
 1/35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

 

 

(Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009- ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 
 

Ο∆ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07-2009 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



 2/35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΟΡΙΣΜΟΙ…..………………………………….………….……………………………………………………………3 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ................................................................................................. 6 

2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ …………………….….9  

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ …………………………………………………………………………..….10 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ∆ΑΝΕΙΟ ……………12 

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ........................................15 

Α)  ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ .....................15 

Β)  ΑΥΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ .............................................................................................17 

   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ∆ΑΠΑΝΩΝ ......................................................................................18 

6. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ.…………………………… ……………..20 

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ................................................................................21 

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ........................................................................22 
9. ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ……………………...24 

10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ................................................. 267 

11. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΤΗΣ ....................................................................27 

12.ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ................................................28 

13.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ...............................................................28 

15.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ..................................................................................................29 
14. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ………………………………………………………………………..31 

15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ……………………………………………………………………...31 

16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ................................................................................................31 

17. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (800/2008 ΕΚ) .....................................................................33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3/35

 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν την 
έννοια που τους αποδίδεται  κατωτέρω: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 
ΑΕ Αρχή Ελέγχου: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή 

οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή 
και την αρχή πιστοποίησης, η οποία ορίζεται από το κράτος 
µέλος για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα και είναι υπεύθυνη για 
τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήµατος 
διαχείρισης και ελέγχου. 

Ανάκτηση Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 
ΑΠΙΣ Αρχή Πιστοποίησης: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια 

αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για την 
πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωµής, 
πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή των ΕΚ 

ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος που 
έχει συγκεκριµένους µετρήσιµους στόχους και περιλαµβάνει 
οµάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται µεταξύ τους. 

Αχρεωστήτως 
Καταβληθέν Ποσό 

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν 
προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής 
σύµβασης ή απόφασης µε την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση 
της δαπάνης. 

∆Α ∆ιαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια 
αρχή ή δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται από το 
κράτος µέλος για τη διαχείριση του επιχειρησιακού 
προγράµµατος. 

∆ηµόσια ∆απάνη Κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση πράξεων από 
τον κρατικό προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό περιφερειακών 
ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταµείων και του 
Ταµείου Συνοχής, καθώς και κάθε παρόµοια δαπάνη. Κάθε 
συµµετοχή στη χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό 
πράξεων φορέων ή ενώσεων του δηµόσιου τοµέα, µίας ή 
περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του 
δηµόσιου τοµέα που ενεργούν σύµφωνα µε την οδηγία 
2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών  νοείται ως παρεµφερής δαπάνη. 

∆ηµοσιονοµική 
∆ιόρθωση 

Η ακύρωση του συνόλου ή µέρους της Κοινοτικής και Εθνικής 
συµµετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της 
συγχρηµατοδότησής του από τα επιχειρησιακά προγράµµατα 
της περιόδου 2007-2013 η οποία είναι ανάλογη της παράβασης 
που διαπιστώνεται. 

∆ικαιούχος ∆ηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, 
αρµόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. 
Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 
της συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές 
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επιχειρήσεις που εκτελούν µεµονωµένο έργο και λαµβάνουν 
δηµόσια ενίσχυση. 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από 

το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και εγκρίνεται από 
την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µια αναπτυξιακή 
στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου 
προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη συνδροµή ενός 
Ταµείου ή, στην περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» και 
ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
«Προσπελασιµότητα» και «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 
2007-2013», µε τη συνδροµή του Ταµείου Συνοχής και του 
ΕΤΠΑ. 

ΕΠΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα-
Επιχειρηµατικότητα» 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο που 
καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών σε 
διάλογο µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής 
Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί µέσο αναφοράς για την 
εκπόνηση του προγραµµατισµού του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ταµείου Συνοχής. 

ΥΠΑΝ Υπουργείο Ανάπτυξης 
ΓΓΒ Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
∆ΒΕ ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικών Επενδύσεων ΓΓΒ 
Ε.Σ. Επιχειρηµατικό Σχέδιο 
ΕΥ∆ ΕΠΑΕ Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα-

Επιχειρηµατικότητα» 

ΕΦ∆ 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης, ως ορίζεται στο Ν.3614/07 
(άρθρο 4 παρ. 4γ): Κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή 
υπηρεσία, η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής 
ή αρχής πιστοποίησης, και εκτελεί καθήκοντα για λογαριασµό 
µιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που υλοποιούν 
πράξεις. Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να επιλεγεί 
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, ή αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ, µετά από 
διαγωνιστική διαδικασία και ο οποίος, µεταξύ άλλων, πρέπει να 
πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να έχει 
φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την 
ικανότητά του για τη διοικητική και οικονοµική διαχείριση του 
έργου που θα του ανατεθεί, β) να διαθέτει εµπειρία στον τοµέα 
που αφορά το αντικείµενο του προγράµµατος ή τµήµατός του. 
Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά από 
διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται σύναψη σύµβασης 
ανάθεσης. Η σύµβαση ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της 
οικείας διαχειριστικής αρχής και του ενδιάµεσου φορέα 
διαχείρισης. 

Ιδιωτική 
συµµετοχή 

Είναι το ποσό που καταβάλλει ο ∆ικαιούχος συνολικά για την 
υλοποίηση ενός υποέργου και υπολογίζεται ως το άθροισµα 
ίδιας συµµετοχής και δανεισµού 

Ίδια συµµετοχή 
Το ποσό που καταβάλλει εξ ιδίων (χωρίς δανεισµό) πόρων ένας 
∆ικαιούχος για την υλοποίηση του έργου 
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Παρατυπία Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία 
προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονοµικού φορέα και η 
οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται να ζηµιώσει το γενικό 
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον καταλογισµό 
στον κοινοτικό προϋπολογισµό αδικαιολόγητης δαπάνης. 

Π∆Ε Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
Πράξη Έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή 

του οικείου επιχειρησιακού προγράµµατος ή µε ευθύνη της, 
σύµφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή 
παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους 
δικαιούχους, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα 
προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται. 

Προχρηµατοδότηση 
προγράµµατος   

∆ιαδικασία, σύµφωνα µε την οποία ο  αναλαµβάνει προσωρινά 
την καταβολή της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης σε ∆ικαιούχους 
του Προγράµµατος, σε περίπτωση που από την Αναθέτουσα 
Αρχή εντοπίζεται καθυστέρηση στη ροή πόρων από το Π∆Ε  

ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 
Σ∆Ε Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ελέγχου 
ΥΠΑΣΥ∆ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

εκδιδόµενη σε εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, µε την 
οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήµατος 
διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Η 
ισχύουσα είναι η 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540 Β). 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 
∆ράση:  «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ  2009 µεσαίων επιχειρήσεων» 

 
Η ∆ράση αποσκοπεί στην ενίσχυση ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών σχεδίων για 
υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των 
ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά και στις διεθνείς αγορές, στην τεχνολογική 
ή οργανωτική καινοτοµία, στην τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.  
 

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται  µε το συνολικό ποσό των 50.000.000,00 € ευρώ 

(∆ηµόσια ∆απάνη)  από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράµµατα: 

 

1. Ποσό 11.245.000,0€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα» που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 

απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για 

τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον 

άξονα προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας και της Εξωστρέφειας» στον 

κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 09  «Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της 

Καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ». Το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε το 

Γενικό Στόχο ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας, την αναβάθµιση 

του παραγωγικού ιστού της χώρας, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των 

εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων και στην γενική ποιοτική αναβάθµιση των 

προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς.  

 

2. Ποσό 21.785.000,0€  από Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής που εγκρίθηκε µε 

την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το 

ΕΤΠΑ, (CC1 GR161PO006). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 3 

«Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής 

Σύγκλισης» στον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 09  «Άλλα µέτρα για την προώθηση 

της έρευνας και της Καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ». Το πρόγραµµα 

εναρµονίζεται µε το Γενικό Στόχο «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας 

µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και 

τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης»  

 

3. Ποσό 6.540.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης 

(Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 
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απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). Το 

πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και 

Επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ» στον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 09 «Άλλα 

µέτρα για την προώθηση της έρευνας και της Καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας 

των ΜΜΕ». Το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε το Γενικό Στόχο «Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

 

4. Ποσό 385.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (∆υτική 

Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 απόφαση έγκρισης 

για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). Το πρόγραµµα εντάσσεται 

στον άξονα προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην 

Π∆Μ» στον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 09 «Άλλα µέτρα για την προώθηση της 

έρευνας και της Καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ». Το πρόγραµµα 

εναρµονίζεται µε το Γενικό Στόχο «∆ηµιουργία συνθηκών για τη διαφοροποίηση της 

ιδιαίτερα συναρτώµενης µε τον τοµέα της ενέργειας παραγωγικής βάσης και προσαρµογή 

της στις διεθνείς απαιτήσεις.» και ειδικότερα µε τον πρώτο επιµέρους στόχο 

«∆ιαφοροποίηση και εµπλουτισµό της παραγωγικής δοµής µε την υιοθέτηση της 

καινοτοµίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων» 

 

5. Ποσό 9.885.000,00€ από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5332/26-10-

2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO001). Το 

πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 8 «Ψηφιακή σύγκλιση και  

Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλάδας» στον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 09 

«Άλλα µέτρα για την προώθηση της έρευνας και της Καινοτοµίας και της 

επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ». Το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε το Γενικό Στόχο (Κορµό 

παρεµβάσεων) «Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών 

επενδύσεων».  

 

6. Ποσό 160.000,00€ από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5439/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για 

κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO002). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον 

άξονα προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»  στον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 09 «Άλλα 

µέτρα για την προώθηση της έρευνας και της Καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας 
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των ΜΜΕ». Το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε το Γενικό Στόχο  «∆υνατότητα επαρκούς 

διοικητικής κάλυψης των κατοίκων και επισκεπτών και διαµόρφωση ανταγωνιστικού 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, στους τοµείς που συµβάλλουν στην υλοποίηση του 

οράµατος της Περιφέρειας, µε επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό και στη κοινωνία της 

γνώσης.»  

 

Τι προβλέπει η δράση «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ  2009 µεσαίων επιχειρήσεων»  
 

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται υφιστάµενες µεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις και 
επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την  µεταποίηση υπηρεσιών (logistics και 
ανάπτυξης λογισµικού) : 

• που απασχολούν οι ίδιες τουλάχιστον 50 εργαζόµενους και δεν υπερβαίνουν τα 
250 σε ετήσιες µονάδες εργασίας και  

• ο κύκλος εργασιών τους δεν είναι µικρότερος των 10 εκατ. Ευρώ και δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ.   

Τα όρια των εργαζοµένων και ο τύπος των επιχειρήσεων καθορίζονται σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού 800/2008 της Επιτροπής της 6ης 
Αυγούστου (ο οποίος επισυνάπτεται στο Παράρτηµα του Οδηγού).   
Ο αριθµός των απασχολουµένων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων 
εργασίας (ΕΜΕ) και υπολογίζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 4 και 5 του 
Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου (ο οποίος 
επισυνάπτεται στο Παράρτηµα του Οδηγού).   
Οι τύποι των επιχειρήσεων αναφέρονται στις «Ανεξάρτητες», «Συνεργαζόµενες», 
«Συνδεδεµένες» Επιχειρήσεις σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 3 του 
Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου. 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συµπληρώσουν το υπόδειγµα δήλωσης 2003/ C 118/ 03, 
σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ της επιχείρησης. 
 
Στο πλαίσιο της ∆ράσης οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα ενισχυθούν για την υλοποίηση 
επιχειρηµατικού σχεδίου που θα περιλαµβάνει δράσεις τεχνολογικού και οργανωτικού 
εκσυγχρονισµού και στο οποίο θα προβλέπονται συντονισµένες παρεµβάσεις βελτίωσης 
της ανταγωνιστικής τους θέσης.  

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό ∆ηµόσιας Επιχορήγησης των 
50.000.000,00 € ευρώ. 
 

Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  
 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν  
προτάσεις τους για ένταξη έργων στο Πρόγραµµα «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ  2009 
µεσαίων επιχειρήσεων» και την έγκριση της χρηµατοδότησης τους σύµφωνα 
µε την σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του παρόντος «Οδηγού 
Προγράµµατος», ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 
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2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ,  ΚΑΘΕΣΤΩΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
 
Το βασικό εθνικό θεσµικό πλαίσιο µε βάση το οποίο θα υλοποιηθεί το Πρόγραµµα 
«Εξελίσσοµαι 2009 – µεσαίες επιχειρήσεις» προσδιορίζεται από: 

o το Π.∆. 93/97, (ΦΕΚ 92/Α/1997, όπως ισχύει), το οποίο καθορίζει όρους και 
διαδικασίες ένταξης και χρηµατοδότησης έργων του ιδιωτικού τοµέα σε 
προγράµµατα ή τµήµατά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται 
στους τοµείς βιοµηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας  

o το άρθρο 7 του  Ν. 2244/94 (ΦΕΚ 168/Α/1994, όπως ισχύει), 
o ο Ν. 2308/95 (ΦΕΚ 114/Α/1995 όπως ισχύει). 
o Τον Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007). 

o Τον Ν. 3299/2004 όπως εκάστοτε ισχύει και τις διατάξεις περί δηµοσίου 
λογιστικού όπως εκάστοτε ισχύουν ( Ν. 2362/95 ΦΕΚ 247/27-11-95). 

 
Για τις ενισχύσεις που πρόκειται να χορηγηθούν θα πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες 
που ορίζονται από τους σχετικούς µε τα Καθεστώτα Ενίσχυσης κανονισµούς και 
ειδικότερα,  
-από τον Απαλλακτικό Κανονισµό (ΕΚ) 800/2008 της Ε. Επιτροπής ( άρθρα 13, 17, 
18,21,23,24,25,26,27).  
-τις Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε τις Κρατικές Ενισχύσεις περιφερειακού 
Χαρακτήρα 2007-2013. 
Προτεραιότητα του προγράµµατος αποτελεί η λήψη µέτρων για την ελαχιστοποίηση των 
εµποδίων και την αύξηση της προσβασιµότητας σε δοµές και υπηρεσίες ευπαθών 
κοινωνικών οµάδων. Οι επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα θα πρέπει να 
λαµβάνουν µέριµνα για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες. 
Ο παρών οδηγός έχει λάβει υπόψη του τις απαιτήσεις των στρατηγικών µελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έξι προγραµµάτων ( ΕΠΑΝ ΙΙ & 5 ΠΕΠ Μεταβατικής 
Στήριξης) 
 
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να τηρούνται οι περιορισµοί που θέτει ο Απαλλακτικός 
Κανονισµός για τη σώρευση των ενισχύσεων (άρθρο 7) και ότι οι ενισχύσεις που 
χορηγούνται σε ΜΜΕ και καλύπτονται από τον Απαλλακτικό Κανονισµό θεωρείται ότι 
έχουν χαρακτήρα κινήτρου ( άρθρο 8). 
 
Επίσης θα πρέπει να τηρηθούν από τον Τελικό  ∆ικαιούχο και τους Τελικούς  Αποδέκτες οι 
απαιτήσεις δηµοσιότητας, όπως απορρέουν από τον Καν. (ΕΚ) αριθ. Καν. (ΕΚ) αριθ. 
1159/2000 της Ε. Επιτροπής και οι λοιπές απαιτήσεις των Κανονισµών 1260/99, 1783/99, 
1145/2003, 448/2004.  
Οι δικαιούχοι των οποίων τα αιτήµατα χρηµατοδότησης εγκριθούν, συµφωνούν πως η 
έγκριση χρηµατοδότησης συνεπάγεται δηµοσίευση της επωνυµίας της εταιρείας τους, του 
τίτλου της πράξης και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των 
δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ ΙΙ, 
www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr) ή µε άλλον τρόπο, σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. 
Ο ∆ικαιούχος, µε την ολοκλήρωση της πράξης υποχρεούται να τοποθετήσει σε εµφανές 
σηµείο της επιχείρησης επεξηγηµατική πινακίδα, για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών.  Το 
περιεχόµενο των πινακίδων θα σχεδιαστεί βάσει σχετικών οδηγιών που θα δοθούν από 
την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ σε συνεργασία µε την ΕΥΣΑΑΠ του ΥΠΟΙΟ στους ΕΦ∆ και µέσω των ΕΦ∆ 
προς τους δικαιούχους.»  
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 Το πρόγραµµα δεν χρηµατοδοτεί δραστηριότητες που εµπίπτουν στα κριτήρια 

διαχωρισµού πράξεων των Ταµείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας), όπως αυτά 

συµπεριλαµβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - IV). Επιχειρήσεις εµπίπτουσες στα κριτήρια αυτά χρηµατοδοτούνται, 

στην παρούσα φάση, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραµµα Αγροτικής 

Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι εντάχθηκε 

στο παρόν Πρόγραµµα επιχείρηση εµπίπτουσα στα ως άνω Κριτήρια ∆ιαχωρισµού, το 

έργο απεντάσσεται και η τυχόν χορηγηθείσα ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση επιστρέφεται 

εντόκως. 

 
 
 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν 
αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

Α)   Είναι  υφιστάµενες επιχειρήσεις, µέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας, που έχουν 
αρχίσει την παραγωγική δραστηριότητά τους το αργότερο την  1/1/2005.  

Β)  Εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία µέσο όρο  των αποτελεσµάτων προ 
αποσβέσεων, τόκων  και φόρων θετικό (κέρδη).  

Γ)  Τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (ΚΒΣ) και έχουν νοµική 
µορφή (ατοµική επιχείρηση, οµόρρυθµος, ετερόρρυθµος εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης, ανώνυµος εταιρεία). ∆εν είναι επιλέξιµες  οι µη κερδοσκοπικές εταιρείες και 
κοινωνίες κληρονόµων και επιχειρήσεις στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων ελέγχεται σε 
ποσοστό 25% ή περισσότερο από ∆ηµόσιους φορείς ή οργανισµούς. Οι ατοµικές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να µετατραπούν σε εταιρεία πριν την ολοκλήρωση /παραλαβή του 
επιχειρηµατικού σχεδίου. 

∆)  Είναι µεταποιητικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτών στην 
µεταποίηση υπηρεσιών που έχουν κύρια δραστηριότητα η οποία ταξινοµείται σε έναν από 
τους κλάδους του Πίνακα 1. 
Η µεταποιητική δραστηριότητα µιας επιχείρησης µπορεί να αποδειχθεί από τα έντυπα 
φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης (π.χ. Ε3) ή από την νόµιµη άδεια λειτουργίας της 
επιχείρησης, ή µε άλλο αδιαµφισβήτητο τρόπο.  

Σε περίπτωση που η µεταποιητική επιχείρηση ασκεί διπλή δραστηριότητα π.χ. και 
εµπόριο, οι ενέργειες που θα προταθούν προς επιχορήγηση θα αναφέρονται στον κλάδο 
της µεταποίησης.  

Ε) Για τις παραπάνω αναφερόµενες επιλέξιµες επιχειρήσεις θα πρέπει ο µέσος όρος του 
κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας που προέρχεται από την µεταποίηση ή τις 
υποστηρικτικές στην µεταποίηση υπηρεσίες να είναι µεγαλύτερος του 50%.  
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ΣΤ) Προκειµένου για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής 
υποστηρικτικών στην µεταποίηση υπηρεσιών (ΣΤΑΚΟ∆΄08/ 52.10 & 52.24- logistiscs και 
58.2– ανάπτυξη λογισµικού) θα πρέπει να είναι µεσαίες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού 800/2008 της Επιτροπής της 6ης 
Αυγούστου.  
Ζ) ∆εν είναι προβληµατικές (άρθρο 1, παρ. 6, σηµείο γ του Καν. 800/2008) 
Η) Απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόµενους. Ο αριθµός απασχολούµενων ατόµων 
αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ). 
Θ) ∆ιαθέτουν τις κατάλληλες υποδοµές για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων 
προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρία ή µε υπεύθυνη δήλωση δεσµεύονται για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης µέσω δηµιουργίας υποδοµών µέχρι την ολοκλήρωση της 
επένδυσης. 
 
Σε κάθε περίπτωση, συµπληρώνεται το υπόδειγµα δήλωσης 2003/ C 118/ 03, σχετικά µε 
τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ της επιχείρησης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   1 

 
ΚΑ∆ 2008 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΑ∆ΟΥ 

 
10 Βιοµηχανία τροφίµων. Μόνο οι µεταποιητικές δραστηριότητες που 

περιλαµβάνονται στην ΚΥΑ 31054/12-07-07 (ΦΕΚ 1286/Β/25-07-07) και την 
τροποποιητική της 36976/31-07-08 (ΦΕΚ 1683/Β/21-08-08)  

11 Ποτοποιία. Μόνο οι µεταποιητικές δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στην 
ΚΥΑ 31054/12-07-07 (ΦΕΚ 1286/Β/25-07-07) και την τροποποιητική της 
36976/31-07-08 (ΦΕΚ 1683/Β/21-08-08)   

12 Παραγωγή προϊόντων καπνού   

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 

15 Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών   

16 Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα, κατασκευή  ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων 

20 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων 

21 Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών 
σκευασµάτων 

22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

23 Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

24 Παραγωγή βασικών µετάλλων. Πλην σιδήρου και χάλυβα και σωλήνων εξ 
αυτών.  

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

26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

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

29 Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και 
ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων 

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών. Πλην της ναυπήγησης πλοίων και 
σκαφών (εκτός των σκαφών αναψυχής και των αθλητικών σκαφών τα οποία 
θεωρούνται επιλέξιµα).  

31 Κατασκευή επίπλων 

32 Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες 

38 Συλλογή, Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών  

52.10 & 
52.24 

Αποθήκευση και διακίνηση φορτίων 

58.2 Έκδοση λογισµικού 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τις παραπάνω µεταποιητικές επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν δύναται 
να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης ούτε να εφαρµόσουν την ενίσχυση της επιχορήγησης: 

i) οι δραστηριότητες του τοµέα της χαλυβουργίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου για τις Περιφερειακές 
Ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ανακοίνωση 
C (2002) 315. EL 2002 C 70/04).  

ii) οι δραστηριότητες ναυπηγικών εργασιών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία (2003/C317/06)  

iii) οι δραστηριότητες του τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας, όπως αυτός 
προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου για τις 
Περιφερειακές Ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και  

iv) οι δραστηριότητες του τοµέα των συνθετικών ινών, όπως αυτός προσδιορίζεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου για τις Περιφερειακές 
Ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 
 
 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – 
∆ΑΝΕΙΟ 

 
 

1. Ο κατώτατος επιλέξιµος προς υπαγωγή προϋπολογισµός των επιχειρηµατικών σχεδίων 
ορίζεται στα 150.000,00 €.  

2. Ο ανώτατος επιλέξιµος προς επιχορήγηση προϋπολογισµός κάθε επιχειρηµατικού 
Σχεδίου δεν  µπορεί να υπερβαίνει το 85% του µέσου κύκλου εργασιών της 
τελευταίας τριετίας της επιχείρησης. 

3. Ο ανώτατος επιλέξιµος προς επιχορήγηση προϋπολογισµός κάθε επιχειρηµατικού 
σχεδίου µπορεί να ανέλθει έως 1.200.000,00 €. 

4. Η Επιχείρηση δύναται να υποβάλει και προϋπολογισµό µεγαλύτερο του ανωτέρω 
ποσού των 1.200.000 ευρώ ή του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό του 85% του 
µέσου όρου του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης, 
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(τηρουµένων όλων των ορίων του οδηγού του προγράµµατος) και γίνεται δεκτός 
µόνο στην περίπτωση αδιαιρετότητας δαπανών, αλλά το επιχορηγούµενο ύψος 
δαπανών του Ε/Σ δεν δύναται να ξεπερνά: 1) το καθορισθέν ανώτατο ύψος των 
1.200.000 ευρώ και 2) το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό του 85% του µέσου 
όρου του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης. Στην περίπτωση 
αυτή εγκρίνεται και εντάσσεται το σύνολο του επιχειρηµατικού σχεδίου (Ε/Σ) και κατά 
τον έλεγχο ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού σχεδίου ελέγχεται από το αρµόδιο 
όργανο ελέγχου το σύνολο του ενταγµένου επιχειρηµατικού σχεδίου.  

5. Το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης καθορίζεται: 
• εως το  30%   του επιλέξιµου προϋπολογισµού, για τους Νοµούς Αττικής και 

Θεσσαλονίκης πλην των Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών ΒΕΠΕ και των νησιών 
αυτών που επιχορηγούνται µε ποσοστό 40%,  

• εως το 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για τις παρακάτω αναφερόµενες 
περιοχές: 

Περιφέρεια: 
 

Νοµοί: 

Θεσσαλίας Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων 
Νοτίου Αιγαίου Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου 
Ιονίων Νήσων Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου 
Κρήτης Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων 
Κεντρικής Μακεδονίας Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ηµαθίας, 

Πιερίας 
∆υτικής Μακεδονίας Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς 
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, 

Ευρυτανίας 
 

• εως το 50% για τις παρακάτω αναφερόµενες περιοχές: 
Περιφέρεια: 

 
Νοµοί: 

Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης 

Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου 

Ηπείρου Άρτας, Πρέβεζας, Ηπείρου, Ιωαννίνων 
Βορείου Αιγαίου Λέσβου, Χίου, Σάµου 
Πελοποννήσου Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, 

Κορινθίας 
∆υτικής Ελλάδας Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας 

 
 
 

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση όπου το επενδυτικό σχέδιο θα εκτελεσθεί σε 

πυρόπληκτη περιοχή. (Πυρόπληκτες περιοχές ορίζονται: Οι νοµοί Ηλείας, Μεσσηνίας, 

Λακωνίας, Αρκαδίας, Ευβοίας, η περιοχή Αιγιαλείας Αρκαδίας και επιλεγµένες περιοχές των 

νοµών Κεφαλληνίας και Μαγνησίας που έχουν χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτες) το 

ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης προσαυξάνεται κατά 10%.    

Σηµειώνεται ότι οι αυλές δαπάνες δεν µπορούν να επιδοτηθούν µε ποσοστό µεγαλύτερο 

του 50%.  
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6. Το χρηµατοδοτικό σχήµα του επιλέξιµου προς επιχορήγηση προϋπολογισµού  του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου θα πρέπει να συµβαδίζει µε τα εξής δεδοµένα: 

 
• Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ τουλάχιστον 25% 

• ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ από 30% έως  50% (ανάλογα µε την 
περίπτωση) 

• ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ από  25% έως 45% (ανάλογα µε την περίπτωση) 

  

Ως ίδια συµµετοχή στο επιχειρηµατικό σχέδιο νοείται το ποσό της αύξησης του 
εταιρικού κεφαλαίου που προκύπτει από: 

• νέες σε µετρητά εισφορές των εταίρων ή  

• κατά περίπτωση τα έκτακτα φορολογηθέντα αποθεµατικά, όπως αυτά 
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, χωρίς να απαιτείται αύξηση του 
µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου µε την προϋπόθεση ότι δεν σχηµατίστηκαν 
για την υλοποίηση άλλης επένδυσης και υπό τον όρο ότι τα αποθεµατικά αυτά 
δεν θα µπορούν να διανεµηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας από την 
ολοκλήρωση. Τα αποθεµατικά αυτά εµφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στα 
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεµατικά 
επιχείρησης αποτελούν ίδια συµµετοχή στην επένδυση, εφόσον κατά το 
στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης ελέγχεται και διαπιστώνεται η επάρκεια της 
ρευστότητας της επιχείρησης µετά την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίµων 
της που πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια συµµετοχή.  

• Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου «υπέρ το άρτιο» µόνο αν έχει σχηµατιστεί εντός 
του προηγούµενου δωδεκαµήνου από την υποβολή του επιχειρηµατικού 
σχεδίου. 

Για τον υπολογισµό της ιδίας συµµετοχής λαµβάνεται υπόψη µόνο το σκέλος της 
επένδυσης που αφορά σε επενδύσεις παγίων. Η συµµετοχή της επιχείρησης που 
αντιστοιχεί στις άυλες δαπάνες ελέγχεται µόνο µε την εξόφληση των τιµολογίων και την 
ύπαρξη αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών.  

To ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στην επένδυση που έχει εγκριθεί µε την απόφαση 
υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να µειωθεί µετά την έκδοσή της. 
 
Αν στο προτεινόµενο για ενίσχυση επιχειρηµατικό σχέδιο προβλέπεται και η 
χρησιµοποίηση δανείου, αυτό πρέπει: 
(i)      να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας αποπληρωµής, 
(ii)     να έχει τη µορφή τραπεζικού δανείου ή οµολογιακού δανείου εκδιδόµενου σε 
δηµόσια ή µη εγγραφή ή δανείου από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, 
αποκλειόµενης της µορφής αλληλόχρεου λογαριασµού εκτός εάν συναφθεί πρόσθετη 
πράξη, 
(iii)     να λαµβάνεται για την πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου, 
όπως αυτό θα προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύµβαση και 
(iv)     να έχει εγκριθεί από τη χρηµατοδοτούσα τράπεζα ή το χρηµατοδοτικό οργανισµό 
και η σύµβαση θα πρέπει να αναφέρει τους όρους χορήγησης του δανείου και 
συγκεκριµένα το ύψος του, τη διάρκειά του, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις 
εξασφαλίσεις για την παροχή του. Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε 
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συνάλλαγµα. Κατά την υποβολή του φακέλου αρκεί επιστολή εκδήλωσης θετικού 
ενδιαφέροντος από την δανειοδοτούσα Τράπεζα ή τον χρηµατοδοτικό οργανισµό. 
 
Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης (εκτός της 
προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου ισόποσου της 
εκχωρούµενης δηµόσιας χρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της 
επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης γίνεται 
απευθείας στην Τράπεζα µε την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, εφόσον 
κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον τµήµα του βραχυπρόθεσµου αυτού 
δανείου.  

 
 

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Α)  ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
Οι προς χρηµατοδότηση δαπάνες θα πρέπει να αφορούν ενσώµατα στοιχεία του 
Ενεργητικού τα οποία να σχετίζονται µε τα κτίρια, τα µηχανήµατα και τον εξοπλισµό της 
επιχείρησης.  
Οι δαπάνες θα  πρέπει  να  αφορούν σε ενσώµατα ή και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε 
σχέση µε τη δηµιουργία νέας µονάδας, την επέκταση υφιστάµενης µονάδας,  τη 
διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε νέα επιπρόσθετα προϊόντα ή τη 
θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης µονάδας. 
Προκειµένου να θεωρηθούν ότι αποτελούν επιλέξιµη δαπάνη τα άϋλα στοιχεία θα πρέπει 
να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
Α) να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στην επιχείρηση που λαµβάνει την ενίσχυση. 
Β) να θεωρούνται αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού. 
Γ) να αγοράζονται από τρίτα µέρη µε τους όρους της αγοράς, χωρίς ο αγοραστής να είναι 
σε θέση να ασκήσει έλεγχο στον πωλητή ή το αντίστροφο. 
∆) Θα πρέπει να περιλαµβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης επί 
τουλάχιστον πέντε έτη 
Συνεπώς  αποκλείονται  οι  επενδύσεις  αντικατάστασης, διότι  οι ενισχύσεις  για  
επενδύσεις  αυτού  του  τύπου  ανήκουν  στην κατηγορία  των  λειτουργικών  
ενισχύσεων. 
 
Α1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Οι δαπάνες αφορούν : 
Την κατασκευή, την επέκταση, την διαµόρφωση κύριων, ειδικών και βοηθητικών 
κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 
Στις παραπάνω δαπάνες περιλαµβάνονται και οι συνήθεις κτιριακές εγκαταστάσεις 
(ηλεκτρικές, υδραυλικές κλπ).  
Επίσης εφόσον η αιτούσα επιχείρηση δεν διαθέτει υποδοµές προσβασιµότητας σε ΑΜΕΑ 
(π.χ. ράµπες, ασανσέρ κλπ) είναι υποχρεωτική η δηµιουργία τους για διευκόλυνση της 
πρόσβασής τους. 
∆εν είναι επιλέξιµη η κατασκευή κτιρίων σε οικόπεδο που δεν ανήκει στο φορέα της 
επένδυσης. Kατ’ εξαίρεση µπορεί να ενισχυθεί η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί 
οικοπέδου που δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί προς 
τούτο η χρήση του για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από το 
∆ηµόσιο, τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ, τις 
ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που έχουν καθεστώς ελεύθερης ζώνης, 
λοιπές ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ), την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, την Ολυµπιακά 
Ακίνητα ΑΕ, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, σωµατεία ή 
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ιδρύµατα, καθώς και από τεχνολογικά πάρκα προκειµένου για ανέγερση ή επέκταση 
κτιρίων εντός τεχνολογικών πάρκων. Επίσης η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί 
οικοπέδου που δεν ανήκει στον φορέα της επένδυσης αλλά έχει εκµισθωθεί από το 
∆ηµόσιο, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα για χρονική διάρκεια δεκαπέντε (15) ετών, η µίσθωση 
έχει µεταγραφεί και ο εκµισθωτής έχει παραιτηθεί από το δικαίωµα ιδιόχρησης.  
Η διάρκεια της παραχώρησης ή µίσθωσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης υπαγωγής της επένδυσης. 
Για τις δαπάνες των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη η προσκόµιση 
οικοδοµικής άδειας ή έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας ανάλογα µε το είδος των 
κτιριακών παρεµβάσεων. 
  

 
Α2.   ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   
 
Οι δαπάνες αφορούν : 
∆απάνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων 
µεταφοράς πεπιεσµένου αέρα και ατµού, εγκαταστάσεων εξαερισµού, γερανογέφυρες 
κ.λ.π.  που συνδέονται άµεσα µε προτεινόµενο προς ένταξη µηχανολογικό εξοπλισµό.  
Αντί της αγοράς, είναι αποδεκτή και η χρηµατοδοτική µίσθωση όπου οι δαπάνες 
αναφέρονται επί της αξίας κτήσης του εξοπλισµού, λογισµικού, υλικών και παροχής 
υπηρεσιών µεταφοράς, εγκατάστασης από την εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι η χρηµατοδοτική µίσθωση λήγει - οπότε η κυριότητα του 
εξοπλισµού, λογισµικού και υλικών περιέρχεται στον επενδυτή - µε την ολοκλήρωση της 
επένδυσης και παραλαβή του έργου από τον ΕΦ∆. Εξαιρείται η περίπτωση  Sale and 
Lease back. 
Οι δαπάνες της κατηγορίας κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων (κατηγορία 
Α1 & Α2) δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 40% του συνολικού επιλέξιµου 
προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου. Το ανωτέρω ποσοστό, ισχύει κατά την 
υποβολή και έγκριση του επιχειρηµατικού σχεδίου ενώ κατά την ολοκλήρωση του έργου, 
ως υποχρέωση θεωρείται το εγκεκριµένο ποσό, χωρίς κατ’ ανάγκη να συνδέεται ως 
ποσοστό επί του επιχειρηµατικού σχεδίου και θα εξετάζεται µε την ολοκλήρωση. 
Για τις δαπάνες των ειδικών εγκαταστάσεων  είναι απαραίτητη η προσκόµιση οικοδοµικής 
άδειας ή έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας ανάλογα όπου απαιτείται. 
 
      
Α3.  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 
Οι δαπάνες αφορούν : 
Το κόστος αγοράς καινούργιου σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού  εξοπλισµού  
(παραγωγικού κύριου και βοηθητικού, µηχανογραφικού , εργαστηριακού, συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης κ.λ.π.) και µεταφορικών µέσων  για την µεταφορά προϊόντων ή 
πρώτων υλών εντός της µονάδας.   
Το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισµού. 
Ο εξοπλισµός κάθε µορφής για να είναι επιλέξιµος πρέπει οπωσδήποτε να είναι 
καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας και να συνοδεύεται µε βεβαίωση του προµηθευτή 
για το καινουργιές και αµεταχείριστο αυτού.  

 
 

Α4.  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 
Οι δαπάνες προµήθειας λογισµικού περιλαµβάνουν το κόστος αγοράς και εφαρµογής του 
λογισµικού για την αυτοµατοποίηση της παραγωγής, των επιχειρηµατικών και 
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οικονοµικών διαδικασιών, τον ποιοτικό έλεγχο των παραγόµενων προϊόντων, τη 
διασύνδεση των επιχειρήσεων µε εθνικά ή διεθνή δίκτυα.   
Σηµειώνεται ότι το αποκτούµενο λογισµικό αποτελεί πάγιο και καταγράφεται στο βιβλίο 
παγίων της επιχείρησης κατά τα προβλεπόµενα στον ΚΒΣ. 
 
 
Α5.  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  (ΑΥΛΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) 
 
Οι δαπάνες που  συνδέονται  µε τη µεταφορά τεχνολογίας, µέσω  της  απόκτησης: 

• διπλωµάτων  ευρεσιτεχνίας, 
• αδειών εκµετάλλευσης και τεχνογνωσίας  ή  τεχνικών  γνώσεων που  

καλύπτονται από δίπλωµα  ευρεσιτεχνίας 
• τεχνικών  γνώσεων  που  δεν είναι  κατοχυρωµένες   µε  δίπλωµα  ευρεσιτεχνίας.  

Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας είναι επιλέξιµες µέχρι και του ποσού των 240.000 ευρώ 
και δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού του 
επενδυτικού σχεδίου. Το ανωτέρω ποσοστό (20%), ισχύει κατά την υποβολή και έγκριση 
του επιχειρηµατικού σχεδίου ενώ κατά την ολοκλήρωση του έργου, ως υποχρέωση 
θεωρείται το εγκεκριµένο ποσό, χωρίς κατ’ ανάγκη να συνδέεται ως ποσοστό επί του 
επιχειρηµατικού σχεδίου και θα εξετάζεται µε την ολοκλήρωση. 
Σηµειώνεται ότι η απόκτηση δικαιωµάτων χρήσης τεχνογνωσίας αποτελεί πάγιο και 
καταγράφεται στο βιβλίο παγίων της επιχείρησης, ή άλλο αντίστοιχο βιβλίο κατά τα 
προβλεπόµενα του ΚΒΣ για την κατηγορία της επιχείρησης και είναι απαραίτητη η σύναψη 
σχετικής σύµβασης.  
  
 
Β)  ΑΥΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  
 
Οι δαπάνες αφορούν : 
Β1. Τις δαπάνες µελετών για την ανάπτυξη, συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας ISO 
9001: 2008 καθώς και τις δαπάνες πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών 
διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισµούς 
διαπιστευµένους από τον αρµόδιο εθνικό φορέα. 
Τις δαπάνες µελετών για την ανάπτυξη συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς 
και τις δαπάνες πιστοποίησης αυτών (EMAS, ISO 14001), συστηµάτων υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία (ΕΛΟΤ 1801/ OHSAS 18001), συστηµάτων διαχείρισης της 
ασφάλειας των τροφίµων ( ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000). 
 
Β2. ∆απάνες συµµετοχής για πρώτη φορά σε έκθεση.  
Οι δαπάνες αυτές  περιλαµβάνουν : 
 

- το κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης των περιπτέρων 
 

- το κόστος µεταφοράς και ασφάλισης εκθεµάτων 
 

- το κόστος ενοικίασης εξοπλισµού επίδειξης (Projector, Video Wall κ.λ.π.) 
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Β3. ∆απάνες σύνδεσης :  Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες σύνδεσης µε 
ειδικούς οργανισµούς και  ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών. Η 
ηµεροµηνία εγγραφής στον αντίστοιχο οργανισµό θα πρέπει να είναι µεταγενέστερη της 
ηµεροµηνίας προκήρυξης του προγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµα τέλη 
και συνδροµές. 
 
Β4. Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συµβούλους και εκπόνηση κάθε µορφής 
µελετών σχετιζόµενων µε το επιχειρηµατικό σχέδιο και αναφερόµενων στο εσωτερικό και 
εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Επιλέξιµες είναι µελέτες  όπως π.χ. οργάνωση 
διοίκησης, αναδιοργάνωση των επιµέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασµός 
επιχειρηµατικών διαδικασιών, ερευνών αγοράς, εκπόνησης marketing plan, benchmarking  
κ.λ.π..  
Οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν πρέπει να αφορούν συνήθεις λειτουργίες της  επιχείρησης  
(π.χ. φοροτεχνικές υπηρεσίες ή συνήθεις νοµικές υπηρεσίες ή διαφήµιση). 

 
Οι δαπάνες της κατηγορίας άΰλες δαπάνες είναι επιλέξιµες µέχρι του ποσού των 100.000 
ευρώ και δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού επιλέξιµου 
προϋπολογισµού του επιχειρηµατικού σχεδίου. Το ανωτέρω ποσοστό (20%), ισχύει κατά 
την υποβολή και έγκριση του επιχειρηµατικού σχεδίου ενώ κατά την ολοκλήρωση του 
έργου, ως υποχρέωση θεωρείται το εγκεκριµένο ποσό, χωρίς κατ’ ανάγκη να συνδέεται 
ως ποσοστό επί του επιχειρηµατικού σχεδίου και θα εξετάζεται µε την ολοκλήρωση. 
 
Το κόστος εκπόνησης του Επιχειρηµατικού σχεδίου καθώς και το κόστος 
παρακολούθησης – διοίκησης του έργου είναι επιλέξιµα µέχρι το ύψος των 8.000 ευρώ 
και 10.000 ευρώ αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση θα αξιολογείται το εύλογο της δαπάνης. 
 
Επίσης το ποσοστό  επιχορήγησης για τις άυλες δαπάνες δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
50% των δαπανών  αυτών. 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 
Η υποβολή επενδυτικής πρότασης πρέπει να γίνεται πριν την εκκίνηση των εργασιών της 
επένδυσης. Στοιχεία εκκίνησης εργασιών µπορούν να θεωρηθούν παραστατικά όπως 
δελτία αποστολής εξοπλισµού, τιµολόγια εξόφλησης, κ.α. Εποµένως επιλέξιµες 
θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν σε εργασίες που αρχίζουν µετά την ηµεροµηνία 
υποβολής της πρότασης. Εάν υπάρχει έναρξη εργασιών ή παραγγελία ή ανάληψη 
σύµβασης πριν την ηµεροµηνία υποβολής του φακέλου τότε η επένδυση απορρίπτεται 
στο σύνολό της ( σύµφωνα µε τον Ν. 3522/2006). 

 
 

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

 
• Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να είναι άµεσα συνδεδεµένες και πλήρως τεκµηριωµένες 

µε την σκοπιµότητα του συγκεκριµένου επιχειρηµατικού σχεδίου. 
• ∆ε θεωρούνται επιλέξιµες οι δαπάνες για αγορά  µεταφορικών µέσων (εκτός του 

εξοπλισµού  της παραγράφου Α3 του κεφαλαίου  5) της εντασσόµενης µονάδας 
•••• Σε καµία κατηγορία των δαπανών του Ε.Σ. δεν θεωρείται επιλέξιµος ο ΦΠΑ  
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•••• ∆εν θεωρούνται επιλέξιµες οι δαπάνες που συνδέονται µε το κόστος µισθοδοσίας (πχ 
ανάπτυξη λογισµικού από το προσωπικό της επιχείρησης). 

•••• Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύγχρονος και καινούργιος. 
• Είναι δυνατή η επιλεξιµότητα εξοπλισµού µε Leasing στις περιπτώσεις εξόφλησης του 

συνόλου του Leasing µέχρι τη λήξη του έργου και εφόσον το πάγιο περιέλθει στη 
κυριότητα της επιχείρησης. 

•  ∆απάνες για την ανανέωση ιστοσελίδας δεν είναι επιλέξιµες. 

•••• ∆απάνες διαφηµιστικού χαρακτήρα (έντυπα, καταχωρήσεις, επιστολές, µελέτες µε 
διαφηµιστικού χαρακτήρα περιεχόµενο όπως δηµιουργία διαφηµιστικών spot, 
διαφηµιστικών εντύπων, λογοτύπων κλπ.), δεν είναι επιλέξιµες. 

•••• ∆εν είναι επιλέξιµες όλες οι δαπάνες που σχετίζονται µε την έκδοση των σχετικών 
αδειών που προκύπτουν από το επιχειρηµατικό σχέδιο ( µελέτες – έξοδα για την 
έκδοση οικοδοµικής άδειας, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας, 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων κλπ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν µια επιχείρηση στόχος έχει λάβει κεφάλαια βάσει µέτρου για 
κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Καν. 800/2008 και 
ζητεί στη συνέχεια, για τα τρία πρώτα έτη που ακολουθούν την πρώτη επένδυση σε 
επιχειρηµατικά κεφάλαια, ενισχύσεις που υπάγονται στον παρόντα κανονισµό, τα 
ισχύοντα όρια ενίσχυσης ή τα µέγιστα επιλέξιµα ποσά βάσει του παρόντος κανονισµού 
µειώνονται κατά 50% γενικά και 20% για τις επιχειρήσεις στόχους που βρίσκονται σε 
ενισχυόµενες περιοχές η µείωση δεν υπερβαίνει το συνολικό ύψος του ληφθέντος 
επιχειρηµατικού κεφαλαίου· η µείωση αυτή δεν ισχύει για τις ενισχύσεις για έρευνα 
και ανάπτυξη οι οποίες απαλλάσσονται βάσει των άρθρων 31 έως 37. 

 

6. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 

Το Ε.Σ. ως προς το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 
ετών από την απόφαση ένταξης.  

Παράταση ολοκλήρωσης της παραπάνω προθεσµίας ολοκλήρωσης του φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου του έργου µπορεί να  δοθεί αιτιολογηµένα µόνο εφόσον 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι και µπορεί να ανέλθει σε έξι (6)  µήνες µετά το πέρας των 
δύο (2) ετών.  Το αίτηµα παράτασης πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός τριών (3) 
µηνών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης. 

Κατ΄ εξαίρεση σε περίπτωση διακοπής ή καθυστέρησης του έργου λόγω ανωτέρας βίας 
που αποδεικνύεται επαρκώς, η προθεσµία ολοκλήρωσης της επένδυσης µπορεί να 
παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο της διακοπής ή της 
καθυστέρησης.  
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7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
Ως Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος «Εξελίσσοµαι 2009 Μεσαίες 
Επιχειρήσεις» ορίζεται η ∆/νση Βιοµηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας 
Βιοµηχανίας η οποία είναι υπεύθυνη για τις ακόλουθες διαδικασίες :  
 

• Προετοιµασία οδηγών και έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων επενδυτικών 
σχεδίων / ενίσχυσης καθώς και των εντύπων υποβολής πρότασης, αξιολόγησης, 
υπόδειγµα απόφασης ένταξης κλπ. 

• Επιλογή και έγκριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων  
• Παρακολούθηση της υλοποίησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων 
• Επαλήθευση των πράξεων 
• Χρηµατοδότηση πράξεων 
• ∆ηµοσιονοµικές διορθώσεις – παρατυπίες και ανακτήσεις 
• Παρακολούθηση των επιχορηγούµενων έργων µετά την ολοκλήρωση. 

 
 
Για την υποβολή της πρότασής τους οι ενδιαφερόµενοι συµπληρώνουν το «Έντυπο 
Υποβολής Πρότασης». Το έντυπο αυτό, όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα βρίσκουν στο δικτυακό τόπο του ΥΠΑΝ (www.ypan.gr ή 
www.ggb.gr) και στην ∆/νση Βιοµηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας 
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για την αποτελεσµατική αξιολόγηση της 
πρότασης η χρήση της συγκεκριµένης διάρθρωσης, που παρουσιάζεται στο έντυπο, είναι 
επιβεβληµένη.  
 
Αρµόδια για το Πρόγραµµα ∆ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η ∆/νση Βιοµηχανικών Επενδύσεων.  
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδροµικά (συστηµένη επιστολή ή 

ταχυµεταφορά) συνεχώς από ηµεροµηνίας ενάρξεως 09-11-2009, µέχρι εξαντλήσεως 

του προϋπολογισµού στη ∆/νση Βιοµηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας 

Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Μεσογείων 109 – 111, Γ1 κτήριο 4ος όροφος, 

ΤΚ 10192 Αθήνα, εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των 

προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι περίοδοι αυτοί (κύκλοι αξιολόγησης) είναι :  

 

• από 11η Ιανουαρίου 2010 και κάθε 11η Ιανουαρίου έκαστου έτους έως 26η  

Φεβρουαρίου 2010 και κάθε 20η  Φεβρουαρίου έκαστου έτους 

•  από 01η Ιουνίου 2010 και κάθε 1η Ιουνίου έκαστου έτους έως 20η Ιουλίου και κάθε 

20η Ιουλίου έκαστου έτους.   

 
Μετά τη λήξη κάθε κύκλου αξιολόγησης η ΓΓΒ/ΥΠΑΝ θα ανακοινώνει τον εναποµείναντα 

διαθέσιµο προϋπολογισµό ανά περιφέρεια. Με ανακοίνωση του ΥΠΑΝ θα καθορίζεται και 

η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραµµα.  

 
Κάθε πρόταση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα και σε CD (µορφή αρχείου Microsoft Word) 
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο και συνοδεύεται από την «Αίτηση υποβολής πρότασης» 
εκτός του φακέλου η οποία και πρωτοκολλείται.  
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Τα δύο αντίγραφα θα έχουν εσωτερική αρίθµηση και το ένα από αυτά θα φέρει την 
ένδειξη «Πρωτότυπο». Τα δύο αντίγραφα υπογράφονται και σφραγίζονται από νόµιµο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Ενότητα  «Απαιτούµενα 
∆ικαιολογητικά». 
 
Σηµειώνεται   ότι  µετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου αξιολόγησης και ένταξης 
προτάσεων και εφόσον υπάρξει  επόµενος κύκλος  είναι πιθανόν να απαιτηθεί  
ηλεκτρονική υποβολή  των προτάσεων 
 
 

 
8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραµµα, µαζί µε την αίτηση και το έντυπο υποβολής πρότασης 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

 
1. Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης για τα έτη 2006, 2007, 2008 (διαχειριστικές 
χρήσεις) και το ισοζύγιο του 2009.  
 
2. Φορολογικές δηλώσεις, αναλυτικά στοιχεία φορολογίας (Ε3 για διαχειριστικές χρήσεις 
2006, 2007, 2008), Οριστική ∆ήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών 
χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες 
(Έντυπο Ε7), που υποβάλλεται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο,  για τα έτη 2006, 
2007, 2008 και ΑΠ∆ των τελευταίων τριµήνων 2009 πριν την υποβολή του Ε/Σ.  
 
 
3. Αντίγραφο καταστατικού επιχείρησης – τελευταία τροποποίησή του (για τις ατοµικές 
έναρξη επιτηδεύµατος). 
 
4. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή νόµιµη απαλλαγή εξ’ αυτής. Βιοµηχανικές ή 
βιοτεχνικές µονάδες των οποίων η άδεια λειτουργίας έχει λήξει και έχουν υποβάλλει 
σχετικό αίτηµα ανανέωσής της (το οποίο θα πρέπει να προσκοµίζεται), υποχρεούνται να 
προσκοµίσουν πριν την έκδοση της εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης υπαγωγής στο 
πρόγραµµα. Σε περίπτωση µη προσκόµισης της άδειας λειτουργίας, το επιχειρηµατικό 
σχέδιο δεν εντάσσεται και τίθεται στο αρχείο. 
 
5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο της 
εταιρείας που να βεβαιώνει : 

• ότι το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ή µέρος αυτού δεν έχει 
χρηµατοδοτηθεί, ενταχθεί, ή υποβληθεί προς έγκριση χρηµατοδότησης σε άλλο 
πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 

• Ότι δεν έγινε έναρξη του έργου πριν από την ηµεροµηνία προκήρυξης του 
παρόντος κύκλου του προγράµµατος. 

• Τον τρόπο κάλυψης της ίδιας συµµετοχής  
• Έχει γνώση της υπ. αριθµ. 2003/361/ΕΚ/6-5-2003 σύστασης της Ε.Ε. σχετικά µε 

τον ορισµό των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων και πληροί τα κριτήρια 
της µεσαίας επιχείρησης για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην σύσταση αυτή. 

• Ότι αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο ή εξακρίβωση των δηλωθέντων 
από τις αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 
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• Ότι η µονάδα ευρίσκεται εγκατεστηµένη σε ΒΕΠΕ. 
• Ότι η επιχείρηση καλύπτει το κριτήριο της σώρευσης 
• Ότι όλα τα αναγραφόµενα στοιχεία και όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά  

είναι αληθή και ακριβή  
  

 
6. Αναλυτικές προσφορές των προτεινοµένων δαπανών από δύο τουλάχιστον 
προµηθευτές για τον ίδιο τύπο εξοπλισµού ή για την ίδια δαπάνη παροχής υπηρεσιών 
και prospectus του εξοπλισµού. Σε περίπτωση προµήθειας εξοπλισµού απευθείας από 
τον κατασκευαστικό οίκο απαιτείται µία µόνο προσφορά. Οι προσφορές ξένων οίκων να 
έχουν µετάφραση. Επισηµαίνεται ότι για δαπάνες µεγαλύτερες των 300.000,00 € 
απαιτείται τιµολόγηση από τον κατασκευαστικό οίκο διαφορετικά θα πρέπει να 
προσκοµίζεται η ενδιάµεση τιµολόγηση. 
 
7. Επιστολή εκδήλωσης θετικού ενδιαφέροντος, στην περίπτωση που στην 
υποβαλλόµενη επένδυση  γίνεται χρήση τραπεζικού δανείου. Το δάνειο αυτό πρέπει :  
α)  Να είναι  τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας  
β) να έχει την µορφή τραπεζικού δανείου η οµολογιακού δανείου εκδιδοµένου σε 
δηµόσια η µη εγγραφή η δανείου από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, 
αποκλειόµενης της µορφής του αλληλόχρεου λογαριασµού  
γ) Να λαµβάνεται για την πραγµατοποίηση επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό θα 
προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύµβαση  
δ) Να έχει εγκριθεί από τη χρηµατοδοτούσα τράπεζα, ή το χρηµατοδοτικό οργανισµό, 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής 
Το σχετικό έγγραφο της έγκρισης  του δανείου πρέπει να αναφέρει τους όρους 
χορήγησης  του δανείου και συγκεκριµένα το ύψος του, τη διάρκειά του, το επιτόκιο, 
την περίοδο χάριτος, και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και να περιλαµβάνεται 
στον υποβαλλόµενο µε την αίτηση υπαγωγής φάκελο. Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να 
λαµβάνεται και σε συνάλλαγµα. 
 
8. Πιστοποιητικά διαχειριστικών συστηµάτων (πχ ISO, ΕΜΑS κλπ), διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας και λοιπά στοιχεία που σχετίζονται µε την επιχείρηση.  
 
9.  Συµπληρωµένο το  υπόδειγµα δήλωσης 2003/ C 118/ 03, σχετικά µε τα στοιχεία που 
αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ της επιχείρησης. Σε περίπτωση ύπαρξης συνδεδεµένων ή 
συνεργαζόµενων εταιρειών, θα πρέπει και για αυτές να προσκοµίζονται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της ιδιότητας ΜΜΕ.  Επίσης στην περίπτωση 
ύπαρξης σχέσης συνεργαζόµενης ή συνδεδεµένης επιχείρησης θα πρέπει να 
υποβληθούν : η µετοχική/εταιρική σύνθεση καθώς επίσης και οι συµµετοχές της 
επιχείρησης και των µετόχων/εταίρων άνω του 25% σε άλλες επιχειρήσεις, οι δηλώσεις 
Ε7 για τις δύο τελευταίες οικονοµικές χρήσεις πριν την υποβολή της πρότασης, των 
εταίρων/µετόχων αυτής, όταν αυτοί είναι εταιρείες και οι ισολογισµοί αυτών για τις δύο 
τελευταίες οικονοµικές χρήσεις πριν την υποβολή της πρότασης. Τα παραπάνω 
εξετάζονται και στις περιπτώσεις των συνδεδεµένων επιχειρήσεων που διατηρούν 
σχέσεις µέσω ενός φυσικού προσώπου ή οµάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν 
από κοινού, καθόσον ασκούν το σύνολο ή τµήµα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια 
αγορά ή σε όµορες αγορές.  
 
10. Στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συµµετοχής. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα εξής:  
Aντίγραφο εξάµηνης τουλάχιστον κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ή βεβαίωση 
τραπέζης για το µέσο ύψος καταθέσεων του τελευταίου εξαµήνου, βεβαιώσεις κατοχής 
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οµολόγων και µετοχών, αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων κλπ,  προκειµένου για 
µετόχους ή εταίρους που είναι φυσικά πρόσωπα. Ισολογισµούς των 2 τελευταίων ετών 
ή φορολογικές δηλώσεις (και έντυπο Ε3) των 2 τελευταίων ετών  προκειµένου για 
µετόχους ή εταίρους που είναι νοµικά πρόσωπα. 
 
11. Στοιχεία που αφορούν την επένδυση και αποδεικνύουν την ωριµότητά της, εφόσον 
υπάρχουν, όπως προέγκριση χωροθέτησης έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδεια 
εγκατάστασης κλπ.  
 
12. Οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό ή στοιχείο κριθεί απαραίτητο από τον φορέα 
υλοποίησης της δράσης. 
 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε αντίγραφα. Η υπηρεσία διατηρεί 
το δικαίωµα να ζητήσει τα αντίστοιχα πρωτότυπα όπως επίσης και κάθε άλλο πρόσθετο 
δικαιολογητικό ή στοιχείο κατά τη κρίση της που κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγηση 
ή την υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Σε περίπτωση µη ύπαρξης, το έργο δεν 
εντάσσεται στο Πρόγραµµα.  
 
 

 
9. ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ Ε.Σ. 

 
Ενδιάµεσος Φορέας Πρόσκλησης και Υλοποίησης (στο εξής ΕΦ∆) για την έκδοση της 
Προκήρυξης, την τροποποίηση των οδηγών, την αξιολόγηση, διαχείριση, υλοποίηση και 
την παρακολούθηση υλοποίησής του προγράµµατος είναι η Γενική Γραµµατεία 
Βιοµηχανίας- ∆/νση Βιοµηχανικών Επενδύσεων (εφεξής ∆ΒΕ).  
 
Η ∆ΒΕ αναλαµβάνει: 

o Την σύνταξη και έκδοση της Προκήρυξης και του οδηγού του προγράµµατος και 
του οδηγού Αξιολόγησης.   

o Την ενηµέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων σε όλα τα θέµατα που 
σχετίζονται µε το Πρόγραµµα. 

o Την εκτύπωση και διανοµή του αναγκαίου υλικού. 
o Την οργάνωση της απαραίτητης υποδοµής και την παραλαβή, ταξινόµηση και 

καταχώριση των αιτήσεων.  
o Τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής και των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών.  
o Την οργάνωση, την υλική και διοικητική υποστήριξη στα αρµόδια όργανα, καθώς 

και την όλη εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης. 
o Την σύγχρονη και αυτόµατη ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης 

και ολοκλήρωσης των έργων, τη διεκπεραίωση των διαδικασιών πληρωµής των 
δικαιούχων και την εισήγηση επί των θεµάτων αυτών στα αρµόδια όργανα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.  

o Την ευθύνη για την σύνταξη των αποφάσεων εκταµίευσης της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης και των εγκρίσεων ολοκλήρωσης των έργων για την τελική 
εκταµίευση.  

o Την ευθύνη για την καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης στους δικαιούχους 
µέσω και των διαδικασιών προχρηµατοδότησης του προγράµµατος που θα 
αναλάβει ο ανάδοχος. 

o Τη διατήρηση πλήρη Φακέλου του Προγράµµατος για διάστηµα τριών (3) ετών 
µετά το κλείσιµο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
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στο άρθρο 89 παρ. 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και οπωσδήποτε για δέκα 
(10) έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης. 

o Τη διασφάλιση της τήρησης των δεσµεύσεων του δικαιούχου επενδυτή, µετά την 
ολοκλήρωση της υλοποίησης της Πράξης και επί τρία έτη από την ολοκλήρωση 
της πράξης. Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω και λοιπών 
δεσµεύσεων των δικαιούχων των ενισχύσεων, όπως καθορίζονται στο εκάστοτε 
καθεστώς ενίσχυσης, γίνεται είτε µε διοικητική επαλήθευση βάσει των 
υποβληθέντων από το δικαιούχο δικαιολογητικών ή βάσει διασταύρωσης 
στοιχείων βάσεων δεδοµένων, είτε µε δειγµατοληπτική επιτόπια επαλήθευση. 

 
Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν θα διενεργηθεί µε την εξής 
διαδικασία:  

o Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές, µέλη των 
Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που θα συγκροτηθούν µε Απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Π.∆. 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-
97). 

o Οι αξιολογητές θα εισηγηθούν προς την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και 
Παρακολούθησης που θα συγκροτηθεί µε Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
σύµφωνα µε το Άρθρο 3 του Π.∆. 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97). 

o  Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης, η οποία συστήνεται και 
συγκροτείται σύµφωνα µε το Π.∆. 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97), θα γνωµοδοτήσει 
αιτιολογηµένα ως προς την απόρριψη  ή αποδοχή της πρότασης και το ύψος του 
προϋπολογισµού του έργου.  

o Η Κεντρική Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης θα είναι υπεύθυνη και 
για την παρακολούθηση υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων. 

 
 
Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν θα διενεργηθεί από επιτροπή 
αξιολόγησης  που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 του Π∆ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97). Το έργο της επιτροπής αξιολόγησης  θα 
υποστηριχθεί από ειδικές επιτροπές αξιολόγησης που συγκροτούνται µε απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 93/97. 
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 
 
1. Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων. Προτάσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του 

παρόντος θα τίθενται στο αρχείο.  
 
2. Έλεγχος των απαιτούµενων δικαιολογητικών όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 9 

του παρόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη κάποιων δικαιολογητικών, αυτά 
αναζητούνται εγγράφως και θα πρέπει να προσκοµίζονται το αργότερο εντός 10 
ηµερών από τη λήψη της  ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη προσκόµισης κάποιων 
δικαιολογητικών η πρόταση θα τίθεται στο αρχείο. 

 
3. Εξετάζεται η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής. Η µη επαρκής τεκµηρίωση 

της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συµµετοχής αποτελεί λόγο απόρριψης του 
επιχειρηµατικού σχεδίου. 

 
4.  ∆ιαδικασία της κυρίως Αξιολόγησης και βαθµολόγηση της πρότασης. 
 

• Έλεγχος της Επιλεξιµότητας ∆απανών. 
Κατά  το στάδιο αυτό, ελέγχεται αναλυτικά το Έντυπο Υποβολής της πρότασης, η 
επιλεξιµότητα των δαπανών και οι σχετικές προσφορές των προµηθευτών.  
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� Βαθµολόγηση του επιχειρηµατικού σχεδίου  
 
Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση του επιχειρηµατικού σχεδίου θα στηρίζεται σε δύο 
οµάδες κριτηρίων: 

 
 
Α/Α Α.  Κριτήρια αξιολόγησης της υφιστάµενης 

κατάστασης. 
 
ΒΑΘΜΟΙ 

1 Οικονοµικά στοιχεία τελευταίας τριετίας   20 
2 Απασχόληση την τελευταία τριετία 5 
3 Υποδοµές   της επιχείρησης      15 
4 Οργάνωση και στελέχωση   10 
 
Β.  Κριτήρια αξιολόγησης του προτεινόµενου Επιχειρηµατικού Σχεδίου και της επίδρασής 
του στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων της επιχείρησης. 
 

 
Α/Α 

 
Β.  Κριτήρια αξιολόγησης του προτεινόµενου 
Επιχειρηµατικού  
 

 
ΒΑΘΜΟ
Ι 

 
1 

Βελτίωση των υποδοµών της επιχείρησης (συµπεριλαµβανοµένων 
ενεργειών για τη εξασφάλισης της πρόσβασης των ΑΜΕΑ), 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, 
παραγωγή νέων προϊόντων ή παροχή νέων υπηρεσιών .  

15 

2 Εισαγωγή καινοτοµίας στη παραγωγική διαδικασία ή παραγωγή 
καινοτοµικών προϊόντων ή υπηρεσιών 

5 

3 Επίδραση της επένδυσης στις επιδόσεις της επιχείρησης  10 
4 Επίδραση του σχεδίου στη προστασία του περιβάλλοντος και την 

εξοικονόµηση ενέργειας  
5 

3 Ποσοστό  της ίδιας συµµετοχής στη επένδυση 5 
 
Η αναλυτική περιγραφή των κριτηρίων και ο τρόπος βαθµολόγησης τους παρουσιάζονται 
στον οδηγό αξιολόγησης του προγράµµατος.  
Η µέγιστη βαθµολογία που µπορεί να συγκεντρώσει κάθε επιχειρηµατικό σχέδιο είναι 90 
βαθµοί.  
Επιχειρηµατικά σχέδια που συγκεντρώνουν βαθµολογία µικρότερη του 50 απορρίπτονται. 
Τα επιχειρηµατικά σχέδια που συγκεντρώνουν βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του 50  
κατατάσσονται σε πίνακα ταξινοµηµένα ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  σε φθίνουσα 
βαθµολογική σειρά και προτείνονται προς ένταξη µε σειρά βαθµολογίας το σύνολο των 
προτάσεων για το οποίο επαρκεί ο προϋπολογισµός της εξεταζόµενης προκήρυξης. 

 
Ο τελικά επιλέξιµος προϋπολογισµός διαµορφώνεται ύστερα από τυχόν µειώσεις του 
προτεινόµενου προϋπολογισµού ή / και του φυσικού αντικειµένου της πρότασης, λόγω 
µη επιλεξιµότητας των προτεινοµένων ενεργειών ή δαπανών ή υπέρβασης των µέγιστων 
επιτρεπόµενων ποσών ή ποσοστών ανά κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης κ. ά. 
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10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Η ένταξη των έργων στο πρόγραµµα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 93/97 
(ΦΕΚ 92/Α/16-5-97) µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από την γνωµοδότηση 
της Κεντρική Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης.  
 
Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο πρόγραµµα ενηµερώνονται εγγράφως από τη 
∆/νση Βιοµηχανικών Επενδύσεων. 
 
Στους δικαιούχους των έργων που εντάσσονται αποστέλλεται η Απόφαση ένταξης του 
Υπουργού Ανάπτυξης και έγγραφο όπου καθορίζεται η προθεσµία υπογραφής  της 
σχετικής σύµβασης που προβλέπεται από  τις διατάξεις του Π∆ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-
97).  
 
Μεταξύ του ∆ηµοσίου που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και του 
δικαιούχου καταρτίζεται σύµβαση, σύµφωνα µε την απόφαση υπαγωγής, η οποία 
περιλαµβάνει σαφή αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραµµα, 
τον συνολικό προϋπολογισµό, τις πηγές, το ποσοστό, το ύψος, τον τρόπο, τις 
προϋποθέσεις και τους όρους της χρηµατοδότησής του, τον έλεγχο και κάθε άλλη 
σχετική µε την εκτέλεση του έργου λεπτοµέρεια. 

 
 

11.  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ- 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΤΗΣ 

 
Η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης, για όλα τα ενταγµένα έργα θα γίνει σε  
δόσεις ως εξής : 
1. Προκαταβολή: παρέχεται η δυνατότητα στις δικαιούχους επιχειρήσεις να ζητήσουν και 
να εισπράξουν ως προκαταβολή το 30% της επιχορήγησης του εγκεκριµένου 
επιχειρηµατικού σχεδίου  µε την απλή υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόµενης από 
εγγυητική επιστολή προκαταβολής ύψους ίσου προς το ποσό της προκαταβολής. 

 
2.  Α’ ∆όση: η επιχείρηση µπορεί να αιτηθεί την καταβολή της πρώτης δόσης της 
επιχορήγησης και σε ποσοστό από 30% έως και  60% αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχει πραγµατοποιηθεί και το ανάλογο µε την αιτούµενη επιχορήγηση ποσοστό 
οικονοµικού αντικειµένου.  Ο Υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει Απόφαση ολοκλήρωσης του 
50% επένδυσης και καταβολής της Α’ ∆όσης κατόπιν εισήγησης της ∆ΒΕ και 
γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της ∆ράσης.  
 
 
    Σηµειώνεται ότι στο πραγµατοποιηθέν οικονοµικό αντικείµενο επί του οποίου   ζητείται 
η αναλογούσα επιχορήγηση µπορεί να συµπεριληφθεί πραγµατοποιηθείσα δαπάνη που 
αφορά προκαταβολές µόνο έως του ποσού που αντιστοιχεί στο 30% του συνολικά 
εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.  
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει πάρει προκαταβολή επιχορήγησης το ποσό αυτό 
αφαιρείται από την αναλογούσα α’ δόση της επιχορήγησης και επιστρέφεται η εγγυητική 
επιστολή και στην επιχείρηση καταβάλλεται η υπόλοιπη αναλογούσα επιχορήγηση . 

 
Β’ ∆όση: µετά την ολοκλήρωση του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου της 
επένδυσης, την νόµιµη και κανονική λειτουργία της επένδυσης και την πιστοποίηση του 
συνόλου του έργου καταβάλλεται το υπόλοιπο της συνολικά αντιστοιχούσας 
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επιχορήγησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή της ίδιας συµµετοχής, η 
ανάληψη του τυχόν προβλεπόµενου δανείου  και η ύπαρξη οικοδοµικής άδειας µε 
θεώρηση αποπεράτωσης καθώς και  άδειας λειτουργίας που να περιλαµβάνει την νέα 
επένδυση ή απαλλαγή της όπου απαιτείται.  
 
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του υλοποιηθέντος έργου  και την καταβολή του 
υπολοίπου της δηµόσιας χρηµατοδότησης ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση προς την ∆ΒΕ. 
Το αίτηµα θα πρέπει να συνοδεύεται µε έκθεση προόδου που θα περιλαµβάνει: 
(α) Συνοπτική περιγραφή της προόδου του έργου 
(β) Αντίγραφα των αποκτειθησών αδειών  
(γ) Πίνακα δαπανών, τιµολογίων και εξοφλήσεων 
(δ) Απλά αντίγραφα τιµολογίων και παραστατικών εξόφλησης 
(ε) Στοιχεία που να αποδεικνύουν το σύνολο της κάλυψης της ιδίας συµµετοχής  
(ζ) Τα απαιτούµενα στοιχεία για τον έλεγχο της µετοχικής σύνθεσης κατά την 
ολοκλήρωση των έργων σύµφωνα και µε  τις υποχρεώσεις του Άρθρου 10 του Ν. 
3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-04) που αναλαµβάνει ο δικαιούχος επενδυτής. 

 
Όλες οι πληρωµές των δόσεων πραγµατοποιούνται µετά από σχετική πιστοποίηση από τις 
αρµόδιες επιτροπές ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Π∆ 93/97   και έκδοση 
Υπουργικής απόφασης µετά από εισήγηση της ∆ΒΕ και γνωµοδότησης της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της ∆ράσης.  
 
∆εν είναι δυνατόν να θεωρηθεί έργο ολοκληρωµένο αν έχει υλοποιηθεί λιγότερο από το 
50% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού ή το πιστοποιηµένο οικονοµικό αντικείµενο είναι 
κάτω των 100.000,00€. 
Ο ΕΦ∆ είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της επένδυσης µετά την ολοκλήρωσή 
της σύµφωνα στις διατάξεις που ρυθµίζουν τα αντίστοιχα ζητήµατα στο Ν. 3299/04 όπως 
εκάστοτε ισχύει.  
 
 

12.ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης το προτεινόµενο Επιχειρηµατικό Σχέδιο εξετάστηκε και 
βαθµολογήθηκε µε βάση συγκεκριµένες προϋποθέσεις και κριτήρια, συνεπώς αλλαγή των 
επιµέρους στοιχείων και ενεργειών του σχεδίου που µεταβάλλουν την επιλεξιµότητά του 
δεν επιτρέπεται.  
Είναι δυνατές δύο µόνο τροποποιήσεις του οικονοµικού και φυσικού 
αντικειµένου της επένδυσης και εφόσον µε την αιτούµενη διαµόρφωση ή τροποποίηση 
δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα καθώς και τα 
κριτήρια βαθµολόγησης του. ∆εν επιτρέπεται τροποποίηση(εις) που να υπερβαίνει (ουν) 
αθροιστικά το 50% του αρχικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού.  
Σηµειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτηµα αύξησης του εγκεκριµένου συνολικού 
προϋπολογισµού. 
 
Για τα αιτήµατα τροποποίησης θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
� διατηρούνται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της εγκεκριµένης επένδυσης, 
� δεν αναιρείται κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  
� οι αλλαγές που προτείνονται είναι τουλάχιστον ισοδύναµες ή καλύτερες, κρινόµενες 

υπό το πρίσµα των κριτηρίων αξιολόγησης, που χρησιµοποιήθηκαν για την αρχική 
αξιολόγηση και κατάταξη της πρότασης. 

Για κάθε τροποποίηση ο δικαιούχος της ενίσχυσης αποστέλλει γραπτό αίτηµα προς την 
αρµόδια υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης.  
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Η γνωµοδοτική επιτροπή εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σε σχέση µε: 

•  τα κριτήρια επιλεξιµότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης, 

• τη σκοπιµότητα της τροποποίησης και την ισοδυναµία της νέας προτεινόµενης λύσης 
και γνωµοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης για την τελική απόρριψη ή τη µερική ή ολική 
αποδοχή του αιτήµατος και εκδίδεται σχετική απόφαση.  
 
Απένταξη των προτάσεων γίνεται ύστερα από Γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης 
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και έκδοση σχετικής απόφασης.  
 

 

 

 

13.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
  
Απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται  τα εξοφληµένα στο σύνολό τους τιµολόγια 
πώλησης ή παροχής  υπηρεσιών προς την επιχείρηση όπου θα γίνεται αναλυτική 
περιγραφή του εξοπλισµού ή της παροχής υπηρεσιών. 
 
Για τις δαπάνες των κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων απαραίτητα παραστατικά 
θεωρούνται τα εξοφληµένα παραστατικά προµήθειας υλικών καθώς και τα παραστατικά 
παροχής υπηρεσιών συνοδευόµενα µε  αντίγραφα των δελτίων αποστολής υλικών του 
προµηθευτή ή κατασκευαστή µε προορισµό τον τόπο της επένδυσης  καθώς και τα 
θεωρηµένα από την εκάστοτε αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία συµφωνητικά 
ανάθεσης έργου. 
Προκειµένου για αγορά εξοπλισµού, του οποίου η καθαρή αξία αγοράς υπερβαίνει τις 
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ για κάθε µηχάνηµα ή λοιπό εξοπλισµό, η εφαρµογή 
των ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά του από το φορέα της 
επένδυσης πραγµατοποιείται απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε περίπτωση δε 
που η αγορά του πραγµατοποιείται από άλλη επιχείρηση, η εφαρµογή των ενισχύσεων 
γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα παραστατικά αγοράς του συνοδεύονται σε κάθε 
περίπτωση από επικυρωµένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του συγκεκριµένου 
µηχανήµατος ή λοιπού εξοπλισµού από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον προµηθευτή 
του φορέα της επένδυσης ή προς άλλη επιχείρηση από την οποία ο ως άνω προµηθευτής 
αγόρασε το εν λόγω µηχάνηµα ή λοιπό εξοπλισµό. 
Απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται: 

• Τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών του προµηθευτή προς 
την επιχείρηση. Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία του 
προµηθευτή, να περιγράφεται αναλυτικά ο εξοπλισµός µε τους αντίστοιχους 
αριθµούς σειράς παραγωγής (serial numbers) όλων των τµηµάτων του, το είδος 
των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και το αντικείµενο των εργασιών που 
εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση του. 

• Βεβαίωση του οίκου κατασκευής για το καινουργές του εξοπλισµού.  
• ∆ελτία αποστολής,  CMR κτλ για την αποστολή και διακίνηση υλικών / αγαθών / 

µηχανηµάτων / εξοπλισµού. 
 
Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να εγγράφονται στις αντίστοιχες κατηγορίες παγίων της 
επιχείρησης σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό  Λογιστικό Σχέδιο.  
 
 
 
 



 29/35

Η εξόφληση κάθε δαπάνης µπορεί να γίνει : 
 
• Εξοφλήσεις κάτω των 1500 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) µπορεί να γίνονται 

απευθείας στον προµηθευτή µε µετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή µέσω 
τραπεζικών λογαριασµών. 

• Εξοφλήσεις άνω των 1500 € (συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ) και µέχρι 15.000 
€ (συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ) πρέπει να γίνονται µόνο µε επιταγές της 
επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών λογαριασµών ως εξής : 
1) Με έκδοση τραπεζικής επιταγής ηµέρας από τον λογαριασµό του λήπτη της 

Ενίσχυσης (Τ.Α.), προς τον προµηθευτή, που θα έχει εξοφληθεί κατά την 
πιστοποίηση. Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται εκτός των άλλων 
οπωσδήποτε  το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού όψεως (extrait) του 
Τ.Α. και φωτοαντίγραφο της επιταγής. 

2) Με κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του  προµηθευτή, από τον 
λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.). Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται εκτός 
των άλλων οπωσδήποτε το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό 
λογαριασµό από το οποίο θα φαίνεται ο δικαιούχος του λογαριασµού που πρέπει 
να είναι ο προµηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της 
Ενίσχυσης (Τ.Α.) καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού. 

3) Με έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από τον λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.) προς τον  
προµηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόµιµα λειτουργούσα 
στην Ελλάδα τράπεζα, µε αντίστοιχη κατάθεση µετρητών στην τράπεζα από τον 
λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.). Για την πιστοποίηση της πληρωµής αποδεικτικά εκτός 
των άλλων αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής 
προς τον Προµηθευτή και φωτοτυπία της αντίστοιχης επιταγής. Επίσης για την 
πιστοποίηση της πληρωµής θα πρέπει η επιταγή /ές να έχει / έχουν εξοφληθεί 
κατά την πιστοποίηση. Για την πιστοποίηση της κάθε πληρωµής απαιτείται εκτός 
των άλλων οπωσδήποτε το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού όψεως 
(extrait) του Τ.Α. και φωτοαντίγραφο της επιταγής. 

• Για ποσά από 15.000 € και άνω η εξόφληση (τµηµατική ή ολική) παραστατικών 
γίνεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή της ίδιας της 
επιχείρησης (παρ. 5, άρθρου16 του Ν.2992/2002, ΦΕΚ54/Α’/20-03-2002 και υπ’ αριθ. 
1029423/202/0015/ΠΟΛ.1127/16-04-2002 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου 
Οικονοµικών). Για την πιστοποίηση των αντίστοιχων δαπανών ισχύουν τα 
αναφερόµενα στην προηγούµενη  κουκίδα (1,2,3). 

 
• Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται για την πιστοποίηση 

των δαπανών και τα αντίστοιχα τραπεζικά εµβάσµατα. ∆ηλαδή:  
 -Εντολή έκδοσης εντάλµατος/γραµµάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται ο 
δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου παραστατικού , 
-Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου 
παραστατικού.  
� ∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της 

παραπάνω υποχρέωσης (δηλαδή δεν θα γίνεται αποδεκτή τµηµατική έκδοση 
τιµολογίου του ίδιου προµηθευτή, µε σκοπό την µετάπτωση σε µικρότερη 
κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών). 

� ∆εν είναι επιτρεπτή για τις ανάγκες του προγράµµατος η εξόφληση δαπανών µε 
επιταγές τρίτων. 

 
Το σύνολο των πληρωµών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο προγενέστερο της 
συµβατικής ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου του Ε.Σ. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της 2ης δόσης είναι η ύπαρξη της κατά νόµο 
προβλεπόµενης άδειας λειτουργίας. 

 
 
14.  ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η προσκόµιση: 

• Βεβαίωση απόδοσης παρακρατηµένων φόρων 
• Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας και τροποποιήσεις του.  
• Πρόσφατη βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Εµπορίου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού της πέραν αυτών που 
υποβάλλονται. 

• Πρόσφατη βεβαίωση µε την οποία βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει 
πτωχεύσει, ούτε έχει υποβληθεί αίτηση για πτώχευση, δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση και δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση. 

• Θεωρηµένη άδεια οικοδοµής ή απαλλακτικό, στην περίπτωση που προβλέπονται 
κτιριακές δαπάνες. 

• Σε περίπτωση εκχώρησης της δηµόσιας χρηµατοδότησης σε τράπεζα απαιτείται η 
υποβολή της συµβάσεως ενεχυριάσεως απαιτήσεως 

• Νόµιµη εξουσιοδότηση για την είσπραξη της δηµόσιας χρηµατοδότησης  
• Σε περίπτωση µη εκχώρησης της δηµόσιας χρηµατοδότησης σε τράπεζα απαιτείται 

υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι δεν έχει γίνει εκχώρηση της 
επιχορήγησης της συγκεκριµένης επένδυσης. 

• Αθεώρητο τιµολόγιο επιχορηγήσεων ( παρ. 3 του άρθρου 12 του Π∆ 186/26-5-
92). 

• Απόδειξη είσπραξης. 
• ∆ικαιολογητικά κάλυψης της ιδίας συµµετοχής (δεν απαιτείται για την α΄ δόση) 
• ∆ικαιολογητικά για το τυχόν προβλεπόµενο δάνειο (σύµβαση και βεβαίωση 

εκταµίευσης) (δεν απαιτείται για την α΄ δόση) 
• Άδεια λειτουργίας της µονάδας η οποία να περιλαµβάνει την επένδυση (δεν 

απαιτείται για την α΄ δόση) 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις διπλούν. 
 
 

15.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
Οι περιπτώσεις µη τήρησης των όρων της απόφασης υπαγωγής και της σχετικής 
σύµβασης, της µεταβίβασης ή ενοικίασης παγίων, της παύσης της λειτουργίας της 
επιχείρησης, της διακοπής της παραγωγικής δραστηριότητας της επένδυσης  και της 
µεταβίβασης µετοχών ή εταιρικών µεριδίων των φορέων διέπονται αναλογικά από τις 
διατάξεις του Άρθρου 10 του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-04) όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
Η επιχείρηση θα πρέπει να διατηρήσει όλα τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά 
στοιχεία, βάσει των οποίων χρηµατοδοτήθηκε για µια πενταετία από την ηµεροµηνία 
έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα αντικατάστασης 
του επιχορηγούµενου εξοπλισµού υπό την προϋπόθεση υποβολής σχετικού αιτήµατος 
στον ΕΦ∆ µε αγορά νέου παρόµοιου εξοπλισµού νέας ή καλύτερης τεχνολογίας (µε 
τήρηση όλων των παραστατικών που αφορούν τόσο τον νέο όσο και τον παλαιό 
εξοπλισµό). Το αίτηµα αγοράς θα πρέπει να προηγείται της αντικατάστασης του 
εξοπλισµού.   
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Οι επιχειρήσεις των οποίων επιχειρηµατικά σχέδια υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης της 
παρούσας δράσης υποχρεούται το αργότερο µέχρι την εκταµίευση της πρώτης δόσης να 
λειτουργούν µε µορφή εταιρική.  
 
Οι δικαιούχοι των οποίων τα αιτήµατα χρηµατοδότησης εγκριθούν, συµφωνούν πως η 
έγκριση χρηµατοδότησης συνεπάγεται δηµοσίευση της επωνυµίας της εταιρείας τους, του 
τίτλου της πράξης και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των 
δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ ΙΙ, 
www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr) ή µε άλλον τρόπο, σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. 
Ο ∆ικαιούχος, µε την ολοκλήρωση της πράξης υποχρεούται να τοποθετήσει σε εµφανές 
σηµείο της επιχείρησης επεξηγηµατική πινακίδα, για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών.  Το 
περιεχόµενο των πινακίδων θα σχεδιαστεί βάσει σχετικών οδηγιών που θα δοθούν από 
την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ σε συνεργασία µε την ΕΥΣΑΑΠ του ΥΠΟΙΟ στους ΕΦ∆ και µέσω των ΕΦ∆ 
προς τους δικαιούχους. 
 
 
 
 

16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

Σηµεία ενηµέρωσης επενδυτικού κοινού: 

 

Γενική  Γραµµατεία  Βιοµηχανίας     ΕΥ∆-ΕΠΑΕ 

∆/νση Βιοµηχανικών Επενδύσεων    Μεσογείων 56, 10192 ΑΘΗΝΑ 

Μεσογείων 117-119, 101 92 ΑΘΗΝΑ    Τηλ.: 

Τηλ.: 210-6965866       e-mail: 

e-mail:  
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17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΙΙ  

Ορισµός των ΜΜΕ (800/2008 ΕΚ) 
 

Άρθρο 1 

Επιχείρηση 

 

Επιχείρηση θεωρείται κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, που ασκεί 

οικονοµική δραστηριότητα. Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι µονάδες που ασκούν βιοτεχνική 

ή άλλη δραστηριότητα, ατοµικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή 

ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά µια οικονοµική δραστηριότητα. 

 

Άρθρο 2 

Αριθµός απασχολούµενων και οικονοµικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες 
επιχειρήσεων 

1. Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») 

αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των 

οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια EUR ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια EUR. 

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία 

απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή 

το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια EUR. 

3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία 

απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια EUR. 

 

Άρθρο 3 

Τύποι επιχειρήσεων που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του αριθµού 

απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών 

 

1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως 

συνεργαζόµενη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεµένη 

επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3. 

2. «Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως 

συνδεδεµένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και µεταξύ των οποίων υπάρχει η 

ακόλουθη σχέση: µια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού µε µία 

ή περισσότερες συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή 

περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης επιχείρησης (κατάντη 

επιχείρηση). Ωστόσο, µια επιχείρηση µπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, µη έχουσα 

δηλαδή συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, ακόµη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή 

υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 

επενδυτών, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, µεµονωµένα ή από κοινού, 

συνδεδεµένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 µε την 

οικεία επιχείρηση: 

α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, φυσικά 

πρόσωπα ή οµάδες φυσικών προσώπων που 
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ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηµατικού κινδύνου («business 

angels») και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, 

εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε µια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει 1 250 000 EUR 

β) πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκοπικού σκοπού 

γ) θεσµικοί επενδυτές, συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακής ανάπτυξης 

δ) αυτόνοµες τοπικές αρχές µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο από 10 εκατοµµύρια 

EUR και λιγότερο από 5 000 κατοίκους. 

3. «Συνδεδεµένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους µια από 

τις ακόλουθες σχέσεις: 

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των 

εταίρων άλλης επιχείρησης 

β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του 

διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης 

γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση 

βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού αυτής 

της τελευταίας 

δ) µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει 

συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, 

την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων 

αυτής της επιχείρησης. 

 

Τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άµεσα ή έµµεσα στη διαχείριση της 

εξεταζόµενης επιχείρησης, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων που κατέχουν µε την 

ιδιότητά τους ως µετόχων ή εταίρων. Συνδεδεµένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις 

που διατηρούν µια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µέσω µιας ή 

περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή µε τους επενδυτές που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2. 

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις εν λόγω σχέσεις µέσω ενός φυσικού προσώπου 

ή οµάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τµήµα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια 

αγορά ή σε όµορες αγορές. 

Ως όµορη αγορά νοείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αµέσως 

ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς. 

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, µια 

επιχείρηση δεν µπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της 

ή των δικαιωµάτων ψήφου της ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα, από έναν ή περισσότερους 

δηµόσιους οργανισµούς ή δηµόσιους φορείς, µεµονωµένα ή από κοινού. 

5. Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά µε την ιδιότητά της ως 

ανεξάρτητης, συνεργαζόµενης ή συνδεδεµένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά µε τα 

στοιχεία που αφορούν τα αριθµητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση 

αυτή µπορεί να υποβληθεί ακόµη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να 

καθοριστεί ποιος το κατέχει εφόσον η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι µπορεί εύλογα να 

υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε µια επιχείρηση ή, από 

κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους ή µέσω 

φυσικών προσώπων ή οµάδας φυσικών προσώπων. Οι δηλώσεις αυτές 

πραγµατοποιούνται µε την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που 

προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές ρυθµίσεις. 
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Άρθρο 4 

Στοιχεία για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των 

χρηµατοοικονοµικών ποσών και περίοδος αναφοράς 
 

1. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων 

και των χρηµατοοικονοµικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισµένη 

διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαµβάνονται υπόψη κατά την 

ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται 

χωρίς το φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έµµεσους δασµούς. 

2. Όταν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση, µια 

επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό 

απασχολούµενων ή τα χρηµατοοικονοµικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η 

κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της 

µεσαίας, µικρής ή πολύ µικρής επιχείρησης µόνον εάν το φαινόµενο επαναληφθεί επί δύο 

διαδοχικά οικονοµικά έτη. 

3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασµοί των οποίων δεν έχουν 

κλείσει ακόµη, τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από 

αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού 

έτους. 

 

Άρθρο 5 

Ο αριθµός απασχολούµενων 

 

Ο αριθµός απασχολούµενων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας 

(ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην 

εξεταζόµενη επιχείρηση ή για λογαριασµό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτοµα 

που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε 

κλάσµατα των ΕΜΕ. Στον αριθµό απασχολούµενων περιλαµβάνονται: 

α) οι µισθωτοί· 

β) τα άτοµα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και 

εξοµοιώνονται µε µισθωτούς µε βάση το εθνικό δίκαιο· 

γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες· 

δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και 

προσπορίζονται οικονοµικά πλεονεκτήµατα από την επιχείρηση. 

Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο 

πλαίσιο σύµβασης µαθητείας ή επαγγελµατικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον 

αριθµό απασχολούµενων. Η διάρκεια των αδειών µητρότητας ή των γονικών αδειών δεν 

συνυπολογίζεται. 

 

Άρθρο 6 

Καθορισµός των στοιχείων της επιχείρησης 
 

1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισµός των στοιχείων, 

συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων, πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε 

βάση τους λογαριασµούς αυτής της επιχείρησης. 

2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται µε άλλες επιχειρήσεις, ο 

καθορισµός των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων, γίνεται 

µε βάση τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή - 
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εφόσον υπάρχουν- τους ενοποιηµένους λογαριασµούς της επιχείρησης, ή τους 

ενοποιηµένους λογαριασµούς στους οποίους περιλαµβάνεται και η εξεταζόµενη 

επιχείρηση βάσει ενοποίησης. Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 

προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνεργάζονται µε 

την εξεταζόµενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της εν λόγω 

επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό συµµετοχής 

στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά 

ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωµένης συµµετοχής, λαµβάνεται υπόψη το υψηλότερο 

των ποσοστών αυτών. 

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % 

των στοιχείων των επιχειρήσεων που 

ενδεχοµένως συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την εξεταζόµενη επιχείρηση και τα οποία 

δεν περιλαµβάνονται ήδη στους λογαριασµούς βάσει ενοποίησης. 

3. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται µε 

την εξεταζόµενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία 

τους, ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν. Σ’ αυτά προστίθεται το 

100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται µε αυτές τις συνεργαζόµενες, 

εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης. 

Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται µε 

την εξεταζόµενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία 

τους, ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' 

αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνεργάζονται µε τις 

συνδεδεµένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, 

εάν δεν περιλαµβάνονται ήδη στους ενοποιηµένους λογαριασµούς σε αναλογία 

τουλάχιστον ισοδύναµη µε το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο. 

4. Όταν ο αριθµός απασχολούµενων δεδοµένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους 

ενοποιηµένους λογαριασµούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία 

τα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την εν λόγω επιχείρηση, και 

προσθέτοντας τα στοιχεία τα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συνδέονται µαζί της. 

 

 

 


