεται στους υποχρεωτικούς ελέγχους. 

 

Η ανωτέρω έκθεση ελέγχου συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που 

επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α και Β της παρούσας απόφασης και συνοδεύεται από 

επισυναπτόμενο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης διασφάλισης 

του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή ως παράρτημα. 

 

5. Όπως ισχύει για κάθε υποχρεωτικό έλεγχο, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι 

ελεγκτικές εταιρείες καταρτίζουν φάκελο ελέγχου και υπάγονται στο σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας της ΕΛΤΕ. Ο φάκελος ελέγχου περιλαμβάνει την ελεγκτική 



εργασία, που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες και την ελεγκτική μεθοδολογία 

που έχει θεσπίσει κάθε ελεγκτική εταιρεία και τα ελεγκτικά τεκμήρια που υποστηρίζουν 

την «Έκθεση Διασφάλισης». 

 

 

Άρθρο 3 

Μορφή και Περιεχόμενο της Έκθεσης Διασφάλισης 
 

Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Διασφάλισης των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών διακρίνονται οι ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 

Υπόδειγμα μη διαφοροποιημένου συμπεράσματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

 

Υπόδειγμα συμπεράσματος με επιφύλαξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

 

 

Άρθρο 4 

Πρόγραμμα Ελέγχου  
 

Ο έλεγχος  της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τις διαδικασίες του 

Άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 47990 ΕΞ 2022/8.4.2022 (ΦΕΚ Β' 1814/13.04.2022) Απόφασης 

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών) διενεργείται σύμφωνα με το  

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ», που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ 

της παρούσας απόφασης 

 

 

Άρθρο 5 

ΙΣΧΥΣ 
 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την έγκρισή της από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΛΤΕ και αντικαθιστά την προηγούμενη υπ’ αρ.  214/9/11-02-2022  

δημοσιευθείσα απόφαση τoυ Δ.Σ. της ΕΛΤΕ η οποία καθόρισε το ελεγκτικό  πλαίσιο 

βάση του οποίου θα διενεργούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές οι έλεγχοι της 

επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των απαιτήσεων της υπ’ αριθμ. 

159337 ΕΞ 2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. 

 

 

Αθήνα,  27  Ιουνίου 2022 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ 

 
  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Υπόδειγμα μη διαφοροποιημένου συμπεράσματος 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 

ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 47990 ΕΞ 2022/8.4.2022 (ΦΕΚ Β' 

1814/13.04.2022) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ 120536 ΕΞ 

2021/30.09.2021 (Β’ 4522) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΧΧΧΧΧ και την ΥΥΥΥΥ 

(εφεξής «Πιστωτικό Ίδρυμα») 

 

Βάσει της από ΗΗ/ΜΜ/202Χ μεταξύ μας σύμβασης και των οριζόμενων 

στην υπ’ αριθμ. 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 (Β’ 4522) απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει 

με την  υπ’ αριθμ. 47990 ΕΞ 2022/8.4.2022 (ΦΕΚ Β' 1814/13.04.2022) 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, (εφεξής «Απόφαση»), 

διενεργήσαμε τον έλεγχο του Επενδυτικού Σχεδίου, που υποβλήθηκε από την 

εταιρεία ΧΧΧΧΧ (εφεξής «Εταιρεία»), για έγκριση Δανειακής 

Χρηματοδότησης, με αριθ. Αιτήσεως ΧΧΧ (εφεξής «Επενδυτικό Σχέδιο»), 

προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

ορίζονται στο άρθρο 9 της Απόφασης. 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από 

την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 

Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών 

(Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς 

και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον 

έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Έχουμε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 

και τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ. 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 



 

Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης του Επενδυτικού 

Σχεδίου και ειδικότερα του προϋπολογισμού των επιλέξιμων επενδυτικών 

δαπανών στους πέντε πυλώνες του δανειακού προγράμματος του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εφεξής «ΤΑΑ») και την κάλυψη των 

συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Απόφασης. Η διοίκηση της Εταιρείας είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνη 

για την ορθότητα, πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών και των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών του υποβληθέντος αιτήματος ελέγχου του 

Επενδυτικού Σχεδίου που υποβάλλεται στο Πιστωτικό Ίδρυμα, προκειμένου 

να χορηγηθεί Δάνειο που χρηματοδοτείται με πόρους του ΤΑΑ. Περαιτέρω, η 

Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση όλων των 

απαραίτητων εσωτερικών δικλίδων που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της 

Εταιρείας με τις διατάξεις της Απόφασης. 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

Η δική μας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου επί του υποβληθέντος προς 

έγκριση Επενδυτικού Σχεδίου, όπως προβλέπεται από την Απόφαση, 

σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ελέγχου Αξιολογητή που εκδόθηκε με βάση την 

υπ’ αριθμ. ΧΧ/ΗΗ.ΜΜ.202Χ Απόφαση της ΕΛΤΕ (εφεξής «Πρόγραμμα 

Ελέγχου»), για τη διαπίστωση της κάλυψης των στοιχείων που προβλέπονται 

στο άρθρο 9 καθώς και στις παραγράφους 1γ, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 8 

της Απόφασης. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 

Αναθέσεων Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή 

Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». Θεωρούμε ότι τα 

ελεγκτικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα και 

υποστηρίζουν το συμπέρασμα που εκφράζεται στην παρούσα έκθεση 

διασφάλισης. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία, όπως αυτή καθορίζεται στο Πρόγραμμα 

Ελέγχου, και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν, διατυπώνουμε το συμπέρασμα 

ότι τα στοιχεία του υποβληθέντος προς έγκριση Επενδυτικού Σχεδίου της 

Εταιρείας, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 

Υποβολής των Αιτήσεων των Επενδυτικών Σχεδίων για Δανειακή 

Χρηματοδότηση από το ΤΑΑ και επισημαίνονται στο επισυναπτόμενο 



παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας έκθεσης 

διασφάλισης, καλύπτουν από κάθε ουσιώδη άποψη αυτά που προβλέπονται 

στο άρθρο 9 της Απόφασης. 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Η έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην 

πρώτη παράγραφο της παρούσας, απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρείας και στο Πιστωτικό Ίδρυμα και δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι η ευθύνη μας περιορίζεται μόνο στη διαπίστωση της 

κάλυψης των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 9 της Απόφασης και 

στο σχετικό Πρόγραμμα Ελέγχου και στο πλαίσιο αυτό το συμπέρασμά μας 

δεν εκτείνεται σε καμία περίπτωση στην αξιολόγηση της δυνατότητας 

δανειοδότησης της Εταιρείας, για την οποία την ευθύνη φέρει το Πιστωτικό 

Ίδρυμα, όπως προβλέπεται από την παρ.1α του άρθρου 8 της Απόφασης. 

 

[Ελεγκτική εταιρεία]                                      Έδρα Ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία] 

[Διεύθυνση]            [Ονοματεπώνυμο ΟΕΛ]  

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ:           Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

[Ελεγκτικής εταιρείας]          Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: [ΟΕΛ]» 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 

ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

i. Οι επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες εμπίπτουν στην Επιλέξιμη Δράση 

«Πράσινη Μετάβαση / Ψηφιακό Μετασχηματισμό / Καινοτομία, Έρευνα και 

Ανάπτυξη / Ανάπτυξη Οικονομιών Κλίμακας / Εξωστρέφεια» 

ii. Το επιλέξιμο κόστος του Επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε ΕΥΡΩ  … 

(€…) ποσοστό …% του οποίου θα χρηματοδοτηθεί με Δάνειο του ΤΑΑ 

ποσού ΕΥΡΩ … (€…) 

iii. Το Επενδυτικό Σχέδιο χαρακτηρίζεται ως προς την παρέμβασή του σε 

σχέση με την επίτευξη των στόχων για την Κλιματική Αλλαγή / Ψηφιακή 

Μετάβαση 

iv. Η συνεισφορά του Επενδυτικού Σχεδίου στην επίτευξη των πράσινων ή 

ψηφιακών στόχων του ΕΣΑΑ (…) (Green Tagging) ή (Digital Tagging) 

αντιστοιχεί σε ποσοστό  …% του συνολικού προϋπολογισμού του 

Επενδυτικού Σχεδίου ήτοι σε ΕΥΡΩ … (€…) 

v. Η χορήγηση του Δανείου ΤΑΑ στον Εκδότη … δεν αποτελεί κρατική 

ενίσχυση / αποτελεί κρατική ενίσχυση και οι επιλέξιμες δαπάνες του 

Επενδυτικού Σχεδίου εξετάσθηκαν ως προς τη συμβατότητά τους με το 

οικείο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, και συγκεκριμένα με … 

vi. Η Εταιρεία ΧΧΧΧΧ δικαιούται το αιτούμενο επιτόκιο (…) / δικαιούται 

επιτόκιο ίσο με (…) 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Υπόδειγμα συμπεράσματος με επιφύλαξη  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 

ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 47990 ΕΞ 2022/8.4.2022 (ΦΕΚ Β' 

1814/13.04.2022) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ 120536 ΕΞ 

2021/30.09.2021 (Β’ 4522) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΧΧΧΧΧ και την ΥΥΥΥΥ 

(εφεξής «Πιστωτικό Ίδρυμα») 

 

Βάσει της από ΗΗ/ΜΜ/202Χ μεταξύ μας σύμβασης και των οριζόμενων 

στην υπ’ αριθμ. 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 (Β’ 4522) απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει 

με την  υπ’ αριθμ. 47990 ΕΞ 2022/8.4.2022 (ΦΕΚ Β' 1814/13.04.2022) 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, (εφεξής «Απόφαση»), 

διενεργήσαμε τον έλεγχο του Επενδυτικού Σχεδίου, που υποβλήθηκε από την 

εταιρεία ΧΧΧΧΧ (εφεξής «Εταιρεία»), για έγκριση Δανειακής 

Χρηματοδότησης, με αριθ. Αιτήσεως ΧΧΧ (εφεξής «Επενδυτικό Σχέδιο»), 

προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

ορίζονται στο άρθρο 9 της Απόφασης. 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από 

την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 

Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών 

(Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς 

και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον 

έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Έχουμε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 

και τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ. 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 



Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης του Επενδυτικού 

Σχεδίου και ειδικότερα του προϋπολογισμού των επιλέξιμων επενδυτικών 

δαπανών στους πέντε πυλώνες του δανειακού προγράμματος του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εφεξής «ΤΑΑ») και την κάλυψη των 

συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Απόφασης. Η διοίκηση της Εταιρείας είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνη 

για την ορθότητα, πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών και των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών του υποβληθέντος αιτήματος ελέγχου του 

Επενδυτικού Σχεδίου που υποβάλλεται στο Πιστωτικό Ίδρυμα, προκειμένου 

να χορηγηθεί Δάνειο που χρηματοδοτείται με πόρους του ΤΑΑ. Περαιτέρω, η 

Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση όλων των 

απαραίτητων εσωτερικών δικλίδων που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της 

Εταιρείας με τις διατάξεις της Απόφασης. 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

Η δική μας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου επί του υποβληθέντος προς 

έγκριση Επενδυτικού Σχεδίου, όπως προβλέπεται από την Απόφαση, 

σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ελέγχου Αξιολογητή που εκδόθηκε με βάση την 

υπ’ αριθμ. ΧΧ/ΗΗ.ΜΜ.202Χ Απόφαση της ΕΛΤΕ (εφεξής «Πρόγραμμα 

Ελέγχου»), για τη διαπίστωση της κάλυψης των στοιχείων που προβλέπονται 

στο άρθρο 9 καθώς και στις παραγράφους 1γ, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 8 

της Απόφασης. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 

Αναθέσεων Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή 

Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». Θεωρούμε ότι τα 

ελεγκτικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα και 

υποστηρίζουν το συμπέρασμα που εκφράζεται στην παρούσα έκθεση 

διασφάλισης. 

 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 

 

Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία, όπως αυτή καθορίζεται στο Πρόγραμμα 

Ελέγχου, και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν, εντοπίσαμε την/τις εξής 

περίπτωση/ περιπτώσεις όπου τα στοιχεία του υποβληθέντος προς έγκριση 

Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής των Αιτήσεων των Επενδυτικών Σχεδίων 

για Δανειακή Χρηματοδότηση από το ΤΑΑ και επισημαίνονται στο 

επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 



παρούσας έκθεσης διασφάλισης, δεν καλύπτουν πλήρως τις / ορισμένες 

απαιτήσεις του άρθρου 9 της Απόφασης, π.χ. σε σχέση με: 

 

α) Την επιλεξιμότητα της επένδυσης, ή/και 

β) Το ποσοστό του Δανείου ΤΑΑ, που δύναται να λάβει η Εταιρεία, σύμφωνα 

με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ή/και 

γ) Την επιβεβαίωση περί μη ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης ή εφόσον υφίσταται 

κρατική ενίσχυση της Εταιρείας, η συμβατότητα με το πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων, 

δ) Τη συνεισφορά του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του ΕΣΑΑ (green 

tagging, digital tagging), ή/και 

ε) Τη συμμόρφωση και η τήρηση από την Εταιρεία της αρχής μη πρόκλησης 

σημαντικής βλάβης, ή/και 

στ) Την κατηγοριοποίηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου της 

Εταιρείας στους (5) άξονες επιλέξιμων δράσεων, όπου αρμόζει, 

εξασφαλίζοντας ότι η ανωτέρω κατηγοριοποίηση αντανακλάται στους 

σχετικούς ισολογισμούς της, ή/και 

ζ) Την καταγραφή των δαπανών εξωστρέφειας με βάση τις παρελθούσες 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ή/και 

η) Τη λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών δαπανών της Εταιρείας με 

βάση τις οικονομικές καταστάσεις της, σε περίπτωση διενέργειας εκ των 

υστέρων ελέγχου, ή/και 

θ) Τη βεβαίωση της μη διπλής χρηματοδότησης, ήτοι της παράλληλης 

χρηματοδότησης των ίδιων δαπανών της επένδυσης της Εταιρείας από το 

μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 

 

Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία, όπως αυτή καθορίζεται στο Πρόγραμμα 

Ελέγχου, και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν, διατυπώνουμε το συμπέρασμα 

ότι, εκτός από τις επιπτώσεις της περίπτωσης που μνημονεύεται (ή των 

περιπτώσεων που μνημονεύονται) στην παράγραφο της έκθεσής μας «Βάση 

για συμπέρασμα με επιφύλαξη», τα στοιχεία του υποβληθέντος προς έγκριση 

Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής των Αιτήσεων των Επενδυτικών Σχεδίων 

για Δανειακή Χρηματοδότηση από το ΤΑΑ και επισημαίνονται στο 

επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 



παρούσας έκθεσης διασφάλισης, καλύπτουν από κάθε ουσιώδη άποψη αυτά 

που προβλέπονται στο άρθρο 9 της Απόφασης. 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Η έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην 

πρώτη παράγραφο της παρούσας, απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρείας και στο Πιστωτικό Ίδρυμα και δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι η ευθύνη μας περιορίζεται μόνο στη διαπίστωση της 

κάλυψης των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 9 της Απόφασης και 

στο σχετικό Πρόγραμμα Ελέγχου και στο πλαίσιο αυτό το συμπέρασμά μας 

δεν εκτείνεται σε καμία περίπτωση στην αξιολόγηση της δυνατότητας 

δανειοδότησης της Εταιρείας, για την οποία την ευθύνη φέρει το Πιστωτικό 

Ίδρυμα, όπως προβλέπεται από την παρ.1α του άρθρου 8 της Απόφασης. 

 

[Ελεγκτική εταιρεία]                                      Έδρα Ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία] 

[Διεύθυνση]            [Ονοματεπώνυμο ΟΕΛ]  

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ:           Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

[Ελεγκτικής εταιρείας]          Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: [ΟΕΛ]» 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 

ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

i. Οι επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες εμπίπτουν στην Επιλέξιμη Δράση 

«Πράσινη Μετάβαση / Ψηφιακό Μετασχηματισμό / Καινοτομία, Έρευνα 

και Ανάπτυξη / Ανάπτυξη Οικονομιών Κλίμακας / Εξωστρέφεια» 

ii. Το επιλέξιμο κόστος του Επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε ΕΥΡΩ  … 

(€…) ποσοστό …% του οποίου θα χρηματοδοτηθεί με Δάνειο του ΤΑΑ 

ποσού ΕΥΡΩ … (€…) 

iii. Το Επενδυτικό Σχέδιο χαρακτηρίζεται ως προς την παρέμβασή του σε 

σχέση με την επίτευξη των στόχων για την Κλιματική Αλλαγή / Ψηφιακή 

Μετάβαση 

iv. Η συνεισφορά του Επενδυτικού Σχεδίου στην επίτευξη των πράσινων 

ή ψηφιακών στόχων του ΕΣΑΑ (…) (Green Tagging) ή (Digital 

Tagging) αντιστοιχεί σε ποσοστό  …% του συνολικού προϋπολογισμού 

του Επενδυτικού Σχεδίου ήτοι σε ΕΥΡΩ … (€…) 

v. Η χορήγηση του Δανείου ΤΑΑ στον Εκδότη … δεν αποτελεί κρατική 

ενίσχυση / αποτελεί κρατική ενίσχυση και οι επιλέξιμες δαπάνες του 

Επενδυτικού Σχεδίου εξετάσθηκαν ως προς τη συμβατότητά τους με το 

οικείο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, και συγκεκριμένα με … 

vi. Η Εταιρεία ΧΧΧΧΧ δικαιούται το αιτούμενο επιτόκιο (…) / δικαιούται 

επιτόκιο ίσο με (…) 

 



 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 

 
 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Διενεργείται έλεγχος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κατά τον έλεγχο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κατά περίπτωση εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

Η εφαρμογή των διαδικασιών του προγράμματος θα πρέπει να εξετάζονται σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική κρίση και τις 
σχετικές οδηγίες σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 (ΔΠΕΔ 3000). Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι ο 
ελεγκτής θα πρέπει να διενεργεί τις διαδικασίες αποδοχής και ανεξαρτησίας που αναφέρονται στο ΔΠΕΔ 3000. Πιο συγκεκριμένα ο ελεγκτής θα πρέπει να 
αποδέχεται μια ανάθεση αξιολόγησης εφόσον έχει διασφαλίσει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις των παραγράφων 7-9 του ΔΠΕΔ 3000 καθώς επίσης και οι 
παράγραφοι 4-5 του σχετικού προτύπου αναφορικά με τις απαιτήσεις δεοντολογίας. 
Σε περίπτωση μεταγενέστερων αποφάσεων και λοιπών επεξηγήσεων του Υπουργείου Οικονομικών, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης, και της ΕΛΤΕ, αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησής της δυνατότητα χρηματοδότησης ενός Επενδυτικού Σχεδίου από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, οι αποφάσεις και οι επεξηγήσεις αυτές θα εφαρμόζονται αναλόγως. 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ  
Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το Άρθρο 9  

της Υπ. Αρίθμ. 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 (Β’ 4522) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 47990 ΕΞ 2022/08.04.2022 (Β’ 1814)  
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α.  Έλεγχος επιλεξιμότητας της επένδυσης 

 

Α/Α Διαδικασίες ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν 
αφορά Ενδεικτικές Οδηγίες Ελέγχου Ρυθμιστικό πλαίσιο / ΣΔΕ 

/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών 
Τεκμηρίωση - 
Παρατηρήσεις 

α.1.   Επισκοπήστε στο Επενδυτικό 
Σχέδιο τις δαπάνες προς 
χρηματοδότηση. Για κάθε 
δαπάνη που πραγματοποιείται 
εντός της ελληνικής 
επικράτειας εξετάστε την 
επιλεξιμότητα της, σύμφωνα με 
τις κατηγορίες δαπανών που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 της 
υπ’ αριθμ. 120535ΕΞ 
2021/30.09.2021 (ΦΕΚ Β 
4521/30.09.2021) απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αριθμ. 159335ΕΞ 
2021/13.12.2021 (ΦΕΚ Β 
5885/15.12.2021. 

   

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται 
να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά 
σχέδια που χρηματοδοτούνται με 
δάνεια του ΤΑΑ είναι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται εντός της 
ελληνικής επικράτειας και 
περιλαμβάνουν: 
α. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση 
(αποσβέσεις / μισθώσεις), 
Διαμόρφωση γηπέδων 
β. Κτήρια αγορά / κατασκευή, 
Κτήρια χρήση (αποσβέσεις / 
μισθώσεις). 
γ. Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή, 
Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις / 
μισθώσεις). 
δ. Μεταφορικά μέσα αγορά, 
μεταφορικά μέσα χρήση 
(αποσβέσεις / μισθώσεις). 
ε. Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα 
χρήση (αποσβέσεις /συνδρομές). 
στ. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το 
Επενδυτικό Σχέδιο 
ζ. Μετακινήσεις / εξοδολόγια. 
η. Υπηρεσίες τρίτων. 
θ. Αναλώσιμα. 
ι. Λειτουργικά (επικοινωνία, 
ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, 
έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.). 
ια. Κόστος κεφαλαίων (τόκοι και 

-Άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 
120535ΕΞ2021/30.09.2021 
(ΦΕΚ Β 4521/30.09.2021) 
απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπ’ αριθμ. 
159335ΕΞ 
2021/13.12.2021 (ΦΕΚ Β 
5885/15.12.2021) 

 



λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα) 
ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες 
λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το 
συναλλακτικό κύκλωμα της 
επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.). 
ιγ. Δαπάνες προώθησης και 
επικοινωνίας (Marketing). 

α.2.   Στην περίπτωση που η 
επιλέξιμη δαπάνη αφορά σε 
αγορά γηπέδου: 
Α) εξετάστε αν αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του 
Επενδυτικού Σχεδίου και 
Β) υπολογίστε το ποσοστό της 
δαπάνης πάνω στο σύνολο των 
επιλέξιμων δαπανών του 
Επενδυτικού Σχεδίου. 

   

Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη 
εφόσον είναι συνυφασμένη με το 
Επενδυτικό Σχέδιο και δεν ξεπερνά 
το 30% των επιλέξιμων δαπανών του 
Επενδυτικού Σχεδίου. 

-Άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 
120535ΕΞ2021/30.09.2021 
(ΦΕΚ Β 4521/30.09.2021) 
απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπ’ αριθμ. 
159335ΕΞ 
2021/13.12.2021 (ΦΕΚ Β 
5885/15.12.2021) 

 

α.3. Στην περίπτωση που η 
επιλέξιμη δαπάνη αφορά σε 
μισθοδοσία, βεβαιώστε ότι 
είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα 
στον Γενικό Απαλλακτικό 
Κανονισμό (ΓΑΚ) 2014/651. 

   

 -Άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 
120535ΕΞ2021/30.09.2021 
(ΦΕΚ Β 4521/30.09.2021) 
απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπ’ αριθμ. 
159335ΕΞ 
2021/13.12.2021 (ΦΕΚ Β 
5885/15.12.2021)-  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 
651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
- 

 

α.4. Στην περίπτωση που οι 
επιλέξιμες δαπάνες αφορούν 
σε: 
Α) κεφάλαιο κίνησης και 
Β) δαπάνες προώθησης και 
επικοινωνίας 
Υπολογίστε: 
Α) το άθροισμα αυτών των 2 
κατηγοριών και  
Β) το ποσοστό αυτών των 2 

   

Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης 
και των δαπανών προώθησης και 
επικοινωνίας δεν μπορούν να 
ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων 
δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

-Άρθρο 2 της υπ’αριθμ. 
120535ΕΞ2021/30.09.2021 
(ΦΕΚ Β 4521/30.09.2021) 
απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπ’ αριθμ.  
159335ΕΞ 
2021/13.12.2021 (ΦΕΚ Β  

 



κατηγοριών πάνω στο σύνολο 
των επιλέξιμων δαπανών του 
Επενδυτικού Σχεδίου. 

5885/15.12.2021) 

α.5. Αναλύστε τις επιλέξιμες 
επενδυτικές δαπάνες στους 
κάτωθι 5 πυλώνες: 
Α) Πράσινη μετάβαση 
Β) Ψηφιακός μετασχηματισμός 
Γ) Καινοτομία, έρευνα και 
ανάπτυξη 
Δ) Ανάπτυξη οικονομιών 
κλίμακας μέσω συνεργασιών, 
εξαγορών και συγχωνεύσεων 
Ε) Εξωστρέφεια 

   

Ενδεικτικά επιλέξιμα έργα ανά 
πυλώνα/άξονα επενδύσεων: 
Α) Πράσινη μετάβαση 

 Πράσινες τεχνολογίες 

 Πράσινες Ικανότητες 

 Βιοποικιλότητα 

 Ενεργειακή Απόδοση 

 Ανακαίνιση κτιρίων 

 Κυκλική Οικονομία 

 Προώθηση βιώσιμης 
ανάπτυξης 

 Δημιουργία θέσεων εργασίας 

 Διαφύλαξη Ενεργειακής 
ασφάλειας 

Β) Ψηφιακός μετασχηματισμός 

 Ψηφιοποίηση παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

 Ψηφιακές υποδομές και 
υποδομές δεδομένων 

 Συνεργατικοί σχηματισμοί 

 Κόμβοι ψηφιακής 
καινοτομίας και ανοικτών 
ψηφιακών λύσεων 

 Ψηφιοποίηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜμΕ) 

Γ) Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη 

 Επενδύσεις καινοτομίας 

 Επενδύσεις έρευνας και 
ανάπτυξης 

Δ) Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας 
μέσω συνεργασιών, εξαγορών και 

-Άρθρο 5 της υπ’αριθμ. 
120535ΕΞ2021/30.09.2021 
(ΦΕΚ Β 4521/30.09.2021) 
απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπ’ αριθμ. 
159335ΕΞ 
2021/13.12.2021 (ΦΕΚ Β 
5885/15.12.2021) 

 



συγχωνεύσεων 

 Ύπαρξη υφιστάμενης 
συνεργασίας 

 Ύπαρξη νέας συνεργασίας 

 Δημιουργία νέου σχήματος 
που προκύπτει από εξαγορά - 
συγχώνευση 

Ε) Εξωστρέφεια 

 Ανάπτυξη τουριστικών 
καταλυμάτων 

 Ύπαρξη εξαγωγικής 
δραστηριότητας  

 Ύπαρξη προϋπολογισμού 
εξαγωγών  

 
α.6. Για τα ποσά που αναφέρονται 

στην «Πράσινη μετάβαση» 
λάβετε την σχετική ανάλυση 
συνεισφοράς του Επενδυτικού 
Σχεδίου στους στόχους του 
ΕΣΑΑ και εξετάστε ότι αυτά 
συνεισφέρουν, τουλάχιστον 
στο 20% του συνολικού 
προϋπολογισμού του 
Επενδυτικού Σχεδίου. 

   

Η διαδικασία ανάλυσης του 
Επενδυτικού Σχεδίου στους στόχους 
του ΕΣΑΑ (green tagging και digital 
tagging)  προέρχεται από τις 
διαδικασίες ελέγχου που καλύπτουν 
το ζητούμενο δ) της έκθεσης 
διασφάλισης.   
 
Επιβεβαίωση ότι υπάρχει 
προϋπολογισμός επενδύσεων 
πράσινης μετάβασης, που 
συνεισφέρει στους πράσινους 
στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, 
τουλάχιστον στο 40% του συνολικού 
προϋπολογισμού του Επενδυτικού 
Σχεδίου. 
- Επαλήθευση υπολογισμού της 
επιμέρους συνεισφοράς του 
επιλέξιμου προϋπολογισμού των 
δαπανών πράσινης μετάβασης του 

-Άρθρο 4 της υπ’αριθμ. 
120535ΕΞ2021/30.09.2021 
(ΦΕΚ Β 4521/30.09.2021) 
απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπ’ αριθμ.  
159335ΕΞ 
2021/13.12.2021 (ΦΕΚ Β 
5885/15.12.2021) 

 



Επενδυτικού Σχεδίου με βάση τα 
ποσοστά του προσαρμοσμένου 
πίνακα παρεμβάσεων 

α.7. Για τα ποσά που αναφέρονται 
στον «ψηφιακό 
μετασχηματισμό» λάβετε την 
σχετική ανάλυση συνεισφοράς 
του Επενδυτικού Σχεδίου στους 
στόχους του ΕΣΑΑ και εξετάστε 
ότι αυτά συνεισφέρουν, 
τουλάχιστον στο 10% του 
συνολικού προϋπολογισμού 
του Επενδυτικού Σχεδίου. 

   

Η διαδικασία ανάλυσης του 
Επενδυτικού Σχεδίου στους στόχους 
του ΕΣΑΑ (green tagging και digital 
tagging)  προέρχεται από τις 
διαδικασίες ελέγχου που καλύπτουν 
το ζητούμενο δ) της έκθεσης 
διασφάλισης.   

-Άρθρο 4 της υπ’αριθμ. 
120535ΕΞ2021/30.09.2021 
(ΦΕΚ Β 4521/30.09.2021) 
απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπ’ αριθμ.  
159335ΕΞ 
2021/13.12.2021 (ΦΕΚ Β 
5885/15.12.2021) 

 

α.8. Για τα ποσά που αναφέρονται 
στην «Καινοτομία, έρευνα και 
ανάπτυξη» εξετάστε την 
κάλυψη ενός τουλάχιστον 
δείκτη καινοτομίας - έρευνας 
και ανάπτυξης και ταυτόχρονα 
την ύπαρξη ελάχιστου 
προϋπολογισμού επενδύσεων 
καινοτομίας- έρευνας και 
ανάπτυξης τουλάχιστον στο 
10% του συνολικού 
προϋπολογισμού του 
Επενδυτικού σχεδίου 

   

Οι δείκτες είναι: 
Δείκτες Καινοτομίας: 
• Χρηματοδότηση διδακτορικών 
ερευνητών επιστημών, τεχνολογίας, 
μηχανικής και μαθηματικών (STEM) 
από το Επενδυτικό Σχέδιο 
• Ποσοστό των νέων θέσεων 
εργασίας STEM ως προς το σύνολο 
των νέων θέσεων εργασίας που 
δημιουργεί το Επενδυτικό Σχέδιο 
• Επενδυτικό Σχέδιο επιχείρησης με 
το οποίο δημιουργείται νέο προϊόν 
(όχι νέο brand) 
• Επενδυτικό Σχέδιο επιχείρησης με 
το οποίο δημιουργείται νέα 
υπηρεσία (όχι νέο brand) 
• Το Επενδυτικό Σχέδιο προβλέπει 
δαπάνες κατοχύρωσης trademark σε 
μια χώρα του συστήματος MADRID, 
εφόσον δημιουργεί νέο προϊόν ή νέα 
υπηρεσία 
• Το Επενδυτικό Σχέδιο προβλέπει 

-Άρθρο 4 της υπ’αριθμ. 
120535ΕΞ2021/30.09.2021 
(ΦΕΚ Β 4521/30.09.2021) 
απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπ’ αριθμ 
159335ΕΞ 
2021/13.12.2021 (ΦΕΚ Β 
5885/15.12.2021) 

 



δαπάνες κατοχύρωσης design σε μια 
χώρα του συστήματος HAGUE 
• Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό 
προϊόντων από το Επενδυτικό Σχέδιο 
στις κατηγορίες ΚΑΔ 21, 26, 27, 28, 
29 και 30 
• Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό 
υπηρεσιών από το Επενδυτικό 
Σχέδιο στις κατηγορίες ΚΑΔ 58.2, 62, 
63, 71.2 και 72 
Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης: 
• Το αντικείμενο της έρευνας θα 
πρέπει να σχετίζεται με τις 
θεματικές ενότητες του Horizon 
Europe. 
• Το αντικείμενο της έρευνας θα 
πρέπει να σχετίζεται με τις 
θεματικές ενότητες της στρατηγικής 
ευφυούς εξειδίκευσης της Ελλάδας 
(RIS3). 
• Το Επενδυτικό Σχέδιο προβλέπει τη 
διεξαγωγή συστηματικής 
βιομηχανικής έρευνας ή / και 
πειραματικής ανάπτυξης. 
• Το Επενδυτικό Σχέδιο προβλέπει τη 
διεξαγωγή της έρευνας από έμπειρη 
ερευνητική ομάδα με πολυετή 
εμπειρία στο αντικείμενο του 
Επενδυτικού Σχεδίου. 
• Το αντικείμενο της έρευνας 
στοχεύει στην δημιουργία νέων 
προϊόντων / υπηρεσιών ή τη 
σημαντική βελτίωση υφιστάμενων 
προϊόντων / υπηρεσιών. 
• Το αντικείμενο της έρευνας 



στοχεύει στη δημιουργία νέων ή στη 
σημαντική βελτίωση υφισταμένων 
μεθόδων παραγωγής, διάθεσης και 
εφαρμογής των προϊόντων / 
υπηρεσιών. 
• Ο επενδυτής ή / και οι κύριοι 
ερευνητές της ερευνητικής ομάδας 
έχουν συμμετάσχει σε ερευνητικά 
προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από το 
Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή από άλλη χώρα του 
ΟΟΣΑ κατά την πενταετία πριν την 
αίτηση δανειοδότησης. 
• Ο επενδυτής έχει λάβει 
βεβαιώσεις δαπανών επιστημονικής 
και τεχνολογικής έρευνας από την 
ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ), κατά την 
πενταετία πριν την αίτηση 
δανειοδότησης, στις οποίες 
περιλαμβάνονται δαπάνες των 
κυρίων ερευνητών της ερευνητικής 
ομάδας. 
• Το Επενδυτικό Σχέδιο προβλέπει 
δαπάνες κατοχύρωσης 
ευρεσιτεχνίας σε μια χώρα του 
συστήματος PCT. 

α.9. Για τα ποσά που αναφέρονται 

στην «Ανάπτυξη οικονομιών 

κλίμακας μέσω συνεργασιών, 

εξαγορών και συγχωνεύσεων» 

λάβετε σχετική Δήλωση 

Πραγματικών Δικαιούχων για 

κάθε μία από τις εταιρείες που 

συμμετέχουν στη συνεργασία 

   

Διευκρινίζεται ότι ως συνεργασία νοείται η 
δραστηριότητα που διέπεται από 
μακροχρόνιες (με συμβατική ή πραγματική 
διάρκεια μεγαλύτερη της πενταετίας) 
δεσμευτικού χαρακτήρα συμβάσεις 
συνεργασίας μεταξύ μη συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων με σκοπό την από κοινού 
προώθηση επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων (προμηθευτικές 
συνεργασίες, εξαγωγικές συνεργασίες, 

-Άρθρο 4 της υπ’αριθμ. 
120535ΕΞ2021/30.09.2021 
(ΦΕΚ Β 4521/30.09.2021) 
απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπ’ αριθμ.  
159335ΕΞ 
2021/13.12.2021 (ΦΕΚ Β 

 



έτσι ώστε να βεβαιώσετε ότι 

δεν αποτελούν συνδεμένα 

μέρη και εξετάστε τα 

ακόλουθα: 

Για υφιστάμενες συνεργασίες : 
Α) Το Επενδυτικό Σχέδιο 
περιλαμβάνει δέσμευση του 
επενδυτή ότι θα συνεχίσει να 
μετέχει σε υφιστάμενο 
συνεργατικό σχηματισμό 
μεταξύ μη-συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων, τουλάχιστον 
κατά την επόμενη πενταετία.  
Β) Ο μέσος συνολικός κύκλος 
εργασιών των νομικών 
προσώπων που μετέχουν στην 
συνεργασία κατά τα τρία (3) 
προηγούμενα έτη, είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 
50% του κύκλου εργασιών του 
νομικού προσώπου με τον 
μεγαλύτερο μέσο κύκλο 
εργασιών μεταξύ των νομικών 
προσώπων που μετέχουν στην 
συνεργασία κατά την ίδια 
περίοδο. 
Γ) Τουλάχιστον το 20% των 
επιλέξιμων δαπανών του 
Επενδυτικού Σχεδίου αφορούν 
τις επενδυτικές δαπάνες που 
γίνονται σύμφωνα με τη 
σύμβαση συνεργασίας. 
Για νέες συνεργασίες: 
Α) Το Επενδυτικό Σχέδιο 
περιλαμβάνει δέσμευση του 

συμβολαιακή γεωργία, διακόχρηση 
(franchise), κοινά έργα έρευνας και 
ανάπτυξης, μεταξύ άλλων), είτε με τη 
δημιουργία νομικών προσώπων με τις ίδιες 
ανωτέρω επιδιώξεις (κοινοπραξίες, 
συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες 
παραγωγών ανεξαρτήτων νομικού τύπου 
μεταξύ άλλων).   

 

5885/15.12.2021) 



επενδυτή ότι θα συμμετέχει σε 
νέο συνεργατικό σχηματισμό 
μεταξύ μη-συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων, τουλάχιστον 
κατά την επόμενη πενταετία. 
Β) Ο μέσος συνολικός κύκλος 
εργασιών των νομικών 
προσώπων που μετέχουν στην 
συνεργασία κατά τα τρία (3) 
προηγούμενα έτη, είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 
50% του κύκλου εργασιών του 
νομικού προσώπου με τον 
μεγαλύτερο μέσο κύκλο 
εργασιών μεταξύ των νομικών 
προσώπων που μετέχουν στην 
συνεργασία κατά την ίδια 
περίοδο. 
Γ) Τουλάχιστον το 20% των 
επιλέξιμων δαπανών του 
Επενδυτικού Σχεδίου αφορούν 
τις επενδυτικές δαπάνες που 
γίνονται σύμφωνα με τη 
σύμβαση συνεργασίας. 
Εξαγορές και συγχωνεύσεις 
Α) Το Επενδυτικό Σχέδιο 
περιλαμβάνει νέο σχήμα, το 
οποίο προκύπτει από εξαγορά 
ή συγχώνευση η οποία 
ολοκληρώθηκε κατόπιν της 
δημοσίευσης της υπουργικής 
απόφασης. 
Β) Ο μέσος συνολικός κύκλος 
εργασιών των νομικών 
προσώπων,  που μετέχουν στην 
συγχώνευση ή εξαγορά κατά τα 



τρία (3) προηγούμενα έτη είναι 
μεγαλύτερος κατά τουλάχιστον 
50% του κύκλου εργασιών του 
νομικού προσώπου, με το 
μεγαλύτερο μέσο κύκλο 
εργασιών μεταξύ των νομικών 
προσώπων, που μετέχουν στην 
εξαγορά ή συγχώνευση κατά 
την ίδια περίοδο. 

α.10. Για τα ποσά που αναφέρονται 

στην «Εξωστρέφεια» εξετάστε 

την κάλυψη ενός τουλάχιστον 

από τα ακόλουθα: 

α. Ο μέσος όρος της 
υφιστάμενης εξαγωγικής 
δραστηριότητας ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 15% του 
κύκλου εργασιών του. 
Εξετάζονται τα οικονομικά 
στοιχεία τριετίας του επενδυτή, 
εναλλακτικά το μερίδιο του 
κύκλου εργασιών το οποίο 
πραγματοποιείται με 
πιστωτικές κάρτες εξωτερικού ή 
εμβάσματα ή με οποιοδήποτε 
άλλο διαθέσιμο στοιχείο. 
β. Ελάχιστος προϋπολογισμός 
εξαγωγών ο οποίος 
αντιπροσωπεύει το 15% των 
προβλεπόμενων συνολικών 
εσόδων του Επενδυτικού 
Σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας). 
γ. Αυτοτελώς, είναι επιλέξιμα 
τα επενδυτικά σχέδια 
τουριστικών καταλυμάτων, 
επενδύσεων σύνθετων 
τουριστικών καταλυμάτων 
καθώς και συγκροτημάτων 

   

 -Άρθρο 4 της υπ’αριθμ. 
120535ΕΞ2021/30.09.2021 
(ΦΕΚ Β 4521/30.09.2021) 
απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπ’ αριθμ.  
159335ΕΞ 
2021/13.12.2021 (ΦΕΚ Β 
5885/15.12.2021) 

 



 

  

τουριστικών κατοικιών που 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 
ανεξάρτητες τουριστικές 
κατοικίες. 
 

α.11 Να ελεγχθεί με βάση τον ΓΑΚ, 

αν η εταιρεία θεωρείται 

προβληματική βάσει ποιοτικών 

και ποσοτικών κριτηρίων.  

   

Σε περίπτωση που μια εταιρεία 
θεωρείται προβληματική τότε δεν 
μπορεί να λάβει καθόλου κρατικές 
ενισχύσεις (πχ . I.K. / Μετοχικό 
Κεφάλαιο πρέπει να είναι >0,5)) 

  



β. Έλεγχος του ποσοστού του Δανείου ΤΑΑ, που δύναται να λάβει η εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

β.1 Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου ως προς την κατηγορία της πράσινης μετάβασης. 
β.2 Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου  ως προς την κατηγορία του ψηφιακού μετασχηματισμού. 
β.3 Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου  ως προς την κατηγορία της καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης. 
β.4 Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου  ως προς την κατηγορία της ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων. 
β.5 Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου  ως προς την κατηγορία της εξωστρέφειας. 
 

Α Διαδικασίες ΝΑ
Ι 

ΟΧ
Ι 

Δεν 
αφορ

ά 
Ενδεικτικές Οδηγίες Ελέγχου 

Ρυθμιστικό πλαίσιο / 
ΣΔΕ / Εγχειρίδιο 

Διαδικασιών 

Τεκμηρίωσ
η - 
Παρατηρήσ
εις 

 
β.1.1 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο περιλαμβάνονται 
επενδύσεις πράσινης 
τεχνολογίας και καλύπτεται ο 
δείκτης ΠΤ1 (δαπάνες σχετικά 
με την ψηφιοποίηση ΜΜΕ ή 
μεγάλων επιχειρήσεων 
σύμφωνα με τα κριτήρια 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου ή ενεργειακής 
απόδοσης). 
 
 

   

Αν ο στόχος του μέτρου είναι να πρέπει η 

δραστηριότητα να επεξεργάζεται ή να συλλέγει 

δεδομένα ώστε να καταστεί δυνατή η μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με αποτέλεσμα 

αποδεδειγμένη σημαντική μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής της. Αν ο 

στόχος του μέτρου απαιτεί από τα κέντρα δεδομένων 

να συμμορφώνονται με τον «Ευρωπαϊκό κώδικα 

δεοντολογίας για την ενεργειακή απόδοση των κέντρων 

δεδομένων». 

 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή ενεργειακής 
απόδοσης.  

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
 
 

 



 
 
 
 
 
β.1.2 
 

Εξετάστε  εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις πράσινης 
τεχνολογίας και καλύπτεται ο 
δείκτης ΠΤ2 (δαπάνες σε λύσεις 
ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 
εφαρμογές που 
συμμορφώνονται με τα 
κριτήρια μείωσης των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου ή ενεργειακής 
απόδοσης). 

   

Αν ο στόχος του μέτρου είναι να πρέπει η 

δραστηριότητα να επεξεργάζεται ή να συλλέγει 

δεδομένα ώστε να καταστεί δυνατή η μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με αποτέλεσμα 

αποδεδειγμένη σημαντική μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής της. Αν ο 

στόχος του μέτρου απαιτεί από τα κέντρα δεδομένων 

να συμμορφώνονται με τον «Ευρωπαϊκό κώδικα 

δεοντολογίας για την ενεργειακή απόδοση των κέντρων 

δεδομένων». 

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή ενεργειακής 
απόδοσης.  
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 
 

 
β.1.3 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις πράσινης 
τεχνολογίας και καλύπτεται ο 
δείκτης ΠΤ3 (δαπάνες για άλλα 
είδη υποδομών ΤΠΕ, 
συμπεριλαμβάνονται 
πόροι/εξοπλισμός 
πληροφορικής μεγάλης 
κλίμακας, κέντρα δεδομένων, 
αισθητήρες και άλλος 
ασύρματος εξοπλισμός, 
σύμφωνα με τα κριτήρια 
μείωσης των ανθρακούχων 
εκπομπών και τα κριτήρια 
ενεργειακής απόδοσης). 

   

Εξετάστε αν στόχος του μέτρου είναι η επεξεργασία ή 

συλλογή δεδομένων ώστε να καταστεί δυνατή η 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με 

αποτέλεσμα αποδεδειγμένη σημαντική μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο 

ζωής της. Εξετάστε αν ο στόχος του μέτρου απαιτεί από 

τα κέντρα δεδομένων να συμμορφώνονται με τον 

«Ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την ενεργειακή 

απόδοση των κέντρων δεδομένων». 

 
Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο για το πως 

συμφωνούν με τα κριτήρια μείωσης των ανθρακούχων 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 



εκπομπών και τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης.  

 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

 
 
 
 
 
 
β.1.4 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις πράσινης 
τεχνολογίας και καλύπτεται ο 
δείκτης ΠΤ4 (δαπάνες σχετικά 
με την ψηφιοποίηση των 
μεταφορών 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφορών του οδικού 
δικτύου, των σιδηροδρομικών 
μεταφορών και αστικών 
συγκοινωνιών και άλλων 
τρόπων μεταφοράς, που 
στοχεύουν στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου). 
 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 

στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου. 

 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
 

 

 
 

 
 
β.1.5 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις πράσινων 
ικανοτήτων και καλύπτεται ο 
δείκτης ΠΙ1 (δαπάνες που 
συμβάλλουν στις πράσινες 
δεξιότητες και στην πράσινη 
οικονομία). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο για το πως 

συμβάλλουν στις πράσινες δεξιότητες και στην πράσινη 

οικονομία (τεκμηρίωση συμβολής στις πράσινες 

δεξιότητες και την πράσινη  οικονομία). 

 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 



 
 
 

 
β.1.6 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις βιοποικιλότητας και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΠ1 
(δαπάνες σχετικά με την 
προστασία της φύσης και της 
βιοποικιλότητας, τη φυσική 
κληρονομιά και φυσικούς 
πόρους, τις πράσινες και 
γαλάζιες υποδομές). 
 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 

συμβάλλουν στην προστασία της φύσης και της 

βιοποικιλότητας, τη φυσική κληρονομιά και φυσικούς 

πόρους, τις πράσινες και γαλάζιες υποδομές.  

 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 

 

 
 

 
 
β.1.7 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις βιοποικιλότητας και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΠ2 
(δαπάνες για την προστασία, 
αποκατάσταση και βιώσιμη 
χρήση των περιοχών Natura 
2000). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 

συμβάλλουν στην προστασία, αποκατάσταση και 

βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000, με βάση 

τους στόχους διατήρησης και τα διαχειριστικά σχέδια. 

 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Ενδεικτικά, εκτίμηση 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
ειδική Οικολογική 
Αξιολόγηση (ΕΟΑ), 
εφόσον το έργο 
βρίσκεται σε περιοχή 
NATURA 2000 ή άλλες 
περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 

 



Πλαίσιο).  
 
 

 
β.1.8 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης και καλύπτεται ο 
δείκτης ΕΑ1 (δαπάνες 
αναφορικά με έργα 
ενεργειακής απόδοσης σε ΜΜΕ 
και υποστηρικτικά μέτρα). 
 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για τον τρόπο 

επίτευξης της ενεργειακής απόδοσης.  

 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
 

 

 
 
 
 
 
 

β.1.9 
 
 
 
 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης και καλύπτεται ο 
δείκτης ΕΑ2 (δαπάνες 
αναφορικά με έργα 
ενεργειακής απόδοσης σε 
μεγάλες επιχειρήσεις και 
υποστηρικτικά μέτρα). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο για τον τρόπο 

επίτευξης της ενεργειακής απόδοσης.  

 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
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0 
 
 
 
 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης και καλύπτεται ο 
δείκτης ΕΑ3 (δαπάνες 
αναφορικά με έργα 
ενεργειακής απόδοσης στις 
ΜΜΕ και στις μεγάλες 
επιχειρήσεις και υποστηρικτικά 
μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια 
ενεργειακής απόδοσης). 

   

Αν στόχος του μέτρου είναι η επίτευξη, κατά μέσο όρο, 

τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνισης, όπως 

ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής για την ανακαίνιση 

κτιρίων (ΕΕ) 2019/786, ή β) αν στόχος των μέτρων είναι 

να επιτευχθεί, κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και 

έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 

τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων 

εκπομπές. 

Ενδεικτικά: 

Στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου του Κτιριακού 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Μελέτη ενεργειακής 
απόδοσης του κτιρίου 
 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 

 



Δυναμικού της ΕΕ έχουν αναπτυχθεί οι ακόλουθοι 

βαθμοί ανακαίνισης με βάση την 

εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας: 

— μικρή (μικρότερη του 30 %) 

— μέτρια (μεταξύ 30 % και 60 %)· και 

— ριζική (άνω του 60 %). 

 

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για τον τρόπο 

επίτευξης της ενεργειακής απόδοσης. Επισκοπείται εάν 

για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει σαφής αναφορά στο 

Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως συμφωνούν με τα 

κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. 

 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
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1 
 
 
 
 

 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης και καλύπτεται ο 
δείκτης ΕΑ4 (δαπάνες για 
κατασκευή νέων ενεργειακά 
αποδοτικών κτιρίων). 

   

Εάν ο στόχος των μέτρων αφορά την κατασκευή νέων 

κτιρίων με πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η 

οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από 

την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική 

κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).Η κατασκευή 

νέων, ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων θεωρείται ότι 

περιλαμβάνει επίσης τις υποδομές κατά την έννοια των 

πεδίων παρέμβασης 85 έως 92  του Κανονισμού 

2021/241. 

 

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Μελέτη ενεργειακής 
απόδοσης του κτιρίου 
 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 

 



σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για τον τρόπο 

επίτευξης της ενεργειακής απόδοσης. 

 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης και καλύπτεται ο 
δείκτης ΕΑ5 ( δαπάνες 
αναφορικά με τη συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης, 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη). 

   

Αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης: 

σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που 

χρησιμοποιεί τουλάχιστον 50 % ανανεώσιμη ενέργεια, 

50 % απορριπτόμενη θερμότητα, 75 % συμπαραγόμενη 

θερμότητα ή 50 % συνδυασμού αυτής της ενέργειας 

και της θερμότητας ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EL   

 

 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EL)

. 

 

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με τη 

συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης τηλεθέρμανση και 

τηλεψύξη. 

 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ενεργειακής 

   

Αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης: 

σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EL


 
 

απόδοσης και καλύπτεται ο 
δείκτης ΕΑ6 ( δαπάνες 
αναφορικά με τη 
συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης, τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη με χαμηλές εκπομπές 
κύκλου ζωής ). 

χρησιμοποιεί τουλάχιστον 50 % ανανεώσιμη ενέργεια, 

50 % απορριπτόμενη θερμότητα, 75 % συμπαραγόμενη 

θερμότητα ή 50 % συνδυασμού αυτής της ενέργειας  

και της θερμότητας ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EL

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EL)

. 

Στην περίπτωση συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, αν 

στόχος του μέτρου είναι να επιτευχθούν εκπομπές 

κύκλου ζωής χαμηλότερες από 100 gCO2e/kWh ή 

θερμότητα/ψύξη παραγόμενη από απορριπτόμενη 

θερμότητα. Στην περίπτωση 

τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης, αν η σχετική υποδομή 

ακολουθεί την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 

2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση 

των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 

κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ 

L 315 της 14.11.2012, σ. 1), ή η υφιστάμενη υποδομή 

ανακαινίζεται ώστε να ανταποκρίνεται στον ορισμό της 

αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ή το έργο 

είναι προηγμένο πιλοτικό σύστημα (συστήματα 

ελέγχου και διαχείρισης της ενέργειας, διαδίκτυο των 

πραγμάτων) ή οδηγεί σε καθεστώς χαμηλότερης 

θερμοκρασίας στο σύστημα τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης. 

 

έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση ή Μελέτη  
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EL


Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με τη 

συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης τηλεθέρμανση και 

τηλεψύξη . 

 

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

τεκμηρίωση στο Επενδυτικό Σχέδιο  αναφορικά με την 

επίτευξη χαμηλών εκπομπών κύκλου ζωής. 

 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ανακαίνισης 
κτιρίων και καλύπτεται ο 
δείκτης ΑΚ1 (δαπάνες επίτευξης 
ενεργειακής απόδοσης μέσω 
ανακαίνισης του υφιστάμενου 
οικιστικού αποθέματος, έργων 
επίδειξης και υποστηρικτικών 
μέτρων). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με την 

επίτευξη ενεργειακής απόδοσης μέσω ανακαίνισης 

υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργων επίδειξης 

και υποστηρικτικών μέτρων. 

 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ανακαίνισης 
κτιρίων και καλύπτεται ο 
δείκτης ΑΚ2 ( δαπάνες 
επίτευξης ενεργειακής 

   

Αν στόχος του μέτρου είναι η επίτευξη, κατά μέσο όρο, 

τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνισης, όπως 

ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής για την ανακαίνιση 

κτιρίων (ΕΕ) 2019/786. Η ανακαίνιση κτιρίων θεωρείται 

ότι περιλαμβάνει επίσης τις υποδομές κατά την έννοια 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 

 



 απόδοσης μέσω ανακαίνισης 
του υφιστάμενου οικιστικού 
αποθέματος, έργων επίδειξης 
και υποστηρικτικών μέτρων 
σύμφωνα με τα κριτήρια 
ενεργειακής απόδοσης). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

των πεδίων παρέμβασης 85 έως 92 του Κανονισμού 

2021/241. 

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με την 

επίτευξη ενεργειακής απόδοσης μέσω ανακαίνισης 

υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργων επίδειξης 

και υποστηρικτικών μέτρων. 

 

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

συμφωνία με το προαναφερόμενο  κριτήριο 

ενεργειακής απόδοσης (μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση). 

 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

κάλυψη του δείκτη. 
 
Μελέτη ενεργειακής 
απόδοσης του κτιρίου 
 
Εκτίμηση ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ανακαίνισης 
κτιρίων και καλύπτεται ο 
δείκτης ΑΚ3 (δαπάνες επίτευξης 
ενεργειακής απόδοσης μέσω 
ανακαίνισης σε δημόσια 
υποδομή, έργων επίδειξης και 
υποστηρικτικών μέτρων). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με την 

επίτευξη ενεργειακής απόδοσης μέσω ανακαίνισης σε 

δημόσια υποδομή έργων επίδειξης και υποστηρικτικών 

μέτρων. 

 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ανακαίνισης 
κτιρίων και καλύπτεται ο 
δείκτης ΑΚ4 (δαπάνες επίτευξης 
ενεργειακής απόδοσης μέσω 
ανακαίνισης σε δημόσια 
υποδομή, έργων επίδειξης και 
υποστηρικτικών μέτρων 
σύμφωνα με τα κριτήρια 
ενεργειακής απόδοσης). 

   

Αν στόχος του μέτρου είναι α) να επιτευχθεί, κατά μέσο 

όρο, τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως 

ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής για την ανακαίνιση 

κτιρίων (ΕΕ) 2019/786, ή β) να επιτευχθεί, κατά μέσο 

όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε 

σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές. Η 

ανακαίνιση κτιρίων θεωρείται ότι περιλαμβάνει επίσης 

τις υποδομές κατά την έννοια των πεδίων παρέμβασης 

85 έως 92. 

 

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με την 

επίτευξη ενεργειακής απόδοσης μέσω ανακαίνισης σε 

δημόσια υποδομή έργων επίδειξης και υποστηρικτικών 

μέτρων.  

 
Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
συμφωνία με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση ή Μελέτη  
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις κυκλικής 
οικονομίας και καλύπτεται ο 
δείκτης ΚΟ1 (αναφορά στο 
ποσοστό χρήσης 
ανακυκλωμένων υλικών ως 
πρώτων υλών που 
συμμορφώνονται με τα 
κριτήρια απόδοσης). 

   

Αν στόχος του μέτρου είναι η μετατροπή τουλάχιστον 

του 50%  σε βάρος των χωριστά συλλεγόμενων μη 

επικίνδυνων αποβλήτων σε δευτερογενείς πρώτες 

ύλες. 

 

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο σχετικά με το 

ποσοστό χρήσης ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτων 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 

 



υλών.  

 

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

συμμόρφωση με τα κριτήρια απόδοσης. 

 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις κυκλικής 
οικονομίας και καλύπτεται ο 
δείκτης ΚΟ2 (δαπάνες σχετικά 
με ενέργειες συλλογής και 
επεξεργασίας λυμάτων 
σύμφωνα με τα κριτήρια 
ενεργειακής απόδοσης). 

   

Εξετάσετε αν ο στόχος του μέτρου για το 

κατασκευασμένο σύστημα εμπροσθοπορείας λυμάτων 

είναι να έχει μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας 

ή αφορά  την ανανέωση του συστήματος 

εμπροσθοπορείας λυμάτων ώστε να οδηγήσει σε 

μειωμένη μέση κατανάλωση ενέργειας κατά 

τουλάχιστον 10 % (αποκλειστικά με μέτρα ενεργειακής 

απόδοσης και όχι με αλλαγές υλικών ή αλλαγές στο 

φορτίο). 

 

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 

ενέργειες συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων. 

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές   δαπάνες υπάρχει 

συμφωνία με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης.   

 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις κυκλικής 
οικονομίας και καλύπτεται ο 
δείκτης ΚΟ3 (δαπάνες σχετικά 
με τη διαχείριση οικιακών 
αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, 
ελαχιστοποίησης, διαλογής, 
επαναχρησιμοποίησης, 
ανακύκλωσης). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με τη 

διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης,  

ελαχιστοποίησης, διαλογής, επαναχρησιμοποίησης, 

ανακύκλωσης. 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
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Εξετάστε  εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις κυκλικής 
οικονομίας και καλύπτεται ο 
δείκτης ΚΟ4 (δαπάνες σχετικά 
με τη διαχείριση 
επαγγελματικών, βιομηχανικών 
αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, 
ελαχιστοποίησης, διαλογής, 
επαναχρησιμοποίησης, 
ανακύκλωσης). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο σχετικά με τη 

διαχείριση επαγγελματικών, βιομηχανικών αποβλήτων: 

μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, 

επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης. 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις κυκλικής 
οικονομίας και καλύπτεται ο 
δείκτης ΚΟ5 (δαπάνες 
αναφορικά με διεργασίες 
έρευνας και καινοτομίας, 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 

διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά 

τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που 

εστιάζουν στην κυκλική οικονομία. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 



μεταφορά τεχνολογίας και 
συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων που εστιάζουν 
στην κυκλική οικονομία). 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις κυκλικής 
οικονομίας και καλύπτεται ο 
δείκτης ΚΟ6 (δαπάνες και έργα  
αποκατάστασης βιομηχανικών 
χώρων και μολυσμένου 
εδάφους σύμφωνα με τα 
κριτήρια ενεργειακής 
απόδοσης). 

   

Αν στόχος του μέτρου είναι η μετατροπή βιομηχανικών 

χώρων και μολυσμένων εδαφών σε φυσική καταβόθρα 

άνθρακα. 

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 

έργα αποκατάστασης βιομηχανικών χώρων και 

μολυσμένου εδάφους.  

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

συμφωνία με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης.  

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ1 
(δαπάνες σχετικά με διεργασίες 
έρευνας και καινοτομίας, 
μεταφορά τεχνολογίας και 
συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων που εστιάζουν 
στην οικονομία χαμηλών 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 

διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά 

τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που 

εστιάζουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα, την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση κλιματικού 
κινδύνου. 

 



εκπομπών άνθρακα, την 
ανθεκτικότητα και την 
προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή). 
 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ2 
(δαπάνες για έργα και 
υπηρεσίες που συμβάλλουν 
στην οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και στην 
ανθεκτικότητα στην κλιματική 
αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων ευαισθητοποίησης). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 
έργα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στην οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην 
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων ευαισθητοποίησης. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση κλιματικού 
κινδύνου. 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ3 
(δαπάνες αναφορικά με την 
υποστήριξη φιλικών προς το 
περιβάλλον διεργασιών 
παραγωγής και αποδοτικής 
χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με την 
υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών 
παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις 
ΜΜΕ. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ4 
(δαπάνες αναφορικά με την 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με την 
υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών 
παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις 
μεγάλες επιχειρήσεις. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 

 



υποστήριξη φιλικών προς το 
περιβάλλον διεργασιών 
παραγωγής και αποδοτικής 
χρήσης των πόρων στις μεγάλες 
επιχειρήσεις). 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

κάλυψη του δείκτη. 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ5 
(δαπάνες σχετικά με ενέργειες 
προσαρμογής στα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και πρόληψη και 
διαχείριση των κινδύνων που 
συνδέονται με το κλίμα: 
πλημμύρες 
,συμπεριλαμβανομένων της 
ευαισθητοποίησης, της 
πολιτικής προστασίας και των 
συστημάτων διαχείρισης 
καταστροφών, των υποδομών 
και των προσεγγίσεων με βάση 
το οικοσύστημα). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 
ενέργειες προσαρμογής στα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και 
διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: 
πλημμύρες (συμπεριλαμβανομένων της 
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των 
συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών 
και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα). 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση κλιματικού 
κινδύνου. 

 

 
 
 
 

 
β.1.2
9 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ6 
(δαπάνες σχετικά με ενέργειες 
προσαρμογής στα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και πρόληψη και 
διαχείριση των κινδύνων που 
συνδέονται με το κλίμα: 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 
ενέργειες προσαρμογής στα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και 
διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: 
πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της 
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των 
συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών 
και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα). 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση κλιματικού 
κινδύνου. 

 



πυρκαγιές 
,συμπεριλαμβανομένων της 
ευαισθητοποίησης, της 
πολιτικής προστασίας και των 
συστημάτων διαχείρισης 
καταστροφών, των υποδομών 
και των προσεγγίσεων με βάση 
το οικοσύστημα). 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

 
 
 
 

 
 
β.1.3
0 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ7 
(δαπάνες σχετικά με ενέργειες 
προσαρμογής στα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και πρόληψη και 
διαχείριση των κινδύνων που 
συνδέονται με το κλίμα: άλλες 
καταστροφές, π.χ. θύελλες και 
ξηρασία, 
συμπεριλαμβανομένων της 
ευαισθητοποίησης, της 
πολιτικής προστασίας και των 
συστημάτων διαχείρισης 
καταστροφών, των υποδομών 
και των προσεγγίσεων με βάση 
το οικοσύστημα). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 
ενέργειες προσαρμογής στα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και 
διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: 
άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία 
(συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της 
πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης 
καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων 
με βάση το οικοσύστημα). 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση κλιματικού 
κινδύνου. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
β.1.3

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ8 
(δαπάνες σχετικά με την 
παροχή νερού για ανθρώπινη 

   

Αν στόχος του μέτρου είναι το κατασκευασμένο 
σύστημα να έχει μέση κατανάλωση ενέργειας ≤ 0,5 
kWh ή δείκτη διαρροής υποδομής (ILI) ≤ 1.5, και η 
δραστηριότητα ανακαίνισης να μειώσει τη μέση 
κατανάλωση ενέργειας κατά περισσότερο από 20 % ή 
να μειώσει τη διαρροή κατά περισσότερο από 20 %. 
Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 

 



1 κατανάλωση: άντληση, 
επεξεργασία, υποδομές 
αποθήκευσης και διανομής, 
μέτρα αύξησης της απόδοσης, 
παροχή πόσιμου νερού, 
σύμφωνα με τα κριτήρια 
ενεργειακής απόδοσης). 
 
 

σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με την 
παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, 
επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης και διανομής, 
μέτρα αύξησης της απόδοσης, παροχή πόσιμου νερού).  
Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με τη 
συμφωνία με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
 

 
 
 
 

 
 
 
β.1.3
2 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ9 
(δαπάνες διαχείρισης υδάτων 
και διατήρηση υδάτινων πόρων 
,συμπεριλαμβάνονται η 
διαχείριση λεκάνης απορροής 
ποταμού, ειδικά μέτρα για την 
προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, 
μείωση των διαρροών). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με τη 
διαχείρισης υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων 
(συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης απορροής 
ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των 
διαρροών). 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 

 

 
 
 
 

 
 
 
β.1.3
3 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ10 
(δαπάνες αναφορικά με μέτρα 
παρακολούθησης και μέτρησης 
της ποιότητας του αέρα και 
μέτρα μείωσης του θορύβου). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 
μέτρα παρακολούθησης και μέτρησης της ποιότητας 
του αέρα και μέτρα μείωσης του θορύβου.  
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 

 



διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 

 
 
 
 

 
 
β.1.3
4 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ11 
(δαπάνες σχετικά με υποδομές 
για καθαρές αστικές 
μεταφορές). 

   

Ως καθαρές υποδομές αστικών μεταφορών νοούνται 
υποδομές που καθιστούν δυνατή τη λειτουργία 
τροχαίου υλικού μηδενικών εκπομπών. 
Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 
υποδομές για καθαρές αστικές μεταφορές. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 

 

 
 
 

 
 
 
β.1.3
5 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ12 
(δαπάνες για τροχαίο υλικό 
καθαρών αστικών μεταφορών). 

   

Ως καθαρό τροχαίο υλικό αστικών μεταφορών νοείται 
το τροχαίο υλικό μηδενικών εκπομπών. 
Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 
τροχαίο υλικό καθαρών αστικών μεταφορών. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 

 



 
 
 

 
 
β.1.3
6 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ13 
(δαπάνες σχετικά με νέους ή 
αναβαθμισμένους 
σιδηρόδρομους 
,συμπεριλαμβανομένων των 
ανακατασκευών ή 
εκσυγχρονισμών των 
σιδηροδρόμων). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 
νέους ή αναβαθμισμένους σιδηρόδρομους που 
αφορούν στο κεντρικό ή στο εκτεταμένο δίκτυο 
(συμπεριλαμβανομένων των ανακατασκευών ή 
εκσυγχρονισμών των σιδηροδρόμων και δαπανών που 
αφορούν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας – ERTMS.) 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 

 

 
 
 
 
 
β.1.3
7 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ14 
(δαπάνες σχετικά με νέους ή 
αναβαθμισμένους 
σιδηρόδρομους- 
ηλεκτρικούς/μηδενικών 
εκπομπών  
,συμπεριλαμβανομένων των 
ανακατασκευασμένων ή 
εκσυγχρονισμένων 
σιδηροδρόμων και των κινητών 
στοιχείων σιδηροδρόμων 
μηδενικών 
εκπομπών/ηλεκτροκίνητων). 

   

Αν ο στόχος του μέτρου αφορά ηλεκτροκίνητα 
παρατρόχια υποσυστήματα και συναφή υποσυστήματα 
ή αν υπάρχει σχέδιο ηλεκτροκίνησης ή θα είναι 
κατάλληλο για χρήση σε αμαξοστοιχίες μηδενικών 
εκπομπών καυσαερίων εντός 10 ετών. 
Ισχύει και για τις ντιζεληλεκτράμαξες. 
Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 
νέους ή αναβαθμισμένους σιδηρόδρομους- 
ηλεκτρικούς/μηδενικών εκπομπών  
(συμπεριλαμβανομένων των ανακατασκευασμένων ή 
εκσυγχρονισμένων σιδηροδρόμων και των κινητών 
στοιχείων  σιδηροδρόμων  μηδενικών 
εκπομπών/ηλεκτροκίνητων, ισχύει και για τις 
ντιζεληλεκτράμαξες). 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
 

 



 
 
 
 

β.1.3
8 
 
 

 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ15 
(δαπάνες για πολυτροπικές 
μεταφορές, αστικές και μη 
αστικές). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 
πολυτροπικές μεταφορές (αστικές και μη αστικές). 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 

 

 
 
 
 

β.1.3
9 
 
 
 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ16 
(δαπάνες για έργα που 
αφορούν εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες: στήριξη για την 
αντιστάθμιση του πρόσθετου 
κόστους λόγω δυσκολιών που 
οφείλονται στις κλιματικές 
συνθήκες και το ανάγλυφο του 
εδάφους). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 
έργα που αφορούν εξόχως απόκεντρες περιφέρειες: 
στήριξη για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους 
λόγω δυσκολιών που οφείλονται στις κλιματικές 
συνθήκες και το ανάγλυφο του εδάφους. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 

 

 
 
 
 

β.1.4
0 
 
 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ17 
(δαπάνες σχετικά με 
θαλάσσιους λιμένες 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 
θαλάσσιους λιμένες εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων 
που προορίζονται για τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων.  
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 

 



 
 

εξαιρουμένων των 
εγκαταστάσεων που 
προορίζονται για τη μεταφορά 
ορυκτών καυσίμων). 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 

 
 
 
 

β.1.4
1 
 
 
 
 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ18 
(δαπάνες σχετικά με 
εσωτερικές πλωτές οδούς και 
λιμένες εξαιρουμένων των 
εγκαταστάσεων που 
προορίζονται για τη μεταφορά 
ορυκτών καυσίμων). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 
εσωτερικές πλωτές οδούς και λιμένες 
(συμπεριλαμβανομένων αυτών σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο) εξαιρουμένων των 
εγκαταστάσεων που προορίζονται για τη μεταφορά 
ορυκτών καυσίμων.  
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
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2 

 
 
 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ19 
(δαπάνες σχετικά με υποδομές 
εναλλακτικών καυσίμων). 

   

Αν ο στόχος του μέτρου είναι σύμφωνος με την οδηγία 
(ΕΕ) 2018/2001. 
Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 
υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.  
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 

 



 
 
 
 

β.1.4
3 
 
 

  
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις προώθησης 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
καλύπτεται ο δείκτης ΒΑ20 
(δαπάνες σχετικά με υποδομές 
ποδηλασίας). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 
υποδομές ποδηλασίας. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 

 

 
 

 
 
β.1.4
4 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και 
καλύπτεται ο δείκτης ΔΘ1 
(αναφορά στη βελτίωση 
δεικτών απασχόλησης - 
Πράσινες θέσεις εργασίας που 
δημιουργήθηκαν). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με τη 
βελτίωση δεικτών απασχόλησης (δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, τεκμηρίωση νέων θέσεων εργασίας, 
τεκμηρίωση συμβολής στην απασχόληση, στις πράσινες 
δεξιότητες και την οικονομία). 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 
 
 

 
 
β.1.4
5 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις διαφύλαξης 
ενεργειακής ασφάλειας και 
καλύπτεται ο δείκτης ΔΕΑ1 
(δαπάνες αναφορικά με έξυπνα 
ενεργειακά συστήματα 
,συμπεριλαμβανομένων των 
έξυπνων ενεργειακών δικτύων 
και των συστημάτων ΤΠΕ, και 
σχετικά συστήματα 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με 
έξυπνα ενεργειακά συστήματα (συμπεριλαμβανομένων 
των έξυπνων ενεργειακών δικτύων και των 
συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά συστήματα 
αποθήκευσης. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 

 



αποθήκευσης). (εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 

 
 
 
 

 
 
 
β.1.4
6 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις διαφύλαξης 
ενεργειακής ασφάλειας και 
καλύπτεται ο δείκτης ΔΕΑ2 
(αναφορά στο ποσοστό 
παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικές πηγές 
(Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.)) 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με το 
ποσοστό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
αιολικές πηγές. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 

 

 
 
 

 
 
 
 
β.1.4
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις διαφύλαξης 
ενεργειακής ασφάλειας και 
καλύπτεται ο δείκτης ΔΕΑ3 
[αναφορά στο ποσοστό 
παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ηλιακές πηγές 
(Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας)]. 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με το 
ποσοστό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακές 
πηγές. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Εκτίμηση ή Μελέτη  
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 

 



 
 
 
 
 
 

β.1.4
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις διαφύλαξης 
ενεργειακής ασφάλειας και 
καλύπτεται ο δείκτης ΔΕΑ4 
(κάνει αναφορά στο ποσοστό 
παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από βιομάζα 
(Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας)]. 

   

Αν ο στόχος του μέτρου αφορά την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας από βιομάζα, 
σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82). 
Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με το 
ποσοστό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
βιομάζα. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις διαφύλαξης 
ενεργειακής ασφάλειας και 
καλύπτεται ο δείκτης ΔΕΑ5 
(αναφορά στο ποσοστό 
παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από άλλες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
,συμπεριλαμβανομένης της 
γεωθερμικής ενέργειας, της 
θαλάσσιας ενέργειας και της 
ενέργειας από βιομάζα με 
υψηλή εξοικονόμηση αερίων 
του θερμοκηπίου). 

   

Αν ο στόχος του μέτρου αφορά την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας από βιομάζα, 
σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001· και αν στόχος 
του μέτρου είναι η επίτευξη μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 80 % στη 
μονάδα από τη χρήση βιομάζας σε σχέση με τη 
μεθοδολογία εξοικονόμησης αερίων θερμοκηπίου και 
το σχετικό συγκριτικό ορυκτό καύσιμο που ορίζεται στο 
παράρτημα VI της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001. Αν ο στόχος 
του μέτρου αφορά την παραγωγή βιοκαυσίμου από 
βιομάζα (εξαιρουμένων των καλλιεργειών για τρόφιμα 
και ζωοτροφές), σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 
2018/2001· και αν στόχος του μέτρου είναι η επίτευξη 
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 65 % στη μονάδα από τη χρήση βιομάζας 
για τον σκοπό αυτό σε σχέση με τη μεθοδολογία 
εξοικονόμησης αερίων θερμοκηπίου και το σχετικό 
συγκριτικό ορυκτό καύσιμο που ορίζεται στο 
παράρτημα V της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001. 
Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη 
Εκτίμηση  ή Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή 
άλλες περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις από 
διαπιστευμένο φορέα 
(εφόσον απαιτείται 
από το Νομοθετικό 
Πλαίσιο). 
 

 



σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με το 
ποσοστό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άλλες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης 
της γεωθερμικής ενέργειας, της θαλάσσιας ενέργειας 
και της ενέργειας από βιομάζα με υψηλή εξοικονόμηση 
αερίων του θερμοκηπίου. Για την περίπτωση των 
δαπανών που αφορούν στην ενέργειας από βιομάζα 
επισκοπείται επιπλέον εάν υπάρχει σαφής αναφορά 
στο Επενδυτικό Σχέδιο  σχετικά με την εξοικονόμηση 
αερίων του θερμοκηπίου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

 
 
 
 
β.2.1 
 
 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ψηφιοποίησης 
παρεχόμενων υπηρεσιών και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΠΥ1 
(δαπάνες για την παροχή 
υπηρεσιών και πώληση 
προϊόντων με υποστήριξη 
ψηφιακών μέσων τα οποία 
απευθύνονται στην εγχώρια 
αγορά και διεθνή αγορά). 

   

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου . 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Δαπάνες επιχειρηματικής ανάπτυξης και 
διεθνοποίησης ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των 
παραγωγικών επενδύσεων):  
 Ο ψηφιακός συντελεστής 40 % θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο όταν η παρέμβαση επικεντρώνεται 
σε στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την 
ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, ψηφιακών 
προϊόντων, στοιχείων ΤΠΕ, κ.λπ. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 

β.2.2 
 
 
 
 

 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ψηφιοποίησης 
παρεχόμενων υπηρεσιών και 
καλύπτεται ο δείκτης 
ΨΠΥ2(δαπάνες για την 
αξιοποίηση διαδικτυακών 
συστημάτων μέσων προβολής 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στην προβολή της επιχείρησης και κατ’ 
επέκταση στην αύξηση των εσόδων 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου . 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 



,π.χ. διαφήμιση σε μηχανές 
αναζήτησης στο διαδίκτυο, 
πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης κτλ). 

 
 
 
 
β.2.3 

 
 
 
 
 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ψηφιοποίησης 
παρεχόμενων υπηρεσιών και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΠΥ3 
(δαπάνες για υπηρεσίες και 
εφαρμογές ΤΠ με στόχο την 
ψηφιακή ένταξη και την 
ανάπτυξη ψηφιακών 
δεξιοτήτων). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στην ψηφιακή ένταξη και την ανάπτυξη 
ψηφιακών δεξιοτήτων 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
  
 
Στις υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠ για τις ψηφιακές 
δεξιότητες και την ψηφιακή ένταξη 
συμπεριλαμβάνονται μέτρα για τη στήριξη της 
ψηφιοποίησης των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
σε υποδομές ΤΠΕ), μεταξύ άλλων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την 
εκπαίδευση ενηλίκων.  
Η στήριξη για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων 
αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα και 
περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής 
εξειδίκευσης  για την κατάρτιση ειδικών στον 
ψηφιακό τομέα (δηλαδή προγράμματα επικεντρωμένα 
στην τεχνολογία), κατάρτιση εκπαιδευτικών,
 ανάπτυξη ψηφιακού  περιεχομένου για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και σχετικές
 οργανωτικές ικανότητες. Αυτό περιλαμβάνει 
επίσης μέτρα και προγράμματα που αποσκοπούν στη 
βελτίωση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Ο κατάλογος των 
δαπανών εκπαίδευσης 
σχετικά με την 
ανάπτυξη ψηφιακών 
δεξιοτήτων με 
ενδεικτική ανάλυση: 
δεξιότητες για έξυπνη 
εξειδίκευση, 
βιομηχανική 
μετάβαση, 
επιχειρηματικότητα 
και 
προσαρμοστικότητα 
των επιχειρήσεων στην 
αλλαγή.  

 



 
 
β.2.4 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ψηφιοποίησης 
παρεχόμενων υπηρεσιών και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΠΥ4 
(δημιουργία νέων ή 
αναβάθμιση υφιστάμενων 
ψηφιακών υπηρεσιών και 
διαδικασιών). 

   

Επισκοπείται αν στο Επενδυτικό Σχέδιο  υπάρχει σαφής 
αναφορά για το πως η υλοποίησή του θα οδηγήσει 
στην δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων 
ψηφιακών υπηρεσιών και διαδικασιών. 
  Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 

 
β.2.5 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ψηφιοποίησης 
παρεχόμενων υπηρεσιών και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΠΥ5 
(δαπάνες για τη διασφάλιση της 
ψηφιακής αλυσίδας 
εφοδιασμού). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στην διασφάλιση της ψηφιακής αλυσίδας 
εφοδιασμού 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 
 
 
β.2.6 

 
 
 
 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ψηφιοποίησης 
παρεχόμενων υπηρεσιών και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΠΥ6 
(δαπάνες για την παραγωγή και 
διανομή ψηφιακού 
περιεχομένου). 
 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στην παραγωγή και διανομή ψηφιακού 
περιεχομένου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 
β.2.7 
 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ψηφιοποίησης 
παρεχόμενων υπηρεσιών και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΠΥ7 
(δαπάνες για ενσωμάτωση 
αναδυόμενων τεχνολογιών για 
αυτοματοποίηση παραγωγής 
,π.χ. Διαδίκτυο πραγμάτων / 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στην αυτοματοποίηση της παραγωγής. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου . 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 



Internet of Things, Ρομποτική 
και αυτοματοποίηση, 
Τρισδιάστατη εκτύπωση / 3D 
printing, Τεχνητή νοημοσύνη / 
Artificial Intelligence, 
Προγνωστική συντήρηση, κτλ). 

 
 
 
 

 
β.2.8 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ψηφιοποίησης 
παρεχόμενων υπηρεσιών και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΠΥ8 
(δαπάνες σε προηγμένες 
τεχνολογίες όπως: 
Υπολογιστικές ικανότητες 
υψηλών επιδόσεων και 
κβαντικές υπολογιστικές 
ικανότητες/ικανότητες 
κβαντικής επικοινωνίας 
,συμπεριλαμβανομένης 
κβαντικής κρυπτογράφησης, 
στον σχεδιασμό, την παραγωγή 
και την ενσωμάτωση 
συστημάτων στον τομέα της 
μικροηλεκτρονικής, επόμενη 
γενιά ευρωπαϊκών ικανοτήτων 
δεδομένων, υπολογιστικού 
νέφους και αιχμής (υποδομές, 
πλατφόρμες και υπηρεσίες), 
εικονική και επαυξημένη 
πραγματικότητα, Deeptech και 
άλλες ψηφιακές προηγμένες 
τεχνολογίες). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 



 
 
 
 

 
β.2.9 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ψηφιοποίησης 
παρεχόμενων υπηρεσιών και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΠΥ9 
(δαπάνες για την προμήθεια, 
παραμετροποίηση, 
εγκατάσταση & θέση σε 
λειτουργία 
,συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών εκπαίδευσης 
προσωπικού) ψηφιακών 
συστημάτων). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Όσον αφορά στην εκπαίδευση, επισκοπείται εάν στην 
τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου   
προβλέπεται ο αριθμός των εκπαιδευομένων που θα 
υλοποιούν και θα ολοκληρώνουν εκπαίδευση και 
κατάρτιση στα ψηφιακά συστήματα. Θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται ο κατάλογος με τη θεματολογία των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με τις προβλεπόμενες 
ώρες υλοποίησης ανά θεματική ενότητα, τις 
πιστοποιήσεις των εκπαιδευτών καθώς και τις 
προβλεπόμενες συνολικές ώρες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του προσωπικού σε θέματα ψηφιακών 
συστημάτων. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου.  
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη.  
 

 

 
 
 

 
β.2.1
0 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις ψηφιοποίησης 
παρεχόμενων υπηρεσιών και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΠΥ10 
(δαπάνες για την ενίσχυση των 
νέων τεχνολογιών στις 
μεταφορές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
θαλάσσιων μεταφορών). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου . 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 

 
 
β.2.1
1 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις σε ψηφιακές 
υποδομές και υποδομές 
δεδομένων και καλύπτεται ο 
δείκτης ΨΥ1 (δαπάνες για την 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου . 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 



χρήση φορητών συσκευών για 
κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο). 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

 
 

 
 
β.2.1
2 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις σε ψηφιακές 
υποδομές και υποδομές 
δεδομένων και καλύπτεται ο 
δείκτης ΨΥ2 (δαπάνες για την 
αξιοποίηση διαδικτυακών 
συστημάτων μέσων προβολής 
,π.χ. διαφήμιση σε μηχανές 
αναζήτησης στο διαδίκτυο, 
πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης κτλ). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στην προβολή της επιχείρησης και κατ’ 
επέκταση στην αύξηση των εσόδων της. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου . 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 
 
 

β.2.1
3 
 
 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις σε ψηφιακές 
υποδομές και υποδομές 
δεδομένων και καλύπτεται ο 
δείκτης ΨΥ3 (δαπάνες για την 
κατασκευή ή και χρήση data 
center για αποθήκευση 
δεδομένων τύπου Big Data). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου . 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 

 
β.2.1
4 
 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις σε ψηφιακές 
υποδομές και υποδομές 
δεδομένων και καλύπτεται ο 
δείκτης ΨΥ4 (δαπάνες για την 
υλοποίηση/αγορά, 
παραμετροποίηση και χρήση 
λογισμικού ERP, MRP, DFRP, 
BPM, DMS, HRMS, Performance 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου . 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 



Management, Asset 
Management, Project 
Management, Knowledge 
Management & Intranet Portals, 
Training, Office automation). 
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5 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις σε ψηφιακές 
υποδομές και υποδομές 
δεδομένων και καλύπτεται ο 
δείκτης ΨΥ5 ( δαπάνες σε 
αναδυόμενες τεχνολογίες για 
αυτοματοποίηση παραγωγής 
,π.χ. Διαδίκτυο πραγμάτων / 
Internet of Things, Ρομποτική 
και αυτοματοποίηση, 
Τρισδιάστατη εκτύπωση / 3D 
printing, Τεχνητή νοημοσύνη / 
Artificial Intelligence, 
Προγνωστική συντήρηση, κτλ). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στην αυτοματοποίηση της παραγωγής. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου . 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
β.2.1
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις σε ψηφιακές 
υποδομές και υποδομές 
δεδομένων και καλύπτεται ο 
δείκτης ΨΥ6 (περιλαμβάνει 
δαπάνες σε προηγμένες 
τεχνολογίες όπως: 
Υπολογιστικές ικανότητες 
υψηλών επιδόσεων και 
κβαντικές υπολογιστικές 
ικανότητες/ικανότητες 
κβαντικής επικοινωνίας 
(συμπεριλαμβανομένης 
κβαντικής κρυπτογράφησης) 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 



στον σχεδιασμό, την παραγωγή 
και την ενσωμάτωση 
συστημάτων στον τομέα της 
μικροηλεκτρονικής, επόμενη 
γενιά ευρωπαϊκών ικανοτήτων 
δεδομένων, υπολογιστικού 
νέφους και αιχμής (υποδομές, 
πλατφόρμες και υπηρεσίες), 
εικονική και επαυξημένη 
πραγματικότητα, Deeptech και 
άλλες ψηφιακές προηγμένες 
τεχνολογίες). 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις σε ψηφιακές 
υποδομές και υποδομές 
δεδομένων και καλύπτεται ο 
δείκτης ΨΥ7 ( δαπάνες για την 
προμήθεια, παραμετροποίηση, 
εγκατάσταση & θέση σε 
λειτουργία 
,συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών εκπαίδευσης 
προσωπικού ψηφιακών 
υποδομών). 

   

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Όσον αφορά στην εκπαίδευση, επισκοπείται εάν στην 
τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου   
προβλέπεται ο αριθμός των εκπαιδευομένων που θα 
υλοποιούν και θα ολοκληρώνουν εκπαίδευση και 
κατάρτιση στις ψηφιακές υποδομές. Θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται ο κατάλογος με τη θεματολογία των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με τις προβλεπόμενες 
ώρες υλοποίησης ανά θεματική ενότητα, τις 
πιστοποιήσεις των εκπαιδευτών καθώς και τις 
προβλεπόμενες συνολικές ώρες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του προσωπικού σε θέματα ψηφιακών 
υποδομών. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου.  

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 

 
 
β.2.1

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις σε ψηφιακές 
υποδομές και υποδομές 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 

 



8 δεδομένων και καλύπτεται ο 
δείκτης ΨΥ8 (δαπάνες σχετικές 
με τη κάλυψη δικτύου 5G, τη 
κινητή συνδεσιμότητα 
δεδομένων με ευρεία εδαφική 
κάλυψη και τα ευρυζωνικά 
δίκτυα πολύ υψηλής 
χωρητικότητας). 

στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου . 

της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις συνεργατικών 
σχηματισμών και καλύπτεται ο 
δείκτης ΣΣ1 (συμμετοχή μελών  
από την ακαδημαϊκή και 
ερευνητική κοινότητα καθώς 
και ΜΜΕ.) 

   

Επισκοπείται αν συμμετέχουν μέλη από την 
ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα καθώς και ΜΜΕ 
στο Επενδυτικό Σχέδιο  μέσα από την περιγραφή των 
μελών. 
Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας, 
μεταξύ άλλων μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών 
οργανισμών και δημόσιων αρχών και επιχειρηματικών 
δικτύων που ωφελούν κατά κύριο λόγο τις ΜΜΕ. 
 Ο ψηφιακός συντελεστής 40 % θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο όταν η παρέμβαση επικεντρώνεται 
σε στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την 
ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, ψηφιακών 
προϊόντων, στοιχείων ΤΠΕ, κ.λπ. (9) 
Συμπεριλαμβάνονται οι φορείς της κοινωνικής 
οικονομίας. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Υπογεγραμμένο 
συμφωνητικό ή 
δήλωση συνεργασίας 
μεταξύ των μελών του 
συνεργατικού 
σχηματισμού. 

 

 
 
 

 
β.2.2
0 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις συνεργατικών 
σχηματισμών και καλύπτεται ο 
δείκτης ΣΣ2 ( επιχειρηματίες 
του διαδικτύου και 
νεοσύστατες επιχειρήσεις στον 
τομέα των ΤΠΕ, B2B). 

   

Επισκοπείται αν το Επενδυτικό Σχέδιο  στην τεχνική 
περιγραφή περιλαμβάνει επιχειρηματίες του 
διαδικτύου και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα 
των ΤΠΕ, B2B  
 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Υπογεγραμμένο 
συμφωνητικό ή 
δήλωση συνεργασίας 
μεταξύ των μελών του 
συνεργατικού 
σχηματισμού. 

 



 
  
 

 
 
 
β.2.2
1 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις συνεργατικών 
σχηματισμών και καλύπτεται ο 
δείκτης ΣΣ3 (εκτίμηση 
προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων ,π.χ. αριθμός 
νέων προϊόντων, 
διεργασιών/διαδικασιών, 
υπηρεσιών, δραστηριοτήτων, 
οργανωτικών μοντέλων, 
καινοτόμων ιδεών και 
μεθόδων, πλήθος 
επιχειρήσεων-μελών που θα 
ωφεληθούν από τα 
αποτελέσματα του 
επιχειρηματικού σχεδίου). 

   

Επισκοπείται αν στο Επενδυτικό Σχέδιο  υπάρχει σαφής 
αναφορά για το πως ο Συνεργατικός Σχηματισμός θα 
συνεισφέρει στα κάτωθι ενδεικτικά σημεία: αριθμός 
νέων προϊόντων, διεργασιών/διαδικασιών, υπηρεσιών, 
δραστηριοτήτων, οργανωτικών μοντέλων, καινοτόμων 
ιδεών και μεθόδων, πλήθος επιχειρήσεων-μελών που 
θα ωφεληθούν από τα αποτελέσματα του 
επιχειρηματικού σχεδίου. 
Επισκοπείται αν στην τεχνική περιγραφή του 
Επενδυτικού Σχεδίου   περιλαμβάνεται η εκτίμηση 
προσδοκώμενων αποτελεσμάτων (π.χ. αριθμός νέων 
προϊόντων, διεργασιών/διαδικασιών, υπηρεσιών, 
δραστηριοτήτων, οργανωτικών μοντέλων, καινοτόμων 
ιδεών και μεθόδων, πλήθος επιχειρήσεων-μελών που 
θα ωφεληθούν από τα αποτελέσματα του 
επιχειρηματικού σχεδίου.)  

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Υπογεγραμμένο 
συμφωνητικό ή 
δήλωση συνεργασίας 
μεταξύ των μελών του 
συνεργατικού 
σχηματισμού. 

 

 
β.2.2

2 
 
 

 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις συνεργατικών 
σχηματισμών και καλύπτεται ο 
δείκτης ΣΣ4 (περιλαμβάνει 
εκτίμηση 
κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων). 
 

   

Επισκοπείται αν στο Επενδυτικό Σχέδιο  υπάρχει σαφής 
αναφορά για το πως ο Συνεργατικός Σχηματισμός θα 
συνεισφέρει  στην ειδική στήριξη της απασχόλησης και 
την κοινωνικοοικονομική ένταξη των νέων εξετάζοντας 
μεταξύ των άλλων τα κάτωθι  ενδεικτικά σημεία: 
οικοσύστημα καινοτομίας, αύξηση εσόδων για το 
ελληνικό δημόσιο, δημιουργία και διείσδυση σε νέες 
αγορές, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων, βελτίωση της αειφορίας 
των επιχειρήσεων, κοινωνική ευημερία (π.χ. νέες 
θέσεις απασχόλησης, οικονομική βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων, αριστεία και ανταγωνιστικότητα, 
προοπτική εξαγωγών). 
Επισκοπείται αν στην τεχνική περιγραφή του 
Επενδυτικού Σχεδίου   περιλαμβάνεται η εκτίμηση 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων. 

Τεχνική περιγραφή του 
Επενδυτικού Σχεδίου  
ή άλλο αναγκαίο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
  

 



 
 
 

β.2.2
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις συνεργατικών 
σχηματισμών και καλύπτεται ο 
δείκτης ΣΣ5 (περιλαμβάνει 
σχέδιο αξιοποίησης 
αποτελεσμάτων και σχέδιο 
διάχυσης ερευνητικών 
αποτελεσμάτων). 

   

Επισκοπείται αν στο Επενδυτικό Σχέδιο  υπάρχει σαφής 
αναφορά για το πως ο Συνεργατικός Σχηματισμός θα 
συνεισφέρει στον στόχο του ψηφιακού 
μετασχηματισμού.  
Επισκοπείται αν στην τεχνική περιγραφή του 
Επενδυτικού Σχεδίου   περιλαμβάνεται σχέδιο 
αξιοποίησης αποτελεσμάτων και σχέδιο διάχυσης 
ερευνητικών αποτελεσμάτων . 
 

Τεχνική περιγραφή του 
Επενδυτικού Σχεδίου  
ή άλλο αναγκαίο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη.  

 

 
 
 
β.2.2
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις συνεργατικών 
σχηματισμών και καλύπτεται ο 
δείκτης ΣΣ6 (συμβάλει στην 
δημιουργία ή και ενδυνάμωση 
συνεργασίας μεταξύ των 
επιχειρήσεων -μελών του ΣΣΚ). 

   

Επισκοπείται αν στο Επενδυτικό Σχέδιο  υπάρχει σαφής 
αναφορά για το πως το Επενδυτικό Σχέδιο  θα 
συνεισφέρει στη δημιουργία ή και ενδυνάμωση 
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων -μελών του ΣΣΚ. 
Επισκοπείται αν στην τεχνική περιγραφή του 
Επενδυτικού Σχεδίου   υπάρχει σαφής αναφορά στα 
αναμενόμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία 
μεταξύ επιχειρήσεων – μελών του ΣΣΚ. 
  
 

Τεχνική περιγραφή του 
Επενδυτικού Σχεδίου  
ή άλλο αναγκαίο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
  
Προσφορές 
προμηθευτών για το 
σύνολο των δαπανών, 
ή άλλο έγγραφο 
τεκμηρίωσης αυτών. 
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Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις συνεργατικών 
σχηματισμών και καλύπτεται ο 
δείκτης ΣΣ7 ( δαπάνες σε 
ψηφιακές δραστηριότητες Ε&Α 
,συμπεριλαμβανομένων 
ερευνητικών κέντρων 
αριστείας, βιομηχανικής 
έρευνας, πειραματικής 
ανάπτυξης, μελετών 
σκοπιμότητας, αγοράς πάγιων ή 
άυλων περιουσιακών στοιχείων 
για ψηφιακές συναφείς 
δραστηριότητες Ε&Α). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου . 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

Τεχνική περιγραφή του 
Επενδυτικού Σχεδίου  
ή άλλο αναγκαίο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
  
Προσφορές 
προμηθευτών για το 
σύνολο των δαπανών, 
ή άλλο αναγκαίο 
έγγραφο τεκμηρίωσης 
αυτών. 

 



 
 
 
 
β.2.2
6 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις συνεργατικών 
σχηματισμών και καλύπτεται ο 
δείκτης ΣΣ8 (προβλέπει 
δαπάνες έρευνας & ανάπτυξης 
για την δημιουργία και την 
εξέλιξη πληροφοριακών 
συστημάτων, εργαλείων 
πληροφορικής, εργαλείων 
διαλειτουργικότητας, 
πλατφορμών τεχνολογίας, 
αποθετηρίων πληροφοριών και 
βάσεων δεδομένων). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου . 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Τεχνική περιγραφή του 
Επενδυτικού Σχεδίου  
ή άλλο αναγκαίο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Προσφορές 
προμηθευτών για το 
σύνολο των δαπανών, 
ή άλλο αναγκαίο 
έγγραφο τεκμηρίωσης 
αυτών.  

 

 
 
β.2.2
7 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις σε κόμβους 
ψηφιακής καινοτομίας και 
ανοικτών ψηφιακών λύσεων 
και καλύπτεται ο δείκτης ΚΨΚ1 
(δαπάνες για παροχή 
έμπρακτης υποστήριξης π. χ 
business coaching προς 
νεοφυείς επιχειρήσεις). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 
 
 
 
β.2.2
8 

Εξετάστε  εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις συνεργατικών 
σχηματισμών και καλύπτεται ο 
δείκτης ΚΨΚ2 (εκτίμηση 
κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων ως προς τα κάτωθι 
ενδεικτικά σημεία:  
• Συμβολή στο οικοσύστημα 
καινοτομίας καθώς και 
αναφορά στη βελτίωση της 

   

Επισκοπείται αν στο Επενδυτικό Σχέδιο  υπάρχει σαφής 
αναφορά για το πως το Επενδυτικό Σχέδιο  θα 
συνεισφέρει στα κάτωθι ενδεικτικά σημεία: 
οικοσύστημα καινοτομίας, αύξηση εσόδων για το 
ελληνικό δημόσιο, δημιουργία και διείσδυση σε νέες 
αγορές, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων, βελτίωση της αειφορίας 
των επιχειρήσεων, κοινωνική ευημερία (π.χ. νέες 
θέσεις απασχόλησης, οικονομική βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων, αριστεία και ανταγωνιστικότητα, 
προοπτική εξαγωγών.) 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 



ικανότητας καινοτομίας των 
συμμετεχουσών επιχειρήσεων 
μέσα από τη χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών 
• Συμβολή στην αύξηση εσόδων 
για το ελληνικό δημόσιο 
• Συμβολή στη δημιουργία και 
διείσδυση σε νέες αγορές 
• Συμβολή στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων 
• Συμβολή στην βελτίωση της 
αειφορίας των επιχειρήσεων 
• Συμβολή στην κοινωνική 
ευημερία (π.χ. νέες θέσεις 
απασχόλησης, οικονομική 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, 
αριστεία και 
ανταγωνιστικότητα, προοπτική 
εξαγωγών). 

Επισκοπείται αν στην Αναλυτικό Επενδυτικό Σχέδιο ή 
τεχνική έκθεση ή άλλο έγγραφο του φορέα της 
επένδυσης που τεκμηριώνει την κάλυψη του δείκτη. 
περιλαμβάνεται η εκτίμηση προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων των ανωτέρω ενδεικτικών πεδίων. 
  
 

 
 
β.2.2
9 
 
 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις στη ψηφιοποίηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΜΜ1 
(δαπάνες για την προμήθεια και 
χρήση συστημάτων / υποδομών 
,συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών εκπαίδευσης: 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης, 
ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων, 
ηλεκτρονικής πληρωμής, 
δημιουργίας ηλεκτρονικού 
καταστήματος, e-commerce 
κατά τις συναλλαγές με τις 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Όσον αφορά στην εκπαίδευσης, επισκοπείται εάν στην 
τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου   
προβλέπεται ο αριθμός των εκπαιδευομένων που θα 
υλοποιούν και θα ολοκληρώνουν εκπαίδευση και 
κατάρτιση στις ψηφιακές υποδομές / ψηφιακά 
συστήματα. Θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο κατάλογος 
με τη θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
με τις προβλεπόμενες ώρες υλοποίησης ανά θεματική 
ενότητα, τις πιστοποιήσεις των εκπαιδευτών καθώς και 
τις προβλεπόμενες συνολικές ώρες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του προσωπικού σε θέματα ψηφιακών 
υποδομών / συστημάτων. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Η δήλωση του φορέα 
της επένδυσης για το 
μέγεθος της 
επιχείρησης, με βάση 
το υπόδειγμα δήλωσης 
(σελ. 48 – 56) που 
αναφέρεται στον 
οδηγό χρήσης του 
ορισμού των ΜΜΕ  της 
Ευρωπαϊκής 
επιτροπής. 

 



τράπεζες, κυβερνοασφάλειας 
(cyber security), τηλεργασίας, 
ψηφιακού γραφείου (π.χ. 
διαχείριση εγγράφων, έργων 
κλπ.), διασύνδεσης με 
προμηθευτές / πελάτες, 
ηλεκτρονικού εμπορίου, 
ανάλυσης δεδομένων). 
 

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην Αναλυτικό Επενδυτικό Σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή 
άλλο έγγραφο του φορέα της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την κάλυψη του δείκτη. 

 
 
 
 
 
 
β.2.3
0 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις στη ψηφιοποίηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΜΜ2 ( 
δαπάνες για την αξιοποίηση 
διαδικτυακών συστημάτων 
μέσων προβολής π.χ. 
διαφήμιση σε μηχανές 
αναζήτησης στο διαδίκτυο, 
πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης κτλ). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στην προβολή της επιχείρησης και κατ’ 
επέκταση στην αύξηση των εσόδων. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην Αναλυτικό Επενδυτικό Σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή 
άλλο έγγραφο του φορέα της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την κάλυψη του δείκτη. 
 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Η δήλωση του φορέα 
της επένδυσης για το 
μέγεθος της 
επιχείρησης, με βάση 
το υπόδειγμα δήλωσης 
(σελ. 48 – 56) που 
αναφέρεται στον 
οδηγό χρήσης του 
ορισμού των ΜΜΕ  της 
Ευρωπαϊκής 
επιτροπής.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
β.2.3
1 

Αξιολογείται εάν στο 
Επενδυτικό Σχέδιο  
περιλαμβάνονται οι επενδύσεις 
στη ψηφιοποίηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΜΜ3 
(δαπάνες για την παροχή 
υπηρεσιών και πώληση 
προϊόντων με υποστήριξη 
ψηφιακών μέσων τα οποία 
απευθύνονται στην εγχώρια 

   

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην Αναλυτικό Επενδυτικό Σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή 
άλλο έγγραφο του φορέα της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την κάλυψη του δείκτη. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη 
Η δήλωση του φορέα 
της επένδυσης για το 
μέγεθος της 
επιχείρησης, με βάση 
το υπόδειγμα δήλωσης 

 



αγορά ή και διεθνή αγορά). (σελ. 48 – 56) που 
αναφέρεται στον 
οδηγό χρήσης του 
ορισμού των ΜΜΕ  της 
Ευρωπαϊκής 
επιτροπής. 

 
 
 
 
β.2.3
2 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις στη ψηφιοποίηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΜΜ4 
(δαπάνες εκπαίδευσης σχετικά 
με την ανάπτυξη ψηφιακών 
δεξιοτήτων με ενδεικτική 
ανάλυση: δεξιότητες για έξυπνη 
εξειδίκευση, βιομηχανική 
μετάβαση, επιχειρηματικότητα 
και προσαρμοστικότητα των 
επιχειρήσεων στην αλλαγή). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στον στόχο του ψηφιακού 
μετασχηματισμού. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επίσης επισκοπείται εάν στην τεχνική περιγραφή του 
Επενδυτικού Σχεδίου   προβλέπεται ο αριθμός των 
εκπαιδευομένων που θα υλοποιούν και θα 
ολοκληρώνουν εκπαίδευση και κατάρτιση στις 
ψηφιακές υποδομές / ψηφιακά συστήματα. Θα πρέπει 
να τεκμηριώνεται ο κατάλογος με τη θεματολογία των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με τις προβλεπόμενες 
ώρες υλοποίησης ανά θεματική ενότητα, τις 
πιστοποιήσεις των εκπαιδευτών καθώς και τις 
προβλεπόμενες συνολικές ώρες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του προσωπικού σε θέματα ψηφιακών 
δεξιοτήτων. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην Αναλυτικό Επενδυτικό Σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή 
άλλο έγγραφο του φορέα της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την κάλυψη του δείκτη. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Η δήλωση του φορέα 
της επένδυσης για το 
μέγεθος της 
επιχείρησης, με βάση 
το υπόδειγμα δήλωσης 
(σελ. 48 – 56) που 
αναφέρεται στον 
οδηγό χρήσης του 
ορισμού των ΜΜΕ  της 
Ευρωπαϊκής 
επιτροπής. 

 

 
 
 
 
β.2.3
3 

Αξιολογείται εάν στο 
Επενδυτικό Σχέδιο  
περιλαμβάνονται οι επενδύσεις 
στη ψηφιοποίηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΜΜ5 
(δαπάνες για διαδικασίες 
καινοτομίας για ΜΜΕ 

   

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην Αναλυτικό Επενδυτικό Σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή 
άλλο έγγραφο του φορέα της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την κάλυψη του δείκτη. 
 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Η δήλωση του φορέα 
της επένδυσης για το 

 



,ενδεικτικά αναφέρονται: 
οργανωτική καινοτομία, 
καινοτομία μάρκετινγκ κτλ). 

μέγεθος της 
επιχείρησης, με βάση 
το υπόδειγμα δήλωσης 
(σελ. 48 – 56) που 
αναφέρεται στον 
οδηγό χρήσης του 
ορισμού των ΜΜΕ  της 
Ευρωπαϊκής 
επιτροπής. 

 
 
 
 
 
β.2.3
4 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις στη ψηφιοποίηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΜΜ6 
(δαπάνες για προηγμένες 
υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ 
και ομίλους ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών διαχείρισης, 
μάρκετινγκ και σχεδιασμού). 

   

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην Αναλυτικό Επενδυτικό Σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή 
άλλο έγγραφο του φορέα της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την κάλυψη του δείκτη. 
. 
  

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Η δήλωση του φορέα 
της επένδυσης για το 
μέγεθος της 
επιχείρησης, με βάση 
το υπόδειγμα δήλωσης 
(σελ. 48 – 56) που 
αναφέρεται στον 
οδηγό χρήσης του 
ορισμού των ΜΜΕ της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

 

 
 
 
 
 
β.2.3
5 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις στη ψηφιοποίηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΜΜ7 
(δαπάνες για δημιουργία, 
συντήρηση, ανάπτυξη 
επιχειρηματικής υποδομής 
ΜΜΕ .Ενδεικτικά αναφέρονται: 
βιομηχανικοί χώροι, κτλ). 

   

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην Αναλυτικό Επενδυτικό Σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή 
άλλο έγγραφο του φορέα της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την κάλυψη του δείκτη. 
 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Η δήλωση του φορέα 
της επένδυσης για το 
μέγεθος της 
επιχείρησης, με βάση 
το υπόδειγμα δήλωσης 
(σελ. 48 – 56) που 
αναφέρεται στον 

 



οδηγό χρήσης του 
ορισμού των ΜΜΕ  της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

 
 
 
 
 
β.2.3
6 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις στη ψηφιοποίηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΜΜ8 
(δαπάνες για την δημιουργία 
νέων ή αναβάθμιση 
υφιστάμενων ψηφιακών 
υπηρεσιών και διαδικασιών). 

   

Επισκοπείται αν στο Επενδυτικό Σχέδιο  υπάρχει σαφής 
αναφορά για το πως η υλοποίησή του θα οδηγήσει 
στην δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων 
ψηφιακών υπηρεσιών και διαδικασιών. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην Αναλυτικό Επενδυτικό Σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή 
άλλο έγγραφο του φορέα της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την κάλυψη του δείκτη. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Δήλωση ΜΜΕ της 
επιχείρησης. 

 

 
β.2.3
7 
 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις στη ψηφιοποίηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΜΜ9 ( 
δαπάνες για τη διασφάλιση της 
ψηφιακής αλυσίδας 
εφοδιασμού καθώς και 
εκτίμηση του ποσοστού 
μείωσης καθυστερήσεων / 
λαθών καθ’ όλη την αλυσίδα 
παραγωγής και εφοδιασμού). 

   

Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην Αναλυτικό Επενδυτικό Σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή 
άλλο έγγραφο του φορέα της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την κάλυψη του δείκτη. 
Επισκοπείται η αναφορά στην τεχνική περιγραφή του 
Επενδυτικού Σχεδίου   του ποσοστού μείωσης 
καθυστερήσεων / λαθών καθ’ όλη την αλυσίδα 
παραγωγής και εφοδιασμού του οργανισμού. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Η δήλωση του φορέα 
της επένδυσης για το 
μέγεθος της 
επιχείρησης, με βάση 
το υπόδειγμα δήλωσης 
(σελ. 48 – 56) που 
αναφέρεται στον 
οδηγό χρήσης του 
ορισμού των ΜΜΕ  της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

 

 
 
 
 
β.2.3
8 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις στη ψηφιοποίηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΜΜ10 ( 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου . 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 

 



δαπάνες σε αναδυόμενες 
τεχνολογίες (π.χ. Blockchain, 
Διαδίκτυο πραγμάτων / 
Internet of Things, Ρομποτική 
και αυτοματοποίηση, 
Τρισδιάστατη εκτύπωση / 3D 
printing, Τεχνητή νοημοσύνη / 
Artificial Intelligence, 
Προγνωστική συντήρηση, κτλ.) 
σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες ,π.χ. στον 
τομέα της εφοδιαστικής, της 
κατασκευής, της ικανοποίησης 
των καταναλωτών, της 
συντήρησης, της παραγωγής, 
της ασφάλειας). 

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Η δήλωση του φορέα 
της επένδυσης για το 
μέγεθος της 
επιχείρησης, με βάση 
το υπόδειγμα δήλωσης 
(σελ. 48 – 56) που 
αναφέρεται στον 
οδηγό χρήσης του 
ορισμού των ΜΜΕ  της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

 
 
 
 
 
β.2.3
9 

Αξιολογείται εάν στο 
Επενδυτικό Σχέδιο  
περιλαμβάνονται οι επενδύσεις 
στη ψηφιοποίηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΜΜ11 
(δαπάνες σε προηγμένες 
τεχνολογίες όπως: 
υπολογιστικού νέφους και 
αιχμής (υποδομές, πλατφόρμες 
και υπηρεσίες), εικονική και 
επαυξημένη πραγματικότητα, 
Deeptech και άλλες ψηφιακές 
προηγμένες τεχνολογίες). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Η δήλωση του φορέα 
της επένδυσης για το 
μέγεθος της 
επιχείρησης, με βάση 
το υπόδειγμα δήλωσης 
(σελ. 48 – 56) που 
αναφέρεται στον 
οδηγό χρήσης του 
ορισμού των ΜΜΕ  της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
β.2.4
0 

Αξιολογείται εάν στο 
Επενδυτικό Σχέδιο  
περιλαμβάνονται οι επενδύσεις 
στη ψηφιοποίηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΜΜ12 
[δαπάνες σε ψηφιακά εργαλεία 
για την βελτιστοποίηση της 
εμπειρίας του πελάτη (π.χ. 
CRM, ψηφιακό μάρκετινγκ, 
αυτοματισμός εργασιών , 
ηλεκτρονικά καταστήματα, 
Omni channel Solutions, 
customer care, content & self 
care, CX, Strategy Design & 
Implementation, Customer 
Journeys , UX audits, Usability 
Testing, SEO Services, CRO 
Services, Content Strategy, ERP, 
BPM, DMS, HRMS, Performance 
Management, Asset 
Management, Project 
Management, Knowledge 
Management & Intranet Portals, 
Training office automation κτλ.) 
και για την λήψη αποφάσεων 
(π.χ. Business Analytics, 
Business Intelligence, Big data 
analytics)]. 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του ψηφιακού 
μετασχηματισμού. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Η δήλωση του φορέα 
της επένδυσης για το 
μέγεθος της 
επιχείρησης, με βάση 
το υπόδειγμα δήλωσης 
(σελ. 48 – 56) που 
αναφέρεται στον 
οδηγό χρήσης του 
ορισμού των ΜΜΕ  της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

 

 
 
 
 
 
β.2.4
1 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις στη ψηφιοποίηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΜΜ13 
[δαπάνες για υπηρεσίες και 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 



πλατφόρμες 
(υλοποίηση/αγορά/παραμετρο
ποίηση και χρήση λογισμικού) 
σχετικές με την κανονιστική 
συμμόρφωση (GDPR, 
Whistleblowing κ.α.)] 

στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

Η δήλωση του φορέα 
της επένδυσης για το 
μέγεθος της 
επιχείρησης, με βάση 
το υπόδειγμα δήλωσης 
(σελ. 48 – 56) που 
αναφέρεται στον 
οδηγό χρήσης του 
ορισμού των ΜΜΕ  της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

 
 
 
 
 
 
β.2.4
2 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις στη ψηφιοποίηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
καλύπτεται ο δείκτης ΨΜΜ14 
(δαπάνες για υπηρεσίες 
ψηφιακού marketing, 
automation content services 
κ.α). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Η δήλωση του φορέα 
της επένδυσης για το 
μέγεθος της 
επιχείρησης, με βάση 
το υπόδειγμα δήλωσης 
(σελ. 48 – 56) που 
αναφέρεται στον 
οδηγό χρήσης του 
ορισμού των ΜΜΕ της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

 

 
 
 
 
 
β.3.1 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης και είναι 
συμπληρωμένος ο δείκτης ΚΑΙ1 
(Χρηματοδότηση διδακτορικών 
ερευνητών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και 
μαθηματικών (STEM) από το 
Επενδυτικό Σχέδιο). 

   

Επισκοπείται εάν στο Επενδυτικό Σχέδιο  υπάρχει 
σαφής αναφορά για χρηματοδότηση διδακτορικών 
ερευνητών επιστημών τεχνολογίας, μηχανικής και 
μαθηματικών (STEM). 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
 

 



 
 
 
 
β.3.2 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης και είναι 
συμπληρωμένος ο δείκτης ΚΑΙ2 
(Ποσοστό των νέων θέσεων 
εργασίας STEM ως προς το 
σύνολο των νέων θέσεων 
εργασίας που δημιουργεί το 
Επενδυτικό Σχέδιο). 

   

Επισκοπείται αν το Επενδυτικό Σχέδιο  αναφέρει τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πτυχιούχων 
επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM). Θα πρέπει να τεκμηριώνεται η ανάγκη 
δημιουργίας των νέων θέσεων εργασίας STEM από την 
επένδυση, τα καθηκόντων και τα αναμενόμενα 
πλεονεκτήματα των θέσεων εργασίας STEM, καθώς και 
ο υπολογισμός του ποσοστού των νέων θέσεων 
εργασίας STEM ως προς το σύνολο των νέων θέσεων 
εργασίας. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου.  
 

Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 
 
 
 
 
β.3.3 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης του 
δείκτη ΚΑΙ3 (Επενδυτικό Σχέδιο 
επιχείρησης με το οποίο 
δημιουργείται νέο προϊόν , όχι 
νέο brand). 

   

Επισκοπείται αν το Επενδυτικό Σχέδιο  προβλέπει τη 
δημιουργία νέου προϊόντος. Θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται: 
• Ο νεοτερισμός του νέου προϊόντος (π.χ. νέες 
προδιαγραφές, νέα χρήση, νέα συνταγή, νέος 
σχεδιασμός, νέα συσκευασία, νέα παραγωγική 
διαδικασία, σημαντική βελτίωση υφιστάμενου 
προϊόντος). Δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή η νέα 
εμπορική ονομασία ενός υφιστάμενου προϊόντος. 
 
 

Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει Το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 
 
 
 
 
β.3.4 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης του 
δείκτη ΚΑΙ4 ( Επενδυτικό Σχέδιο 
επιχείρησης με το οποίο 
δημιουργείται νέα υπηρεσία, 

   

Επισκοπείται αν το Επενδυτικό Σχέδιο  προβλέπει τη 
δημιουργία νέας υπηρεσίας. Θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται: 
• Ο νεοτερισμός της νέας υπηρεσίας (π.χ. νέος τρόπος 
πρόσβασης στην υπηρεσία, νέα μέθοδος παροχής της 
υπηρεσίας, σημαντική βελτίωση υφιστάμενης 
υπηρεσίας). Δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή η νέα 

Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει Το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 

 



όχι νέο brand). εμπορική ονομασία μιας υφιστάμενης υπηρεσίας. 
• Η πρόβλεψη ποσοστού πώλησης νέας υπηρεσίας επί 
των συνολικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στα 
έσοδα του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 
 
 
β.3.5 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης και είναι 
συμπληρωμένος ο δείκτης ΚΑΙ5 
(δαπάνες κατοχύρωσης 
trademark σε μια χώρα του 
συστήματος MADRID, εφόσον 
δημιουργεί νέο προϊόν ή νέα 
υπηρεσία). 

   

Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στο Αναλυτικό Επενδυτικό Σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή 
άλλο έγγραφο του φορέα της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την κάλυψη του δείκτη... 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει Το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
έγγραφο του φορέα 
της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 
 
 
β.3.6 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης και είναι 
συμπληρωμένος ο δείκτης ΚΑΙ6 
(δαπάνες κατοχύρωσης design 
σε μια χώρα του συστήματος 
HAGUE). 

   

  Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στο Αναλυτικό Επενδυτικό Σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή 
άλλο αναγκαίο έγγραφο του φορέα της επένδυσης που 
τεκμηριώνει την κάλυψη του δείκτη. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει Το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 
 
β.3.7 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης του 
δείκτη ΚΑΙ7 (ποσοστό 
πωλήσεων στο εξωτερικό 
προϊόντων από το Επενδυτικό 
Σχέδιο  στις κατηγορίες ΚΑΔ 21, 
26, 27, 28, 29 και 30). 

   

Επισκοπείται αν το Επενδυτικό Σχέδιο  προβλέπει την 
πώληση προϊόντων στο εξωτερικό από τις κατηγορίες 
ΚΑΔ 21, 26, 27, 28, 29 και 30. Θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται η πρόβλεψη ποσοστού πώλησης των 
προϊόντων των ΚΑΔ αυτών στο εξωτερικό επί των 
συνολικών πωλήσεων που περιλαμβάνονται στα έσοδα 
του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει Το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 



 
 
 
 
β.3.8 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης του 
δείκτη ΚΑΙ8 (ποσοστό 
πωλήσεων στο εξωτερικό 
υπηρεσιών από το Επενδυτικό 
Σχέδιο  στις κατηγορίες ΚΑΔ 
58.2, 62, 63, 71.2 και 72). 

   

Επισκοπείται αν το Επενδυτικό Σχέδιο  προβλέπει την 
πώληση υπηρεσιών στο εξωτερικό από τις κατηγορίες 
ΚΑΔ 58.2, 62, 63, 71.2 και 72. Θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται η πρόβλεψη ποσοστού πώλησης των 
υπηρεσιών των ΚΑΔ αυτών στο εξωτερικό επί των 
συνολικών πωλήσεων που περιλαμβάνονται στα έσοδα 
του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 
 
β.3.9 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης του 
δείκτη ΕΡΑ1 (το αντικείμενο της 
έρευνας θα πρέπει να 
σχετίζεται με τις θεματικές 
ενότητες του Horizon Europe). 

   

Επισκοπείται αν το Επενδυτικό Σχέδιο  αναφέρει τη 
συσχέτιση του αντικείμενου της έρευνας που θα 
διεξάγει με μια θεματική ερευνητική ενότητα των 
προγραμμάτων του Horizon Europe . 
 

Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 
 
 
β.3.1
0 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης του 
δείκτη ΕΡΑ2 [το αντικείμενο της 
έρευνας θα πρέπει να 
σχετίζεται με τις θεματικές 
ενότητες της στρατηγικής 
ευφυούς εξειδίκευσης της 
Ελλάδας (RIS3)]. 

   

Επισκοπείται αν το Επενδυτικό Σχέδιο  αναφέρει τη 
συσχέτιση του αντικείμενου της έρευνας που θα 
διεξάγει με μια θεματική ερευνητική ενότητα της 
στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης της Ελλάδας . 
 

Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 
 
 
β.3.1
1 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης και είναι 
συμπληρωμένος ο δείκτης ΕΡΑ3 
(το Επενδυτικό Σχέδιο  
προβλέπει τη διεξαγωγή 

   

Επισκοπείται αν το Επενδυτικό Σχέδιο  προβλέπει τη 
διεξαγωγή συστηματικής βιομηχανικής έρευνας ή/και 
πειραματικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να 
τεκμηριώνονται: 
• Η συνοχή και αποτελεσματικότητα του σχεδίου 
εργασίας και καταλληλότητα διάθεσης πόρων, 
προϋπολογισμού και ανάθεσης εργασιών 

Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 

 



συστηματικής βιομηχανικής 
έρευνας ή / και πειραματικής 
ανάπτυξης). 

• Η ικανότητα και εμπειρία του φορέα της επένδυσης 
και των ατόμων που συμμετέχουν στην ομάδα έργου 
στην εκτέλεση ερευνητικών έργων ή/ και την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών 
• Η επάρκεια υποδομών και η καταλληλότητα της 
οργανωτικής δομής και των διαδικασιών διαχείρισης 
του έργου, περιλαμβανομένων της διαχείρισης 
επιχειρηματικού κινδύνου και της διαχείρισης 
καινοτομίας 
  Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 

φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 
 
 
β.3.1
2 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης του 
δείκτη ΕΡΑ4 (διεξαγωγή της 
έρευνας από έμπειρη 
ερευνητική ομάδα με 
τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο 
αντικείμενο του Επενδυτικού 
Σχεδίου). 

   

Επισκοπείται αν το Επενδυτικό Σχέδιο  προβλέπει τη 
διεξαγωγή της έρευνας από έμπειρη ερευνητική ομάδα 
με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στο αντικείμενο του 
Επενδυτικού Σχεδίου. 
Θα πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία της ομάδας και 
η συνάφεια των ειδικοτήτων με το Επενδυτικό Σχέδιο. 
 

  Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Βιογραφικά μελών 
ερευνητικής ομάδας. 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 
 
 
 
 
β.3.1
3 
 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης του 
δείκτη ΕΡΑ5 (δημιουργία νέων 
προϊόντων / υπηρεσιών ή τη 
σημαντική βελτίωση 
υφιστάμενων προϊόντων / 

   

Επισκοπείται αν το Επενδυτικό Σχέδιο  προβλέπει τη 
δημιουργία νέου προϊόντος/υπηρεσίας ή τη σημαντική 
βελτίωση υφιστάμενου. Θα πρέπει να τεκμηριώνεται: 
• Ο νεωτερισμός του νέου προϊόντος/υπηρεσίας (π.χ. 
νέες προδιαγραφές, νέα χρήση, νέα συνταγή, νέος 
σχεδιασμός, νέα συσκευασία, νέα παραγωγική 
διαδικασία, σημαντική βελτίωση υφιστάμενου 
προϊόντος/υπηρεσίας). Δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή 

Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 

 



 υπηρεσιών). η νέα εμπορική ονομασία ενός υφιστάμενου 
προϊόντος. 

που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 
 
β.3.1
4 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης του 
δείκτη ΕΡΑ6 (δημιουργία νέων 
ή στη σημαντική βελτίωση 
υφισταμένων μεθόδων 
παραγωγής, διάθεσης και 
εφαρμογής των προϊόντων  / 
υπηρεσιών). 

   

Επισκοπείται αν το Επενδυτικό Σχέδιο  στοχεύει στη 
δημιουργία νέων ή στη σημαντική βελτίωση 
υφισταμένων μεθόδων παραγωγής, διάθεσης και 
εφαρμογής των προϊόντων  / υπηρεσιών. Θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται:  
• Ο νεωτερισμός της νέας μεθόδου / σημεία βελτίωσης 
υφιστάμενης μεθόδου παραγωγής, διάθεσης και 
εφαρμογής των προϊόντων  ή υπηρεσιών. 
 

Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 
 
 
 
 
β.3.1
5 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης του 
δείκτη ΕΡΑ7 (ο φορέας της 
επένδυσης ή / και οι κύριοι 
ερευνητές της ερευνητικής 
ομάδας έχουν συμμετάσχει σε 
ερευνητικά προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από το 
Ελληνικό δημόσιο ή την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από 
άλλη χώρα του ΟΟΣΑ κατά την 
πενταετία πριν την αίτηση 
δανειοδότησης). 

   

Επισκοπείται αν το Επενδυτικό Σχέδιο  προβλέπει τη 
συμμετοχή ερευνητών που έχουν συμμετάσχει σε 
ερευνητικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται 
από το Ελληνικό δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή 
από άλλη χώρα του ΟΟΣΑ κατά την πενταετία πριν την 
αίτηση δανειοδότησης.  
  
 

Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει Το 
Επενδυτικό Σχέδιο  
Αποδεικτικά 
συμμετοχής σε 
παλαιότερα 
ερευνητικά έργα 
(εγκριτικές αποφάσεις, 
συμβάσεις έργου, 
παραδοτέα, 
βεβαιώσεις 
παραχθέντος έργου 
κλπ.) 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
 

 



 
 
 
 
 
 
β.3.1
6 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης του 
δείκτη ΕΡΑ8 (ο φορέας της 
επένδυσης έχει λάβει 
βεβαιώσεις δαπανών 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
έρευνας από την ΓΓΕΚ (πρώην 
ΓΓΕΤ), κατά την πενταετία πριν 
την αίτηση δανειοδότησης, στις 
οποίες περιλαμβάνονται 
δαπάνες των κυρίων ερευνητών 
της ερευνητικής ομάδας). 

   

Επισκοπείται αν οι σχετικές βεβαιώσεις δαπανών 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από την ΓΓΕΚ 
(πρώην ΓΓΕΤ) αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή του 
Επενδυτικού Σχεδίου  . 
  
 

Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Βεβαίωση δαπανών 
επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας 
από την ΓΓΕΚ (πρώην 
ΓΓΕΤ), κατά την 
πενταετία πριν την 
αίτηση 
δανειοδότησης. 

 

 
 
 
 
β.3.1
7 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης και είναι 
συμπληρωμένος ο δείκτης ΕΡΑ9 
(δαπάνες κατοχύρωσης 
ευρεσιτεχνίας σε μια χώρα του 
συστήματος PCT). 

   

Επισκοπείται εάν για τις σχετικές δαπάνες υπάρχει 
σαφής αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο  για το πως 
συμβάλλουν στους στόχους του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην τεχνική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. 
Επισκοπείται αν περιλαμβάνονται σχετικές δαπάνες 
στον κατάλογο δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Ο κατάλογος στόχων 
και δεικτών του ΕΣΑΑ 
που επιτυγχάνει το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή προσφορές 
προμηθευτών ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

 
 
 
 
β.4.1 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνεται ο 
στόχος ανάπτυξης οικονομιών 
κλίμακας και καλύπτεται ο 
δείκτης ΑΟΚ1 ( Ύπαρξη 
υφιστάμενης συνεργασίας 
μεταξύ μη-συνδεδεμένων 
εταιριών). 

   

Αξιολογείται η κάλυψη του δείκτη ΑΟΚ1: 
•  Το Επενδυτικό Σχέδιο  περιλαμβάνει δέσμευση του 
φορέα της επένδυσης ότι θα συνεχίσει να μετέχει σε 
υφιστάμενο συνεργατικό σχηματισμό μεταξύ μη-
συνδεδεμένων επιχειρήσεων, τουλάχιστον κατά την 
επόμενη πενταετία. 
•  Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών 
προσώπων που μετέχουν στην συνεργασία κατά τα 
τρία (3) προηγούμενα έτη, είναι μεγαλύτερος 
τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Ανά περίπτωση: 
• Υπογεγραμμένη 
ανέκκλητη σύμβαση 
συνεργασίας μεταξύ 
των εταιριών που να 

 



νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο 
εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων που 
μετέχουν στην συνεργασία κατά την ίδια περίοδο. 
•  Τουλάχιστον το 20% των δαπανών του Επενδυτικού 
Σχεδίου   αφορά την άμεση επίτευξη των στόχων της 
συνεργασίας. 
Αξιολογείται ανά περίπτωση η συμφωνία συνεργασίας. 

έχει ισχύ για την 
επόμενη 5ετία . 
• στην περίπτωση 
δημιουργίας νέας 
εταιρίας από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη 
συνυποβάλλεται το 
Καταστατικό 
 • Εγκεκριμένες από το 
ΔΣ Οικονομικές 
καταστάσεις των 3 
τελευταίων ετών των 
νομικών προσώπων 
που μετέχουν στη 
συνεργασία. 
• Υπεύθυνη δήλωση – 
Βεβαίωση για μη 
ύπαρξη συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων μεταξύ 
των νομικών 
προσώπων 

 
 
 
 
 
 
β.4.2 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνεται ο 
στόχος ανάπτυξης οικονομιών 
κλίμακας και καλύπτεται ο 
δείκτης ΑΟΚ2 (Ύπαρξη νέας 
συνεργασίας μεταξύ μη-
συνδεδεμένων εταιριών). 

   

Αξιολογείται η κάλυψη του δείκτη ΑΟΚ2: 
• Το Επενδυτικό Σχέδιο  περιλαμβάνει δέσμευση του 
φορέα της επένδυσης ότι θα συνεχίσει να μετέχει σε 
υφιστάμενο συνεργατικό σχηματισμό μεταξύ μη-
συνδεδεμένων επιχειρήσεων, τουλάχιστον κατά την 
επόμενη πενταετία. 
• Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών 
προσώπων που μετέχουν στην συνεργασία κατά τα 
τρία (3) προηγούμενα έτη, είναι μεγαλύτερος 
τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του 
νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο 
εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων που 
μετέχουν στην συνεργασία κατά την ίδια περίοδο. 
• Τουλάχιστον το 20% των δαπανών του Επενδυτικού 
Σχεδίου   αφορά την άμεση επίτευξη των στόχων της 
συνεργασίας. 
Αξιολογείται ανά περίπτωση η συμφωνία συνεργασίας 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Ανά περίπτωση: 
• Υπογεγραμμένη 
ανέκκλητη σύμβαση 
συνεργασίας μεταξύ 
των εταιριών. 
• στην περίπτωση 
δημιουργίας νέας 
εταιρίας από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη 
συνυποβάλλεται το 
Καταστατικό 
 • Εγκεκριμένες από το 
ΔΣ Οικονομικές 
καταστάσεις των 3 
τελευταίων ετών των 

 



νομικών προσώπων 
που μετέχουν στη 
συνεργασία. 
• Υπεύθυνη δήλωση – 
Βεβαίωση για μη 
ύπαρξη συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων μεταξύ 
των νομικών 
προσώπων 

 
 
 
 
 
 
β.4.3 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνεται ο 
στόχος ανάπτυξης οικονομιών 
κλίμακας και καλύπτεται ο 
δείκτης ΑΟΚ3 ( Δημιουργία 
νέου σχήματος που προκύπτει 
από εξαγορά ή συγχώνευση 
μεταξύ μη-συνδεδεμένων 
εταιριών). 

   

Αξιολογείται η κάλυψη του δείκτη ΑΟΚ3: 
• Το Επενδυτικό Σχέδιο  περιλαμβάνει νέο σχήμα, το 
οποίο προκύπτει από εξαγορά ή συγχώνευση η οποία 
ολοκληρώθηκε κατόπιν της δημοσίευσης της 
Υπουργικής Απόφασης ………. 
• Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών 
προσώπων που μετέχουν στην εξαγορά ή συγχώνευση 
κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη, είναι μεγαλύτερος 
τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του 
νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο 
εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων που 
μετέχουν στην εξαγορά ή συγχώνευση κατά την ίδια 
περίοδο. 
Αξιολογείται ανά περίπτωση η συμφωνία συγχώνευσης 
ή εξαγοράς, σύμφωνα με το Ν.4601/2019. 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Ανά περίπτωση: 
• σύμβαση αγοράς και 
πώλησης μετοχών 
(sales and purchase 
agreement) καθώς και 
σχετικά έγγραφα 
κυριότητας των 
μετοχών από την 
αποκτώσα επιχείρηση.  
• στην περίπτωση 
συγχώνευσης, 
απόσχισης ή/και 
διάσπασης 
υποβάλλεται το 
σχετικό 
συμβολαιογραφικό 
έγγραφο. 
• στην περίπτωση 
δημιουργίας νέας 
εταιρίας από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη 
συνυποβάλλεται το 
Καταστατικό. 
  Εγκεκριμένες από το 
ΔΣ Οικονομικές 
καταστάσεις των 3 
τελευταίων ετών των 

 



νομικών προσώπων 
που μετέχουν στη 
συνεργασία. 
• Υπεύθυνη δήλωση – 
Βεβαίωση για μη 
ύπαρξη συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων μεταξύ 
των νομικών 
προσώπων 
•Καταχώρηση στο 
ΓΕΜΗ των αποφάσεων 
που σχετίζονται με 
συγχώνευση/απόσχιση
/νέα εταιρεία κλπ 

 
 
 
 
 
β.5.1 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνεται ο 
στόχος εξωστρέφειας και 
καλύπτεται ο δείκτης ΕΞ1           
(ύπαρξη μέσου όρου 
υφιστάμενης εξαγωγικής 
δραστηριότητας φορέα της 
επένδυσης τουλάχιστον στο 
15% του κύκλου εργασιών του). 
Εξετάστε τα οικονομικά 
στοιχεία τριετίας του φορέα της 
επένδυσης, εναλλακτικά οι 
εμπορικές συναλλαγές 
εξωτερικού του φορέα της 
επένδυσης μέσω του 
χρηματοπιστωτικού 
συστήματος (εμβάσματα / 
πιστωτικές κάρτες εξωτερικού). 
 

   

Επισκοπείται η τρέχουσα εξαγωγική δραστηριότητα του 
φορέα της επένδυσης. Εξετάζονται εναλλακτικά: 
Α) Ο λόγος εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών, ο 
οποίος τεκμηριώνεται από τα οικονομικά στοιχεία του 
φορέα της επένδυσης ως εξής: 

 Για επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας, στο 
Έντυπο Ε3 των τριών τελευταίων ετών πριν την 
υποβολή του αιτήματος χορήγησης δανείου.  

 Για επιχειρήσεις με βιβλία Β’ κατηγορίας, στις 
Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2) των τριών 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (εξετάζονται οι 
κωδικοί 342, 345, 348). 

Μ.Ο  
        

               
      για τα 3 τελευταία έτη.  

Β) Ο λόγος εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών, ο 
οποίος τεκμηριώνεται από τις εμπορικές συναλλαγές 
του φορέα της επένδυσης μέσω βεβαίωσης τραπεζικού 
ιδρύματος. Στη βεβαίωση αναφέρεται το ύψος των 
εμπορικών συναλλαγών εξωτερικού των τελευταίων 
τριών διαχειριστικών περιόδων του φορέα της 
επένδυσης, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες 
πιστώσεις τραπεζικών λογαριασμών του φορέα της 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 
Ανά περίπτωση: 
• Για επιχειρήσεις με 
βιβλία Γ’ κατηγορίας, 
το Έντυπο Ε3 των 
τριών τελευταίων ετών 
πριν την υποβολή του 
αιτήματος χορήγησης 
δανείου.  
• Για επιχειρήσεις με 
βιβλία Β’ κατηγορίας, 
οι Περιοδικές 
Δηλώσεις ΦΠΑ 
(έντυπο Φ2) των τριών 
τελευταίων 
διαχειριστικών 
χρήσεων. 
• Βεβαίωση 
τραπεζικού ιδρύματος 
των εμπορικών 
συναλλαγών 
εξωτερικού. 
  •Εγκεκριμένες από το 

 



επένδυσης από εμβάσματα εξωτερικού και πιστωτικές 
κάρτες εξωτερικού. 

 

ΔΣ Οικονομικές 
καταστάσεις των 3 
τελευταίων ετών των 
νομικών προσώπων 
που μετέχουν στη 
συνεργασία. 

 
 
β.5.2 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνεται ο 
στόχος εξωστρέφειας και 
καλύπτεται ο δείκτης ΕΞ2 
[Ύπαρξη προϋπολογισμού 
εξαγωγών του Επενδυτικού 
Σχεδίου τουλάχιστον στο 15% 
των προβλεπόμενων συνολικών 
εσόδων του Επενδυτικού 
Σχεδίου (μελέτη 
βιωσιμότητας)]. 

   

Επισκοπείται η προβλεπόμενη εξαγωγική 
δραστηριότητα του φορέα της επένδυσης που 
προκύπτει ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του 
Επενδυτικού Σχεδίου. 

Τεκμηρίωση   
                  

                         
      για όλη 

την περίοδο της υπό εξέταση μελέτης. 
 

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο  - Μελέτη 
βιωσιμότητας . 
 

 

 
 
 
 
β.5.3 

Εξετάστε εάν στο Επενδυτικό 
Σχέδιο  περιλαμβάνεται ο 
στόχος εξωστρέφειας και 
καλύπτεται ο δείκτης ΕΞ3 ( 
Ύπαρξη Επενδυτικών Σχεδίων  
τουριστικών καταλυμάτων, 
επενδύσεων σύνθετων 
τουριστικών καταλυμάτων 
καθώς και συγκροτημάτων 
τουριστικών κατοικιών που 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 
ανεξάρτητες τουριστικές 
κατοικίες). 

   

Επισκοπείται το Επενδυτικό Σχέδιο  του φορέα της 
επένδυσης, εάν αποτελεί περίπτωση τουριστικού 
καταλύματος, σύνθετου τουριστικού καταλύματος ή 
συγκροτήματος τουριστικών κατοικιών, σύμφωνα με 
τους ορισμούς του Ν.4276/2014. 
   

Αναλυτικό Επενδυτικό 
Σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή άλλο 
αναγκαίο έγγραφο του 
φορέα της επένδυσης 
που τεκμηριώνει την 
κάλυψη του δείκτη. 

 

β.6 Επιβεβαιώστε ότι ο  GR κωδικός 
δείκτη αξιολόγησης όπως αυτός 
απεικονίζεται στο  Επενδυτικό 
Σχέδιο   για το κάθε πεδίο 
παρέμβασης, συμφωνεί με την 
κωδικοποίηση που προκύπτει 

   

   



 
 
 
 

από το άρθρο 5, της Υπουργικής 
απόφασης 159335/15.12.21 
(ΦΕΚ 5885/2021)  

β.7 Να διενεργηθεί 
επαναϋπολογισμός του ύψους 
των επιλέξιμων δαπανών του 
Επενδυτικού Σχεδίου   που 
εντάσσονται στους 
διαφορετικούς πυλώνες του 
Επενδυτικού Σχεδίου 

   

  Πίνακας 
επανυπολογισμού των 
επιλέξιμων δαπανών 
ανά κατηγορία και 
πυλώνα του 
Επενδυτικού Σχεδίου 

 

 
 
β.8 

Επιβεβαιώστε τις ποσοστώσεις 
του δανείου ΤΑΑ επί του 
προϋπολογισμού του 
Επενδυτικού Σχεδίου, σύμφωνα 
με τον πίνακα που 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 
της Υπουργικής απόφασης 
159335/15.12.21 (ΦΕΚ 
5885/2021) για καθένα από 
τους πέντε (5) πυλώνες 
(Παράρτημα 7.3 προγράμματος 
ελέγχου). 

   

Λάβετε υπόψιν την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των 
δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου   στους πέντε (5) 
πυλώνες του δανειακού προγράμματος ΤΑΑ, η οποία 
διενεργήθηκε ανωτέρω. 
Στον υπολογισμό της συνολικής ποσόστωσης του 
δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του Επενδυτικού 
Σχεδίου, να ληφθεί υπόψη το εξής: 
«Στην περίπτωση όπου ένα Επενδυτικό Σχέδιο είναι 
επιλέξιμο σε παραπάνω από έναν πυλώνες, οι 
ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, το δε 
άθροισμα δεν μπορεί να υπερβεί το πενήντα τοις εκατό 
(50%). Στην περίπτωση όπου ένα Επενδυτικό Σχέδιο δεν 
είναι επιλέξιμο στους πυλώνες πράσινης μετάβασης, 
ψηφιακού μετασχηματισμού,  καινοτομίας  – έρευνας 
και ανάπτυξης ή εξωστρέφειας, λόγω μη κάλυψης των 
ελάχιστων ποσοστών, είναι επιλέξιμο με αυτοτελή 
ποσόστωση Δανείου ΤΑΑ στο τριάντα τοις εκατό (30%), 
εφόσον το άθροισμα των ελάχιστων ποσοστών των 
ανωτέρω πυλώνων ανέρχεται σε τουλάχιστον τριάντα 
τοις εκατό (30%).» 

  



 
 
  



γ.  Έλεγχος μη ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης ή εφόσον υφίσταται κρατική ενίσχυση, έλεγχος συμβατότητας με το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων 

 
 

Α/Α Διαδικασίες ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν 
αφορά Ενδεικτικές Οδηγίες Ελέγχου 

Ρυθμιστικό 
πλαίσιο / ΣΔΕ / 

Εγχειρίδιο 
Διαδικασιών 

Τεκμηρίωση - 
Παρατηρήσεις 

γ.1. Εύρεση του επιτοκίου 
βάσης  
(αφορά τα βασικά 
επιτόκια υπολογιζόμενα 
σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την 
αναθεώρηση της 
μεθόδου καθορισμού 
των επιτοκίων αναφοράς 
και προεξόφλησης (ΕΕ C 
14 της 19.1.2008). 

   

Αντλείται  το εν λόγω επιτόκιο βάσης, που αφορά στο 
τελευταίο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης, από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0511(04)&from=EN   

Ανακοίνωση της 
Επιτροπής 
σχετικά με την 
αναθεώρηση της 
μεθόδου 
καθορισμού των 
επιτοκίων 
αναφοράς και 
προεξόφλησης 
(ΕΕ C 14 της 
19.1.2008)   

 

γ.2. Διαπίστωση ύπαρξης 
επιστολής της τράπεζας, 
με τους όρους 
χρηματοδότησης και την 
πιστοληπτική 
διαβάθμιση του 
επενδυτή. 

   

Ελέγχεται η πληρότητα της επιστολής που πρέπει να 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες αναφορικά με την 
αιτούμενη χρηματοδότηση: 
1. Προέγκριση δανειοδότησης από δάνειο του ΤΑΑ, όπου 
αναφέρονται κατ’ ελάχιστον: 
• Το ύψος του δανείου ΤΑΑ 
• Το επιτόκιο εκτοκισμού 
• Η περίοδος εκτοκισμού 
• Η διάρκεια του δανείου 
• Η (τυχόν) περίοδος χάριτος 
2. Καθορισμός Πιστοληπτικής Βαθμίδας Επενδυτή, που 
προσδιορίζεται βάσει της παρακάτω διαβάθμισης: 
• Υψηλή => AAA-A 
• Καλή => BBB 
• Ικανοποιητική => BB 
• Χαμηλή => B 
• Κακή => CCC και κάτω 
3. Επίπεδο Παρεχόμενων Εξασφαλίσεων, που προσδιορίζεται 
βάσει της παρακάτω διαβάθμισης: 
• Υψηλές 
• Συνήθεις 
• Χαμηλές 
4. Καθορισμός Χρηματοδοτικού Σχήματος του Επενδυτικού 

-   Υπόδειγμα ΥΔ 
από  Πρόσκληση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος για  
την Υποβολή 
Αιτήσεων 
-   Ανακοίνωση 
της Επιτροπής 
σχετικά με την 
αναθεώρηση της 
μεθόδου 
καθορισμού των 
επιτοκίων 
αναφοράς και 
προεξόφλησης 
(ΕΕ C 14 της 
19.1.2008)  .  
 

 



Σχεδίου, όπου θα περιλαμβάνεται και η Ιδία Συμμετοχή του 
επενδυτή.  

γ.3. Υπολογισμός του 
Επιτοκίου Αναφοράς. 

   

Με βάση τα προαναφερόμενα στα παραπάνω βήματα 
ελέγχου, υπολογίζεται το Επιτόκιο Αναφοράς ως το άθροισμα 
του Επιτοκίου Βάσης και του  Δανειακού Περιθωρίου σε 
μονάδες βάσης. 

Ανακοίνωση της 
Επιτροπής 
σχετικά με την 
αναθεώρηση της 
μεθόδου 
καθορισμού των 
επιτοκίων 
αναφοράς και 
προεξόφλησης 
(ΕΕ C 14 της 
19.1.2008) .  
 

 

γ..4 Σύγκριση του επιτοκίου 
αναφοράς με το 
αιτούμενο επιτόκιο του 
επενδυτή.  

   

Εφόσον το επιτόκιο αναφοράς είναι  μικρότερο ή ίσο με το 
αιτούμενο επιτόκιο του επενδυτή δεν προκύπτει κρατική 
ενίσχυση.  
Στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει κρατική ενίσχυση του 
επενδυτή. 

  - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) 2021/241 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
12ης 
Φεβρουαρίου 
2021 για τη 
θέσπιση του 
μηχανισμού 
ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας  
 
-   Υπόδειγμα ΥΔ 
από  Πρόσκληση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος για  
την Υποβολή 
Αιτήσεων 
-   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) αριθ. 
651/2014 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 

 



17ης Ιουνίου 2014 
για την κήρυξη 
ορισμένων 
κατηγοριών 
ενισχύσεων ως 
συμβατών με την 
εσωτερική αγορά 
κατ' εφαρμογή 
των άρθρων 107 
και 108 της 
Συνθήκης (ΓΑΚ). 
-   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) αριθ. 
1407/2013 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 
18ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με 
την εφαρμογή 
των άρθρων 107 
και 108 της 
Συνθήκης για τη 
λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 
ενισχύσεις 
ήσσονος 
σημασίας (De 
Minimis) 

γ.5.  
Εξετάστε αν το 
αιτούμενο από τον 
επενδυτή επιτόκιο είναι 
ίσο ή μεγαλύτερο από το 
επιτόκιο αναφοράς.  

   

Εφόσον η απάντηση είναι θετική, τότε ολοκληρώνεται ο 
έλεγχος με βεβαίωση περί μη ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης και 
δεν εξετάζονται τα υπόλοιπα ελεγκτικά βήματα της ενότητας γ 
του παρόντος προγράμματος ελέγχου. 

  

γ.6. Εφόσον η απάντηση 
στην ερώτηση γ.5. είναι 
αρνητική, θα πρέπει να 
υπολογιστεί το ύψος της 
κρατικής ενίσχυσης. 
 

   

Για τον υπολογισμό του ύψους της κρατικής ενίσχυσης από 
την αιτούμενη χρηματοδότηση του επενδυτή από το ΤΑΑ, 
προσδιορίζεται η διαφορά μεταξύ: 
α. των τόκων που θα κληθεί να πληρώσει βάσει του 
αιτούμενου επιτοκίου χρηματοδότησης, και  
β. των τόκων που θα πλήρωνε εφόσον λάμβανε τη 
χρηματοδότηση βάσει του Επιτοκίου Αναφοράς.   
Το ύψος των τόκων των ανωτέρω σημείων α. και β. 
προεξοφλείται σε καθαρή παρούσα αξία, χρησιμοποιώντας το 

Το ρυθμιστικό 
πλαίσιο ελέγχου 
διαμορφώνεται 
βάσει του 
πλαισίου του 
οποίου ο 
Επενδυτής 
αιτείται τη 
χρηματοδότηση 

 



προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο υπολογίζεται βάσει της 
Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της 
μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και 
προεξόφλησης (ΕΕ C 14 της 19.1.2008) και αφορά τους 
προβλεπόμενους τόκους για την περίοδο του αιτούμενου 
δανείου. 
 

μέσω ΤΑΑ. Πιο 
αναλυτικά: 
- Στην περίπτωση 
που η απάντηση 
στο σημείο γ.5.2 
είναι θετική, για 
τον υπολογισμό 
της ενίσχυσης, 
χρησιμοποιούνται 
οι διατάξεις του 
άρθρου 5 
παράγραφος 2 
στοιχείο β του  “ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) αριθ. 
651/2014 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 
17ης Ιουνίου 2014 
για την κήρυξη 
ορισμένων 
κατηγοριών 
ενισχύσεων ως 
συμβατών με την 
εσωτερική αγορά 
κατ' εφαρμογή 
των άρθρων 107 
και 108 της 
Συνθήκης (ΓΑΚ)” 
και την   
Ανακοίνωση της 
Επιτροπής 
σχετικά με την 
αναθεώρηση της 
μεθόδου 
καθορισμού των 
επιτοκίων 
αναφοράς και 
προεξόφλησης 
(ΕΕ C 14 της 
19.1.2008)  .  
- Στην περίπτωση 
που η απάντηση 
στο σημείο  γ.1.2 



είναι θετική, για 
τον υπολογισμό 
της ενίσχυσης 
χρησιμοποιούνται 
οι διατάξεις του 
άρθρου 4 
παράγραφος 3 
του    “ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) αριθ. 
1407/2013 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 
18ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με 
την εφαρμογή 
των άρθρων 107 
και 108 της 
Συνθήκης για τη 
λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 
ενισχύσεις 
ήσσονος 
σημασίας (De 
Minimis) ” και η   
Ανακοίνωση της 
Επιτροπής 
σχετικά με την 
αναθεώρηση της 
μεθόδου 
καθορισμού των 
επιτοκίων 
αναφοράς και 
προεξόφλησης 
(ΕΕ C 14 της 
19.1.2008)   

γ.7.   Εξέταση της 
προβλεπόμενης 
Υπεύθυνης Δήλωσης του 
επενδυτή βάσει της 
οποίας επιλέγεται το 
πλαίσιο του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/241 του 

   

Ελέγχεται εάν, πριν την έναρξη της  διαδικασίας 
χρηματοδότησης, ο επενδυτής έχει υποβάλλει Υπεύθυνη 
Δήλωση με την οποία δηλώνει την επιλογή του πλαισίου, 
βάσει του οποίου υποβάλλει την αίτηση χορήγησης Δανείου 
ΤΑΑ, μεταξύ των κατωτέρω:   
α. το πλαίσιο των διατάξεων  (Περιφερειακές επενδυτικές 
ενισχύσεις) του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) 

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) 2021/241 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
12ης 

 



Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης 
Φεβρουαρίου 2021 
βάσει του οποίου 
αιτείται τη 
χρηματοδότηση μέσω 
του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας 
(TAA). 

651/201,  
ή 
β.  το πλαίσιο του Κανονισμού de minimis 1407/2013. 

Φεβρουαρίου 
2021 για τη 
θέσπιση του 
μηχανισμού 
ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας  
-   Υπόδειγμα ΥΔ 
από  Πρόσκληση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος για  
την Υποβολή 
Αιτήσεων 
 

γ.7.1. 

Η αιτούμενη 
χρηματοδότηση γίνεται 
βάσει των διατάξεων 
(Περιφερειακές 
επενδυτικές ενισχύσεις) 
του Γενικού 
Απαλλακτικού 
Κανονισμού ΓΑΚ 
651/201; 

   

Ελέγχεται το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης  - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) 2021/241 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
12ης 
Φεβρουαρίου 
2021 για τη 
θέσπιση του 
μηχανισμού 
ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας  
 
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) αριθ. 
651/2014 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 
17ης Ιουνίου 2014 
για την κήρυξη 
ορισμένων 
κατηγοριών 
ενισχύσεων ως 
συμβατών με την 
εσωτερική αγορά 
κατ' εφαρμογή 
των άρθρων 107 
και 108 της 
Συνθήκης (ΓΑΚ). 
-   Υπόδειγμα ΥΔ 

 



από  Πρόσκληση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος για  
την Υποβολή 
Αιτήσεων 
 

γ.7.2. Η αιτούμενη 
χρηματοδότηση γίνεται 
βάσει του πλαισίου  του 
Κανονισμού de minimis 
1407/2013; 

   

Ελέγχεται το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης -  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) 2021/241 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
12ης 
Φεβρουαρίου 
2021 για τη 
θέσπιση του 
μηχανισμού 
ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας  
 
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) αριθ. 
1407/2013 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 
18ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με 
την εφαρμογή 
των άρθρων 107 
και 108 της 
Συνθήκης για τη 
λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 
ενισχύσεις 
ήσσονος 
σημασίας (De 
Minimis) -   Βλ. 
Πρόσκληση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος προς 
Υποβολή Αίτησης 

 



γ.8. Να ελεγχθεί η ύπαρξη 
άλλων ενισχύσεων βάσει 
του θεσμικού πλαισίου 
του οποίου αιτείται ο 
Επενδυτής τη λήψη της 
χρηματοδότησης (Γ.Α.Κ. 
ή De Minimis). 

   

Ελέγχεται η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Επενδυτή που 
συνοδεύει την αίτηση χρηματοδότησης. 
Πρόσθετος έλεγχος για ενισχύσεις που o επενδυτής έχει λάβει 
από τα σχετικά θεσμικά πλαίσια (Κανονισμός de minimis 
1407/2013 και ενισχύσεις του Γενικού Απαλλακτικού 
Κανονισμού ΓΑΚ 651/201) μπορεί να γίνει μέσω της 
Ιστοσελίδας  https://www.sorefsis.gr/. 
Προσοχή: στην εν λόγω ιστοσελίδα (https://www.sorefsis.gr/) 
μπορεί να μην υπάρχει πλήρης αναφορά στις ληφθείσες 
ενισχύσεις του Επενδυτή από καθεστώτα ενίσχυσης του  
Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ΓΑΚ 651/201. 
Διευκρίνηση:  Ελέγχεται γενικά η ύπαρξη και άλλων κρατικών ενισχύσεων 
και η τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων σώρευσης. 
Π.χ. το Επενδυτικό Σχέδιο έχει λάβει ενίσχυση μέσω του de minimis και 
επιλέγει τον ΓΑΚ ως κανονιστικό πλαίσιο για το ΤΑΑ. Η ενίσχυση που έχει 
λάβει μέσω de minimis πρέπει να ληφθεί υπόψη. 
Μπορεί η ενίσχυση να αφορά άλλο  Επενδυτικό Σχέδιο και να μην 
επηρεάζει την σώρευση. 

-   Υπόδειγμα ΥΔ 
από  Πρόσκληση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος για  
την Υποβολή 
Αιτήσεων . 
-   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) αριθ. 
651/2014 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 
17ης Ιουνίου 2014 
για την κήρυξη 
ορισμένων 
κατηγοριών 
ενισχύσεων ως 
συμβατών με την 
εσωτερική αγορά 
κατ' εφαρμογή 
των άρθρων 107 
και 108 της 
Συνθήκης (ΓΑΚ) 
-   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) αριθ. 
1407/2013 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 
18ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με 
την εφαρμογή 
των άρθρων 107 
και 108 της 
Συνθήκης για τη 
λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 
ενισχύσεις 
ήσσονος 
σημασίας (De 
Minimis) 
 

 

γ.8.1. Εφόσον προέκυψαν 
πρόσθετες κρατικές 
ενισχύσεις από τον 
σχετικό έλεγχο, αυτές 

   

Εφόσον προέκυψαν πρόσθετες  κρατικές ενισχύσεις από τον 
έλεγχο του σημείου γ.7. που αφορούν το ίδιο θεσμικό πλαίσιο 
μέσω του οποίου ο επενδυτής θα λάβει τη χρηματοδότηση 
του ΤΑΑ, τότε προστίθενται στην υπολογισθείσα κρατική 

-   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) αριθ. 
651/2014 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 

 

https://www.sorefsis.gr/
https://www.sorefsis.gr/


πρέπει να αθροιστούν με 
την κρατική ενίσχυση 
του ΤΑΑ, ώστε να 
υπολογιστούν οι 
Συνολικές Κρατικές 
Ενισχύσεις (Σ.Κ.Ε.) του 
Επενδυτή ή του 
Επενδυτικού Σχεδίου. 

ενίσχυση του σημείου γ.6. και προκύπτει το Σύνολο των 
Κρατικών Ενισχύσεων που αφορούν είτε τον Επενδυτή είτε το 
Επενδυτικό Σχέδιο. 
Οι Συνολικές Κρατικές Ενισχύσεις θα χρησιμοποιηθούν για τον 
έλεγχο της  συμβατότητας με το πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων. 

17ης Ιουνίου 2014 
για την κήρυξη 
ορισμένων 
κατηγοριών 
ενισχύσεων ως 
συμβατών με την 
εσωτερική αγορά 
κατ' εφαρμογή 
των άρθρων 107 
και 108 της 
Συνθήκης (ΓΑΚ). 
-   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) αριθ. 
1407/2013 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 
18ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με 
την εφαρμογή 
των άρθρων 107 
και 108 της 
Συνθήκης για τη 
λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 
ενισχύσεις 
ήσσονος 
σημασίας (De 
Minimis) .  
-Υπόδειγμα ΥΔ 
από  Πρόσκληση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος για  
την Υποβολή 
Αιτήσεων . 

γ.8.2. Εφόσον δεν προέκυψαν 
πρόσθετες κρατικές 
ενισχύσεις από τον 
σχετικό έλεγχο τότε οι 
Συνολικές Κρατικές 
Ενισχύσεις του Επενδυτή 
ή του Επενδυτικού 
Σχεδίου ταυτίζονται με 
την κρατική ενίσχυση 

   

Οι Συνολικές Κρατικές Ενισχύσεις, θα χρησιμοποιηθούν για τον 
έλεγχο της  συμβατότητας με το πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων. 

  



του σημείου γ.6. 

γ.9. Έλεγχος της  
συμβατότητας της 
ενίσχυσης του ΤΑΑ με το 
πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων. 

   

Το συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων που 
υπολογίστηκε στα βήματα γ.7.1. ή γ.7.2. ελέγχεται: 
- Για το θεσμικό πλαίσιο του ΓΑΚ σε σχέση με τη μέγιστη 
συνολική επιτρεπόμενη ενίσχυση που μπορεί να λάβει το 
Επενδυτικό Σχέδιο ή ο επενδυτής. 
- Για το θεσμικό πλαίσιο De Minimis σε σχέση με το σύνολο 
των ενισχύσεων που έχει λάβει η Επιχείρηση (Επενδυτής), το 
οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 
ευρώ εντός της τελευταίας τριετίας (τελευταία κλεισμένη 
διαχειριστική χρήση και δύο προηγούμενες). Το εν λόγω όριο 
διαμορφώνεται σε ποσό 100.000 ευρώ για επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών. 

-   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) αριθ. 
651/2014 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 
17ης Ιουνίου 2014 
για την κήρυξη 
ορισμένων 
κατηγοριών 
ενισχύσεων ως 
συμβατών με την 
εσωτερική αγορά 
κατ' εφαρμογή 
των άρθρων 107 
και 108 της 
Συνθήκης (ΓΑΚ). 
-   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) αριθ. 
1407/2013 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 
18ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με 
την εφαρμογή 
των άρθρων 107 
και 108 της 
Συνθήκης για τη 
λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 
ενισχύσεις 
ήσσονος 
σημασίας (De 
Minimis) . 

 

γ.9.1. Προέκυψε βάσει του 
ελέγχου του σημείου γ.8. 
συμβατότητα με το 
πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων;    

Εφόσον η απάντηση είναι ΝΑΙ (δεν υπάρχει δηλαδή υπέρβαση 
των μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων κρατικών ενισχύσεων για 
τον Επενδυτή ή το Επενδυτικό Σχέδιο), τότε ολοκληρώνεται ο 
έλεγχος  με βεβαίωση περί συμβατότητας της αιτούμενης 
κρατικής ενίσχυσης μέσω του ΤΑΑ με το πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων.   
Επιπλέον να εξεταστεί αναλυτικά το επιλεγμένο από τον 
επενδυτή πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και η συμμόρφωση με 

-  - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) 2021/241 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
12ης 
Φεβρουαρίου 

 



 
 
  

αυτό. 2021 για τη 
θέσπιση του 
μηχανισμού 
ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας  
-   Υπόδειγμα ΥΔ 
από  Πρόσκληση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος για  
την Υποβολή 
Αιτήσεων 
 

γ.9.2. Εφόσον η απάντηση στο 
ερώτημα γ.8.1. είναι 
αρνητική πρέπει να 
γίνουν  
αναπροσαρμογές, είτε 
του επιτοκίου αναφοράς 
είτε του επιτοκίου του 
δανείου ΤΑΑ, ώστε οι 
Σ.Κ.Ε. να διαμορφωθούν 
σε ύψος συμβατό με το  
πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων . 

   

- Εφόσον η απάντηση στο ερώτημα  γ.8.1. είναι ΟΧΙ, τότε θα 
πρέπει να αναπροσαρμοστούν  είτε το επιτόκιο αναφοράς είτε 
το επιτόκιο του δανείου ΤΑΑ, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην 
προκύπτει ζήτημα μη  συμβατότητας της αιτούμενης κρατικής 
ενίσχυσης μέσω του ΤΑΑ με το πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων.    
- Θα πρέπει να ληφθεί επιστολή από την τράπεζα και τη 
διοίκηση του επενδυτή με δήλωση της υιοθέτησης του 
αναπροσαρμοσμένου επιτοκίου χρηματοδότησης. 

  - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) 2021/241 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
12ης 
Φεβρουαρίου 
2021 για τη 
θέσπιση του 
μηχανισμού 
ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας  
-   Υπόδειγμα ΥΔ 
από  Πρόσκληση 
Τραπεζικού 
Ιδρύματος για  
την Υποβολή 
Αιτήσεων. 

 



δ. Έλεγχος της συνεισφοράς του Επενδυτικού Σχεδίου στους στόχους του ΕΣΑΑ  (green tagging, digital tagging) 

δ.1 Αξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου ως προς το σχέδιο του green tagging. 
δ.2 Αξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου ως προς το σχέδιο του digital tagging. 
δ.3 Συνολική Αξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου ως προς τα σχέδια των green και digital tagging. 
 
 

Α/Α Διαδικασίες ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν 
αφορά 

Ενδεικτικές Οδηγίες Ελέγχου 

Ρυθμιστικό 
πλαίσιο / ΣΔΕ / 

Εγχειρίδιο 
Διαδικασιών 

Τεκμηρίωση - 
Παρατηρήσεις 

δ.1.1 

Εξετάστε αν ο 
χαρακτηρισμός  του 
Επενδυτικού Σχεδίου ως 
προς τα πεδία παρέμβασης 
για την επίτευξη των 
στόχων για την κλιματική 
αλλαγή της ΕΕ είναι 
αιτιώδης. 

   

Ειδικότερα, με βάση τους στόχους και 
δείκτες που επιτυγχάνει το Επενδυτικό 
Σχέδιο , την τεχνική περιγραφή του 
Επενδυτικού Σχεδίου, τις επενδύσεις 
που περιλαμβάνει καθώς και τα 
παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, 
επισκοπούνται τα πεδία παρέμβασης 
που έχει δηλώσει ο φορέας της 
επένδυσης. 

Κάθε πεδίο παρέμβασης που δηλώνει ο 
φορέας της επένδυσης θα πρέπει να 
συσχετίζεται με συγκεκριμένες δαπάνες 
του Επενδυτικού Σχέδιου. 

 

Αναλυτικό 
επιχειρηματικό 
σχέδιο ή τεχνική 
έκθεση ή 
προσφορές 
προμηθευτών ή 
άλλο έγγραφο του 
φορέα της 
επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του 
δείκτη. 
Αιτιολογημένος 
χαρακτηρισμός 
του Επενδυτικού 
Σχεδίου ως προς 
τα πεδία 
παρέμβασης για 
την επίτευξη των 
στόχων για την 
κλιματική αλλαγή 
της ΕΕ, καθώς και 
ο υπολογισμός 
της συνεισφοράς 
του Επενδυτικού 
Σχεδίου στους 
πράσινους 
στόχους του 
ΕΣΑΑ. 

 



δ.1.2 

Επανυπολογίστε την 
συνεισφορά του 
προϋπολογισμού του 
Επενδυτικού Σχεδίου στους 
πράσινους στόχους του 
ΕΣΑΑ. 

   

Για κάθε πεδίο παρέμβασης που 
δηλώνει ο φορέας της επένδυσης, 
επανυπολογίζεται ο πολλαπλασιασμός 
του συντελεστή για τον υπολογισμό της 
στήριξης για την επίτευξη των πράσινων 
στόχων του ΕΣΑΑ  επί του κόστους των 
συσχετιζόμενων δαπανών και 
υπολογίζεται η επιμέρους συνεισφορά. 

Επανυπολογίζεται το άθροισμα όλων 
των επιμέρους συνεισφορών, 
επανυπολογίζεται και επαληθεύεται η 
συνολική συνεισφορά του Επενδυτικού 
Σχεδίου  για την επίτευξη των στόχων 
για την κλιματική αλλαγή. 

Αναλυτικό 
Επενδυτικό Σχέδιο 
ή τεχνική έκθεση 
ή προσφορές 
προμηθευτών ή 
άλλο έγγραφο του 
φορέα της 
επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του 
δείκτη. 
Αιτιολογημένος 
χαρακτηρισμός 
του Επενδυτικού 
Σχεδίου ως προς 
τα πεδία 
παρέμβασης για 
την επίτευξη των 
στόχων για την 
κλιματική αλλαγή, 
καθώς και ο 
υπολογισμό της 
συνεισφοράς του 
Επενδυτικού 
Σχεδίου στους 
πράσινους 
στόχους του 
ΕΣΑΑ. 

 

δ.2.1 

Εξετάστε αν ο 
χαρακτηρισμός  του 
Επενδυτικού Σχεδίου ως 
προς τα πεδία παρέμβασης 
για την επίτευξη των 
στόχων για τη ψηφιακή 
μετάβασης της ΕΕ είναι 
αιτιώδης. 

   

Ειδικότερα, με βάση τους στόχους & 
δείκτες που επιτυγχάνει το Επενδυτικό 
Σχέδιο, την τεχνική περιγραφή του 
Επενδυτικού Σχεδίου, τις επενδύσεις 
που περιλαμβάνει καθώς και τα 
παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, 
επισκοπούνται τα πεδία παρέμβασης 
που έχει δηλώσει ο φορέας της 
επένδυσης. 

Κάθε πεδίο παρέμβασης που δηλώνει ο 
φορέας της επένδυσης θα πρέπει να 
συσχετίζεται με συγκεκριμένες δαπάνες 

Αναλυτικό 
Επενδυτικό Σχέδιο 
ή τεχνική έκθεση 
ή προσφορές 
προμηθευτών ή 
άλλο έγγραφο του 
φορέα της 
επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του 
δείκτη. 
Αιτιολογημένος 
χαρακτηρισμός 
του Επενδυτικού 
Σχεδίου ως προς 

 



του Επενδυτικού Σχεδίου. 

 

τα πεδία 
παρέμβασης για 
την επίτευξη των 
στόχων για τη 
ψηφιακή 
μετάβαση, καθώς 
και ο 
υπολογισμός της 
συνεισφοράς του 
Επενδυτικού 
Σχεδίου στου 
ψηφιακούς 
στόχους του  
ΕΣΑΑ. 

δ.2.2 

Επανυπολογίστε την 
συνεισφορά του 
προϋπολογισμού του 
Επενδυτικού Σχεδίου στους 
ψηφιακούς στόχους του 
ΕΣΑΑ. 

   

Για κάθε πεδίο παρέμβασης που 
δηλώνει ο φορέας της επένδυσης, 
επανυπολογίζεται ο πολλαπλασιασμός 
του συντελεστή για τον υπολογισμό της 
στήριξης για την επίτευξη των στόχων 
για την ψηφιακή μετάβαση επί του 
κόστους των συσχετιζόμενων δαπανών 
και υπολογίζεται η επιμέρους 
συνεισφορά. 

Επανυπολογίζεται το άθροισμα όλων 
των επιμέρους συνεισφορών, 
επανυπολογίζεται και επαληθεύεται η 
συνολική συνεισφορά του   Επενδυτικού 
Σχεδίου  για την επίτευξη των στόχων 
για την ψηφιακή μετάβαση. 

Αναλυτικό 
Επενδυτικό Σχέδιο 
ή τεχνική έκθεση 
ή προσφορές 
προμηθευτών ή 
άλλο έγγραφο του 
φορέα της 
επένδυσης που 
τεκμηριώνει την 
κάλυψη του 
δείκτη. 
Αιτιολογημένος 
χαρακτηρισμός 
του Επενδυτικού 
Σχεδίου ως προς 
τα πεδία 
παρέμβασης για 
τη στήριξη για τη 
ψηφιακή 
μετάβαση, καθώς 
και ο 
υπολογισμός της 
συνεισφοράς του 
Επενδυτικού 
Σχεδίου στου 
ψηφιακούς 
στόχους του 
ΕΣΑΑ. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  δ.3 

Υπολογίστε την συνολική 
συνεισφορά του  
Επενδυτικού Σχεδίου στους 
στόχους του ΕΣΑΑ. 

   

Επιβεβαιώστε αριθμητικά το άθροισμα 
της συνεισφοράς των δυο παραπάνω 
βημάτων (επιμέρους συνεισφορά green 
tagging και  επιμέρους συνεισφορά 
digital tagging). 

  



ε. Έλεγχος συμμόρφωσης και τήρησης της αρχής μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης 

 

Α/Α Διαδικασίες ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν 
αφορά Ενδεικτικές Οδηγίες Ελέγχου 

Ρυθμιστικό πλαίσιο 
/ ΣΔΕ / Εγχειρίδιο 

Διαδικασιών 

Τεκμηρίωση - 
Παρατηρήσεις 

ε.1.   Εξέταση της ύπαρξης της 
προβλεπόμενης Υπεύθυνης 
Δήλωσης του επενδυτή στην 
οποία  ο δυνητικός δικαιούχος 
δηλώνει υπεύθυνα ότι, το 
προτεινόμενο Επενδυτικό Σχέδιο 
συμμορφώνεται με τη σχετική 
ενωσιακή και εθνική 
περιβαλλοντική νομοθεσία και 
με την αρχή της «μη πρόκλησης 
σημαντικής βλάβης» (DNSH) 

   

Ελέγχεται εάν ο επενδυτής έχει 
υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση με την 
οποία δηλώνει  ότι, το προτεινόμενο 
Επενδυτικό Σχέδιο συμμορφώνεται 
α. με τη σχετική ενωσιακή και εθνική 
περιβαλλοντική νομοθεσία και β. με 
την αρχή της «μη πρόκλησης 
σημαντικής βλάβης» (DNSH). 
 
 

Περ. ΙΙΙ της παρ. 9 
του άρθρου 6 της 
Υπουργικής 
Απόφασης αριθμ. 
159337 ΕΞ 2021 
(ΦΕΚ Β' 5886) / 
15.12.2021 
Άρθρο 8, παρ.3   
της Υπ. Αρίθμ. 
120536 ΕΞ 
2021/30.09.2021 (Β’ 
4522) Απόφασης του 
Αναπληρωτή 
Υπουργού 
Οικονομικών, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την υπ’ 
αριθμ. 47990 ΕΞ 
2022/08.04.2022 (Β’ 
1814)  
 
 

 

ε.3 Για όλα τα επενδυτικά σχέδια 
(ανεξαρτήτως του ύψους της 
επένδυσης) απαιτείται η 
σύνταξη τεχνικής έκθεσης 
συμβούλου / μηχανικού από την 
οποία τεκμηριώνεται η 
συμμόρφωση του Επενδυτικού 
Σχεδίου με την σχετική ενωσιακή 
και εθνική περιβαλλοντική 
νομοθεσία.  

   

Ελέγχεται η ύπαρξη της Τεχνικής 
Έκθεσης Συμβούλου/Μηχανικού και  
ότι τεκμηριώνει σαφώς και 
αιτιολογημένα την συμμόρφωση του 
Επενδυτικού Σχεδίου με τη σχετική 
ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική 
νομοθεσία. 

 
Ανακοίνωση της 
Επιτροπής 2021/C 
280/01,Παράρτημα Ι 
Επιπλέον θα πρέπει 
να ελεγχθεί το 
ειδικότερο 
ρυθμιστικό πλαίσιο 
που διέπει το ΕΣ 

 



ε.4 Η Τεχνική Έκθεση  Συμβούλου/ 
Μηχανικού θα πρέπει να 
τεκμηριώνει ότι πράγματι το 
Επενδυτικό Σχέδιο δεν εμπίπτει 
στις αποκλειόμενες 
δραστηριότητες των 
υποπεριπτώσεων α), β), γ) και δ)   

   

Ελέγχεται το περιεχόμενο Τεχνικής 
Έκθεσης Συμβούλου/Μηχανικού με 
την χρήση εμπειρογνώμονα. 

Περ. ΙΙ της παρ. 9 του 
άρθρου 6 της 
Υπουργικής 
Απόφασης αριθμ. 
159337 ΕΞ 2021 
(ΦΕΚ Β' 5886) / 
15.12.2021 

 

ε.4.1 (α) Δραστηριότητες και 
περιουσιακά στοιχεία που 
σχετίζονται με τα ορυκτά 
καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης 
της μεταγενέστερης χρήσης. 
Εξαιρούνται και είναι επομένως 
επιλέξιμες οι επενδύσεις για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
και/ή θερμότητας, καθώς και 
των σχετικών υποδομών 
μεταφοράς και διανομής με 
χρήση φυσικού αερίου τα οποία 
πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στο παράρτημα III 
της τεχνικής καθοδήγησης 
σχετικά με την εφαρμογή της 
αρχής της «μη πρόκλησης 
σημαντικής βλάβης». 

   

 Να ελεγχθεί αν το Επενδυτικό Σχέδιο 
εμπίπτει στην αποκλειόμενη 
δραστηριότητα.  

Ανακοίνωση της 
Επιτροπής (2021/C 
58/01) 
«Τεχνική 
καθοδήγηση σχετικά 
με την εφαρμογή της 
αρχής της «μη 
πρόκλησης 
σημαντικής βλάβης» 
στο πλαίσιο του 
κανονισμού για τη 
θέσπιση του 
Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας»  
 

 

ε.4.2 (β) Δραστηριότητες και 
περιουσιακά στοιχεία στο 
πλαίσιο του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την 
επίτευξη των προβλεπόμενων 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που δεν είναι 
χαμηλότερες από τους σχετικούς 
δείκτες αναφοράς που ορίζονται 
στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
2021/447 της Επιτροπής. Όταν η 
υποστηριζόμενη δραστηριότητα 
επιτυγχάνει προβλεπόμενες 
εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που δεν είναι 
σημαντικά χαμηλότερες από 
τους σχετικούς δείκτες 

   

  Να ελεγχθεί αν το Επενδυτικό 
Σχέδιο εμπίπτει στην αποκλειόμενη 
δραστηριότητα. 

Εκτελεστικός 
κανονισμός (ΕΕ) 
2021/447 της 
Επιτροπής. 

 



αναφοράς, θα πρέπει να 
παρέχεται εξήγηση των λόγων 
για τους οποίους αυτό δεν είναι 
εφικτό. Δείκτες αναφοράς που 
καθορίστηκαν για τη δωρεάν 
κατανομή όσον αφορά 
δραστηριότητες που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του 
συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής, όπως 
ορίζονται στον εκτελεστικό 
κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της 
Επιτροπής. 

ε.4.3 (γ) Δραστηριότητες και 
περιουσιακά στοιχεία που 
σχετίζονται με χώρους 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, 
αποτεφρωτήρες και μονάδες 
μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας. Η εξαίρεση αυτή 
δεν ισχύει για επενδύσεις σε 
μονάδες που ασχολούνται 
αποκλειστικά με την 
επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων 
επικίνδυνων αποβλήτων, και σε 
υφιστάμενες μονάδες, όταν οι 
επενδύσεις αυτές αποσκοπούν 
στην αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, στην δέσμευση των 
καυσαερίων για αποθήκευση ή 
χρήση ή στην ανάκτηση υλικών 
από την αποτέφρωση τέφρας, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν 
λόγω δράσεις δεν οδηγούν σε 
αύξηση της ικανότητας 
επεξεργασίας αποβλήτων των 
μονάδων ή σε παράταση της 
διάρκειας ζωής των μονάδων. 
Για τον σκοπό αυτόν παρέχονται 
αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο 
μονάδας. 

   

Να ελεγχθεί αν το Επενδυτικό Σχέδιο 
εμπίπτει στην αποκλειόμενη 
δραστηριότητα. 

Ανακοίνωση της 
Επιτροπής (2021/C 
58/01) 
«Τεχνική 
καθοδήγηση σχετικά 
με την εφαρμογή της 
αρχής της «μη 
πρόκλησης 
σημαντικής βλάβης» 
στο πλαίσιο του 
κανονισμού για τη 
θέσπιση του 
Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας»  
 

 



ε.4.4 (δ) Δραστηριότητες και 
περιουσιακά στοιχεία όπου η 
μακροπρόθεσμη διάθεση 
αποβλήτων μπορεί να βλάψει το 
περιβάλλον. Η εξαίρεση αυτή 
δεν ισχύει για επενδύσεις σε 
υφιστάμενες μονάδες μηχανικής 
βιολογικής επεξεργασίας, όταν 
οι επενδύσεις αυτές 
αποσκοπούν στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης ή στην 
μετασκευή για εργασίες 
ανακύκλωσης διαχωρισμένων 
αποβλήτων σε βιοαπόβλητα 
λιπασματοποίησης και 
αναερόβιας αποδόμησης 
βιολογικών αποβλήτων, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι δράσεις 
αυτές δεν οδηγούν σε αύξηση 
της ικανότητας επεξεργασίας 
αποβλήτων των μονάδων ή σε 
παράταση της διάρκειας ζωής 
των μονάδων. Για τον σκοπό 
αυτόν παρέχονται αποδεικτικά 
στοιχεία σε επίπεδο μονάδας. 

   

Να ελεγχθεί αν το Επενδυτικό Σχέδιο 
εμπίπτει στην αποκλειόμενη 
δραστηριότητα. 

Ανακοίνωση της 
Επιτροπής (2021/C 
58/01) 
«Τεχνική 
καθοδήγηση σχετικά 
με την εφαρμογή της 
αρχής της «μη 
πρόκλησης 
σημαντικής βλάβης» 
στο πλαίσιο του 
κανονισμού για τη 
θέσπιση του 
Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας»  
 

 

ε.5 Για επενδυτικά σχέδια που το 
συνολικό τους επενδυτικό 
κόστος υπερβαίνει το ποσό των 
€ 10 εκατ. (μη συμπ. ΦΠΑ), 
καθώς και στην περίπτωση όπου 
η συνολική χρηματοδότηση που 
παρέχει ο εταίρος υλοποίησης 
στον τελικό αποδέκτη, 
υπερβαίνει το ποσό των € 10 
εκατ. (Όσον αφορά την 
επιχειρηματική χρηματοδότηση 
γενικού σκοπού/τις άμεσες 
επενδύσεις μετοχικού 
κεφαλαίου),  στο πλαίσιο του 
ελέγχου συμμόρφωσης και 
τήρησης της αρχής μη 
πρόκλησης σημαντικής βλάβης 
απαιτείται η σύνταξη μελέτης 

   

Ελέγχεται η ύπαρξη της  μελέτης 
ελέγχου περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας (sustainability 
proofing), στο πλαίσιο του 
κανονισμού InvestEU, σύμφωνα με 
τα κριτήρια για την ανθεκτικότητα 
έναντι της κλιματικής αλλαγής και 
την κλιματική ουδετερότητα, όπως 
περιγράφεται στο έγγραφο τεχνικής 
καθοδήγησης  σχετικά τον έλεγχο 
βιωσιμότητας για το ταμείο 
InvestEU., η οποία έχει εκπονηθεί 
από εξειδικευμένους συμβούλους / 
μηχανικούς. 

Παρ. 3α, άρθ. 8 της 
Απόφ. 159337 
 
Ανακοίνωση 2021/C 
280/01 της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  παρ. 1.3 

 



ελέγχου περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας (sustainability 
proofing) της επενδυτικής 
δραστηριότητας του 
Επενδυτικού Σχεδίου.   

ε.5.1 Να ελεγχθεί το περιεχόμενο της  
μελέτης ελέγχου 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 
(Sustainability Proofing) της 
επενδυτικής δραστηριότητας 
του Επενδυτικού Σχεδίου, η 
οποία εκπονείται από 
συμβούλους / μηχανικούς 
σύμφωνα με την κλιματική 
διάσταση και την 
περιβαλλοντική διάσταση, όπως 
ορίζονται στην υπ’ αρ. 2021/C 
280/01 Ανακοίνωση της 
Επιτροπής. 

   

Να ελεγχθεί το περιεχόμενο της  
μελέτης ελέγχου περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας (Sustainability 
Proofing) της επενδυτικής 
δραστηριότητας του Επενδυτικού 
Σχεδίου. 
Ο έλεγχος περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας για το InvestEU αφορά 
μια μέθοδο τεκμηρίωσης του 
συνολικού αντικτύπου ενός έργου ως 
προς τις κύριες συνιστώσες των 
φυσικών πόρων, και συγκεκριμένα 
την ατμόσφαιρα, τα ύδατα, το 
έδαφος και τη βιοποικιλότητα , όπως 
απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 6 του κανονισμού 
InvestEU. Ο αντίκτυπος αυτός 
περιλαμβάνει θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις, είτε άμεσες είτε 
έμμεσες. 

Παρ. 3α, άρθ. 8 της 
Απόφ. 159337 
Ανακοίνωση 2021/C 
280/01 της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

 

ε.5.1.α Να εξεταστεί και να αξιολογηθεί 
η περιβαλλοντική διάσταση του 
Επενδυτικού Σχεδίου  
 

   

 Ανακοίνωση 2021/C 
280/01 της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής   

 

ε.5.1.β Να εξεταστεί και να αξιολογηθεί 
η κλιματική διάσταση του 
Επενδυτικού Σχεδίου  
 

   

 Ανακοίνωση 2021/C 
280/01 της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής   

 

ε.5.2.  Να επιβεβαιωθεί ότι στη μελέτη 
ελέγχου περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας (Sustainability 
Proofing), περιλαμβάνεται 
απαραίτητα περίληψη του 
ελέγχου βιωσιμότητας με τα 
ακόλουθα στοιχεία:  
α. αποτελέσματα του ελέγχου 
β. τις επιπτώσεις που 
προσδιορίστηκαν (αρνητικές ή 

   

Κατά περίπτωση, θα πρέπει να 
καλύπτεται επίσης η χρηματική 
αποτίμηση και η συνεκτίμηση των 
αρνητικών και θετικών επιπτώσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των 
εξωτερικών παραγόντων στην 
οικονομική αποτίμηση). 

Παρ. 3α, άρθ. 8 της 
Απόφ. 159337 
Ανακοίνωση 2021/C 
280/01 της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

 



 
 
 
 
 
 
  

θετικές) 
γ. τα βασικά μέτρα  που θα 
εφαρμοστούν για τον μετριασμό 
των επιπτώσεων  
δ. ειδικά για έργα τα οποία 
απαιτούν Εκτίμηση 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
τους υπολειπόμενους κινδύνους 
μετά την εφαρμογή όλων των 
μέτρων μετριασμού των 
επιπτώσεων. Πρέπει να 
επεξηγούνται οι λόγοι για τους 
οποίους οι εν λόγω 
υπολειπόμενοι κίνδυνοι ή οι 
μετριασμένες επιπτώσεις είναι 
αποδεκτοί/αποδεκτές για να 
προχωρήσει περαιτέρω η 
χρηματοδότηση του 
Επενδυτικού Σχεδίου και 
συνάδουν με τους στόχους του 
Invest EU.  

ε.5.3 Να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 
καταλόγων σημείων ελέγχου 
προς χρήση από τους εταίρους 
υλοποίησης για τον έλεγχο 
βιωσιμότητας, σύμφωνα με το 
Παράρτημα 3 του εγγράφου 
καθοδήγησης σχετικά με τον 
έλεγχο βιωσιμότητας του 
InvestEU (2021/C 280/01), μόνο 
για την κλιματική και την 
περιβαλλοντική διάσταση. 

   

Οι Συνολικές Κρατικές Ενισχύσεις, θα 
χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της  
συμβατότητας με το πλαίσιο των 
κρατικών ενισχύσεων. 

Παρ. 3α, άρθ. 8 της 
Απόφ. 159337 
Ανακοίνωση 2021/C 
280/01 της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

 



στ. Έλεγχος κατηγοριοποίησης των δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου στους (5) άξονες επιλέξιμων δράσεων, όπου αρμόζει, εξασφαλίζοντας ότι η ανωτέρω κατηγοριοποίηση 
αντανακλάται στους ισολογισμούς των υποβαλλόμενων Επενδυτικών Σχεδίων 

 
 
 

 
  

στ.1 Εξετάστε πως το σύνολο των δαπανών 
του Επενδυτικού Σχεδίου έχουν ορθά 
κατηγοριοποιηθεί στους 5 άξονες 
επιλέξιμων δράσεων 
1. Πράσινη μετάβαση 
2. Επενδύσεις Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού 
3. Καινοτομία Έρευνα και 
Ανάπτυξη 
4. Ανάπτυξη Οικονομιών 
Κλίμακας μέσω συνεργασιών, 
εξαγορών και συγχωνεύσεων 

5. Εξωστρέφεια 

   

 Σύμφωνα με το  
Άρθρο 5 της 
υπ’αριθμ. 159935ΕΞ 
2021/13.12.2021 
(ΦΕΚ Β 
5885/15.12.2021) 
Απόφασης του 
Αναπληρωτή 
Υπουργού 
Οικονομικών 

 

στ.2 Για κάθε κατηγορία δαπάνης, όπως 
έχουν κατηγοριοποιηθεί στους 
προαναφερόμενους πέντε πυλώνες, 
εξετάστε εάν έχουν κατάλληλα 
αποτυπωθεί στα σχετικά κονδύλια 
Ισολογισμού και Κατάστασης 
αποτελεσμάτων των υποβαλλόμενων 
επιχειρηματικών σχεδίων.  

   

   



ζ. Έλεγχος της καταγραφής των δαπανών εξωστρέφειας με βάση τις παρελθούσες οικονομικές καταστάσεις  

 

 
  

Α/Α Διαδικασίες ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν 
αφορά Ενδεικτικές Οδηγίες Ελέγχου 

Ρυθμιστικό πλαίσιο 
/ ΣΔΕ / Εγχειρίδιο 

Διαδικασιών 

Τεκμηρίωση - 
Παρατηρήσεις 

ζ.1. Να γίνει αντιπαραβολή των 
εσόδων από εξαγωγικές 
δραστηριότητες όπως 
εμφανίζονται στο σχέδιο 
επένδυσης με τα δημοσιευμένα 
οικονομικά στοιχεία. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
αυτή η ανάλυση να γίνει 
αντίστοιχη παραβολή με το 
κύκλο εργασιών που 
πραγματοποιείται με πιστωτικές 
κάρτες εξωτερικού ή εμβάσματα.
   

   

Να αναλυθούν τα έσοδα από 
εξαγωγικές δραστηριότητες όπως 
φαίνεται στο σχέδιο επένδυσης 
(Μέσος όρος υφιστάμενης 
εξαγωγικής δραστηριότητας 
επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του 
κύκλου εργασιών του). 
Να γίνει συμφωνία μεταξύ των 
ποσών αυτών με τα έσοδα που 
περιλαμβάνονται στις δημοσιευμένες 
οικονομικές καταστάσεις της 
τελευταίας τριετίας.  

  

ζ.2. Να επανυπολογίσετε αν στο 
Επενδυτικό Σχέδιο τα έσοδα από 
προϋπολογιζόμενες εξαγωγές 
είναι τουλάχιστον το 15% των 
προβλεπόμενων συνολικών 
εσόδων. 

   

Να γίνει μαθηματική επαλήθευση 
από την μελέτη βιωσιμότητας 

  

ζ.3 Για τα  Επενδυτικά Σχέδια  του 
τομέα τουρισμού, να ελεγχθεί αν 
το Επενδυτικό Σχέδιο 
περιλαμβάνει, τουριστικά 
καταλύματα, επενδύσεις 
σύνθετων τουριστικών 
καταλυμάτων καθώς και 
συγκροτημάτων τουριστικών 
κατοικιών που περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες 
τουριστικές κατοικίες. 

   

Για τα εν λόγω Επενδυτικά Σχέδια η 
ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του 
προϋπολογισμού του Επενδυτικού 
Σχεδίου ανέρχεται αυτοτελώς στο 
40%, ανεξαρτήτως οικονομικών 
στοιχείων του επενδυτή ή 
προβλέψεων εσόδων του 
Επενδυτικού Σχεδίου 

Σύμφωνα με τους 
ορισμούς του 
Ν.4276/2014 

 



η.  H λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών δαπανών με βάση τις οικονομικές καταστάσεις των υποβαλλόμενων Επενδυτικών Σχεδίων σε περίπτωση διενέργειας εκ των 
υστέρων ελέγχου  

 

 
 
 
 
 
  

Α/Α Διαδικασίες ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν 
αφορά Ενδεικτικές Οδηγίες Ελέγχου 

Ρυθμιστικό πλαίσιο 
/ ΣΔΕ / Εγχειρίδιο 

Διαδικασιών 

Τεκμηρίωση - 
Παρατηρήσεις 

η.1 Για κάθε κατηγορία επιλέξιμης 

δαπάνης α) έως και ιγ) βάσει του 

άρθρου 2, της Απόφασης 159335 

ΕΞ 2021/15.12.2021 του 

Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών, να επιβεβαιωθεί η 

ορθή λογιστική κατηγοριοποίησή 

τους στις  οικονομικές 

καταστάσεις των 

υποβαλλόμενων Επενδυτικών 

Σχεδίων  με βάση το 

εφαρμοζόμενο από την εταιρεία 

λογιστικό πλαίσιο (Ε.Λ.Π. ή 

Δ.Π.Χ.Α.) 

   

Δεδομένου ότι μέχρι τη στιγμή 
διεξαγωγής του ελέγχου 
επιλεξιμότητας, οι δαπάνες δεν 
έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί αλλά 
αποτελούν μέρος του σχετικού 
προϋπολογισμού που συντάσσεται 
για το προτεινόμενο Επενδυτικό 
Σχέδιο, η διαδικασία έχει ως σκοπό 
την διευκόλυνση της εξέτασης της 
ορθής κατηγοριοποίησης των 
επιλέξιμων δαπανών του 
Επενδυτικού Σχεδίου σε μελλοντικό 
έλεγχο.   

 

Υπ. Αριθμ. 159335 ΕΞ 
2021/15.12.2021  

Απόφαση του 
Αναπληρωτή 

Υπουργού 
Οικονομικών  

 
Υπ. Αρίθμ. 120536 ΕΞ 
2021/30.09.2021 (Β’ 
4522) Απόφασης του 
Αναπληρωτή 
Υπουργού 
Οικονομικών, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την υπ’ 
αριθμ. 47990 ΕΞ 
2022/08.04.2022 (Β’ 
1814) Άρθρο 9 

 



θ.  Έλεγχος της μη διπλής χρηματοδότησης, ήτοι της παράλληλης χρηματοδότησης των ίδιων δαπανών της επένδυσης από τον μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

 
 

 

Α/Α Διαδικασίες ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν 
αφορά Ενδεικτικές Οδηγίες Ελέγχου 

Ρυθμιστικό πλαίσιο 
/ ΣΔΕ / Εγχειρίδιο 

Διαδικασιών 

Τεκμηρίωση - 
Παρατηρήσεις 

θ.1 

 
Λάβετε έγγραφες διαβεβαιώσεις 
από την διοίκηση της Εταιρείας 
και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο 
σχετικά με την τον έλεγχο  της μη 
διπλής χρηματοδότησης, ήτοι 
της παράλληλης 
χρηματοδότησης των επιλέξιμων 
δαπανών της επένδυσης από τον 
μηχανισμό του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
και άλλα προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   

 
Σε περίπτωση που υπάρχει 
παράλληλη χρηματοδότηση, ελέγξτε 
την σώρευση.  
 
 

Υπ. Αρίθμ. 120536 ΕΞ 
2021/30.09.2021 (Β’ 
4522) Απόφασης του 
Αναπληρωτή 
Υπουργού 
Οικονομικών, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την υπ’ 
αριθμ. 47990 ΕΞ 
2022/08.04.2022 (Β’ 
1814) Άρθρο 9 

 


