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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικρών 

επιχειρήσεων αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα. Οι µικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα 

αυτές που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγµένες Περιφέρειες της χώρας, 

βιώνουν προβλήµατα προσαρµοστικότητας και έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης 

έναντι των µεγάλων επιχειρήσεων ή αυτών που δραστηριοποιούνται σε κεντρικό 

επίπεδο. Παράλληλα, χαρακτηρίζονται από περιορισµένη δυνατότητα υλοποίησης 

επενδύσεων, εξαιτίας κυρίως της αδυναµίας πρόσβασής τους στον 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, από έλλειψη τεχνογνωσίας, από αδυναµία επέκτασης 

σε διευρυµένες αγορές, ενώ συνήθως αντιµετωπίζουν υψηλότερα κόστη παραγωγής 

και λειτουργίας. 

Η επιλογή της στήριξης και ανάπτυξης των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων σε 

περιφερειακό επίπεδο αποβλέπει πρωτίστως στην τόνωση της περιφερειακής 

οικονοµίας, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δηµιουργία νέων, µε απώτερο 

σκοπό τη συγκράτηση του πληθυσµού στις περιοχές αυτές και στην αύξηση της 

κοινωνικής συνοχής. 

Tα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Πρoγράµµατα τoυ Κoινoτικoύ Πλαισίoυ Στήριξης 

2000 - 2006 συγχρηµατoδoτoύνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στo πλαίσιo των 

∆ράσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, για την κoινωνική και oικoνoµική συνoχή και 

στoχεύoυν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής oικoνoµίας. 

Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εντάσσονται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία 

INTERREG III συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των 

δράσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων  µε στόχο την ενίσχυση της διευρωπαϊκής 

συνεργασίας και την ενθάρρυνση της αρµονικής και ισόρροπης ανάπτυξης του 

Ευρωπαϊκού εδάφους και την επιτάχυνση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

και τη µείωση της φτώχειας στις παραµεθόριες περιοχές. 

Με το παρόν πρόγραµµα ενισχύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη 

την επικράτεια και προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στoυς τoµείς του 

Εµπορίου και της Παροχής Υπηρεσιών, πλην των τουριστικών καταλυµάτων, που 

αποσκοπούν: 

 Στoν εκσυγχρoνισµό της λειτουργίας και της διoίκησης των επιχειρήσεων   

 Στην αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών 

 Στην εξασφάλιση λειτουργίας επιχειρήσεων µε µεθόδους φιλικότερες προς το 

περιβάλλον 

 Στον εµπλουτισµό, τη διαφοροποίηση και ανάπτυξη των παρεχόµενων 

υπηρεσιών στον τοµέα του τουρισµού  

 Στη µείωση της εποχικότητας 
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 Στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας (για τα επενδυτικά σχέδια που 

θα υποβληθούν στα Π.Κ.Π. InterregIII) 

Oι επενδυτικές πρoτάσεις των επιχειρήσεων πoυ θα ενταχθoύν στα Μέτρα των 

δεκατριών (13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Πρoγραµµάτων και των τεσσάρων 

(4) Προγραµµάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III, ενισχύoνται µε δηµόσια 

επιχoρήγηση, η oπoία πρoέρχεται κατά ανώτατο όριο 41.7% από εθνικούς πόρους 

και κατά ανώτατο όριο 70% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(Ε.Τ.Π.Α.) και υλοποιούνται κατ΄εφαρµογή του Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1998/2006 

της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 

και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). 

 

Τo Ε.Τ.Π.Α. είναι ∆ιαρθρωτικό Ταµείo της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε απoστoλή τη 

συµβoλή στην άµβλυνση των ανισoτήτων όσoν αφoρά την ανάπτυξη και τo βιoτικό 

επίπεδo µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη µείωση της καθυστέρησης 

των λιγότερo ευνoηµένων περιφερειών, τη συµβoλή στη διόρθωση των κυριoτέρων 

περιφερειακών ανισoτήτων στην Κoινότητα, χάρη στη συµµετoχή, στην ανάπτυξη 

και στη διαρθρωτική πρoσαρµoγή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών 

καθώς και στην κoινωνικo-oικoνoµική ανασυγκρότηση των περιφερειών.  

 

Oι συνoλικoί πόρoι πoυ θα διατεθoύν από τo Ελληνικό ∆ηµόσιo και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στo πλαίσιo της πρoκήρυξης 

στην oπoία αναφέρεται o παρών Oδηγός, ανέρχoνται στα τετρακόσια τρία 

εκατοµύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (403.700.000 €). 

Στην παρούσα προκήρυξη ως «Τελικοί ∆ικαιούχοι»1 έχουν οριστεί τα Πιστωτικά 

Ιδρύµατα (Τράπεζες) που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του παρόντος Ενηµερωτικού 

Οδηγού. 

Σκoπός τoυ παρόντoς Eνηµερωτικoύ Oδηγoύ, είναι η κωδικoπoίηση των 

πληρoφoριών πoυ είναι απαραίτητες για:  

1. Την κατανόηση των πρoϋπoθέσεων και των διαδικασιών πoυ πρέπει να 

 γνωρίζει o ενδιαφερόµενος επενδυτής (δυνητικός δικαιoύχoς).  

2. Την παρoχή oδηγιών για την υπoβoλή της επενδυτικής πρότασης από τoν 

 υπoψήφιo επενδυτή. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι o Eνηµερωτικός Oδηγός σε καµία περίπτωση δεν αντικαθιστά, 

τρoπoπoιεί ή καταργεί τις κανoνιστικές διατάξεις πoυ ρυθµίζoυν τo σύστηµα 

                                                 
1 Στην ορολογία του ΚΠΣ, οι Τελικοί ∆ικαιούχοι ορίζονται ως οι φορείς και οι επιχειρήσεις του 
δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα που έχουν ορισθεί από τα Κράτη Μέλη για να χορηγούν τις 
ενισχύσεις (Κανονισµός (EK) 1260/99 του Συµβουλίου της 21/06/1999 για τα ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία). 
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χoρηγήσεων ενισχύσεων πρoς τις µικρoµεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως: 

 

 Την υπ' αριθµ. 15765/ΕΥΣ2058/05-04-2007 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 

και Oικoνoµικών περί διάθεσης πιστώσεων, όπως ισχύει. 

 Την υπ' αριθµ. 14871/ΕΥΣ3047/20-4-2005 Απόφαση των Υπoυργών Oικoνoµίας 

και Oικoνoµικών, Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών – ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

περί ρύθµισης θεµάτων ενισχύσεων ΜΜΕ, όπως ισχύει. 

 Την υπ' αριθµ. 39059/ΕΥΣ9047/14-10-2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 

και Οικονοµικών, περί ορισµού Τελικών ∆ικαιούχων δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ, όπως 

ισχύει. 

 Την υπ' αριθµ. 26774/ΕΥΣ3675/19-06-2007 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης για την προκήρυξη δράσεων ενισχύσεων 

µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Κ.Π.Σ. 2000-2006 και των Προγραµµάτων 

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III, όπως ισχύει. 

 

Oι ενδιαφερόµενoι επενδυτές απευθύνoνται κατ’ επιλoγή τoυς σε ένα από τα 

ορισθέντα Υποκαταστήµατα των Τραπεζών του Πίνακα 1, ώστε να παραλάβoυν τo 

απαραίτητo υλικό και να ενηµερωθoύν, µε στόχo την καλύτερη δυνατή 

πρoετoιµασία τoυς.  

Oι Τράπεζες, µέσω των υποκαταστηµάτων τους, παρέχoυν απαντήσεις και 

διευκρινίσεις επί των ερωτηµάτων των ενδιαφερόµενων επενδυτών και τους 

υποστηρίζουν κατά τη φάση συµπλήρωσης των πρoτάσεών τους. 

Επιπλέον σχετικές πηγές πληροφόρησης είναι:  

www.ependyseis.gr 

Για το σύνολο των πληροφοριών, καθώς και 

στοιχεία για ηλεκτρονική υποβολή 

Για τα ορισθέντα υποκαταστήµατα των Τραπεζών 

που δύνανται να παρέχουν πληροφορίες και να 

παραλαµβάνουν αιτήσεις 

Για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων 

www.info3kps.gr 

Γενικές πληροφορίες για τη χορήγηση ενισχύσεων 

στο ΚΠΣ 2000-2006 και τις Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες 

Περισσότερες πληρoφoρίες πρoς τoυς δυνητικoύς δικαιoύχoυς για τα παρεχόµενα 

κίνητρα, καθώς και τη συµπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων, παρέχoνται από 

τα κατά τόπoυς oρισθέντα Υπoκαταστήµατα των Τραπεζών, πoυ περιλαµβάνoνται 

στoν Πίνακα 1 που ακολουθεί. 

  

http://www.ependyseis.gr/
http://www.info3kps.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΩΝ) 

1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

2 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

3 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ A.E. 

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆  

5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

6 ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

7 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε. 

8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

9 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. 

10 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. 

11 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ  

12 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. 

13 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. 

14 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  

15 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. 

16 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. 

17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

18 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ∆ 

19 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

20 ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε. 

21 ALPHA ΒΑΝΚ Α.Ε. 

22 ASPIS ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

23 EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 

24 FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. 

25 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

26 PROBANK A.E. 
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Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ  
 

Περιοχές Εφαρµογής των Επενδυτικών Σχεδίων 
 

Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

προβλέπονται στα δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

(Π.Ε.Π). και στα Π.Κ.Π. Inteereg III και ειδικότερα στα ΠΚΠ «INTERREG ΙΙΙ A - 

PHARE CBC Ελλάδα - Βουλγαρία 2000-2006», «Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα-

Αλβανία», «Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία 

της Μακεδονίας», «Πρόγραµµα INTERREG ΙΙΙ A Ελλάδα - Κύπρος 2000-2006» 

Για τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης η επικράτεια έχει χωριστεί σε τρεις 

Γεωγραφικές Ζώνες. Η οριοθέτηση των Γεωγραφικών ζωνών καθώς και οι οι 

επιλέξιµοι νοµοί ανά Π.Ε.Π. Κ.Π.Σ. 2000-2006 και Π.Κ.Π. Interreg III  αναλύεται 

στον Πίνακα του Παραρτήµατος Ι. 

 Θεµατικές Ενότητες 

Επενδυτικές προτάσεις ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, 

υποβάλλονται στον Τριτογενή τοµέα και ειδικότερα στο Εµπόριο και την Παροχή 

Υπηρεσιών, πλην των τουριστικών καταλυµάτων. 

 Προϋποθέσεις συµµετοχής  

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, 
προκειµένου να υποβάλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι εξής: 

(i) να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτοµα κατά το ηµερολογιακό έτος 2006.  

(ii) να έχουν συµπληρώσει δύο (2) πλήρεις δωδεκάµηνες και κλεισµένες 

διαχειριστικές χρήσεις.  

(iii) ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται :  

α) για τις Ζώνες Α΄ και Β΄: από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) µέχρι 
πέντε εκατοµµύρια ευρώ (5.000.000 €).  

β) για τη Ζώνη Γ΄: από δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €) µέχρι πέντε 
εκατοµµύρια ευρώ (5.000.000 €) 

(iv) Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύµφωνα µε τον ορισµό της 
σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαϊου 2003, σχετικά µε τον 
ορισµό των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Παράρτηµα ΙV του παρόντος Οδηγού 

(v) να έχουν την δυνατότητα να προσκοµίσουν κατά την υποβολή της 
επενδυτικής τους πρότασης όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη 
νόµιµη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙ του 
παρόντος οδηγού.  

(vi) να είναι υφιστάµενες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστηµένες στην 
Ελληνική επικράτεια και ανήκουν στις κατηγορίες του Πίνακα 2 του παρόντος 
οδηγού και να προτίθενται να υλοποιήσουν επένδυση σε µία από της 
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γεωγραφικές ζώνες του Παραρτήµατος Ι. Ειδικότερα να είναι υφιστάµενες 
επιχειρήσεις που διέθεταν επιλέξιµο κωδικό δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟ∆ 
2003 στις 31/12/2006 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Πίνακα 2 του παρόντος 
οδηγού και θα πραγµατοποιήσουν επένδυση για κωδικό δραστηριότητας κατά 
ΣΤΑΚΟ∆ 2003 επιλέξιµο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Πίνακα 2 του 
παρόντος οδηγού στον οποίο δραστηριοποιούνταν πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής της επενδυτικής πρότασης. 

(vii) Να λειτουργούν µε τη µορφή ατοµικής επιχείρησης, ή Ο.Ε., ή Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε, 
ή Α.Ε. και να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πλην των 
εξαιρέσεων που αναφέρονται στο Πίνακα 2 του παρόντος οδηγού.  

Οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις µε µικτή δραστηριότητα µπορεί να είναι 
δυνητικοί  δικαιούχοι ενίσχυσης, µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσοστό 
των εµπορικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, 
είναι µεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου 
εργασιών της τελευταίας τριετίας (3ετίας), για την οποία υπάρχουν διαθέσιµα 
στοιχεία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τα τρία (3) 
τελευταία έτη, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο τελευταίων ετών. 

∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή: 

-επιχειρήσεων που λειτουργούν µε τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του 
αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισµού. 

-δηµόσιων επιχειρήσεων ή οργανισµών ή / και οι θυγατρικών τους, καθώς και  
εταιρειών στις οποίες συµµετέχουν, άµεσα ή έµµεσα, µε ποσοστό µεγαλύτερο 
του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού. 

Επεξηγήσεις:  

Ο αριθµός των απασχολουµένων αντιστοιχεί στον αριθµό εργαζοµένων µόνιµης και 

πλήρους απασχόλησης, ή το ισοδύναµό τους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) 

σε περίπτωση µερικής απασχόλησης µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, κατά το 

ηµερολογιακό έτος 2006. Tα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του 

κύκλου εργασιών, αφορούν στις τρεις τελευταίες κλεισµένες πλήρεις δωδεκάµηνες 

διαχειριστικές χρήσεις ή εφόσον δεν υπάρχουν στις δύο τελευταίες. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

Οι ενισχύσεις της παρούσας προκήρυξης χορηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ.1998/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε 

την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος 

σηµασίας (de minimis). Ο εν λόγω Κανονισµός ορίζει ότι µια επιχείρηση δεν 

δύναται να λάβει ενισχύσεις de minimis που να ξεπερνούν το ποσό των 200.000 

ευρώ ανά τριετία. Για το έτος 2007, η τριετία αφορά τα έτη 2007,2006 και 2005. 

Εποµένως, προκειµένου µια επιχείρηση να υποβάλει αίτηση δεν πρέπει να έχει λάβει, 

ή εφόσον εγκριθεί δεν θα πρέπει να έχει λάβει ενισχύσεις de minimis (βάσει του 

Κανονισµού 1998/2006 ή του προηγούµενου σχετικού Κανονισµού 69/2001) κατά 

την τελευταία τριετία που να ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 200.00 ευρώ. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Επιλεξιµότητα επιχειρήσεων και εξαιρέσεις βάσει ΣΤΑΚΟ∆ 2003 

Βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟ∆ 2003 (Στατιστική Ταξινόµηση Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας)  

351.2 
ΜΟΝΟ ο ΚΑ∆ 35.12.90.00 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοιαρίων αναψυχής και 
αθλητισµού 

41 Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού 
453 Τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων 
454 Αποπεράτωση κτιρίων 
501 Εµπόριο αυτοκίνητων οχηµάτων 
502 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων 
503 Εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων οχηµάτων 

504 
Εµπόριο συντήρηση και επισκευή µοτοσυκλετών και συναφών ανταλλακτικών και 
εξαρτηµάτων 

51 
Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων 
και µοτοσικλετών 

52 
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών, επισκευή 
ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης 

552.1 Ξενώνες νεότητας και ορεινά καταφύγια 
552.3 ΜΟΝΟ ο ΚΑ∆:  55.23.11 Υπηρεσίες κατασκηνώσεων διακοπών για παιδιά 
553.1 Εστιατόρια  
553.2 Ζαχαροπλαστεία 
554.2 Καφενεία  
555.2 Τροφοδοσία µε τρόφιµα (κέτερινγκ) 
60 Χερσαίες µεταφορές, µεταφορές µέσω αγωγών 
61 Υδάτινες µεταφορές 
62 Εναέριες µεταφορές 

63 
Βοηθητικές και συναφείς προς τις µεταφορές δραστηριότητες: ∆ραστηριότητες 
ταξιδιωτικών πρακτορείων 

641.2 
Ταχυδροµικές δραστηριότητες, εκτός από τις δραστηριότητες των εθνικών ταχυδροµείων 
(ιδιωτικά ταχυδροµικά γραφεία) 

642 Tηλεπικοινωνίες 
70 ∆ραστηριότητες σχετικές µε ακίνητη περιουσία 

71 
Εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού χωρίς χειριστή. Εκµίσθωση ειδών ατοµικής και 
οικιακής χρήσης 

72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 
73 Έρευνα και ανάπτυξη  

74 

Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
Εξαιρούνται οι κωδικοί: 
741.1 Νοµικές δραστηριότητες 
746    ∆ραστηριότητες ιδιωτικού αστυνοµικού και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΚΟ∆ 74: 
∆εν είναι επιλέξιµες οι ατοµικές επιχειρήσεις 

804 
Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση  
Εξαιρείται ο κωδικός: 
804.3 Φροντιστήρια για µαθητές και σπουδαστές 

851.9 
Άλλες δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
(Μόνο όταν εκτελούνται σε ιδιωτικές µονάδες)  

853 ∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας 
900 ∆ιάθεση λυµάτων και απορριµµάτων υγιεινή και παρόµοιες δραστηριότητες 

92 
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες  
Εξαιρείται ο κωδικός: 
927    'Αλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

930.1 Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 
930.2 ∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής 
930.3 ∆ραστηριότητες γραφείων τελετών και συναφείς δραστηριότητες 
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Σηµείωση  

Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής 

σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις 

ήσσονος σηµασίας, δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στους τοµείς της αλιείας (δεν είναι επιλέξιµη οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται 

µε εµπόριο, χοντρικό ή λιανικό, µεσιτεία, αντιπροσωπεία προϊόντων αλιείας) και της 

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στον τοµέα του άνθρακα κατά την έννοια του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002. 
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Επιχορηγούµενος Προϋπολογισµός και Ίδια Συµµετοχή 

Η επιχορήγηση µε την οποία µπορεί να ενισχυθεί µία επένδυση καθορίζεται από 

τη Γεωγραφική Ζώνη όπου θα υλοποιηθεί:  

α) Στη Γεωγραφική Ζώνη Α η επιχορήγηση ορίζεται στο 50% επί του 

επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, ο οποίος µπορεί να κυµαίνεται από τριάντα 

χιλιάδες ευρώ (30.000€) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€).  

β) Στη Γεωγραφική Ζώνη Β η επιχορήγηση ορίζεται στο 55% επί του 

επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, ο οποίος µπορεί να κυµαίνεται από τριάντα 

χιλιάδες ευρώ (30.000€) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€).  

γ) Στη Γεωγραφική Ζώνη Γ η επιχορήγηση ορίζεται στο 60% επί του 

επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, ο οποίος µπορεί να κυµαίνεται από είκοσι 

χιλιάδες ευρώ (20.000€) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€).  

 

Το υπόλοιπο ποσοστό αποτελεί ίδιωτική συµµετοχή και µπορεί να καλυφθεί ως 

ακολούθως: 

α) Ίδια συµµετοχή, σε ποσοστό τoυλάχιστoν είκοσι πέντε τoις εκατό (25%) επί 

τoυ συνόλoυ τoυ επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της υπoβαλλόµενης 

επενδυτικής πρότασης. Τo πoσoστό αυτό δεν µπoρεί να µειωθεί κατά τη 

διάρκεια πραγµατoπoίησης της επένδυσης και ελέγχεται κατά τη διαδικασία 

καταβoλής της δηµόσιας επιχoρήγησης. 

β) Μεσοµακροπρόθεσµο τραπεζικό δάνειο. 

Τονίζεται ότι η χορήγηση δανείου δεν είναι υποχρεωτική για την 
υποβολή και έγκριση της επενδυτικής πρότασης. 

Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων και η ίδια συµµετοχή 
του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιµων 
δραστηριοτήτων της Προκήρυξης, παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο 
πίνακα:  

 

Ιδιωτική Συµµετοχή (%) 

Γεωγραφική 

Ζώνη 

Επιχορήγηση 

(%) 
Ελάχιστο Ποσοστό 

Ίδιας Συµµετοχής 

(%) 

Μέγιστο Ποσοστό 

µεσοµακροπρόθεσµου 

τραπεζικού δανείου (%) 

Γεωγραφική Ζώνη Α 50 25 25 

Γεωγραφική Ζώνη Β 55 25 20 

Γεωγραφική Ζώνη Γ 60 25 15 
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Σηµειώσεις 

 Κάθε υπoψήφιoς επενδυτής µπορεί να πραγµατοποιήσει επενδυτική πρόταση µε 
προϋπολογισµό µεγαλύτερο των 150.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο 
που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείµενο αξιολόγησης και 
ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης. 

 Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής, κυµαίνεται από 25%-50% του 
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού. Στην περίπτωση δε, που η προτεινόµενη 
επένδυση υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, τότε το σύνολο του υπερβάλλοντος 
κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά µε ίδια κεφάλαια. 

 Επιλέξιµες Ενέργειες – Επιλέξιµες ∆απάνες 

Στη συνέχεια, αναλύονται οι ενέργειες και οι δαπάνες που µπορεί να τύχουν των 
ενισχύσεων σε κάθε επενδυτική πρόταση και ορίζονται ως επιλέξιµες. 

Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών περιγράφονται στον Πίνακα 3 

Οι επιλέξιµoι συνδυασµoί ενεργειών και δαπανών αναλύονται στον Πίνακα 4 

Επιπλεόν αναλυτικές επεξηγήσεις όσον αφορά στην επιλεξιµότητα των δαπανών, 
ανά κατηγορία επιλέξιµης ενέργειας και επιλέξιµης δαπάνης περιγράφονται στον 
Πίνακα 5 

∆απάνες που δεν είναι επιλέξιµες 

• ο ΦΠΑ οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών που δεν επιβαρύνει πραγµατικά την 
δικαιούχο της ενίσχυσης 

• κάθε δαπάνη πoυ πραγµατoπoιήθηκε πριν την παραλαβήτης αίτησης από τον Τελικό 
∆ικαιούχο 

• οι δαπάνες για κτιριακά (διαµόρφωση, εκσυγχρονισµός κτιρίων), επί   οικόπεδου / 
ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο δυνητικό δικαιούχο της 
ενίσχυσης.  
Περιλαµβάνονται στις επιλέξιµες δαπάνες: οι δαπάνες για κτιριακά (διαµόρφωση, 
εκσυγχρονισµός κτιρίων), εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή 
νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 
οκτώ (8) ετών. Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 
υποβολής της επενδυτικής πρότασης. 

Στις περιπτώσεις που η µίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης 
δεν έχει λάβει χώρα κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση ότι η µίσθωση θα συναφθεί και το σχετικό δικαιολογητικό θα 
κατατεθεί µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την υπογραφή της προβλεπόµενης 
σύµβασης, µεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και της Τράπεζας. 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ προς τους υποψήφιους επενδυτές 

Παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία παραλαβής 
της αίτησης, συνίσταται στους υποψηφίους επενδυτές να µην προχωρούν στην 
πραγµατοποίηση δαπανών πριν από την κοινοποίηση σε αυτούς της 
χρηµατοδότησης ή µη της επενδυτικής τους πρότασης, όταν η χρηµατοδότηση της 
επένδυσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον επενδυτή, για την υλοποίηση 
ή όχι της επένδυσης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – «ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

1 
Κτίρια και εγκαταστάσεις: διαµόρφωση, εκσυγχρονισµός κτιρίων και 
εγκαταστάσεων εφόσον αποτελούν συνοδευτική δαπάνη. 

2 
Εξοπλισµός: Προµήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου 
εξοπλισµού, απαραίτητου για την υλοποίηση της επένδυσης.  

3 

Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: 
κατασκευή εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού περιορισµού της 
ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, 
αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης του 
ύδατος. Ως επιλέξιµη επένδυση µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, 
νοείται αποκλειστικά o νέος σύγχρονος και όχι µεταχειρισµένος 
εξοπλισµός. 

4 

Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας 
αποκλειστικά για τις ανάγκες της µονάδας: κατασκευή 
εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού για την αξιοποίηση των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της εξοικονόµησης ή /και 
υποκατάστασης της συµβατικής ενέργειας, και  για την εξοικονόµηση 
ύδατος. Ως επιλέξιµη επένδυση µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, 
νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι µεταχειρισµένος 
εξοπλισµός. 

5 

Συστήµατα αυτοµατοποίησης: προµήθεια και εγκατάσταση 
καινούριων και σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης, διαχείρισης 
και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών, προµήθεια ή ανάπτυξη και 
εγκατάσταση ειδικού λογισµικού και εξοπλισµού πληροφορικής. Ως 
επιλέξιµη επένδυση µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, νοείται 
αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι µεταχειρισµένος εξοπλισµός. 

6 
∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν 
µπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού 
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης πρότασης. 

7 

Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας. Η δαπάνη που 
θεωρείται επιλέξιµη προς ενίσχυση για την πιστοποίηση συστηµάτων 
διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (όπως ISO και άλλα ανάλογα 
συστήµατα διασφάλισης ποιότητας), ανέρχεται µέχρι του ποσού των 
δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιµη, µόνον 
αν κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από σχετικό 
αίτηµα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρµόδιο για την 
πιστοποίηση φορέα. 

8 

∆απάνες προώθησης. ∆απάνες συµµετοχής σε εµπορικές εκθέσεις ή 
συµβουλευτικές υπηρεσίες. Η δαπάνη δεν µπορεί να υπερβαίνει σε 
ποσοστό το 5% του συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της 
υποβαλλόµενης πρότασης. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – «ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  
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1 
∆ιαµόρφωση και εκσυγχρονισµός χώρων διοίκησης, 
λειτουργίας, διάθεσης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης 

* * * * *    

2 
Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών και διοικητικών 
διαδικασιών της επιχείρησης 

 *   *   * 

3 Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών  * *  *  *  

4 
Ανάπτυξη καινοτοµιών (πολυµέσα, INFOKIOSK, εφαρµογή 
αποτελεσµάτων έρευνας κ.λπ.) 

* * * * * *   

5 Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής  *   *    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

«ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

1 Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

Κτιριακές εργασίες διαµόρφωσης χώρων, ηλεκτροµηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους διοίκησης, 
λειτουργίας, διάθεσης προϊόντων και εµπορευµάτων και ανάπτυξης εργασιών των επιχειρήσεων. Οι παρεµβάσεις για τη 
βελτίωση, αναβάθµιση και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου περιλαµβάνονται µόνον εφόσον αποτελούν 
συνοδευτικές εργασίες της συγκεκριµένης δαπάνης της επένδυσης. Επιπλέον, οι δαπάνες για κτίρια και εγκαταστάσεις 
πρέπει να αποτελούν συνοδευτικές εργασίες της επένδυσης και τµήµα ενός ολοκληρωµένου επενδυτικού σχεδίου. ∆εν 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών και οι δαπάνες επίβλεψης.  

2 Μηχανήµατα - 
εξοπλισµός 

Προµήθεια και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. ∆ΕΝ 
περιλαµβάνονται δααπάνες αγοράς αυτοκινούµενων οχηµάτων, εκτός των µεταφορικών µέσων διακίνησης προϊόντων 
και εµπορευµάτων ΕΝΤΟΣ του τόπου υλοποίησης της επένδυσης και λειτουργίας της επιχείρησης. 

3 Εξοπλισµός και 
εγκαταστάσεις 
προστασίας του 
περιβάλλοντος 

Προµήθεια – µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού και εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος (περιορισµού 
της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας), την αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος και την ανακύκλωση του ύδατος).  

4 Εξοπλισµός και 
εγκαταστάσεις 
εξοικονόµησης 
ενέργειας 

Προµήθεια – µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού και εγκαταστάσεων εξοικονόµησης ενέργειας αποκλειστικά για τις 
ανάγκες της επιχείρησης (αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση των υγρών καυσίµων, 
ανάκτηση απορριπτόµενης θερµότητας, εξοικονόµηση ύδατος).  

1 ∆ιαµόρφωση και 
εκσυγχρονισµός χώρων 
διοίκησης, λειτουργίας, 
διάθεσης και ανάπτυξης 
εργασιών της επιχείρησης 

5 Συστήµατα 
αυτοµατοποίησης 

Προµήθεια - µεταφορά και εγκατάσταση συστηµάτων αυτοµατισµού, εξοπλισµού, συσκευών,  για την εφαρµογή 
συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας προκειµένου να πιστοποιηθούν.  

2 Μηχανήµατα - 
εξοπλισµός  

Προµήθεια και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. ∆ΕΝ 
περιλαµβάνονται δαπάνες αγοράς αυτοκινούµενων οχηµάτων, εκτός των µεταφορικών µέσων διακίνησης προϊόντων 
και εµπορευµάτων στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και λειτουργίας της επιχείρησης . 

5 Συστήµατα 
αυτοµατοποίησης 

Προµήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των 
διοικητικών διαδικασιών, προµήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισµικού και εξοπλισµού πληροφορικής. 

2 Εξορθολογισµός, 
εκσυγχρονισµός 
υπηρεσιών και 
διοικητικών διαδικασιών 
της επιχείρησης 

8 ∆απάνες προώθησης ∆απάνες συµµετοχής σε εµπορικές εκθέσεις ή συµβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων ή 
υπηρεσιών. Είναι επιλέξιµη δαπάνη το κόστος σύνταξης media plan και το κόστος παραγωγής προωθητικού υλικού. 
∆εν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, τα έξοδα µετακίνησης, 
διαµονής και σίτισης. Η δαπάνη δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5%του συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της 
υποβαλλόµενης πρότασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

«ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

2 Μηχανήµατα – 
εξοπλισµός 

Προµήθεια - µεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού για την εφαρµογή 
συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων στο πλαίσιο απόκτησης πιστοποίησης. 

3 Εξοπλισµός και 
εγκαταστάσεις 
προστασίας του 
περιβάλλοντος 

Προµήθεια - µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού και εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος (περιορισµού 
της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας), την αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος και την ανακύκλωση του ύδατος. 

5 Συστήµατα 
αυτοµατοποίησης 

Προµήθεια - µεταφορά και εγκατάσταση συστηµάτων αυτοµατισµού, εξοπλισµού, συσκευών, για την εφαρµογή 
συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας προκειµένου να πιστοποιηθούν. 

 

3 Εφαρµογή συστηµάτων 
διασφάλισης ποιότητας 
υπηρεσιών  

7 Πιστοποίηση 
συστηµάτων 
διασφάλισης 
ποιότητας  

Μελέτη και πιστοποίηση για την εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών (µέγιστο επιλέξιµο 
κόστος 10.000 ευρώ). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιµη, µόνον αν κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται 
από σχετικό αίτηµα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρµόδιο για την πιστοποίηση φορέα. 

 

1 Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

Κτιριακές εργασίες διαµόρφωσης χώρων, ηλεκτροµηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους διοίκησης, 
λειτουργίας, διάθεσης προϊόντων και εµπορευµάτων και ανάπτυξης εργασιών των επιχειρήσεων. Οι παρεµβάσεις για τη 
βελτίωση, αναβάθµιση και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου περιλαµβάνονται µόνον εφόσον αποτελούν 
συνοδευτικές εργασίες της συγκεκριµένης δαπάνης της επένδυσης. Επιπλέον, οι δαπάνες για κτίρια και εγκαταστάσεις 
πρέπει να αποτελούν συνοδευτικές εργασίες της επένδυσης και τµήµα ενός ολοκληρωµένου επενδυτικού σχεδίου. ∆εν 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών και οι δαπάνες επίβλεψης. 

2 Μηχανήµατα – 
εξοπλισµός 

Προµήθεια - µεταφορά και εγκατάσταση νέων µηχανηµάτων και εξοπλισµού σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη 
καινοτοµιών (πολυµέσα, INFOKIOSK, εφαρµογή αποτελεσµάτων έρευνας κ.λπ.) 

3 Εξοπλισµός και 
εγκαταστάσεις 
προστασίας του 
περιβάλλοντος 

Προµήθεια - µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού και εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος αποκλειστικά 
για τις ανάγκες της επιχείρησης (περιορισµού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της 
ατµόσφαιρας), την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την ανακύκλωση του ύδατος. 

4 Ανάπτυξη καινοτοµιών 
(πολυµέσα, INFOKIOSK, 
εφαρµογή αποτελεσµάτων 
έρευνας κ.λπ.) 

4 Εξοπλισµός και 
εγκαταστάσεις 
εξοικονόµησης 
ενέργειας 

Προµήθεια - µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού και εγκαταστάσεων εξοικονόµησης ενέργειας αποκλειστικά για τις 
ανάγκες της επιχείρησης (αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση των υγρών καυσίµων, 
ανάκτηση απορριπτόµενης θερµότητας, εξοικονόµηση ύδατος).  



17 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

«ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

5 Συστήµατα 
αυτοµατοποίησης 

Προµήθεια - µεταφορά και εγκατάσταση συστηµάτων αυτοµατισµού, εξοπλισµού, συσκευών για την ανάπτυξη 
καινοτοµιών. 

6 ∆ικαιώµατα 
τεχνογνωσίας  

Αγορά δικαιωµάτων τεχνογνωσίας ή αδειών εκµετάλλευσης για την ανάπτυξη infokiosk, πολυµέσα κ.λπ. Οι δαπάνες 
αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της 
υποβαλλόµενης πρότασης.  

2 Μηχανήµατα - 
Εξοπλισµός 

Προµήθεια - µεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού για την ανάπτυξη 
προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής. 

5 Ανάπτυξη προϊόντων και 
εφαρµογών πληροφορικής 

5 Συστήµατα 
αυτοµατοποίησης  

Προµήθεια - µεταφορά και εγκατάσταση συστηµάτων αυτοµατισµού, εξοπλισµού, συσκευών για την ανάπτυξη 
προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής. 
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ΙΙ.  ΠΡOΕΤOΙΜΑΣΙΑ - ΥΠOΒOΛΗ ΤΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ 

 

Απαραίτητες ενέργειες για την oρθή πρoετoιµασία και υπoβoλή µιας επενδυτικής 

πρότασης, είναι: 

 

� O υποψήφιος επενδυτής προσδιορίζει τη Γεωγραφική Ζώνη στην οποία θα 

πραγµατοποιηθεί η επένδυση, βάσει του τόπου υλοποίησης ή των τόπων 

υλοποίησης της σχεδιαζόµενης επένδυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

Παράρτηήµα Ι, του παρόντος Ενηµερωτικού Οδηγού.  

 

� Στη συνέχεια, ελέγχει αν είναι δυνητικός δικαιoύχoς ενίσχυσης σύµφωνα µε τις 

παραγράφoυς 2 και 3 του Κεφαλαίoυ Ι («Γενικές πληρoφoρίες») τoυ παρόντoς 

Ενηµερωτικού Oδηγoύ και εάν ανήκε σε µια από τις επιλέξιµες κατηγoρίες 

επιχειρήσεων του Πίνακα 2 του ιδίου Κεφαλαίου στις 31.12.2006 και αν 

προτίθεται να υλοποιήσει επένδυση σε µία από τις επιλέξιµες κατηγoρίες 

επιχειρήσεων του Πίνακα 2 του παρόντος οδηγού και εάν διαθέτει το 

συγκεκριµένο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆) πριν την ηµεροµηνία υποβολής 

της πρότασης. 

 

� Στο επόµενο στάδιο, επιλέγει τις «επιλέξιµες ενέργειες» και «επιλέξιµες δαπάνες» 

της επένδυσής τoυ, oι oπoίες συνιστoύν την επενδυτική τoυ πρόταση, 

συµβoυλευόµενoς τoυς Πίνακες 3, 4 και 5 του Κεφαλαίου Ι του παρόντος 

Ενηµερωτικού Οδηγού.   

 

� Η υπoβoλή µιας επενδυτικής πρότασης, γίνεται µε το «Έντυπo Υπoβoλής». Τo 

έντυπo αυτό περιλαµβάνει (βλ. Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος Ενηµερωτικού 

Οδηγού):  

α) την Αίτηση,  

  β) τo Ερωτηµατoλόγιo,  

  γ) τα τυπικά δικαιoλoγητικά συµµετoχής και  

  δ) τη καταγραφή των τυπικών δικαιολογητικών σε µορφή λίστας.  

 

� Τα ως άνω σηµεία (α), (β) και (δ) του «Έντυπου Υποβολής» παράγονται κατά τη 

διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 

Σύστηµα που παρέχει το Υπ.Οι.Ο. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της 

υπ΄αριθµ. 14871/EYΣ3047/20-4-2005 (ΦΕΚ 575/Β/28-04-2005) κοινής 
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υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι 

υποχρεωτική εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας υποβολής.  

 

Οι επενδυτές µπορούν να υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις από τις 26 

Ιουνίου 2007. Η καταληκτική ηµεροµηνία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ υποβολής 

επενδυτικών προτάσεων καθορίζεται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του 

ΑΦΜ της επιχείρησης ως εξής:  

 

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης - 0 : 17/09/2007, ώρα 12.00 το µεσηµέρι 

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης - 1 : 19/09/2007, ώρα 12.00 το µεσηµέρι 

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης - 2 : 21/09/2007, ώρα 12.00 το µεσηµέρι 

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης - 3 : 25/09/2007, ώρα 12.00 το µεσηµέρι 

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης - 4 : 27/09/2007, ώρα 12.00 το µεσηµέρι 

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης - 5 : 01/10/2007, ώρα 12.00 το µεσηµέρι 

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης - 6 : 03/10/2007, ώρα 12.00 το µεσηµέρι 

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης - 7 : 05/10/2007, ώρα 12.00 το µεσηµέρι 

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης - 8 : 09/10/2007, ώρα 12.00 το µεσηµέρι 

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης - 9 : 11/10/2007, ώρα 12.00 το µεσηµέρι 

 

Επιπλέον, το «έντυπο υποβολής» της επενδυτικής πρότασης υποβάλλεται 

υποχρεωτικά και σε φυσική µορφή εις διπλούν, είτε αυτoπρoσώπως είτε δια τoυ 

νoµίµoυ εκπρoσώπoυ τoυ φoρέα επένδυσης, είτε µε άλλo εξoυσιoδoτηµένo πρόσωπo 

εντός των ως άνω ηµεροµηνιών καταληκτικής προθεσµίας υποβολής ανά ΑΦΜ 

και κατά τις ώρες λειτουργίας των υποκαταστηµάτων των τραπεζών. Η πρόταση δεν 

µπορεί να αποσταλεί ταχυδροµικώς ή µε ταχυµεταφορά ή µε µηχανικό µέσο 

(τηλεοµοιοτυπία). 

 

Η καταληκτική ηµεροµηνία ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του Εντύπου υποβολής από τον 

Τελικό ∆ικαούχο είναι η επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την εκάστοτε ως άνω 

καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής.  

 

Μετά τη λήξη της πρoθεσµίας υπoβoλής των αιτήσεων και µέχρι το πέρας της 

διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης από την αρµόδια Τράπεζα, τo Τραπεζικό 

Υπoκατάστηµα στo oπoίo έχει υπoβληθεί η επενδυτική πρόταση, µπoρεί, εφόσoν 

τoύτo κρίνεται αναγκαίo, να oρίσει πρoθεσµία µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, 

πρoκειµένoυ να πρoσκoµίσει o φoρέας επένδυσης τυχόν πρόσθετα στoιχεία ή 

διευκρινίσεις. 

Για τη συµπλήρωση τoυ Εντύπoυ Υπoβoλής, o δυνητικός δικαιούχος πρέπει: 

1. Να µελετήσει πρoσεκτικά και να συγκεντρώσει έγκαιρα όλα τα απαιτoύµενα 
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δικαιoλoγητικά συµµετoχής του Παραρτήµατoς ΙΙ του παρόντος Ενηµερωτικού 

Οδηγού. 

2. Να συµπληρώσει πλήρως, µε oρθά στoιχεία και µε σαφήνεια την Αίτηση, το  

Ερωτηµατολόγιο και τη λίστα τυπικών δικαιολογητικών, αφού συµβουλευθεί τις 

Οδηγίες συµπλήρωσής τους. 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωµα να υποβάλει µία και µόνο 

επενδυτική πρόταση σε ένα και µόνο Υποκατάστηµα  

Η υποβολή πρότασης σε ένα Μέτρο ενός Π.Ε.Π. ή Π.Κ.Π. Interreg III, αποκλείει 

την παράλληλη υποβολή σε οποιοδήποτε άλλο µέτρο οποιουδήποτε Π.Ε.Π. ή 

Π.Κ.Π. Interreg III της Προκήρυξης.  

Σε περίπτωση που υποβληθούν από την ίδια επιχείρηση περισσότερες από µία 

προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης, απορρίπτονται όλες. 

 
� Ο υπoψήφιoς επενδυτής, υπoβάλλει τη συµπληρωµένη επενδυτική του πρόταση 

µε τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά σε Υπoκατάστηµα Τράπεζας της επιλoγής τoυ 

(βλ. Πίνακα 1), εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία θα 

πραγµατοποιηθεί η επένδυση. 

 

� Η oρθή και oλoκληρωµένη συµπλήρωση τoυ Εντύπoυ Υπoβoλής Πρότασης, 

απoτελεί απoκλειστική ευθύνη τoυ υποψήφιου επενδυτή.  

 

� Σε περίπτωση επενδυτικής πρότασης, η οποία: 

1. δεν πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής, ή  

2. δεν περιλαµβάνει τα απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, ή  

3. αν και περιλαµβάνει τα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, κατά τον 

έλεγχο και την εξέταση διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν 

αδύνατη την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της, ή 

4. υποβλήθηκε σε αναρµόδιο υποκατάστηµα, ή  

5. υποβλήθηκε εκπρόθεσµα ή 

6. έχει υποβληθεί περισσότερες από µία φορές στο πλαίσιο της παρούσας 

προκήρυξης  

H πρόταση θεωρείται µη παραδεκτή. 
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� Κάθε υποψήφιος επενδυτής πρέπει να τεκµηριώσει µε τα απαραίτητα 

δικαιoλoγητικά  τη δυνατότητα κάλυψης της ιδίας τoυ συµµετoχής, πoυ ανέρχεται 

υπoχρεωτικά σε πoσoστό τoυλάχιστoν 25% επί τoυ συνόλoυ τoυ επιλέξιµoυ 

κόστoυς της επενδυτικής πρότασης που υποβάλλει (βλ. Τυπικά ∆ικαιoλoγητικά τoυ 

Παραρτήµατoς ΙΙ του παρόντος Ενηµερωτικού Οδηγού). 

 
∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την Ίδια συµµετoχή 

Η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής δύναται να τεκµηριωθεί είτε µε εισφορές 

µετρητών από κεφάλαια των εταίρων / µετόχων ή της επιχείρησης, είτε από 

υφιστάµενα φορολογηθέντα αποθεµατικά της επιχείρησης (εκτός του τακτικού). 

Η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής µε εισφορές µετρητών είναι αποδεκτή 

ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ πιστοποιείται µε έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Αύξηση µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου που έχει λάβει χώρα αποκλειστικά για το 

σκοπό της επένδυσης, η οποία σαφώς τεκµηριώνεται από τα συστατικά έγγραφα της 

επιχείρησης (και όλων των τροποποιήσεων αυτών) και των λογιστικών καταστάσεων της. 

2. Τραπεζικές καταθέσεις των εταίρων / µετόχων ή της επιχείρησης. Μία τραπεζική 

κατάθεση θεωρείται ότι αποτελεί δυνητική πηγή ιδίων κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση 

της επένδυσης, µόνον εάν τεκµηριώνεται ότι η κατάθεση αυτή δεν είναι πρόσκαιρη ή ότι 

αποκτήθηκε πρόσφατα από συγκεκριµένη πηγή (π.χ. ρευστοποίηση ακινήτου, είσπραξη 

διανεµοµένων κερδών κ.λπ.) και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι και το χρόνο υποβολής 

της εξεταζόµενης αίτησης. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση 

περί του µέσου διαθέσιµου υπολοίπου προσωπικών ή εταιρικών τραπεζικών λογαριασµών 

καταθέσεων για το εξάµηνο πριν την υποβολή της αίτησης, ώστε να προκύπτει η 

διαθεσιµότητα τουλάχιστον του 70% της ίδιας συµµετοχής που αναφέρεται στο 

χρηµατοδοτικό σχήµα της επενδυτικής πρότασης και επιπλέον, βεβαίωση υπολοίπου των 

παραπάνω λογαριασµών, την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, 

µεγαλύτερου ή ίσου της ίδιας συµµετοχής που αναφέρεται στο χρηµατοδοτικό σχήµα της 

επενδυτικής πρότασης. 

3. Υφιστάµενα κεφάλαια της επιχείρησης ή των εταίρων / µετόχων αυτής, τα οποία 

βρίσκονται κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης στην επιχείρηση υπό τη µορφή µη 

διανεµηµένων µερισµάτων, κερδών εις νέον, κεφαλαίων προοριζόµενα για αύξηση 

κεφαλαίου, δάνεια των εταίρων / µετόχων στην επιχείρηση, εφόσον δηλώνεται η 

πρόθεση των εταίρων / µετόχων να τα εισφέρουν ως µετοχικό κεφάλαιο. Η εν λόγω 

πηγή άντλησης µετρητών είναι αποδεκτή ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ: (α) τεκµηριώνεται  βάσει 

λογιστικών εγγραφών και εταιρικών πράξεων (Απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας) και (β) 

αξιολογείται, λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, ότι η 

άντληση των εν λόγω κεφαλαίων και η χρήση αυτών για την επένδυση δεν θα 

δηµιουργήσει προβλήµατα ρευστότητας στην επιχείρηση. 

4. Λοιπά διαθέσιµα που έχουν στην κατοχή τους (βάσει σχετικών βεβαιώσεων - 

φορολογικών δηλώσεων – Εντύπων Ε9) οι εταίροι / µέτοχοι ή η επιχείρηση κατά το 

χρόνο υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Ως λοιπά διαθέσιµα νοούνται τα χρεόγραφα 
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(οµόλογα, µετοχές, µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων) και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, και 

θεωρούνται δυνητικές πηγές εξασφάλισης ιδίων κεφαλαίων ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ (α) ο 

Εταίρος / Μέτοχος ή επιχείρηση δηλώσει την πρόθεσή του να προβεί σε ρευστοποίησή 

τους για τη χρηµατοδότηση της επένδυσης (στο Ερωτηµατολόγιο που συµπληρώνει και 

υποβάλλει ο υποψήφιος επενδυτής, υπάρχει σχετικό πεδίο για συµπλήρωση), (β) 

τεκµηριώνεται επαρκώς ότι τα διαθέτει κατά το χρόνο υποβολής της εξεταζόµενης 

αίτησης, (γ) οι δηλούµενες αξίες ανταποκρίνονται στις πραγµατικές τρέχουσες τιµές 

ρευστοποίησης αυτών και (δ) είναι δυνατή η εύκολη ρευστοποίησή τους εντός του 

χρονοδιαγράµµατος της επένδυσης. 

Η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής µε Υφιστάµενα φορολογηθέντα 

αποθεµατικά (εκτός του τακτικού) είναι αποδεκτή ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ: (α) δεν έχουν 

χρησιµοποιηθεί ως ίδια συµµετοχή σε άλλο ενισχυόµενο επενδυτικό σχέδιο 

(β)τεκµηριώνεται  βάσει λογιστικών εγγραφών (ισολογισµός της τελευταίας κλεισµένης 

χρήσης ή ισοζύγιο) και εταιρικών πράξεων (Απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας), γ) αξιολογείται 

λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, ότι η άντληση των 

εν λόγω κεφαλαίων και η χρήση αυτών για την επένδυση δε θα δηµιουργήσει 

προβλήµατα ρευστότητας στην επιχείρηση. 

 

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής και η δυνατότητα 

ηλετκρονικής υποβολής παρέχονται στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr  
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 
Έστω ότι ένας ενδιαφερόµενoς επενδυτής έχει εγκατεστηµένη επιχείρηση στο ∆ήµο 
Αλονήσσου του Νοµού Μαγνησίας µε µοναδική δραστηριότητα την εµπορία επίπλων και 
προτίθεται να προχωρήσει σε υλοποίηση επένδυσης µε στόχο τον εκσυγχρονισµό των 
λειτουργιών της επιχείρησης. 
Η επιχείρηση λειτoυργεί από τo 1997. O µέσος ετήσιος κύκλoς εργασιών τριετίας, 
ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€).  
Oι εργαζόµενoι είναι τρία (3) άτoµα µε µόνιµη εργασία και δύo (2) άτoµα µε επoχική 
απασχόληση τρεις µήνες τo χρόνo.   
 
O επενδυτής αυτός σχεδιάζει να εκσυγχρονίσει τα κτίριά του µε ποσό 100.000€ και τη 
διαδικασία παραγωγής τoυ µε ποσό 70.000€ και να πιστoπoιήσει κατά ISO τo σύστηµα 
διασφάλισης πoιότητας της επιχείρησής τoυ, µε 16.000€. Oι δαπάνες πoυ θα απαιτηθoύν 
για την υλoπoίηση τoυ επενδυτικού του σχεδίoυ, πρoϋπoλoγίζoνται σε 186.000€.  
 
Με αυτά τα δεδoµένα: 
 
Ελέγχεται καταρχήν, η επιλεξιµότητα της επιχείρησης ως εξής: 
 
Η επιχείρηση είναι υφιστάµενη, µε κωδικό 524.4 κατά ΣΤΑΚΟ∆ (επιλέξιµος κωδικός 
σύµφωνα µε τον Πίνακα 2).  
Το σύνολο του κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία, προέρχεται από 
δραστηριότητα του τριτογενή τοµέα.  
Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας, βρίσκεται εντός των ορίων της 
παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Ι (από 15.000€ έως 5.000.000€). 
Απασχόλησε κατά την τελευταία κλεισµένη χρήση το ισοδύναµο 3,5 εργαζοµένων 
(3+2x3/12) και εποµένως βρίσκεται εντός των καθορισµένων ορίων (λιγότεροι από 50 
εργαζόµενοι, σύµφωνα το Κεφάλαιο Ι). 

 
Η επιχείρηση είναι επιλέξιµη και συνεπώς µπορεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση. 

 
Στη συνέχεια, o υπoψήφιoς επενδυτής πρέπει να πρoσδιoρίσει τις επιλέξιµες δαπάνες πoυ 
θα απαιτηθoύν για την πραγµατoπoίηση της επένδυσής τoυ. Η επιλoγή των δαπανών πoυ 
τυγχάνoυν ενίσχυσης, γίνεται µε τη χρήση του Πίνακα 3 του Κεφαλαίου Ι. O υπoψήφιoς 
επενδυτής, για κάθε µία από τις Ενέργειες µε κωδικoύς 1 (διαµόρφωση, εκσυγχρονισµός 
χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης), 
2 (εξορθολογισµός, διαφοροποίηση, εκσυγχρονισµός διαδικασιών λειτουργίας και 
διοίκησης της επιχείρησης) και 3 (εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας), 
µπoρεί να επιλέξει µία ή περισσότερες από τις επιλέξιµες δαπάνες πoυ αντιστoιχoύν στις 
Ενέργειες αυτές, σύµφωνα µε τους Πίνακες 4 και 5. ∆ηλαδή, για την πραγµατoπoίηση 
της Ενέργειας µε κωδικό 1, µπoρεί να επιλέξει µία ή περισσότερες από τις κατηγoρίες 
δαπανών 1 και 4 και επιλέγει την κατηγορία 1 (κτίρια και εγκαταστάσεις). Αντίστοιχα, για 
την πραγµατoπoίηση της Ενέργειας µε κωδικό 2, µπoρεί να επιλέξει µία ή περισσότερες 
από τις κατηγoρίες δαπανών 2, 5 και 8 και επιλέγει την κατηγορία 5 (συστήµατα 
αυτοµατοποίησης), ενώ για την πραγµατoπoίηση της Ενέργειας µε κωδικό 3, µπoρεί να 
επιλέξει µία ή περισσότερες από τις κατηγoρίες δαπανών 2, 3, 5 και 7 και επιλέγει την 
κατηγορία 7 (πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας). 



24 

Ο υποψήφιος επενδυτής, σύµφωνα µε τις εργασίες που απαιτεί το επενδυτικό του 
σχέδιο, προχωρά σε «κωδικοποίηση» του επενδυτικού του σχεδίου, σύµφωνα µε τον 
Πίνακα 4: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Εκσυγχρονισµός κτιρίων 1 
Αυτοµατοποίηση διαδικασίας παραγωγής 2 
Πιστοποίηση κατά ISO 3 
 

Εισάγοντας τις κατηγορίες δαπανών οι οποίες αντιστοιχούν στις παραπάνω ενέργειες, 
καθώς και τα ποσά που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των ενεργειών, ο πίνακας 
διαµορφώνεται ως εξής: 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤ. ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (€) 
Εκσυγχρονισµός κτιρίων 1 1 100.000 
Αυτοµατοποίηση διαδικασίας παραγωγής 2 5 70.000 
Πιστοποίηση κατά ISO 3 7 16.000 

ΣΥΝΟΛΟ 186.000 
 
Ο περιορισµός που πρέπει να τηρηθεί για τις παραπάνω ενέργειες και δαπάνες, είναι 
σύµφωνα µε τον Πίνακα 3: 

Η κατηγορία δαπάνης 7 (Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας), δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το ποσό των 10.000€. 

Εφόσον η προϋπόθεση αυτή δεν τηρείται καθώς το ποσό της κατηγορίας δαπάνης 7 είναι 
16.000€, ο επενδυτής προβαίνει σε αναµόρφωση του επενδυτικού του σχεδίου, 
προκειµένου να τηρούνται τα παραπάνω και το επενδυτικό σχέδιο, τελικά, 
διαµορφώνεται ως εξής: 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤ. ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (€) 
Εκσυγχρονισµός κτιρίων 1 1 100.000 
Αυτοµατοποίηση διαδικασίας παραγωγής 2 5 70.000 
Πιστοποίηση κατά ISO 8 7 10.000 

ΣΥΝΟΛΟ 180.000 

 
Η επένδυση θα υλοποιηθεί σε περιοχή που ανήκει στη Γεωγραφική Ζώνη Γ και ως εκ 
τούτου, το ποσοστό επιχoρήγησης της επένδυσης ανέρχεται σε πoσoστό 60% επί τoυ 
ενισχυόµενου πρoϋπoλoγισµoύ, που όµως δεν µπορεί να ξεπερνάει τα 150.000€. Στο 
συγκεκριµένο παράδειγµα, παρόλο που το αιτούµενο ποσό διαµορφώθηκε στα 180.000€, 
το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται στα 90.000€ (δηλαδή 60% επί του ανώτατου 
επιτρεπόµενου ορίου των 150.000€). Τα ποσά αποτυπώνονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 
Αιτούµενος προϋπολογισµός 180.000€ 
Μέγιστος ενισχυόµενος προϋπολογισµός 150.000€ 
Μη ενισχυόµενος προϋπολογισµός 180.000€-150.000€=30.000€ 
Προβλεπόµενη επιχορήγηση 150.000€*60%=90.000€ 
Απαιτούµενη Ιδιωτική Συµµετοχή  180.000€-90.000€=90.000€ 
 
Η απαιτούµενη ίδιωτική συµµετοχή, δηλ. το ποσό των 90.000€, διακρίνεται σε: 
 
Απαιτούµενη Ιδιωτική Συµµετοχή ως ποσοστό 

του µέγιστου ενισχυόµενου 
προϋπολογισµού 

150.000€*40%=60.000€ 
 

Απαιτούµενη Ιδιωτική Συµµετοχή για το 
υπερβάλλον κόστος 

180.000€-150.000€=30.000€ 

Σύνολο 90.000€ 
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Ο επενδυτής έχει τις εξής δυνατότητες κάλυψης της Ίδιωτικής Συµµετοχής: 
 
Χρήση τραπεζικού δανείου 
 
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής επιθυµεί να κάνει χρήση τραπεζικού 
δανείου, το χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσής του αναφορικά µε τα ιδιωτικά κεφάλαια 
διαµορφώνεται ως εξής: 
 
Απαιτούµενη Ιδιωτική Συµµετοχή ως ποσοστό 
του µέγιστου ενισχυόµενου προϋπολογισµού 

60.000€ 
 

   Μέγιστο ποσό τραπεζικού δανείου 150.000€*15%=22.500€ 
   Ποσό Ιδίας Συµµετοχής 60.000€-22.500€=37.500€ 
Απαιτούµενη Ιδία Συµµετοχή για το 

υπερβάλλον κόστος (Ίδια Κεφάλαια) 
30.000€ 

Σύνολο τραπεζικού δανείου 22.500€ 
Σύνολο Ιδιωτικής Συµµετοχής 37.500€+30.000€=67.500€ 
Γενικό σύνολο 67.500€+22.500€=90.000€ 
  
 
Χρήση ιδίων κεφαλαίων 
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής δεν επιθυµεί να κάνει χρήση τραπεζικού 
δανείου, το σύνολο της ιδίας συµµετοχής, καλύπτεται αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια: 
 
Απαιτούµενη Ιδιωτική Συµµετοχή ως ποσοστό 
του µέγιστου ενισχυόµενου προϋπολογισµού  

60.000€ 
 

   Ποσό τραπεζικού δανείου 0€ 
   Ποσό Ιδίας Συµµετοχής 60.000€-0€=60.000€ 
Απαιτούµενη Ιδία Συµµετοχή για το 
υπερβάλλον κόστος (Ίδια Κεφάλαια) 

30.000€ 

Σύνολο τραπεζικού δανείου 0€ 
Σύνολο Ιδιωτικής Συµµετοχής 60.000€+30.000€=90.000€ 
 
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ο επενδυτής θα µπορούσε να τροποποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο, 
µειώνοντάς το στα 150.000€ (µε την προϋπόθεση ότι συνεχίζει να είναι ολοκληρωµένο 
και λειτουργικό). Στην περίπτωση αυτή έστω ότι το επενδυτικό σχέδιο τροποποιείται ως 
εξής: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤ. ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (€) 
Εκσυγχρονισµός κτιρίων 1 1 70.000 
Αυτοµατοποίηση διαδικασίας παραγωγής 2 5 70.000 
Πιστοποίηση κατά ISO 3 7 10.000 

ΣΥΝΟΛΟ 150.000 
 
 
Η επένδυση θα υλοποιηθεί σε περιοχή που ανήκει στη Γεωγραφική Ζώνη Γ και ως εκ 
τούτου, το ποσοστό επιχoρήγησης της επένδυσης ανέρχεται σε πoσoστό 60% επί τoυ 
ενισχυόµενου πρoϋπoλoγισµoύ, ΑΡΑ στο συγκεκριµένο παράδειγµα υπολογίζεται στα 
90.000€ (δηλαδή 60% επί του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου των 150.000€). Τα ποσά 
αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
Αιτούµενος προϋπολογισµός 150.000€ 
Μέγιστος ενισχυόµενος προϋπολογισµός 150.000€ 
Προβλεπόµενη επιχορήγηση 150.000€*60%=90.000€ 
Απαιτούµενη Ιδιωτική Συµµετοχή  150.000€*40%=60.000€ 
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Ο επενδυτής έχει τις εξής δυνατότητες κάλυψης της Ίδιωτικής Συµµετοχής: 
 
Χρήση τραπεζικού δανείου 
 
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής επιθυµεί να κάνει χρήση τραπεζικού 
δανείου, το χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσής του ως προς τα ιδιωτικά κεφάλαια 
διαµορφώνεται ως εξής: 
 
Απαιτούµενη Ιδιωτική Συµµετοχή ως ποσοστό 
του µέγιστου ενισχυόµενου προϋπολογισµού 

60.000€ 
 

Μέγιστο ποσό τραπεζικού δανείου 165.000€*15%=22.500€ 
Ποσό Ιδίας Συµµετοχής 60.000€-22.500€=37.500€ 
  
 
Χρήση ιδίων κεφαλαίων 
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής δεν επιθυµεί να κάνει χρήση τραπεζικού 
δανείου, το σύνολο της ιδίας συµµετοχής, καλύπτεται αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια: 
 
Απαιτούµενη Ιδιωτική Συµµετοχή ως ποσοστό 
του µέγιστου ενισχυόµενου προϋπολογισµού  

60.000€ 
 

Ποσό τραπεζικού δανείου 0€ 
Ποσό Ιδίας Συµµετοχής 60.000€-0€=60.000€ 
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ΙΙΙ. ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ  ΠΡOΤΑΣΕΩΝ  

 

Οι προτάσεις των υποψήφιων επενδυτών, αξιoλoγoύνται σύµφωνα µε ένα καθoρισµένo 

σύστηµα αξιoλόγησης. Τα αρµόδια όργανα που αξιολογούν, οι διαδικασίες αξιολόγησης 

και έγκρισης των επενδυτικών προτάσεων και τα κριτήρια της αξιολόγησης έχουν ως 

εξής: 

Τα αρµόδια όργανα αξιολόγησης 

Τα αρµόδια όργανα για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων είναι: 

 

Οι Τράπεζες, στις οποίες υποβάλλονται οι επενδυτικές προτάσεις από τους 

υποψήφιους επενδυτές. 

Η ∆ιατραπεζική Επιτροπή Αξιολόγησης2 

Η Επιτροπή Ενστάσεων 

 

Η ∆ιαδικασία Αξιολόγησης  

 
Η διαδικασία για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων που υποβάλλονται από 

τους υποψήφιους επενδυτές, µέχρι την έγκρισή τους, περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 

Στάδιο 1ο : Αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων από τις Τράπεζες 

Στάδιο 2ο : Έλεγχος της Αξιολόγησης από τη ∆ιατραπεζική Επιτροπή 

Στάδιο 3ο : Έλεγχος διαθεσιµότητας απαιτούµενων πόρων και οριστικοποίηση της 

κατάστασης των προς χρηµατοδότηση επενδύσεων  

Στάδιο 4ο : Κοινοποίηση αποτελεσµάτων αξιολόγησης στους επενδυτές- ενστάσεις - 

πρόσκληση για υπογραφή συµβάσεων 

 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των σταδίων της διαδικασίας αξιολόγησης. 

                                                 
2 Επταµελής επιτροπή (ή εννεαµελής για αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων από τελικούς 
δικαιούχους Συνεταιριστικές Τράπεζες) αποτελούµενη από εκπροσώπους των Τελικών ∆ικαιούχων 
(Τραπεζών), µε έργο την επιβεβαίωση της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που έγινε από 
όλες τις Τράπεζες και τον καθορισµό των επενδύσεων που υπάγονται στις δράσεις (υπ' αριθµ. 
39059/ΕΥΣ9047/14-10-2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, περί ορισµού 
Τελικών ∆ικαιούχων δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ). 
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ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ: Αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων από τις Τράπεζες 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΣ 

Οι Τράπεζες αξιολογούν τις επενδυτικές προτάσεις που 
τους υποβάλουν οι υποψήφιοι επενδυτές. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο και τη 
µεθοδολογία αξιολόγησης του Παραρτήµατος IV του 
παρόντος Ενηµερωτικού Οδηγού. 

µέσα σε διάστηµα 25 εργάσιµων 
ηµερών από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των 
επενδυτικών προτάσεων. 

Στη συνέχεια, κάθε Τράπεζα, υποβάλλει στη 
∆ιατραπεζική Επιτροπή: 

κατάσταση µε όλες τις παραδεκτές επενδυτικές 
προτάσεις που αξιολογήθηκαν, µε φθίνουσα 
σειρά βαθµολόγησης, 

κατάσταση µε τις µη παραδεκτές επενδυτικές 
προτάσεις, 

τυποποιηµένα εισηγητικά σηµειώµατα 

µέσα σε διάστηµα 5 εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. 

 
∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ: Έλεγχος της Αξιολόγησης από τη ∆ιατραπεζική Επιτροπή 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΣ 

Η ∆ιατραπεζική Επιτροπή, µε βάση τα στοιχεία που της 
υπέβαλαν οι Τράπεζες (καταστάσεις, εισηγητικά 
σηµειώµατα), ελέγχει την αξιολόγηση και 
επιβεβαιώνει, ή όπου απαιτηθεί, αξιολογεί εκ νέου 
τις επενδυτικές προτάσεις. 

Η ∆ιατραπεζική Επιτροπή, συντάσσει τα ακόλουθα 
έγγραφα: 

µια ενιαία κατάσταση µε τις επενδυτικές 
προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά, κατά 
φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης, 

µια ενιαία κατάσταση µε τις επενδυτικές 
προτάσεις που αξιολογήθηκαν αρνητικά,  

µια ενιαία κατάσταση µε τις επενδυτικές 
προτάσεις που κρίθηκαν ως µη 
παραδεκτές. 

πρακτικό επί των επενδυτικών προτάσεων  

Με βάση τις παραπάνω καταστάσεις και 
λαµβάνοντας υπόψη τον διαθέσιµο προϋπολογισµό 
κάθε προκηρυσσόµενης δράσης, καθορίζει τις 
επιχειρήσεις που µπορεί να χρηµατοδοτηθούν. 

εντός 25 εργασίµων ηµερών από 
την ηµεροµηνία παραλαβής των 
καταστάσεων και των 
εισηγητικών σηµειωµάτων από 
τις Τράπεζες. 
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ΤΡΙΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ: Έλεγχος διαθεσιµότητας απαιτούµενων πόρων και οριστικοποίηση 
της κατάστασης των εγκεκριµένων επενδύσεων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Στην περίπτωση που οι διαθέσιµοι πόροι της προκηρυσσόµενης δράσης δεν επαρκούν για 
την χρηµατοδότηση του συνόλου των επενδυτικών προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί 
θετικά, η ∆ιατραπεζική Επιτροπή δύναται κατόπιν έγγραφης εντολής του αρµόδιου Γενικού 
Γραµµατέα να προχωρήσει στην αύξηση του προϋπολογισµού της προκηρυσσόµενης 
δράσης µέχρι το ύψος και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αριθµ. Πρωτ. 
15765/ΕΥΣ2058/05-04-2007 Υπουργική Απόφαση ∆ιάθεσης Πιστώσεων, όπως ισχύει.  

Ο καθορισµός των επιχειρήσεων που χρηµατοδοτούνται, γίνεται µε βάση τη σειρά 
κατάταξής τους, στην κατάσταση των επενδυτικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν 
θετικά και µέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισµού της δηµόσιας 
επιχορήγησης και τις τυχόν αυξήσεις αυτού, µετά τη σχετική έγκριση από τον αρµόδιο 
Γενικό Γραµµατέα.  

Σε περίπτωση που προκύπτει ότι το αποµένον ποσό της δηµόσιας επιχορήγησης δεν 
επαρκεί για την κάλυψη όλων των τυχόν ισόβαθµων επενδυτικών προτάσεων, όλες οι 
ισόβαθµες επενδυτικές προτάσεις δεν προτείνονται προς χρηµατοδότηση.  

 
ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ: Κοινοποίηση αποτελεσµάτων αξιολόγησης στους επενδυτές- 

ενστάσεις - πρόσκληση για υπογραφή συµβάσεων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΣ  

Οι επενδυτές ενηµερώνονται µε συστηµένη επί 
αποδείξει επιστολή για τη χρηµατοδότηση ή µη 
της επενδυτικής τους πρότασης. Οι επενδυτές 
των οποίων οι προτάσεις έχουν εγκριθεί προς 
χρηµατοδότηση λαµβάνουν ταυτόχρονα σχέδιο 
σύµβασης και καλούνται να το υπογράψουν 
εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από 
την παραλαβή του σχετικού υλικού. 

µέσα σε διάστηµα 15 ηµερών από 
την παραλαβή του σχετικού 
πρακτικού από τη ∆ιατραπεζική 
Επιτροπή Αξιολόγησης, 

Οι ενστάσεις των δυνητικών δικαιούχων των 
ενισχύσεων υποβάλλονται στις Τράπεζες  

µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
δεκαπέντε (15) ηµερών από 
την ηµέρα της κοινοποίησης 
του αποτελέσµατος της 
αξιολόγησης της επενδυτικής 
τους πρότασης  

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή 
Ενστάσεων  

µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών από 
την κατάθεσή τους 

Οι Τράπεζες απαντούν επί των ενστάσεων στους 
αιτούντες, βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής 
Ενστάσεων, οι οποίες είναι γι’ αυτούς 
δεσµευτικές. 

εντός πέντε (5) ηµερών από την 
έκδοσή τους 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Σε περίπτωση που ο επενδυτής δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης εντός 
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία ενηµέρωσής του από την Τράπεζα, χάνει 
το δικαίωµα υπογραφής της σύµβασης, εκτός εάν υπάρχουν, κατ’ εξαίρεση, 
τεκµηριωµένοι λόγοι καθυστέρησης για την υπογραφή της σύµβασης, τους οποίους 
οφείλει να γνωρίσει στην Τράπεζα εντός της παραπάνω προθεσµίας. 

ΣΥΣΤΑΣΗ 

Πριν ο επενδυτής υπογράψει τη σύµβαση µε την Τράπεζα, συνιστάται να τη µελετήσει, 
ιδιαιτέρως στα σηµεία που αναφέρονται στην περιγραφή του εγκεκριµένου 
επενδυτικού σχεδίου και στις υποχρεώσεις του. 

 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης 

Τα κριτήρια αξιoλόγησης των παραδεκτών επενδυτικών πρoτάσεων, είναι: 

Κριτήριo 1: Επιχειρηµατική ικανότητα  

Κριτήριo 2: ∆υνατότητα διάθεσης της ίδιας συµµετoχής 

Κριτήριο 3: Βιωσιµότητα  

Κριτήριo 4: Συµβoλή της προτεινόµενης επένδυσης στην αύξηση της απασχόλησης 

Κριτήριo 5: Αρτιότητα και ποιότητα της επενδυτικής πρότασης 

Τo σύνoλo των στoιχείων πoυ απαιτoύνται για την εξέταση των παραπάνω κριτηρίων και 

υπoκριτηρίων λαµβάνoνται από τα επίσηµα στoιχεία των επιχειρήσεων (δηλαδή κατά 

περίπτωση: ισoλoγισµoύς και ισoζύγια, φoρoλoγικές δηλώσεις - Ε3, εκκαθαριστικά ΦΠΑ), 

καθώς και τα λoιπά στoιχεία πoυ συνυπoβάλλoνται από τo φορέα της επένδυσης, 

σύµφωνα µε τoν λίστα των τυπικών δικαιoλoγητικών (βλ. Παράρτηµα ΙΙ τoυ παρόντoς 

Ενηµερωτικού Oδηγoύ).  

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων µε µικτές δραστηριότητες, ως διαθέσιµα στοιχεία για την 

εφαρµογή των παραπάνω υποκριτηρίων λαµβάνονται τα στοιχεία που αφορούν στο 

σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.  

Αναλυτική περιγραφή της αξιoλόγησης και τoυ τρόπoυ βαθµoλόγησης των κριτηρίων και 

υπoκριτηρίων περιλαµβάνεται στo Παράρτηµα ΙV τoυ παρόντoς Oδηγoύ. 

Ειδικότερα, σχετικά µε τον τρόπο αξιολόγησης των κριτηρίων, παρατίθενται οι Πίνακες 

που ακολουθούν: 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.1.Συνέπεια στις συναλλαγές: 

Εξετάζεται η συνέπεια στις συναλλαγές, τόσο του δυνητικού 
δικαιούχου της ενίσχυσης, όσο και εκείνη των µετόχων ή 
εταίρων του. Κατά την εξέταση της φερεγγυότητας, 
λαµβάνονται υπόψη τυχόν δυσµενή στοιχεία συναλλακτικής 
τάξης.. 

Όλες οι κατηγoρίες 
επιχειρήσεων 

Θετική ή αρνητική 
κρίση  

(ΝΑΙ - OΧΙ) 

1 

Επιχειρηµατική 
ικανότητα και 
συνέπεια στις 
συναλλαγές 

1.2. Εµπειρία και σχετικές γνώσεις: 

Εξετάζεται η εµπειρία και η γνώση του δυνητικού δικαιούχου 
της ενίσχυσης, ή/ και εκείνη των µετόχων ή εταίρων του. 
Εξετάζονται ιδίως η προηγούµενη επιχειρηµατική και 
επαγγελµατική δραστηριότητα, η γνώση των συνθηκών του 
κλάδου και η ενασχόληση µε αντικείµενο συναφές µε αυτό 
της προτεινόµενης επένδυσης, καθώς και οι γνώσεις ή/ και 
σπουδές στο αντικείµενο της προτεινόµενης επένδυσης 

Όλες οι κατηγoρίες 
επιχειρήσεων 

βαθµολόγηση στην 
κλίµακα µηδέν έως 
ένα (0-1) (βλ. 

Παράρτηµα ΙV του 
παρόντος Οδηγού) 

2 
∆υνατότητα διάθεσης 
της ίδιας συµµετoχής 

Αξιoλόγηση της τεκµηρίωσης από τoν υποψήφιο επενδυτή, 
της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συµµετoχής στo 
χρηµατoδoτικό σχήµα της επένδυσης. 

Ειδικότερα: 

Η δυνατότητα εξετάζεται σε σχέση µε τα ακόλουθα: 
• εισφορές µετρητών από τους µετόχους / εταίρους, 

αποκλειστικά για το σκοπό της επένδυσης 
• ύπαρξη ρευστών διαθεσίµων (υφιστάµενα φορολογηθέντα 

αποθεµατικά εκτός του τακτικού)  
• ύπαρξη λοιπών διαθέσιµων 
• συνδυασµοί των παραπάνω 

Όλες οι κατηγoρίες 
επιχειρήσεων 

Θετική ή αρνητική 
κρίση  

(ΝΑΙ - OΧΙ) 

3 
Βιωσιµότητα της 
επιχείρησης τoυ 

υποψήφιου επενδυτή 

Αξιoλόγηση της βιωσιµότητας της επιχείρησης του υποψήφιου 
επενδυτή, µε βάση τα οικονοµικά αποτελέσµατα που 
τεκµηριώνονται µε σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
µε την επενδυτική πρόταση (φoρoλoγικές δηλώσεις - Ε3, 
εκκαθαριστικά ΦΠΑ, κλπ.). 

Προτάσεις 
Επιχειρήσεων που 
τηρούν βιβλία 
Γ΄κατηγορίας 

Βαθµoλόγηση στην 
κλίµακα µηδέν έως 
ένα (0-1) εκτό του 
1ου υποκριτηρίου 
που βαθµολογείται 
σε κλίµακα (-0,1 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ειδικότερα: 

(Επιχειρήσεις oι oπoίες τηρoύν βιβλία Γ΄ κατηγoρίας)  

Η αξιoλόγηση της βιωσιµότητας γίνεται µε βάση τα 
υπoκριτήρια:  

1.Ρυθµός Αύξησης Κύκλου Εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες 
πλήρεις και κλεισµένες δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις  
2.Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων κατά τις δύο 
τελευταίες πλήρεις και κλεισµένες δωδεκάµηνες διαχειριστικές 
χρήσεις 
3.Προστιθέµενη Αξία ανά Εργαζόµενο  
4.Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων  

έως 1) 

(βλ. Παράρτηµα ΙV 
του παρόντος 
Οδηγού) 

(Επιχειρήσεις oι oπoίες τηρoύν βιβλία Β΄ κατηγoρίας)  

Η αξιoλόγηση της βιωσιµότητας γίνεται µε βάση τα 
υπoκριτήρια:  

1.Ρυθµός Αύξησης Κύκλου Εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες 
πλήρεις και κλεισµένες δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις  
2.Περιθώριο κέρδους κατά τις δύο τελευταίες πλήρεις και 
κλεισµένες δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις 
3.Προστιθέµενη Αξία ανά Εργαζόµενο  
4.Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων 

Προτάσεις 
Επιχειρήσεων που 
τηρούν βιβλία 
Β΄κατηγορίας 

Βαθµoλόγηση στην 
κλίµακα µηδέν έως 
ένα (0-1) εκτό του 
1ου υποκριτηρίου 
που βαθµολογείται 
σε κλίµακα (-0,1 

έως1) 
(βλ. Παράρτηµα ΙV 

του παρόντος 
Οδηγού) 

4 
∆ηµιουργία νέων 
θέσεων 
απασχόλησης 

Αξιολόγηση των νέων θέσεων απασχόλησης που θα 
δηµιουργηθούν µετά την υλοποίηση της επένδυσης, πέρα από αυτές 
που υπήρχαν στην επιχείρηση κατά το έτος 2006. Αφορά θέσεις 
εξαρτηµένης εργασίας .Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση τα 
υποκριτήρια: 

1.Συµβολή στην αύξηση της απασχόλησης  και 

2. Ποσοστό αύξησης απασχόλησης  

Προκύπτει από τα στοιχεία της επενδυτικής πρότασης του 
υποψήφιου επενδυτή. 

Όλες οι κατηγoρίες 
επιχειρήσεων 

Βαθµoλόγηση στην 
κλίµακα µηδέν έως 

ένα (0-1). 

(βλ. Παράρτηµα ΙV 
του παρόντος 
Οδηγού) 

5 Αρτιότητα και 
ποιότητα της 

1.∆ιασυνοριακότητα  Προτάσεις που 
υποβάλλονται στα 

Θετική ή αρνητική 
κρίση  
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

4 Π.Κ.Π.Interreg 
III (ΝΑΙ - OΧΙ 

επενδυτικής πρότασης 

Αξιoλόγηση της αρτιότητας και της ποιότητας της επενδυτικής 
πρότασης. 

Ειδικότερα 

2.Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασµός της επένδυσης  
3.Καινοτοµία  
4.Συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος 
5.Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη   

Όλες οι κατηγoρίες 
επιχειρήσεων 

Βαθµoλόγηση στην 
κλίµακα µηδέν έως 

ένα (0-1). 

(βλ. Παράρτηµα ΙV 
του παρόντος 
Οδηγού) 

Προκειµένου µία παραδεκτή επενδυτική πρόταση, να θεωρηθεί θετικά αξιολογηµένη και να περιληφθεί στην ενιαία κατάσταση των 

θετικά αξιολογηµένων επενδυτικών προτάσεων, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:  

(i) να έχει βαθµολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο υποκριτήριο 1.1 

(ii) να έχει βαθµολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο κριτήριο 2 

(iii) να έχει βαθµολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο υποκριτήριο 5.1. όπου εξετάζεται 

(iv) να έχει λάβει τουλάχιστον (15) µονάδες, σε σύνολο πενήντα (50) µονάδων για το κριτήριο 3 (βιωσιµότητα) 

(v) να έχει λάβει τουλάχιστον πενήντα (50) µονάδες, σε σύνολο (100) µονάδων, για τα κριτήρια 1, 3, 4 και 5.  
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ΙV. ΥΛOΠOΙΗΣΗ - OΛOΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του επενδυτή και της Τράπεζας, ο 

επενδυτής ξεκινά την υλοποίηση της εγκεκριµένης επένδυσης. Το στάδιο της 

υλοποίησης µέχρι την ολοκλήρωση περιλαµβάνει τις διαδικασίες των ελέγχων 

πιστοποίησης, της καταβολής της δηµόσιας επιχορήγησης και, ενδεχοµένως, των 

τροποποιήσεων επί των εγκεκριµένων στοιχείων των επενδύσεων.  

Στο στάδιο αυτό, τα συµβαλλόµενα στη σύµβαση µέρη (Τράπεζες και επενδυτές) 

αναλαµβάνουν ιδιαίτερες δεσµεύσεις και υποχρεώσεις.  

 

Αναλυτικά: 

Έναρξη υλοποίησης της επένδυσης 

Ακολουθούν ορισµένες διευκρινήσεις ως προς την επιλεξιµότητα των δαπανών, σε 

σχέση µε την ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης της επένδυσης. 

 

Ηµεροµηνία έναρξης 
υλοποίησης της επένδυσης. 

Ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 
µεταξύ του επενδυτή και της Τράπεζας. 

∆απάνες που έχουν 
υλοποιηθεί πριν την 
παραλαβή της επενδυτικής 
πρότασης από τον τελικό 
∆ικαιούχο. 

∆ε συνυπολογίζονται στο ενισχυόµενο κόστος της 
επένδυσης, ούτε στην ίδια συµµετοχή του 
υποψήφιου επενδυτή, ανεξαρτήτως αν έχουν 
εξοφληθεί ή όχι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
επενδυτικής πρότασης. 

∆απάνες που έχουν 
υλοποιηθεί µετά την 
παραλαβή της επενδυτικής 
πρότασης από τον Τελικό 
∆ικαιούχο και πριν την 
υπογραφή της σύµβασης. 

∆ε δεσµεύουν τη δηµόσια χρηµατοδότηση και 
αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του υποψήφιου 
επενδυτή.  

Οι δαπάνες αυτές αφού αξιολογηθούν και 
εγκριθούν, κρίνονται επιλέξιµες µόνον εφόσον 
υπογραφεί η σχετική σύµβαση. 

Προθεσµία ολοκλήρωσης της εγκεκριµένης επένδυσης 

Κάθε επένδυση πoυ έχει εγκριθεί και πρόκειται να συγχρηµατoδoτηθεί στo πλαίσιo 

της παρούσας προκήρυξης πρέπει να oλoκληρωθεί τo αργότερο εντός της 

προθεσµίας που ορίζεται στη σύµβαση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ 

(8) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Σηµειώνεται ότι 

o ίδιoς o επενδυτής στo χρoνoδιάγραµµα πoυ περιλαµβάνεται στo έντυπo υπoβoλής 

της πρότασής τoυ (βλ. Παράρτηµα ΙΙ) oρίζει τo χρόνo oλoκλήρωσης της επένδυσής 
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τoυ σε µήνες, πoυ απoτελεί και έναν από τoυς όρoυς της απόφασης έγκρισης της 

επένδυσης. 

Έλεγχοι – Πιστοποιήσεις – Καταβoλή της δηµόσιας επιχoρήγησης 

Κάθε επένδυση που έχει εγκριθεί για χρηµατοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο της 

παρούσας διαδικασίας ενίσχυσης ελέγχεται ως προς την πρόοδο των εργασιών και 

των δαπανών, την καταβολή της ίδιας συµµετοχής του επενδυτή, καθώς επίσης και 

τις υφιστάµενες και τις δηµιουργούµενες κατά περίπτωση θέσεις απασχόλησης. Με 

βάση τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών και των αντίστοιχων πιστοποιήσεων, 

καταβάλλεται και η δηµόσια επιχορήγηση από τις Τράπεζες προς τους δικαιούχους 

επενδυτές.   

 

ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: 

διενεργούνται από τις Τράπεζες,  

είναι επιτόπιοι  

διενεργούνται µία (1) φορά για κάθε επενδυτική πρόταση: 

όταν ο επενδυτής έχει υλoπoιήσει το σύνολο τoυ φυσικoύ και οικονοµικού 
αντικειµένoυ τoυ εγκεκριµένoυ προϋπoλoγισµoύ της επένδυσης και έχει 
oλoκληρώσει τo επενδυτικό τoυ σχέδιo. 

Αναλυτικά, η διαδικασία ελέγχων, πιστοποιήσεων και καταβολής των δόσεων της 

δηµόσιας επιχορήγησης, έχει ως ακολούθως: 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο επενδυτής υποβάλλει στην Τράπεζα σχετικό ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, όχι νωρίτερα από 

τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και εφόσον: 

έχει πραγµατοποιήσει και εξοφλήσει το σύνολο των δαπανών, δηλαδή το εκατό τοις 

εκατό (100%) του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού και συνολικού 

επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, έχει εξοφλήσει το σύνολο των σχετικών 

παραστατικών και έχει ολοκληρώσει το αντίστοιχο εγκεκριµένο φυσικό 

αντικείµενο 

έχει καταβάλλει το σύνολο της ίδιας του συµµετοχής, δηλαδή το εκατό τοις εκατό 

(100%) της συνολικά προβλεπόµενης.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η τράπεζα διενεργεί τον έλεγχο µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή του 

σχετικού αιτήµατος του επενδυτή. 

Στον επιτόπιο έλεγχο εξετάζεται: 
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Η επιλεξιµότητα των δαπανών που έχει πραγµατοποιήσει ο επενδυτής για την 

υλοποίηση της εγκεκριµένης επένδυσης. Για την εξέταση αυτή, ελέγχονται τα 

πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά. Ο 

ελεγκτής µονογράφει και σφραγίζει τα στοιχεία αυτά µε ειδική σφραγίδα που 

φέρει τον τίτλο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος από το οποίο χρηµατοδοτείται 

η επένδυση. 

Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου της επένδυσης, σύµφωνα µε τους 

όρους της σύµβασης. 

Η καταβολή από τον επενδυτή του 100% της ίδιας του συµµετοχής. 

Η έναρξη λειτουργίας της επένδυσης. 

Η ύπαρξη των απαιτούµενων αδειών/δικαιολογητικών για τη λειτουργία της 

επένδυσης. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, η Τράπεζα συντάσσει τυποποιηµένη Έκθεση 

Ελέγχου στην οποία απoτυπώνει τη φυσική και την oικoνoµική πρόoδo της 

επένδυσης, καθώς και τα σχετικά µε την τήρηση των όρων της σύµβασης και 

προσδιορίζει το προς καταβολή ύψος της δηµόσιας επιχορήγησης, σύµφωνα µε τα 

ευρήµατα του ελέγχου.  

Στην Έκθεση θα πρέπει να πιστoπoιείται ότι τo έργo είναι λειτoυργικό και 

απoδίδει τo πρoγραµµατισµένo απoτέλεσµα, βάσει τoυ oπoίoυ 

αξιoλoγήθηκε και εγκρίθηκε η επένδυση και ότι έχoυν τηρηθεί τα 

πρoβλεπόµενα σχετικά µε τη δηµιoυργία των νέων θέσεων απασχόλησης, 

παράλληλα µε τις υφιστάµενες κατά την υποβολή της αίτησης θέσεις 

απασχόλησης. 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Με βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου ολοκλήρωσης, η Τράπεζα, µέσα σε δέκα 

πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες εκδίδει τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ή µη της 

επένδυσης, στην οποία: 

Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της επένδυσης ή ανακοινώνεται η λύση της 

σύµβασης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα σε αυτήν. 

ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό στον επενδυτή. 

Η Βεβαίωση αυτή κοινοποιείται στον επενδυτή. 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Η καταβολή της δηµόσιας επιχορήγησης γίνεται από την Τράπεζα στον επενδυτή, το 

αργότερο µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη διενέργεια του ελέγχου 

κατόπιν σχετικού αιτήµατος του επενδυτή και εφόσον έχει εκδοθεί η Βεβαίωση 
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Ολοκλήρωσης, δηλαδή µετά από τον έλεγχο που διενήργησε η Τράπεζα µε βάση τον 

οποίο πιστοποιήθηκε ότι ο επενδυτής:  

έχει πραγµατοποιήσει το σύνολο των δαπανών του συνολικού εγκεκριµένου 

προϋπολογισµού και συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, έχει 

εξοφλήσει το σύνολο των σχετικών παραστατικών και έχει ολοκληρώσει το 

αντίστοιχο εγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο 

έχει καταβάλλει το σύνολο της ίδιας του συµµετοχής, δηλαδή το εκατό τοις εκατό 

(100%) της συνολικά προβλεπόµενης 

έχει προσκοµίσει τα τις απαραίτητες άδειες ή και δικαιολογητικά που απαιτούνται για 

την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.  

 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Αυτεπάγγελτος Έλεγχος: 

Αν έχει παρέλθει η προβλεπόµενη στη σύµβαση ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 

επένδυσης και ο επενδυτής δεν έχει υποβάλλει αίτηµα ελέγχου, τότε η Τράπεζα 

διενεργεί αυτεπάγγελτο έλεγχο. 

Μη ολοκλήρωση της επένδυσης εντός της προθεσµίας: 

Σε περίπτωση που η έκθεση τελικού ελέγχου δεν πιστοποιεί την ολοκλήρωση της 

επένδυσης εντός της προθεσµίας ολοκλήρωσης και της τυχόν παράτασής της, 

τότε σε αυτήν περιγράφεται η διαπιστωθείσα κατάσταση της επένδυσης και 

εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση µεταξύ της Τράπεζας και του 

επενδυτή. 

∆ιαπίστωση προβληµάτων που θέτουν σε κίνδυνο την ολοκλήρωση της 

επένδυσης εντός της προθεσµίας  

Σε περίπτωση που η Τράπεζα διαπιστώσει προβλήµατα που θέτουν σε κίνδυνο 

την ολοκλήρωση της επένδυσης εντός της προβλεπόµενης στη σύµβαση 

προθεσµίας της, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση, αφού 

προηγουµένως εφαρµοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται στη σύµβαση. 

Πρόσθετοι έλεγχοι: 

Η Τράπεζα µπορεί να διενεργεί περαιτέρω ελέγχους όταν διαπιστώνει ότι δεν έχουν 

τηρηθεί οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων. 

∆ειγµατoληπτικoί έλεγχoι, διενεργoύνται και από αρµόδια όργανα τoυ Ελληνικoύ 

∆ηµoσίoυ ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν και µετά την oλoκλήρωση της 

επένδυσης. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Περίπτωση εκχώρησης της δηµόσιας επιχορήγησης 

Σε περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η εκχώρηση της δηµόσιας επιχορήγησης από 

τον επενδυτή, η Τράπεζα καταβάλει στον επενδυτή το ποσό της δηµόσιας 

επιχορήγησης µειωµένο κατά το ποσό της εκχωρηθείσας επιχορήγησης, το οποίο 

και αποδίδει προς τον εκδοχέα εντός δέκα (10) ηµερών.  

 

Κατά την πιστοποίηση των δαπανών 

Λαµβάνονται υπόψη: 

Όλα τα τιµολόγια και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδόθηκαν για τους 

σκοπούς της εγκριθείσας επένδυσης και οι πληρωµές που έγιναν προς εξόφληση 

αυτών µετά από την ηµεροµηνία παραλαβής της επενδυτικής πρότασης από τον 

Τελικό ∆ικαιούχο. 

∆ε λαµβάνονται υπόψη:  

• πληρωµές υπό µορφή προκαταβολών για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί 

τιµολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών 

• Τιµολόγια/αποδείξεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες εκδόθηκαν πριν την 

ηµεροµηνία παραλαβής, ανεξάρτητα αν εξοφλήθηκαν µετά 

• Πληρωµές (εξοφλήσεις τιµολογίων/αποδείξεις παροχής υπηρεσιών) που 

έγιναν πριν την ηµεροµηνία παραλαβής, ανεξαρτήτων αν εξοφλήθηκαν 

µετά 

• Σε περίπτωση που δεν ισχύει κάτι από τα παραπάνω δεν λαµβάνεται 

υπόψη το σύνολο της αξίας του παραστατικού. 

• Πληρωµές οι οποίες έγιναν µε τα παραστατικά τα οποία δεν είναι 

σύµφωνα µε τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων. 

Οι σχετικές δαπάνες δε συνυπολογίζονται στον επιχορηγούµενο προϋπολογισµό 

της επένδυσης, ούτε στην ίδια συµµετοχή του επενδυτή. 

 

Για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 € και άνω 

Όπως προβλέπεται στον ΚΒΣ (άρθρο 18 παρ. 2), απαιτείται η τµηµατική 

ή ολική εξόφληση των σχετικών παραστατικών να γίνεται µέσω 

τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή. 

 

Πιστοποίηση καταβολής της ίδιας συµµετοχής 

Η καταβολή της ίδιας συµµετοχής ελέγχεται µε την εξόφληση των σχετικών 

παραστατικών των επιλέξιµων δαπανών και µε τα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της καταβολής της ίδιας συµµετοχής των 

δικαιούχων της ενίσχυσης κατά την πραγµατοποίηση της επένδυσης που 

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού. 
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Eκταµίευση της δηµόσιας επιχoρήγησης 

Για την εκταµίευση της δηµόσιας επιχορήγησης o επενδυτής πρoσκoµίζει: 

α) Πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας περί µη 

πτωχεύσεως ή µη θέσης αυτής σε εκκαθάριση. 

β) Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας περί µη περαιτέρω τροποποιήσεως τoυ 

καταστατικoύ της εταιρίας (σε σχέση µε τα πρoσκoµισθέντα κατά την 

υπoβoλή της πρότασης αντίστoιχα δικαιολογητικά). 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας ότι η δηµόσια 

επιχoρήγηση δεν έχει εκχωρηθεί και πρόσφατo πρακτικό τoυ αρµόδιoυ 

oργάνoυ της εταιρίας/ατoµικής επιχείρησης για τoν oρισµό εκπρoσώπoυ για 

την είσπραξη της δηµόσιας επιχoρήγησης ή (εφόσoν η δηµόσια επιχoρήγηση 

έχει εκχωρηθεί) σύµβαση εκχώρησης και εξoυσιoδότηση τoυ πιστωτικoύ 

ιδρύµατoς για την είσπραξη της δηµόσιας επιχορήγησης. 

δ) Φoρoλoγική ενηµερότητα εις διπλoύν. 

ε) Βεβαίωση τoυ ΙΚΑ περί µη oφειλής, εις διπλoύν. 
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V. ΤΡOΠOΠOΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ  

Αιτήµατα τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου υποβάλλονται εγγράφως 
άπαξ από τους δικαιούχους της ενίσχυσης και γίνονται δεκτά υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

1. Αίτηµα τροποποίησης του εγκεκριµένου φυσικού αντικειµένου όπως αυτό 

περιγράφεται στη σύµβαση δύναται να υποβληθεί εγγράφως από τους 

δικαιούχους της ενίσχυσης, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν αφορά ουσιώδες 

µεταβολές στο εγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο. Ως επουσιώδεις αλλαγές 

θεωρούνται, ενδεικτικά, η αλλαγή εξοπλισµού πληροφορικής, η αλλαγή 

προµηθευτή χωρίς ουσιώδη µεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, ή οι 

εσωτερικές µεταφορές κονδυλίων µεταξύ δαπανών που ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία ενέργειας, κ.λπ. 

2. ∆ύνανται επίσης να γίνουν αποδεκτές τροποποιήσεις σε ποσοστό έως 20% του 

εγκεκριµένου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µεταξύ διαφορετικών 

κατηγοριών ενεργειών,  υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 
αντικείµενο της αξιολόγησης (π.χ δηµιουργούµενες θέσεις απασχόλησης) 

β) δεν επέρχεται  κατάργηση κατηγορίας ενέργειας  η οποία έχει προβλεφθεί 
στη σύµβαση του επενδυτή µε τον Τελικό ∆ικαιούχο. 

 Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν τηρούνται κάποια από τις ως άνω 

προϋποθέσεις α) ή β), η πρόταση επαναξιολογείται από τον Τελικό δικαιούχο και 

µόνο (χωρίς επαναξιολόγηση από τη ∆ιατραπεζική Επιτροπή) σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο  άρθρο 7, παρ 1, εδ i της µε αριθ. πρωτ. 

14871/ΕΥΣ3047/20.04.2005 ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί µε την υπ. αριθµ. 

35652/ΕΥΣ6814/08-09-2006 (ΦΕΚ 1290/Β/12-09-2006) και ισχύει και 

επιβεβαιώνεται η συνέχιση ή όχι της χρηµατοδότησης.  

3. Τροποποιήσεις σε ποσοστό άνω του 20% του εγκεκριµένου φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργειών δεν 

γίνονται αποδεκτές. 

 Σε κάθε περίπτωση και προκειµένου ένα αίτηµα τροποποίησης να γίνεται δεκτό, 
 θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι:  

α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και 
διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της 

β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράµµατος  

γ) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού  

Το αίτηµα τροποποίησης υποβάλλεται, σύµφωνα µε τυποποιηµένο έγγραφο, από 

το δικαιούχο της ενίσχυσης προς τον Τελικό ∆ικαιούχο, συνοδευόµενο από 
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σχετικές προσφορές, προτιµολόγια, prospectus, τα οποία θα αιτιολογούν το 

κόστος των νέων παρεµβάσεων. 

Ο Τελικός ∆ικαιούχος εξετάζει το αίτηµα στην ουσία του και αποφασίζει για την 

µερική ή ολική αποδοχή ή απόρριψή του εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από 

την υποβολή και παραλαβή του. Η απόφαση για την τροποποίηση ή µη της 

σύµβασης, κοινοποιείται από τον Τελικό ∆ικαιούχο στο δικαιούχο της ενίσχυσης. 

Στην περίπτωση που ο Τελικός ∆ικαιούχος αποδεχτεί το αίτηµα τροποποίησης 

ολικά ή µερικά, καλεί τον επενδυτή εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, για την 

υπογραφή των τροποποιήσεων της σύµβασης και κοινοποιεί τις τροποποιηµένες 

συµβάσεις στην εκάστοτε αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης. Σε αντίθετη 

περίπτωση, ενηµερώνει εγγράφως τον επενδυτή για τη µη αποδοχή του αιτήµατός 

του. 

4. Αίτηµα παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για διάστηµα 

µέχρι δύο (2) µήνες γίνεται αυτοδίκαια δεκτό, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτηµα 

υποβάλλεται από το δικαιούχο της ενίσχυσης στον Τελικό ∆ικαιούχο, εντός της 

προθεσµίας ολοκλήρωσης της εγκεκριµένης επένδυσης και λαµβάνοντας υπόψη 

τον περιορισµό της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, 

η πιθανή έγκριση του αιτήµατος κοινοποιείται προς ενηµέρωση από τον Τελικό 

∆ικαιούχο στην εκάστοτε αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης.  

5. Παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης χορηγείται σε περιπτώσεις 

διακοπής ή καθυστέρησης των επενδυτικών εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας 

και για όσο χρόνο τα γεγονότα που τη συνιστούν διαρκούν. Στην έννοια της 

ανωτέρας βίας συµπεριλαµβάνονται µόνο περιστατικά, τα οποία σαφώς και 

αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 

συµβαλλοµένων. Καθένας των συµβαλλοµένων δικαιούται να αναστείλει την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη Σύµβαση, κατά το µέτρο και κατά το 

χρόνο που τα ως άνω γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή 

τους. Σχετικό αίτηµα παράτασης υποβάλλεται εγγράφως από τον δικαιούχο της 

ενίσχυσης στον Τελικό ∆ικαιούχο άµεσα. Το αίτηµα παράτασης εγκρίνεται µε 

απόφαση του Τελικού ∆ικαιούχου. Το αίτηµα παράτασης γίνεται αποδεκτό µε την 

προϋπόθεση ότι η καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και αποπληρωµής της 

επένδυσης συµπεριλαµβανοµένης και τυχόν αυτοδίκαιης παράτασης δεν 

υπερβαίνει την 31η/12/2008. Η απόφαση για την τροποποίηση ή µη της σύµβασης 

κοινοποιείται από τον Τελικό ∆ικαιούχο στο δικαιούχο της ενίσχυσης και προς 

ενηµέρωση στην εκάστοτε αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης. 

6. Η πραγµατοποίηση πράξεων µεταβίβασης µετοχών ή εταιρικών µεριδίων 

δικαιούχου της ενίσχυσης για ποσοστό ίσο ή µικρότερο του 49%, σε σχέση µε την 
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µετοχική σύνθεση που αναφέρεται στη σύµβαση µεταξύ του Φορέα της επένδυσης 

και του Τελικού ∆ικαιούχου είναι ελεύθερη, ενώ για ποσοστό µεγαλύτερο αυτού ο 

δικαιούχος της ενίσχυσης ενηµερώνει υποχρεωτικά την τράπεζα, πριν προβεί σε 

αυτές, προκειµένου ο Τελικός ∆ικαιούχος να εξετάσει και να επιβεβαιώσει ότι τα 

κριτήρια του εδαφίου (iv) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας 

συνεχίζουν να πληρούνται. Ειδικότερα: 

Είτε η µεταβολή πρόκειται να συντελεστεί πριν από την ολοκλήρωση της 

επένδυσης είτε µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και πριν την έκδοση της 

βεβαίωσης ολοκλήρωσης από την τράπεζα, ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει 

αίτηση στο υποκατάστηµα της τράπεζας που έχει υποβληθεί η επενδυτική 

πρόταση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) τα στοιχεία αυτών που µεταβιβάζουν τις µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια,  

β) τα στοιχεία αυτών που αποδέχονται τη µεταβίβαση των µετοχών ή των 

εταιρικών µεριδίων, 

γ) υπεύθυνες δηλώσεις για την πρόθεση σύναψης της σχετικής δικαιοπραξίας.  

Σε κάθε περίπτωση ο Τελικός ∆ικαιούχος οφείλει να  προχωρήσει σε εκ νέου 

αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης σε ότι αφορά το κριτήριο 1 

«επιχειρηµατική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού τελικού 

αποδέκτη της ενίσχυσης» του άρθρου 11, και να ελέγξει τη διατήρηση της 

ιδιότητας της επιχείρησης ως µικρής ή πολύ µικρής κατά σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο Παράρτηµα ∆ της παρούσας.  

Σε περίπτωση µη τήρησης της παραπάνω διαδικασίας από την πλευρά του φορέα 

της επένδυσης αναφορικά µε την εκ των προτέρων ενηµέρωση, η τράπεζα 

λαµβάνει απόφαση για επιστροφή ή µείωση της εγκριθείσας δηµόσιας 

επιχορήγησης σε ποσοστό 10%. 

Η ως άνω διαδικασία της εκ των προτέρων ενηµέρωσης δεν ακολουθείται στις 

περιπτώσεις µεταβιβάσεων λόγω κληρονοµικής διαδοχής.  Στην περίπτωση αυτή 

ενηµερώνεται το αρµόδιο υποκατάστηµα και ελέγχεται η διατήρηση της ιδιότητας 

µίας επιχείρησης ως µικρής ή πολύ µικρής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

Παράρτηµα ∆ της παρούσας, αφού πραγµατοποιηθεί η µεταβίβαση.  

Επίσης, οι ρυθµίσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή όταν πρόκειται για επιχειρήσεις – 

Φορείς της Επένδυσης – που εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, από 

της εισαγωγής των τίτλων τους και για όσο διάστηµα είναι εισηγµένες. 

Στην περίπτωση δε που η αλλαγή της µετοχικής ή εταιρικής σύνθεσης και η 

πραγµατοποίηση πράξεων µεταβίβασης µετοχών ή εταιρικών µεριδίων του Φορέα 

της Επένδυσης καθιστά την ενισχυόµενη Μικρή ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση µη 
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επιλέξιµη ή µη θετικά αξιολογηµένη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Ι 

του παρόντος Οδηγού, τότε µε απόφαση του Τελικού ∆ικαιούχου, ορίζεται η 

επιστροφή του συνόλου της καταβληθείσας δηµόσιας επιχορήγησης. 

ΣΥΣΤΑΣΗ 

Συνιστάται σε κάθε περίπτωση στον επενδυτή, εφόσον προτίθεται να τροποποιήσει το 

φυσικό αντικείµενο της επένδυσής του σε σχέση µε το προβλεπόµενο στην 

υπογεγραµµένη σύµβαση, να λαµβάνει εκ των προτέρων την επιβεβαίωση της αρµόδιας 

Τράπεζας ότι η τροποποίηση είναι επουσιώδης ή ουσιώδης ΚΑΙ ότι είναι αναγκαία ή όχι η 

υποβολή Αιτήµατος Τροποποίησης. 
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VI. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 ∆ΙΚΑΙOΥΧΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Τήρηση όρων της Σύµβασης και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

Ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων 

που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. Προκήρυξης και στη σύµβαση που υπογράφει µε 

την Τράπεζα. 

Μετεγκατάσταση  

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσµεύεται να λειτουργεί εντός των γεωγραφικών 

ορίων της Περιφέρειας ή των Νοµών που υπαγορεύονται από το Π.Ε.Π. ή το 

Π.Κ.Π. Interreg ΙΙΙ για το οποίο έχει χορηγηθεί η ενίσχυση και να µη 

µεταβάλλει τη χρήση της ενισχυόµενης επένδυσης, τουλάχιστον για χρονικό 

διάστηµα πέντε (5) ετών µετά την ολοκλήρωσή της. Σε αντίθετη περίπτωση, 

υποχρεούται σε αναλογική επιστροφή του ποσού της δηµόσιας επιχορήγησης 

Μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης  

Απαγορεύεται η µεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης 

που έχουν επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτά τα στοιχεία έχουν αντικατασταθεί από 

άλλα τουλάχιστον ισοδύναµου αποτελέσµατος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει 

µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας (5ετίας) από την ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης της επένδυσης, άλλως ο επενδυτής υποχρεούται σε ολική ή 

µερική επιστροφή της καταβληθείσας δηµόσιας επιχορήγησης, σύµφωνα µε 

τους όρους της σύµβασης. 

Εκµίσθωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης 

Απαγορεύεται η εκµίσθωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης 

µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας (5ετίας) από την ηµεροµηνία έκδοσης της 

απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία 

εκµισθώνεται το σύνολο της επιχειρηµατικής µονάδας. Σε περίπτωση 

εκµίσθωσης του συνόλου της επιχειρηµατικής µονάδας, ο µισθωτής δεσµεύεται 

στην τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης που τον αφορούν και 

ιδιαίτερα στη λειτουργία και µη µεταβολή της χρήσης της ενισχυόµενης 

επένδυσης και τη διατήρηση των νέων θέσεων απασχόλησης, για το 

προβλεπόµενο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. Η εν λόγω δέσµευση, πρέπει να 

περιλαµβάνεται στο µισθωτήριο συµβόλαιο. 
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Θέσεις Απασχόλησης 

α)  Από την ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης 

και για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, ο δικαιούχος της ενίσχυσης έχει 

την υποχρέωση να διατηρεί τον αριθµό των δηµιουργηµένων νέων 

θέσεων απασχόλησης, παράλληλα µε τις υφιστάµενες θέσεις 

απασχόλησης σύµφωνα µε τις οποίες έγινε ο υπολογισµός των 

δηµιουργούµενων νέων θέσεων απασχόλησης, όπως αναφέρεται στην 

εγκεκριµένη επενδυτική πρόταση και ορίζεται στην υπογραφείσα σύµβαση 

µε την Τράπεζα. 

β)  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί µείωση του αριθµού των δηµιουργηµένων 

νέων θέσεων απασχόλησης εντός του προαναφερθέντος χρονικού 

διαστήµατος των δύο (2) ετών, σε σχέση µε αυτές που περιγράφονται στη 

βεβαίωση ολοκλήρωσης επιβάλλεται η αναλογική  µείωση ή επιστροφή 

της δηµόσιας επιχορήγησης.   

Οι θέσεις απασχόλησης σε κάθε περίπτωση εκφράζονται σε Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). 

Μεταβολή της επωνυµίας ή της νοµικής µορφής της επιχείρησης 

Σε περίπτωση µεταβολής της επωνυµίας ή της νοµικής µορφής της 

επιχείρησης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται σε προηγούµενη 

έγγραφη ενηµέρωση της Τράπεζας, είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου, είτε µετά από την ολοκλήρωση της επένδυσης.  

Αναµνηστική πλάκα 

Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και για χρονική διάρκεια 

ενός (1) έτους, ο επενδυτής υποχρεούται να τοποθετήσει σε εµφανές σηµείο 

της επιχείρησής αναµνηστική πλάκα στην οποία θα αναγράφεται: 

«Ο εκσυγχρονισµός της επιχείρησης υλοποιήθηκε µε συγχρηµατοδότηση 

της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»  

Η ύπαρξη της αναµνηστικής πλάκας θα αποτελεί σηµείο του τελικού ελέγχου 

πιστοποίησης της επένδυσης και προϋπόθεση για την καταβολή της τελευταίας 

δόσης της δηµόσιας επιχορήγησης.      

 

Εκχώρηση δηµόσιας επιχορήγησης 

Η δηµόσια επιχορήγηση που καταβάλλεται στο δικαιούχο της ενίσχυσης, δεν 

επιτρέπεται να εκχωρείται σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση 

της επιχορήγησης από το δικαιούχο της ενίσχυσης σε οιοδήποτε Πιστωτικό 

Ίδρυµα (Τράπεζα) για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου, ισόποσου της 

εκχωρούµενης επιχορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιµοποιείται 
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αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση της επενδυτικής πρότασης του 

δικαιούχου της ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή, ο εκδοχέας υποχρεούται για 

το έγκυρο της εκχώρησης, να προβεί στην κατά νόµο απαιτούµενη αναγγελία 

αυτής, ειδικά δε εφόσον ο εκδοχέας είναι Τράπεζα διάφορη του Τελικού 

∆ικαιούχου, απαιτείται η αναγγελία της εκχώρησης και στον Τελικό ∆ικαιούχο 

της ενισχυόµενης επένδυσης. 

Μη τήρηση των υποχρεώσεων του αποδέκτη της ενίσχυσης 

Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων του αποδέκτη της ενίσχυσης 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α. Προκήρυξης και στους σχετικούς 

όρους της σύµβασης, η σύµβαση δύναται να λυθεί σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα σε αυτή και ο επενδυτής υποχρεούται σε µερική ή ολική 

επιστροφή των ποσών της δηµόσιας επιχορήγησης εντόκως σύµφωνα πάντα µε 

τους όρους της σύµβασης. Είναι επίσης δυνατή η λύση της σύµβασης 

µονοµερώς µετά από αίτηµα του δικαιούχου της ενίσχυσης που υποβάλλεται 

στην Τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή τυχόν καταβληθείσα δηµόσια 

επιχορήγηση καθίσταται αµέσως απαιτητή στο σύνολό της, εντόκως. 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δηµόσιας 

επιχορήγησης 

Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δηµόσιας 

επιχορήγησης γίνεται από τον επενδυτή εντόκως από την ηµεροµηνία 

καταβολής  τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Ο∆ΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Περιοχές που ανήκουν στην Ζώνη Α 
2. Περιοχές που ανήκουν στην Ζώνη Β 
3. Περιοχές που ανήκουν στην Ζώνη Γ 
4. Επιλέξιµοι Νοµοί Προγραµµάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III 
5. Προϋπολογισµοί δηµόσιας δαπάνης 
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1. Περιοχές που ανήκουν στην Ζώνη Α 
 
ΖΩΝΗ Α:  
Στη Ζώνη Α περιλαµβάνονται οι Περιφέρειες του παρακάτω πίνακα εξαιρουµένων των 
δήµων/κοινοτήτων τους που ανήκουν στη Ζώνη Γ: 
 

Περιφέρεια 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

ΑΤΤΙΚΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΚΡΗΤΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

 

2. Περιοχές που ανήκουν στην Ζώνη Β 
 
ΖΩΝΗ Β:  
Στη Ζώνη Β περιλαµβάνονται οι Περιφέρειες του παρακάτω πίνακα εξαιρουµένων των 
περιοχών τους που ανήκουν στη Ζώνη Γ: 
 

Περιφέρεια 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΙΟΝΙΑ 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
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3. Περιοχές που ανήκουν στην Ζώνη Γ 
 
ΖΩΝΗ Γ:  
Στη Ζώνη Γ περιλαµβάνονται οι παρακάτω ∆ήµοι/Κοινότητες: 
 
Ι. Μικρά νησιά :  

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ   

Νησί ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

Οθωνοί  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Ερεικούσα  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Μαθράκι  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Παξοί  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Αντίπαξος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ∆ΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 

Ιθάκη  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ 

Μεγανήσι  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 

Κάλαµος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 

Καστός  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ   

Νησί ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

Ελαφόνησος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗ   

Νησί ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

Κύθηρα  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Ν.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Αγκίστρι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Ν.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ  

∆οκός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Ν.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ  

Ύδρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Ν.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ  

Πόρος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Ν.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ  

Αντικύθυρα  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Ν.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΗΠΕΙΡΟΣ  

Νησί ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

Ιωαννίνων  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ / Ν.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/Κ. ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ   

Νησί ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

Σκόπελος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Αλόννησος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Κυρά Παναγιά  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 

Περιστέρα  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 

Πιπέρι  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 

Αδελφοί  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α   

Νησί ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

Σκύρος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ / Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ 

ΚΡΗΤΗ   

Νησί ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

Γαύδος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / Ν.Α ΧΑΝΙΩΝ 
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ΑΜΘ   

Νησί ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

Σαµοθράκη  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ / Ν.Α.  ΕΒΡΟΥ 

∆ΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑ  

Νησί ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

Άγιος Αχίλλειος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ / Ν.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ / ∆. ΠΡΕΣΠΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ   

Νησί ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

Αµµουλιανή 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ / Ν.Α. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ /  ∆. ΣΤΑΓΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ 

Σπαλαθρονήσια 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ / Ν.Α. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ /   

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ   

Νησί ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

Αγ. Ευστράτιος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ /  ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ 

Οινούσσες  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΧΙΟΥ 

Ψαρά  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΧΙΟΥ 

Φούρνοι  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΣΑΜΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ 

Θύµαινα  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΣΑΜΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ / ∆ΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ   

Νησί ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

Κέα  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΕΑΣ 

Κύθνος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΕΑΣ 

Σέριφος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α.  ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 

Σίφνος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 

Κίµωλος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 

Μήλος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 

Αντίπαρος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥ 

∆ονούσα  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 

Κουφονήσιο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 

Ηρακλειά  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 

Σχοινούσα  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 

Αµοργός  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 

Θηρασιά  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ /  ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ / Κοινότητα ΟΙΑΣ 

Ανάφη  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ /  ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 

Ιος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ /  ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 

Σίκινος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ /  ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 

Φολέγανδρος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ /  ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 

Σύµη  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Τήλος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Χάλκη  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Μεγίστη  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Ρω  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 

Στρογγύλη  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 

Σαρία  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ / ∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
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Κάσος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν. Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

Νίσυρος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΩ 

Καλόλιµνος  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

Τέλενδος  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

Ψέριµος  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

Αστυπάλαια  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

Κίναρος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ∆ΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 

Λέβιθα  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ∆ΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 

Φαρµακονήσι  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ∆ΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 

Λειψοί  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

Αγαθονήσι  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

Πάτµος  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

Αρκοί  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ∆ΗΜΟΣ 
ΠΑΤΜΟΥ 

Μάραθος  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ∆ΗΜΟΣ 
ΠΑΤΜΟΥ 

 
Επίσης περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα νησιά της επικράτειας µε πληθυσµό µικρότερο των 
5000 κατοίκων.
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ΙΙ. Ορεινοί ΟΤΑ (των οποίων περισσότερο από το 50% της επιφάνειας βρίσκεται σε υψόµετρο 
άνω των 800 µέτρων). 
 

Περιφέρεια Νοµός OTA 

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη ∆ράµας ∆. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

  ∆ράµας Κ. ΣΙ∆ΗΡΟΝΕΡΟΥ 

  Ξάνθης Κ. ΚΟΤΥΛΗΣ 

Περιφέρεια Νοµός OTA 

∆υτικής Μακεδονίας Γρεβενών ∆. ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ 

  Γρεβενών ∆. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ 

  Γρεβενών ∆. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 

  Γρεβενών Κ. ΑΒ∆ΕΛΛΑΣ 

  Γρεβενών Κ. ∆ΟΤΣΙΚΟΥ 

  Γρεβενών Κ. ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ 

  Γρεβενών Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 

  Γρεβενών Κ. ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ 

  Γρεβενών Κ. ΣΜΙΞΗΣ 

  Γρεβενών Κ. ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ 

  Καστοριάς ∆. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

  Καστοριάς ∆. ΑΚΡΙΤΩΝ 

  Καστοριάς ∆. ΒΙΤΣΙΟΥ 

  Καστοριάς ∆. ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 

  Καστοριάς ∆. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 

  Καστοριάς ∆. ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ 

  Καστοριάς ∆. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

  Καστοριάς Κ. ΑΡΡΕΝΩΝ 

  Καστοριάς Κ. ΓΡΑΜΟΥ 

  Καστοριάς Κ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 

  Κοζάνης ∆. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

  Κοζάνης ∆. ΑΣΚΙΟΥ 

  Κοζάνης ∆. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

  Κοζάνης ∆. ΒΕΡΜΙΟΥ 

  Κοζάνης ∆. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 

  Κοζάνης ∆. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 

  Κοζάνης ∆. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

  Κοζάνης ∆. ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ 

  Κοζάνης Κ. ΒΛΑΣΤΗΣ 

  Κοζάνης Κ. ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ 

  Κοζάνης Κ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

  Φλωρίνης ∆. ΜΕΛΙΤΗΣ 

  Φλωρίνης ∆. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 

  Φλωρίνης ∆. ΠΡΕΣΠΩΝ 

  Φλωρίνης ∆. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

  Φλωρίνης Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 

  Φλωρίνης Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ 

  Φλωρίνης Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ 

Περιφέρεια Νοµός OTA 

∆υτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας ∆. ΑΠΟ∆ΟΤΙΑΣ 

  Αιτωλοακαρνανίας ∆. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

  Αχαϊας ∆. ΑΙΓΕΙΡΑΣ 

  Αχαϊας ∆. ΑΚΡΑΤΑΣ 

  Αχαϊας ∆. ΑΡΟΑΝΙΑΣ 

  Αχαϊας ∆. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

  Αχαϊας ∆. ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ 
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  Αχαϊας Κ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ 

  Ηλείας ∆. ΛΑΜΠΕΙΑΣ 

  Ηλείας ∆. ΛΑΣΙΩΝΟΣ 

Περιφέρεια Νοµός OTA 

Ηπείρου Άρτης Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΙΑΝΩΝ 

  Άρτης Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ 

  Ιωαννίνων ∆. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

  Ιωαννίνων ∆. ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ 

  Ιωαννίνων ∆. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

  Ιωαννίνων ∆. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

  Ιωαννίνων ∆. ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ 

  Ιωαννίνων ∆. ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

  Ιωαννίνων ∆. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

  Ιωαννίνων ∆. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

  Ιωαννίνων ∆. ΤΥΜΦΗΣ 

  Ιωαννίνων Κ. ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ 

  Ιωαννίνων Κ. ΒΑΘΥΠΕ∆ΟΥ 

  Ιωαννίνων Κ. ΒΟΒΟΥΣΗΣ 

  Ιωαννίνων Κ. ∆ΙΣΤΡΑΤΟΥ 

  Ιωαννίνων Κ. ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ 

  Ιωαννίνων Κ. ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ 

  Ιωαννίνων Κ. ΜΗΛΕΑΣ 

  Ιωαννίνων Κ. ΠΑΠΙΓΚΟΥ 

  Ιωαννίνων Κ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 

  Ιωαννίνων Κ. ΣΙΡΑΚΟΥ 

  Ιωαννίνων Κ. ΦΟΥΡΚΑΣ 

  Πρεβέζης ∆. ΑΝΩΓΕΙΟΥ 

Περιφέρεια Νοµός OTA 

Θεσσαλίας Καρδίτσης ∆. ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

  Καρδίτσης ∆. ΙΤΑΜΟΥ 

  Καρδίτσης ∆. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 

  Καρδίτσης Κ. ΑΘΑΜΑΝΩΝ 

  Λαρίσης ∆. ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ 

  Λαρίσης ∆. ΟΛΥΜΠΟΥ 

  Λαρίσης ∆. ΠΟΤΑΜΙΑΣ 

  Λαρίσης Κ. ΚΑΡΥΑΣ 

  Μαγνησίας Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ 

  Τρικάλων ∆. ΑΙΘΗΚΩΝ 

  Τρικάλων ∆. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 

  Τρικάλων ∆. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 

  Τρικάλων ∆. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 

  Τρικάλων ∆. ΠΥΝ∆ΑΙΩΝ 

  Τρικάλων ∆. ΤΥΜΦΑΙΩΝ 

  Τρικάλων Κ. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

  Τρικάλων Κ. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ 

  Τρικάλων Κ. ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ 

Περιφέρεια Νοµός OTA 

Κεντρικής Μακεδονίας Ηµαθίας ∆. ΒΕΡΟΙΑΣ 

  Ηµαθίας ∆. ΝΑΟΥΣΗΣ 

  Θεσσαλονίκης ∆. ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

  Κιλκίς Κ. ΛΙΒΑ∆ΙΩΝ 

  Πιερίας ∆. ΠΙΕΡΙΩΝ 

  Σερρών Κ. ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 

  Σερρών Κ. ΟΡΕΙΝΗΣ 

Περιφέρεια Νοµός OTA 
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Κρήτης Ηρακλείου ∆. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 

  Λασιθίου ∆. ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

  Ρεθύµνης ∆. ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

  Χανίων ∆. ΣΦΑΚΙΩΝ 

  Χανίων Κ. ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ 

Περιφέρεια Νοµός OTA 

Πελοπόνησσος Αργολίδος Κ. ΑΛΕΑΣ 

  Αρκαδίας ∆. ΒΥΤΙΝΑΣ 

  Αρκαδίας ∆. ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 

  Αρκαδίας ∆. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 

  Αρκαδίας ∆. ΛΑΓΚΑ∆ΙΩΝ 

  Αρκαδίας ∆. ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ 

  Αρκαδίας ∆. ΣΚΥΡΙΤΙ∆ΑΣ 

  Αρκαδίας ∆. ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ 

  Αρκαδίας ∆. ΦΑΛΑΝΘΟΥ 

  Αρκαδίας Κ. ΚΟΣΜΑ 

  Κορινθίας ∆. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 

  Κορινθίας ∆. ΦΕΝΕΟΥ 

  Λακωνίας ∆. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 

  Λακωνίας Κ. ΚΑΡΥΩΝ 

  Μεσσηνίας ∆. ΑΒΙΑΣ 

  Μεσσηνίας ∆. ΕΙΡΑΣ 

Περιφέρεια Νοµός OTA 

Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας ∆. ΑΡΑΧΟΒΗΣ 

  Ευρυτανίας ∆. ΑΓΡΑΦΩΝ 

  Ευρυτανίας ∆. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

  Ευρυτανίας ∆. ΒΙΝΙΑΝΗΣ 

  Ευρυτανίας ∆. ∆ΟΜΝΙΣΤΑΣ 

  Ευρυτανίας ∆. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

  Ευρυτανίας ∆. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 

  Ευρυτανίας ∆. ΠΡΟΥΣΣΟΥ 

  Ευρυτανίας ∆. ΦΟΥΡΝΑ 

  Φθιώτιδος ∆. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 

  Φθιώτιδος ∆. ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ 

  Φθιώτιδος ∆. ΥΠΑΤΗΣ 

  Φθιώτιδος Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 

  Φθιώτιδος Κ. ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 

  Φωκίδος ∆. ΑΜΦΙΣΣΗΣ 

  Φωκίδος ∆. ΒΑΡ∆ΟΥΣΙΩΝ 

  Φωκίδος ∆. ΓΡΑΒΙΑΣ 

  Φωκίδος ∆. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

  Φωκίδος ∆. ΛΙ∆ΟΡΙΚΙΟΥ 

  Φωκίδος ∆. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

 



Παράρτηµα Ι του Οδηγού Εφαρµογής Προκήρυξης ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων τριτογενή Τοµέα
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4. Επιλέξιµοι Νοµοί Προγραµµάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III 

 

A/A 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
INTERREG III 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΝΟΜΟΙ  

1 EΛΛΑ∆Α – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ∆ΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, 
ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟ∆ΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ 

2 ΕΛΛΑ∆Α – FYROM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

3 ΕΛΛΑ∆Α - ΑΛΒΑΝΙΑ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

4 ΕΛΛΑ∆Α - ΚΥΠΡΟΣ 
ΧΑΝΙΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, 
ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 
 



Παράρτηµα Ι του Οδηγού Εφαρµογής Προκήρυξης ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων τριτογενή Τοµέα
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5. Προϋπολογισµοί δηµόσιας δαπάνης 
 

Π. Κ. Π. Interreg III Μέτρο Περιγραφή Π/Υ ∆.∆. (€) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ 
ΕΛΛΑ∆Α-ΑΛΒΑΝΙΑ 

2.1 
Ενίσχυση των 
Επιχειρηµατικών 
∆ραστηριοτήτων 

3.200.000 

INTERREG 
IIIA/PHARE CBC 
ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

2.1 

Ενίσχυση 
επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων & 
ανάπτυξη 
ανθρωπίνων πόρων 

22.800.000 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ 
ΕΛΛΑ∆Α-Π.Γ.∆.Μ 

2.1 
Ενίσχυση 
επιχειρηµατικών 
δραστηριότητων  

6.000.000 

INTERREG IIIA 
ΕΛΛΑ∆Α-ΚΥΠΡΟΣ 
2000-2006 

2.1 
Ενίσχυση της 
διασυνοριακής 
επιχειρηµατικότητας 

3.700.000  

ΣΥΝΟΛΟ 35.700.000 

 

Π.Ε.Π. Μέτρο Π/Υ ∆.∆. (€) 

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2.5 22.000.000 

Αττική 1.2 79.000.000 

Βόρειο Αιγαίο 3.1 14.000.000 

∆υτική Ελλάδα 3.3 22.000.000 

∆υτική Μακεδονία 4.2 18.000.000 

Ήπειρος 1.2 20.000.000 

Θεσσαλία 1.4 28.000.000 

Ιόνια 1.2 18.000.000 

Κεντρική Μακεδονία 1.4 61.000.000 

Κρήτη 1.3 27.000.000 

Νότιο Αιγαίο 4.3 15.000.000 

Πελοπόνησος 3.1 22.000.000 

Στερεά Ελλάδα 4.6 22.000.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 368.000.000 

 



ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ 
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III 

 
 Προς  

Επωνυµία Φορέα της Επένδυσης  Τράπεζα :  
 
 

 
 
 

Υποκατάστηµα : 
 
 
 

∆ιεύθυνση 

Οδός – Αριθµός :  

ΟΤΑ :   

Ταχ. Κωδικός :   

Νοµός :   

Τηλέφωνο :  

Φαξ :  

Σας υποβάλλουµε επενδυτική πρόταση µε  
συνηµµένα:  

1) Ερωτηµατολόγιο 

2) ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

3) Λίστα τυπικών ∆ικαιολογητικών 

προκειµένου να τύχει των ενισχύσεων του:   

e-mail : 
 Π.Ε.Π./Π.Κ.Π. 

Interreg III: 

 

Στοιχεία Νοµίµου Εκπροσώπου  Μέτρο : 
 

Ονοµατεπώνυµο:    

Α.Φ.Μ. :   

Τηλέφωνο :   

Fax :  

Κινητό :  

e-mail :   

 ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και αποδέχοµαι τη 
διαδικασία αξιολόγησης της επενδυτικής µου 
πρότασης, που θα διενεργηθεί από τον Τελικό 
∆ικαιούχο (Τράπεζα), η οποία προκύπτει από το 
σχετικό κανονιστικό πλαίσιο λαµβάνοντας υπόψη 
και τα κριτήρια αξιολόγησης όπως περιγράφονται 
σε αυτό. 

Κωδικός Ηλεκτρονικής Υποβολής:   

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής:  

Ώρα Ηλεκτρονικής Υποβολής:  

Κωδικός Πρότασης:   

 
Υπογραφή Νοµίµου Εκπροσώπου  

 
&  σφραγίδα) 

 

 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

1.  ΠΕΠ/ΠΚΠ/Μέτρο που υποβάλλεται η πρόταση 

ΠΕΠ/ΠΚΠ Interreg   

Μέτρο  

 

2.  Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆   

Κλάδος -Χαρακτηρισµός Επιχείρησης Εµπόριο C Παροχή Υπηρεσιών C 

Περιγραφή δραστηριότητας  

Είδος Βιβλίων  

Α.Φ.Μ.   

∆.Ο.Υ.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   

ΝΟΜΟΣ  

∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

Ο∆ΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Ε∆ΡΑΣ  ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

FAX  

Website  

e-mail  

Α.Ε. Ε.Π.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε. ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

     
 

3.  Στοιχεία µεγέθους επιχείρησης  

Ποσοστό του κύκλου εργασιών (ή των πωλήσεων και εσόδων από 
παροχή υπηρεσιών) της επιχείρησης που προέρχεται από 

δραστηριότητες εµπορίου και παροχής υπηρεσίων 

 
% 

 

Κύκλος εργασιών  
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας (ποσό σε €)  

 

Αριθµός απασχολουµένων το 2006 σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας  

 
 
 

4.  Στοιχεία Νοµίµου Εκπροσώπου  



ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

Α.Φ.Μ.  

Ο∆ΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΟΛΗ  

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)  

FAX  

e-mail  

 

5.  Στοιχεία Υπεύθυνου Έργου  

(Σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο από το Νόµιµο Εκπρόσωπο)    

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

Α.Φ.Μ.  

Ο∆ΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΟΛΗ  

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)  

FAX  

e-mail  

 
 

6.  Στοιχεία εταίρων ή µετόχων του φορέα που προτείνει την επένδυση 

α/α 
Ποσοστό 
(%) 

Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία 
Είδος 

Προσώπου 

    

Χώρα κύριας εγκατάστασης ή διαµονής   

Α.Φ.Μ.  

∆.Ο.Υ.  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
(Οδός –Αριθµός – Τ.Κ. ∆ήµος)  

 



Τηλέφωνο Επικοινωνίας   

Fax   

e-mail  

Κύρια δραστηριότητα εταίρου ή µετόχου  

Θέση του Εταίρου / Μετόχου στο 
 Φορέα Επένδυσης 

 

α/α 
Ποσοστό 
(%) 

Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία 
Είδος 

Προσώπου 

    

Χώρα κύριας εγκατάστασης ή διαµονής   

Α.Φ.Μ.   

∆.Ο.Υ.  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
(Οδός –Αριθµός – Τ.Κ. ∆ήµος)  

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας   

Fax   

e-mail  

Κύρια δραστηριότητα εταίρου ή µετόχου  

Θέση του Εταίρου / Μετόχου στο 
 Φορέα Επένδυσης 

 

 

7.1 Ιστορικό Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επισηµαίνονται: η γνώση των συνθηκών της αγοράς και του 
κλάδου της προτεινόµενης επένδυσης, η προηγούµενη επαγγελµατική και επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, η χρονική περίοδος δραστηριοποίησης, η ενασχόληση µε αντικείµενο συναφές µε αυτό 
της προτεινόµενης επένδυσης, οι γνώσεις – σπουδές επί του αντικειµένου της προτεινόµενης 
επένδυσης.  

 

 



 
 

7.2 Εµπειρία φορέα επένδυσης σε σχετικό αντικείµενο 

 

Εµπειρία 1ος µέτοχος/ 

εταίρος 

2ος µέτοχος/ 

εταίρος 

3ος µέτοχος/ 

εταίρος 

Από 0 έως 1 έτος � � � 

Από 2 έως 4 έτη � � � 

Από 5 έως 7 έτη � � � 

Από 8 έως 10 έτη � � � 

Πάνω από 10 έτη � � � 

Ποσοστό 

συµµετοχής στην 

επιχείρηση 

   

 
 

7.3 Σπουδές σχετικές µε το αντικείµενο 

 

Σπουδές 1ος 

µέτοχος/ 

εταίρος 

2ος 

µέτοχος/ 

εταίρος 

3ος 

µέτοχος/ 

εταίρος 

Όχι υποχρεωτική Εκπαίδευση � � � 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση � � � 

Μέση Εκπαίδευση (λύκειο, ΤΕΕ) � � � 

Ανώτερη Εκπαίδευση (π.χ. ΙΕΚ) � � � 

Ανώτατη Εκπαίδευση (ΤΕΙ,ΑΕΙ) � � � 

Μεταπτυχιακές Σπουδές � � � 

Ποσοστό συµµετοχής στην 

επιχείρηση 

   

 

7.4 Επαγγελµατική κατάρτιση σχετική µε το αντικείµενο 

 

Κατάρτιση 1ος µέτοχος/ 

εταίρος 

2ος µέτοχος/ 

Εταίρος 

3ος µέτοχος/ 

Εταίρος 

Καθόλου � � � 

Μέχρι 20 ώρες � � � 

21-50 ώρες � � � 



51-100 ώρες � � � 

101-150 ώρες � � � 

Πάνω από 150 ώρες � � � 

Ποσοστό συµµετοχής 

στην επιχείρηση 

   

 
 
 

8 Οικονοµικά 
Στοιχεία της 
Επιχείρησης  

   

 ν-3  ν-2 ν-1 

Από Έως Από Έως Από Έως 

      

(Ι) Κύκλος Εργασιών κατά 
την περίοδο ν-3 έως ν-1  

   

ν-2 ν-1  (ΙΙ) Κέρδη προ 
αποσβέσεων και φόρων 

κατά την περίοδο ν-2 έως 
ν-1 

   

(ΙΙΙ) Ξένα κεφάλαια χρήσης v-1:   

Ξένα κεφάλαια χρήσης v-2  

(IV) Ίδια κεφάλαια χρήσης v-1:   

Ίδια κεφάλαια χρήσης v-2  

(V) Αγορές v-1:   

(VI) Πληρωµές προς τρίτους v-1:   

 
 



9 Επενδύσεις που χρηµατοδοτήθηκαν ή χρηµατοδοτούνται βάσει του Κανονισµού De Μinimis 

Τρέχουσα φάση εξέλιξης του έργου α/α Ονοµασία 
Προγράµµατος 

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

Εγκεκριµένη 
επιχορήγηση  

Ποσό 
καταβληθείσας 
επιχορήγησης 
(∆όση) 

Ηµεροµ. 
καταβολής 

Πριν την 
υπογραφή της 
σύµφασης 

Σε 
εξέλιξη 

Ολοκληρ
ωµένο 

         

         

         

         

         

 



 
 

10 Προτεινόµενη Επένδυση  

Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ της επιχείρησης που ενισχύεται από την επένδυση  

Σύντοµη 
Περιγραφή της 

Επένδυσης 

A4 

 

11 Στοιχεία Τόπου Εγκατάστασης της προτεινόµενης επένδυσης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   

ΝΟΜΟΣ  

∆ΗΜΟΣ/KOINOTHTA  

ΠΕΡΙΟΧΗ  

Ο∆ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Ε∆ΡΑΣ  ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

FAX  

e-mail  

 

12 Συνοπτική Παρουσίαση της Επενδυτικής Πρότασης 

Επιλέξιµη Ενέργεια Περιγραφή Ενέργειας 

  

  

  

  

  

  

  
 



 

13 Αναλυτικός πίνακας δαπανών  

α/α Κ.Ε. Κ.∆.  Τεχνική Περιγραφή  
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
Συνολική 
Τιµή 

        

Α/Α προσφοράς ή προτιµολογίου :   

Ηµεροµηνία έκδοσης προσφοράς :   

Προµηθευτής :   

ΑΦΜ Προµηθευτή :   

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Τεκµηρίωση συµβατότητας µε επένδυση:   

α/α Κ.Ε. Κ.∆.  Περιγραφή  
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
Συνολική 
Τιµή 

        

Α/Α προσφοράς :   

Ηµεροµηνία έκδοσης προσφοράς :   

Προµηθευτής :   

ΑΦΜ Προµηθευτή :   

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

Τεκµηρίωση συµβατότητας µε επένδυση:  

α/α Κ.Ε. Κ.∆.  Περιγραφή  
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
Συνολική 
Τιµή 

        

Α/Α προσφοράς :   

Ηµεροµηνία έκδοσης προσφοράς :   

Προµηθευτής :   

ΑΦΜ Προµηθευτή :   

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

Τεκµηρίωση συµβατότητας µε επένδυση:  

α/α Κ.Ε. Κ.∆.  Περιγραφή  
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
Συνολική 
Τιµή 

        

Α/Α προσφοράς :   

Ηµεροµηνία έκδοσης προσφοράς :   



Προµηθευτής :   

ΑΦΜ Προµηθευτή :   

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

Τεκµηρίωση συµβατότητας µε επένδυση:  



14. Ανάλυση της Επενδυτικής Πρότασης κατά κατηγορία επιλέξιµης ενέργειας και επιλέξιµης δαπάνης  

Επιλέξιµες δαπάνες (σε ευρώ) 
Επιλέξιµες Ενέργειες 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Σύνολο 
(σε ευρώ) 

1 
∆ιαµόρφωση, εκσυγχρονισµός χώρων διοίκησης, λειτουργίας, 
διάθεσης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης 

         

2 
Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών και διοικητικών 
διαδικασιών της επιχείρησης 

         

3 Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών 
         

4 
Ανάπτυξη καινοτοµιών (πολυµέσα, INFOKIOSK, εφαρµογή 
αποτελεσµάτων έρευνας κ.λπ.) 

         

5 Ανάπτυξη  προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής 
         

ΣΥΝΟΛΟ 
         



15 Χρηµατοδοτικό Σχήµα 

 Τιµές σε Ευρώ Σύνολα  Ποσοστά  

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Εισφορά Μετρητών    

Α. Ίδια Κεφάλαια Υφιστάµενα 
Φορολογηθέντα 
Αποθεµατικά 

   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   % 

Β. Μεσοπρόθεσµα ∆ανειακά Κεφάλαια    

Σύνολο ∆ανειακών Κεφαλαίων   % 

Γ. Προβλεπόµενη Επιχορήγηση ∆ηµοσίου    

Σύνολο Επιχορήγησης ∆ηµοσίου   % 

Σύνολο ενισχυόµενου Κόστους (Α + Β + Γ)   % 

  ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(α) Εισφορά Μετρητών    

(β)  Μεσοπρόθεσµα ∆ανειακά Κεφάλαια    

(γ) ∆ιαθέσιµα Επιχείρησης    

∆. Μη ενισχυόµενο κόστος (α+β+γ)    

Σύνολο Επένδυσης (Α+Β+Γ+∆)    

 

16 Πηγές κάλυψης ίδιας συµµετοχής 

Περιγράψτε µε σαφήνεια τους τρόπους µε τους οποίους θα καλύψετε την απαιτούµενη ιδιωτική 
συµµετοχή της προτεινόµενης επένδυσης. 

 

 

 

 

 

17 Συµβολή στην απασχόληση  

(I) Υφιστάµενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τo έτος2006  

Α. Προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση   

Αριθµός 
Εργαζοµένων 

Αριθµός ωρών 
που 

απασχολούνται 
ηµερησίως  

Αριθµός 
ηµερών που 

απασχολούνται 
µηνιαίως  

Μήνες 
απασχόλησης 

Ισοδύναµο 
Πλήρους 
Απασχόλη

σης 

 

      



 
 
 

     

 
 

     

 
Σύνολο Υφιστάµενων Θέσεων  

  

 

(ΙΙ) Θέσεις Απασχόλησης που θα δηµιουργηθούν από την πραγµατοποίηση της 
προτεινόµενης επένδυσης      

Β. Νέες Θέσεις Απασχόλησης (υπολογισµένες σε ισοδύναµα 
πλήρους απασχόλησης όπως και το σηµείο Α) 

 

(ΙΙΙ) Συνολικές Θέσεις Απασχόλησης µετά την υλοποίηση της 
επένδυσης (Α+Β)  

 

 

18 Επιχειρησιακός και Τεχνικός Σχεδιασµός της πρότασης 

α. Νέες θέσεις απασχόλησης 

Πως τεκµηριώνεται ο αριθµός των νέων θέσεων απασχόλησης που προβλέπεται να δηµιουργηθούν από 
την πραγµατοποίηση της προτεινόµενης επένδυσης 

 

 

 

  

β. Προοπτικές της επένδυσης 

Περιγραφή και τεκµηρίωση προοπτικών επένδυσης µε βάση τις συνθήκες του κλάδου και της αγοράς  

 

 

 

 

Γ. Τεχνικός σχεδιασµός της επένδυσης 

 

 

19 Καινοτοµία της Επένδυσης 

Σε περίπτωση που η προτεινόµενη επένδυση έχει καινοτοµικό χαρακτήρα, περιγράψτε και τεκµηριώστε 
τον καινοτοµικό χαρακτήρα. 

 

 

 

 

 



 

 

20 Συµβολή της επένδυσης στην προστασία του Περιβάλλοντος 

Περιγράψτε και τεκµηριώστε τυχόν συµβολή της προτεινόµενης επένδυσης στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

 

 

21 Συµβολή της επένδυσης στην τοπική ανάπτυξη 

Περιγράψτε και τεκµηριώστε τυχόν συµβολή της προτεινόµενης επένδυσης στην τοπική ανάπτυξη µε 
την ιδιαίτερη αξιοποίηση των τοπικών πόρων (πολιτισµικών, φυσικών και ανθρωπογενών) 

 

 

 

 

 

 

22 Τεκµηρίωση διασυνοριακότητας της επένδυσης (µόνο για επενδυτικές προτάσεις που 
υποβάλλονται προς Π.Κ.Π. Interreg III) 

Α. Ποσοστό κύκλου εργασιών που προέρχεται από επαγγελµατική σχέση µε τη χώρα του Προγράµµατος 

 

Β. Τεκηρίωση και περιγραφή 

 

 

  

 
 



23 Χρονοδιάγραµµα 

Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ
 

∆ραστηριότητες για την πραγµατοποίηση 
της επένδυσης 

Μήνας 
Έναρξης 

∆ιάρκεια 
σε Μήνες 

1 2 3 4 5 6 7 8 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Συνολική διάρκεια για την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία της επένδυσης (συµπεριλαµβανοµένων των προσλήψεων για 
την κάλυψη των νέων θέσεων εργασίας) 

Παρατήρηση: το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες. 
(Μήνες) 

 



24 Τεκµηρίωση του Χρονοδιαγράµµατος 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

α/α 
Ονοµατεπώνυµο 

Α.Φ.Μ. ή Α.∆.Τ. ή 
∆ιαβατηρίου 

Υπογραφή 

 

 

   

 
 



ΤΥΠΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 

1.  Στοιχεία 

πιστοποίησης της 

νόµιµης 

υπόστασης του 

φορέα 

επένδυσης 

 

� Α.Ε, Ε.Π.Ε.: Σχετικά ΦΕΚ δηµοσίευσης σύστασης και 

τροποποιήσεων που αφορούν σε αλλαγή επωνυµίας, έδρας και 

διάρκειας. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής 

σύνθεσης (τελευταίο ΦΕΚ µε την εταιρική σύνθεση, προκειµένου για 

Ε.Π.Ε. και απόσπασµα της τελευταίας γενικής συνέλευσης των µετόχων 

προκειµένου για Α.Ε., θεωρηµένο από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο µε 

ηµεροµηνία την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης).  

�      ΦΕΚ εκπροσώπησης 

� Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης και τυχόν 

τροποποιήσεων νόµιµα δηµοσιοποιηµένο και θεωρηµένη υπεύθυνη 

δήλωση του διαχειριστή ότι εξακολουθεί να είναι διαχειριστής της 

εταιρίας και ότι η εταιρική σύνθεση όπως προκύπτει από το ιδιωτικό 

συµφωνητικό σύστασης, ισχύει. 

� Ατοµικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος του 

επιχειρηµατία και όλες τις µεταβολές µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής 

της επενδυτικής πρότασης. 

2.  Στοιχεία 

πιστοποίησης 

έγκρισης δανείου 

(στην περίπτωση 

που προβλέπεται 

δάνειο στο 

χρηµατοδοτικό 

σχήµα της 

πρότασης) 

Κατ’ αρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος πιστωτικού ιδρύµατος για τη 

χορήγηση δανείου, στην οποία θα αναφέρονται οι βασικοί όροι 

χορήγησής του, όπως: 

� Αντικείµενο και προϋπολογισµός της δανειοδοτούµενης επένδυσης 

� το ύψος του εγκεκριµένου δανείου 

� η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωµής του 

�  το επιτόκιο 

� οι απαιτούµενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του. 

3.  Οικονοµικά 

στοιχεία του 

φορέα 

επένδυσης 

  

Α. Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας: 

� ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί και κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο ή διαχειριστή της επιχ/σης, αντίγραφα ισολογισµών για 

Ο.Ε, Ε.Ε. και Ατοµικές Επιχειρήσεις, των τριών τελευταίων κλεισµένων 

οικονοµικών χρήσεων ή εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τελευταίων. 

� Αντίγραφο του έντυπου Ε3 των τελευταίων τριών κλεισµένων 

οικονοµικών χρήσεων, ή εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τελευταίων 

κλεισµένων οικονοµικών χρήσεων. 

Β. Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας: 

� Αντίγραφο του εντύπου Ε3 των τριών τελευταίων κλεισµένων 

οικονοµικών χρήσεων ή εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τελευταίων 

κλεισµένων οικονοµικών χρήσεων. 

4.  Στοιχεία των 

εταίρων / 

µετόχων του 

φορέα 

επένδυσης  

(Μόνο για τους 

Α) Όταν οι εταίροι / µέτοχοι είναι Φυσικά πρόσωπα:  

o Αντίγραφο του θεωρηµένου Ε1 του πιο πρόσφατου 

διαχειριστικού έτους που έχει υποβληθεί για κάθε εταίρο / 

µέτοχο ξεχωριστά ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου / µετόχου 

που δεν έχει Ε1 ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής 

φορολογικής δήλωσης  



τρείς µεγαλύτερους 

εταίρους / 

µετόχους του 

φορέα επένδυσης  

ή για όλους τους 

µετόχους µε 

συµµετοχή στον 

φορέα της 

επένδυσης άνω του 

20%) 

 

o Βιογραφικό σηµείωµα και στοιχεία τεκµηρίωσης των 

αναγραφόµενων 

Β) Όταν οι εταίροι / µέτοχοι είναι Εταιρίες:  

o ∆ηµοσιευµένο Ισολογισµό για Α.Ε και Ε.Π.Ε. και επικυρωµένα 

από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης αντίγραφα ισολογισµών 

για Ο.Ε, Ε.Ε. και Ατοµικές (επιχειρήσεις µε βιβλία Γ΄ 

κατηγορίας) ή αντίγραφο του εντύπου Ε3 (επιχειρήσεις µε 

βιβλία Β΄ κατηγορίας) της τελευταίας κλεισµένης χρήσης.  

o Προφίλ εταιρειών και στοιχεία τεκµηρίωσης των 

αναγραφόµενων 

5.  Στοιχεία για την 

τεκµηρίωση της 

δυνατότητας 

κάλυψης της 

ίδιας συµµετοχής 

Α) Ρευστά διαθέσιµα επιχείρησης ή εταίρων / µετόχων: 

� Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης ή φορολογικές δηλώσεις 

τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης από τα οποία να 

προκύπτει κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια συµµετοχή του 

προτεινόµενου χρηµατοδοτικού σχήµατος της επένδυσης 

� Αυξήσεις µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου µε εισφορές µετρητών 

και αποκλειστικά για το σκοπό της επένδυσης, βάσει των συστατικών 

εγγράφων της επιχείρησης και όλων των τροποποιήσεων αυτών 

� Βεβαιώσεις µέσου διαθέσιµου υπολοίπου προσωπικών ή 

εταιρικών τραπεζικών λογαριασµών για το εξάµηνο πριν την 

ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, από τις οποίες να 

προκύπτει η διαθεσιµότητα τουλάχιστον του 70% της ίδιας συµµετοχής 

που αναφέρεται στο χρηµατοδοτικό σχήµα της επενδυτικής πρότασης. 

Επιπλέον βεβαίωση υπολοίπου των παραπάνω λογαριασµών, την 

ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, µεγαλύτερου ή ίσου 

της ίδιας συµµετοχής που αναφέρεται στο χρηµατοδοτικό σχήµα της 

επενδυτικής πρότασης 

Β) Λοιπά διαθέσιµα επιχείρησης ή εταίρων / µετόχων ευκόλως 

ρευστοποιήσιµα εντός του χρονοδιαγράµµατος 

πραγµατοποίησης της επένδυσης: 

� Βεβαιώσεις κατοχής µετοχών, οµολόγων και λοιπών άυλων 

τίτλων 

� Κατοχή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων (όπως προκύπτουν 

από Ε9)  

6.  Επεµβάσεις επί 

ακινήτων 

� Τίτλο κτήσης επί ακινήτου, πιστοποιητικό µεταγραφής του και 

πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο και έντυπο 

Ε9.  

� Σε περιπτώσεις µακροχρόνιων µισθώσεων ή παραχώρησης 

χρήσεων, προσκόµιση σχετικών µισθωτηρίων ή παραχωρητηρίων 

θεωρηµένων από την εφορία τουλάχιστον 8ετούς µίσθωσης από την 

ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.  

� Σε περιπτώσεις σύστασης επικαρπείας προσκόµιση της 

συµβολαιογραφικής πράξης σύστασης επικαρπείας και πιστοποιητικό 

µεταγραφής και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο και 

έντυπο Ε9 

� Στις περιπτώσεις που η µίσθωση ή η σύσταση επικαρπίας ή η 



παραχώρηση χρήσης δεν έχει συναφθεί κατά την υποβολή της 

επενδυτικής πρότασης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι, σε 

περίπτωση που η επενδυτική πρόταση εγκριθεί, οι ανωτέρω – κατά 

περίπτωση - πράξεις θα συναφθούν και τα σχετικά δικαιολογητικά θα 

κατατεθούν εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης Τράπεζας - Επενδυτή.  

7.  Στοιχεία 

απασχολούµενου 

προσωπικού  

o Αντίγραφο του εντύπου Ε7 «Οριστική ∆ήλωση Εκκαθάρισης των 

ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται 

σε εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες» για το 2006 ή/και 

o Θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης εργασίας για όλο το έτος 

2006 ή/και 

o αντίγραφο κατάστασης ΙΚΑ (Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση) για όλο 

το 2006  

Σε περίπτωση µη υποβολής του πιο πάνω εντύπου, υπεύθυνη δήλωση 

ότι  η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό µέσα στη προηγούµενη 

χρήση 

8.  Προδιαγραφές 

και στοιχεία 

κόστους 

προτεινόµενων 

επενδύσεων  

Αναλυτικός Προϋπολογισµός Εργασιών Μηχανικού (για παρεµβάσεις 

επί κτιρίων) ή κτιρίων ή αναλυτικές µεµονωµένες προσφορές 

κατασκευαστών και αγοράς υλικών κατασκευής  σε περίπτωση 

επιστασίας από τον ιδιοκτήτη, προσφορές, προτιµολόγια, ενηµερωτικά 

έντυπα (prospectus), τα οποία αφορούν στα  προτεινόµενα επενδυτικά 

έργα (κτιριακά, εξοπλισµός, λογισµικό, δικαιώµατα τεχνογνωσίας, 

κλπ.) ταξινοµηµένα /αριθµηµένα βάσει του Πίνακα ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ του Ερωτηµατολογίου.  

9.  Τόπος 

εγκατάστασης της 

επένδυσης  

(Για τις 

επενδύσεις  

περιοχών της 

ζώνης Γ) 

Ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται να προσκοµίσει Βεβαίωση της 

οικείας ∆ηµοτικής Αρχής όπου θα προκύπτει ότι ο τόπος υλοποίησης 

της επένδυσης βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής που ανήκει στη 

ζώνη Γ 

10. ∆ικαιολογητικό 

για επιλεξιµότητα 

ΦΠΑ 

Βεβαίωση από την οικεία ∆OY ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση δεν έχει 

δικαίωµα έκπτωσης από τον ισχύοντα ΦΠΑ 

11. ∆ικαιολογητικά 

νόµιµης 

λειτουργίας 

 

Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησης κατά την 

ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης ή απαλλακτικό 

εκδοθέν από την οικεία αρµόδια αρχή. 

12. Υπεύθυνη 

δήλωση του 

άρθρου 8 του 

Ν.1599/1986 

υπογεγραµµένη 

από το νόµιµο 

εκπρόσωπο του 

φορέα επένδυσης, 

� Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στο φάκελο της 

υποβαλλόµενης πρότασης είναι αληθή. 

� ∆ήλωση πως σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σηµείο 11 του παρόντος Παραρτήµατος, 

η επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα. 

� ∆ήλωση ότι η επενδυτική πρόταση δεν έχει ενισχυθεί  και σε 

περίπτωση υπαγωγής της δεν θα ενισχυθεί  από άλλο Εθνικό ή 



µε τις ακόλουθες 

σχετικές 

διατυπώσεις: 

Κοινοτικό Πρόγραµµα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή 

τµήµατος αυτής. 

� ∆ήλωση περί του τρόπου κάλυψης της ίδιας συµµετοχής (σύµφωνα 

µε την οποία θα διατυπωθεί και ο σχετικός όρος της σύµβασης 

Επενδυτή - Τράπεζας). 

� ∆ήλωση ότι η επιχείρηση είναι ανεξάρτητη µικροµεσαία επιχείρηση 

και δεν είναι συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη επιχειρήση σύµφωνα µε 

τον ορισµό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαϊου 

2003 και επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ∆ της ΚΥΑ προκήρυξης. Σε 

περίπτωση που η επιχείρηση είναι συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη θα 

πρέπει να συµπληρωθεί δήλωση σχετικά µε την ιδιότητα ΜΜΕ, που 

επισυνάπτεται στο παρόν Παράρτηµα. 

� ∆ήλωση ότι σε σχέση µε την προηγούµενη διαχειριστική χρήση δεν 

υπάρχει µεταβολή των στοιχείων της επιχείρησης, η οποία να επιφέρει 

αλλαγή της κατηγορίας της επιχείρησης πως η επιχείρηση παραµένει 

µικρή σύµφωνα µε τον ορισµό της Σύστασης της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ της 6ης Μαϊου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των µικρών 

και µεσαίων επιχειρήσεων.  

� ∆ήλωση ότι η επιχείρηση δεν έχει λάβει ή εφόσον εγκριθεί δεν θα 

έχει λάβει ενίσχυση ήσσονος σηµασίας (de minimis) που να ξεπερνά 

συνολικά το ποσό των 200.000€ κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007 

βάσει των δεσµεύσεων του Κανονισµού σχετικά µε την εφαρµογή των 

άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 

και ότι τα στοιχεία επενδύσεων που πραγµατοποιούνται ή έχουν 

πραγµατοποιηθεί κατά την τελευταία τριετία και δηλώνονται στο 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ είναι αληθή. 

� ∆ήλωση για τις νέες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν. 

 
 

∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τα βιγραφικά σηµειώµατα ή /και προφίλ του σηµείου 4 
Βιογραφικό σηµείωµα µετόχων/ εταίρων 
Περιλαµβάνει  αναφορές σε σπουδές, επααγγελµατική κατάρτιση, επαγγελµατική δραστηριότητα 
κατά το παρελθόν σχετική µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης, συµµετοχή σε άλλα επιχειρηµατικά 
σχήµατα  σχετικής ή άλλης δραστηριότητας. 
 
Προφίλ εταιρειών µετόχων/εταίρων  
Περιλαµβάνει αναφορές σε συµµετοχές σε άλλα επιχειρηµατικά σχήµατα  σχετικής ή άλλης 
δραστηριότητας, τεκµηρίωση της εµπειρίας της µετόχου εταιρίας µε άλλα στοιχεία πλην της 
µετοχικής συµµετοχής, σπουδές και επαγγελµατική κατάρτιση σε σχετικά µε την επένδυση 
αντικείµενα ατόµων που τη διοικούν. 



ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ 
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III 
 
 Προς  

Επωνυµία Φορέα της Επένδυσης  Τράπεζα :  

Συµπληρώνεται η επωνυµία 
της Τράπεζας («Τελικού 
∆ικαιούχου»), στην οποία   
υποβάλλεται η επενδυτική 
πρόταση. 

Αναφέρεται η πλήρης επωνυµία και νοµική 
µορφή της επιχείρησης καθώς και ο 
διακριτικός τίτλος αυτής εάν υπάρχει. 

Υποκατάστηµα : 

Ο κωδικός αυτός 
συµπληρώνεται από το 
«Φορέα Υποδοχής» 
(Υποκατάστηµα της 
Τράπεζας), στον οποίο 
υποβάλλεται η επενδυτική 
πρόταση. 

∆ιεύθυνση 

Οδός – Αριθµός : 

ΟΤΑ :  

Ταχ. Κωδικός :  

Νοµός :  

Τηλέφωνο : 

Φαξ : 

Σας υποβάλλουµε επενδυτική πρόταση µε  
συνηµµένα:  

4) Ερωτηµατολόγιο 

5) ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

6) Λίστα τυπικών ∆ικαιολογητικών 

προκειµένου να τύχει των ενισχύσεων του:   

e-mail : 

Συµπληρώνονται τα 
στοιχεία της έδρας 
της επιχείρησης 

Π.Ε.Π./Π.Κ.Π. 

Interreg III: 

Στοιχεία Νοµίµου Εκπροσώπου  Μέτρο : 

Συµπληρώνεται το Πρόγραµµα και 
το Μέτρο του Προγράµµατος στο 
πλαίσιο του οποίου υποβάλλεται η 
επενδυτική πρόταση. Η επιλογή 
γίνεται µε βάση τον τόπο 
εγκατάστασης της επένδυσης και 
των στόχων του κάθε µέτρου 

Ονοµατεπώνυµο:  

Α.Φ.Μ. :  

Τηλέφωνο :  

Fax : 

Κινητό : 

e-mail :  

Παρατίθενται τα 
στοιχεία του νόµιµου 
εκπροσώπου της και 
επισυνάπτεται 
επίσηµο παραστατικό 
νόµιµης 
εκπροσώπησης (π.χ. 
ΦΕΚ δηµοσίευσης 
σχετικής απόφασης 
∆Σ). 

 ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και αποδέχοµαι τη 
διαδικασία αξιολόγησης της επενδυτικής µου 
πρότασης, που θα διενεργηθεί από τον Τελικό 
∆ικαιούχο (Τράπεζα), η οποία προκύπτει από το 
σχετικό κανονιστικό πλαίσιο λαµβάνοντας υπόψη και 
τα κριτήρια αξιολόγησης όπως περιγράφονται σε 
αυτό. 

Κωδικός Ηλεκτρονικής Υποβολής:  
Ο κωδικός συµπληρώνεται από το Πληροφοριακό 
Σύστηµα  

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής: 
Συµπληρώνεται από το Πληροφοριακό Σύστηµα και 
παράγεται στην εκτύπωση 

Ώρα Ηλεκτρονικής Υποβολής: 
Συµπληρώνεται από το Πληροφοριακό Σύστηµα και 
παράγεται στην εκτύπωση 

Κωδικός Πρότασης:   



 
Υπογραφή Νοµίµου Εκπροσώπου  

 
&  σφραγίδα) 

Υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης. 

 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

1. ΠΕΠ/ΠΚΠ/Μέτρο που υποβάλλεται η πρόταση 

ΠΕΠ/ΠΚΠ Interreg  

Μέτρο 

Συµπληρώνεται το Πρόγραµµα και το Μέτρο του 
Προγράµµατος στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλεται η 
επενδυτική πρόταση. Η επιλογή γίνεται µε βάση τον 
τόπο εγκατάστασης της επένδυσης και των στόχων 
του κάθε Μέτρου 

 

2. Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αναφέρεται η πλήρης επωνυµία, καθώς και ο 
διακριτικός τίτλος αυτής εάν υπάρχει.  

Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆  Συµπληρώνεται ο κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ της επιχείρησης 
που σύµφωνα µε τον πίνακα 2 του παρόντος οδηγού 
είναι επιλέξιµος και η επιχείρηση τον διέθετε πριν τις 
31/12/2006 

Κλάδος -Χαρακτηρισµός Επιχείρησης Συµπληρώνεται η κύρια θεµατική ενότητα στην οποία 
δραστηριοποιείται η επιχείρηση 

Περιγραφή ∆ραστηριότητας Συνοπτική περιγραφή του κύριου αντικειµένου 
δραστηριότητας της επιχείρησης 

Είδος Βιβλίων Συµπληρώνεται η κατηγορία τηρουµένων βιβλίων, 
κατά την τελευταία κλεισµένη πλήρη διαχειριστική 
χρήση.  

Α.Φ.Μ.  

∆.Ο.Υ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΝΟΜΟΣ 

∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Ο∆ΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Ε∆ΡΑΣ  ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

FAX 

Website 

e-mail 

 

 

 

 

Συµπληρώνονται τα πεδία. Σηµειώνεται πως είναι 
υποχρεωτική η συµπλήρωση ενεργής διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Σηµειώνεται µε Χ στο αντίστοιχο πεδίο η νοµική 
µορφή του φορέα κατά την υποβολή της αίτησης 

 

3. Στοιχεία µεγέθους επιχείρησης  

Ποσοστό του κύκλου εργασιών (ή 
των πωλήσεων και εσόδων από 

παροχή υπηρεσιών) της επιχείρησης 

Στην περίπτωση που το σύνολο του κύκλου εργασιών 
(ή πωλήσεων και εσόδων) προέρχεται από την υπό 
ενίσχυση δραστηριότητα, π.χ. εµπόριο, τίθεται στο 
παρόν πεδίο η τιµή 100%.  Αν στο συνολικό κύκλο 



που προέρχεται από 
δραστηριότητες εµπορίου και 

παροχής υπηρεσίων 

εργασιών (ή των πωλήσεων και εσόδων) της 
επιχείρησης συµµετέχουν και άλλες δραστηριότητες 
πέραν της εµπορικής (π.χ. µεταποιητικές 
δραστηριότητες, τουριστικές δραστηριότητες κ.λπ.), 
αναφέρεται το ποσοστό του κύκλου εργασιών (ή 
πωλήσεων και εσόδων), που αφορά µόνον στις 
εµπορικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης.  

Για τον προσδιορισµό του ανωτέρω ποσοστού 
λαµβάνεται υπόψη ο µέσος κύκλος εργασιών (ή οι 
πωλήσεις και έσοδα) των τελευταίων τριών χρήσεων ή 
σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, των τελευταίων δυο 
πλήρων κλεισµένων δωδεκάµηνων διαχειριστικών 
χρήσεων.  

Τα παραπάνω οικονοµικά µεγέθη λαµβάνονται από τα 
επίσηµα λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της 
επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ 
Κατηγορίας αναφέρονται στον κύκλο εργασιών τους και 
οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ Κατηγορίας, 
αναφέρονται στις πραγµατοποιηθείσες πωλήσεις και 
έσοδα από παροχή υπηρεσιών. 

Κύκλος εργασιών  
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
τελευταίας τριετίας (ποσό σε €)  

Παρατίθεται ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών (ή 
πωλήσεις και έσοδα) για τις 3 τελευταίες πλήρεις και 
κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις ή εφόσον δεν 
υπάρχουν των δύο τελευταίων. 

Τα στοιχεία λαµβάνονται µε βάση τα επίσηµα κατά 
περίπτωση λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της 
επιχείρησης (δηµοσιευµένος ισολογισµός, επίσηµα 
ισοζύγια, έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης, 
προσωρινές περιοδικές ή συγκεντρωτικές δηλώσεις 
ΦΠΑ).  

Αριθµός απασχολουµένων το 2006 
σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας 

Συµπληρώνεται ο αριθµός (σε Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας) των εργαζοµένων µόνιµης και πλήρους 
απασχόλησης µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην 
επιχείρηση κατά το ηµερολογιακό έτος 2006. Σε 
περίπτωση εργαζοµένων εποχιακής πλήρους 
απασχόλησης, υπολογίζεται το ισοδύναµο σε ετήσια 
βάση   

π.χ.: 5 εργαζόµενοι µε 12 µήνες πλήρους εργασίας και 
4 εργαζόµενοι µε 3 µήνες πλήρους εργασίας = 6 
εργαζόµενοι 

Σε αυτό προστίθεται και ο αριθµός των 
απασχολούµενων µερικής απασχόλησης µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας στην επιχείρηση οι οποίοι 
µετατρέπονται σε ισοδύναµο Πλήρους Απασχόλησης. 

Ο υπολογισµός του συνολικού αριθµού των 
εργαζοµένων γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στον Πίνακα 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Στοιχεία Νοµίµου Εκπροσώπου  

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

Α.Φ.Μ. 

Ο∆ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΗ 

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό) 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό) 

FAX 

e-mail 

Παρατίθενται τα στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου 
της επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση εκπροσωπείται 
νόµιµα από περισσότερα από ένα άτοµα, η 
συµπλήρωση του πίνακα επαναλαµβάνεται όσες 
φορές απαιτείται. 

 

 

 
 

5. Στοιχεία Υπεύθυνου Έργου  

(Σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο από το Νόµιµο Εκπρόσωπο)    

8ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

Α.Φ.Μ. 

Ο∆ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΗ 

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό) 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό) 

FAX 

e-mail 

Συµπληρώνεται στην περίπτωση που ο Υπεύθυνος 
έργου είναι διαφορετικό πρόσωπο από το Νόµιµο 
Εκπρόσωπο. 

 

Ο υπεύθυνος του έργου είναι ένα πρόσωπο ακόµη 
και στην περίπτωση που νόµιµοι εκπρόσωποι της 
επιχείρησης είναι περισσότερα από ένα άτοµα. 

 

6. Στοιχεία εταίρων ή µετόχων του φορέα που προτείνει την επένδυση 

α/α 
Ποσοστό 
(%) 

Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία 
Είδος 

Προσώπου 

    

Χώρα κύριας εγκατάστασης ή διαµονής  

Α.Φ.Μ. 

∆.Ο.Υ. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Συµπληρώνονται τα στοιχεία των εταίρων ή 
µετόχων, φυσικών προσώπων ή 
επιχειρήεων, που µετέχουν στον φορέα της 
επένδυσης. Για τους εταίρους / µετόχους µε 
ποσοσστό συµµετοχής στην επιχείρηση άνω 



(Οδός –Αριθµός – Τ.Κ. ∆ήµος)  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Fax  

e-mail 

του 20% ή για τους τρεις κυριότερους 
µετόχους/εταίρους εφόσον κάποιος από 
αυτούς διαθέτει ποσοστό συµµετοχής 
χαµηλότερο του 20%. 

Κύρια δραστηριότητα εταίρου ή µετόχου Αναφέρεται ο τοµέας της κύριας 
δραστηριότητας του εταίρου ή µετόχου 
(ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ, 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) και το ακριβές αντικείµενο της 
δραστηριότητας του (π.χ. εταιρεία 
παραγωγής και εµπορίας πλεκτών 
ενδυµάτων, επάγγελµα στην περίπτωση 
φυσικού προσώπου κλπ ).  

Θέση του Εταίρου / Μετόχου στο 
 Φορέα Επένδυσης 

Συµπληρώνεται για τους εταίρους ή 
µετόχους του φορέα της επένδυσης που είναι 
φυσικά πρόσωπα 

 
Σε περίπτωση που συµµετέχουν περισσότεροι του ενός µέτοχοι στην επιχείρηση,, ο παραπάνω πίνακας 
συµπληρώνεται για τους τρεις µεγαλύτερους σε ποσοσστό συµµετοχής στην επιχείρηση µετόχους ή 
εταίρους. 
 

7.1 Ιστορικό Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επισηµαίνονται: η γνώση των συνθηκών της αγοράς και του 
κλάδου της προτεινόµενης επένδυσης, η προηγούµενη επαγγελµατική και επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, η χρονική περίοδος δραστηριοποίησης, η ενασχόληση µε αντικείµενο συναφές µε αυτό 
της προτεινόµενης επένδυσης, οι γνώσεις – σπουδές επί του αντικειµένου της προτεινόµενης 
επένδυσης.  

Σε περίπτωση υφιστάµενης επιχείρησης, περιγράφεται το ιστορικό της δραστηριότητας της 
επιχείρησης και των βασικών εταίρων ή µετόχων αυτής, σύµφωνα και µε τα συνηµµένα 
δικαιολογητικά (σηµείο 4 της λίστας των δικαιολογητικών) 

 



 
 

7.2 Εµπειρία φορέα επένδυσης σε σχετικό αντικείµενο 

Συµπληρώνοται τα έτη σχετικής µε το αντικείµενο της επιχείρησης εµπειρίας ανά µέτοχο. Η επιλογή 
θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική τεκµηρίωση στο πρότυπο βιογραφικό κάθε εταίρου καθώς και 
από αποδεικτικά έγγραφα. Το ποσοστό συµµετοχής συµπληρώνεται σαν αριθµός µε δύο δεκαδικά 
ψηφία και στρογγυλοποίηση όπου απαιτείται 

Εµπειρία 1ος µέτοχος/ 

εταίρος 

2ος µέτοχος/ 

Εταίρος 

3ος µέτοχος/ 

εταίρος 

Από 0 έως 1 έτος � � � 

Από 2 έως 4 έτη � � � 

Από 5 έως 7 έτη � � � 

Από 8 έως 10 έτη � � � 

Πάνω από 10 έτη � � � 

Ποσοστό 

συµµετοχής στην 

επιχείρηση 

   

 
 

7.3 Σπουδές σχετικές µε το αντικείµενο 

Συµπληρώνοται το επίπεδο σπουδών σχετικών µε το αντικείµενο της επιχείρησης ανά µέτοχο. Η 
επιλογή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική τεκµηρίωση στο πρότυπο βιογραφικό κάθε εταίρου 
καθώς και από αποδεικτικά έγγραφα. Το ποσοστό συµµετοχής συµπληρώνεται σαν αριθµός µε δύο 
δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποίηση όπου απαιτείται 

Σπουδές 1ος 

µέτοχος/ 

εταίρος 

2ος 

µέτοχος/ 

εταίρος 

3ος 

µέτοχος/ 

εταίρος 

Όχι υποχρεωτική Εκπαίδευση � � � 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση � � � 

Μέση Εκπαίδευση (λύκειο, ΤΕΕ) � � � 

Ανώτερη Εκπαίδευση (π.χ. ΙΕΚ) � � � 

Ανώτατη Εκπαίδευση (ΤΕΙ,ΑΕΙ) � � � 

Μεταπτυχιακές Σπουδές � � � 

Ποσοστό συµµετοχής στην 

επιχείρηση 

   

 

7.4 Επαγγελµατική κατάρτιση σχετική µε το αντικείµενο 

Συµπληρώνεται η σχετική επαγγελµατική κατάρτιση µε το αντικείµενο της επιχείρησης ανά µέτοχο. Η 
επιλογή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική τεκµηρίωση στο πρότυπο βιογραφικό κάθε εταίρου 
καθώς και από αποδεικτικά έγγραφα. Το ποσοστό συµµετοχής συµπληρώνεται σαν αριθµός µε δύο 
δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποίηση όπου απαιτείται 



Κατάρτιση 1ος µέτοχος/ 

εταίρος 

2ος µέτοχος/ 

Εταίρος 

3ος µέτοχος/ 

Εταίρος 

Καθόλου � � � 

Μέχρι 20 ώρες � � � 

21-50 ώρες � � � 

51-100 ώρες � � � 

101-150 ώρες � � � 

Πάνω από 150 ώρες � � � 

Ποσοστό συµµετοχής 

στην επιχείρηση 

   

 
 
 

8 Οικονοµικά 
Στοιχεία της 
Επιχείρησης  

   

(Ι) Κύκλος Εργασιών κατά 
την περίοδο ν-3 έως ν-1  

(ΙΙ) Κέρδη προ 
αποσβέσεων και φόρων 

κατά την περίοδο ν-2 έως 
ν-1 

Τα οικονοµικά στοιχεία λαµβάνονται από τα επίσηµα λογιστικά 
και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης ήτοι τους 
δηµοσιευµένους ισολογισµούς και τα Ε3 για επιχειρήσεις που 
τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας,  και από τα έντυπα Ε3 των 
υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων για τις επιχειρήσεις που 
τηρούν βιβλία Β΄ Κατηγορίας (τα λογιστικά και φορολογικά 
στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα δηλούµενα στον πίνακα 
αυτό οικονοµικά µεγέθη, συµπεριλαµβάνονται στα 
υποβαλλόµενα τυπικά δικαιολογητικά).  

 

Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάµηνων χρήσεων λαµβάνονται 
υπόψη τα στοιχεία του δωδεκαµήνου όπως αυτά προκύπτουν 
από ισοζύγια της συγκεκριµένης περιόδου. Ο κύκλος εργασιών 
διαχωρίζεται µε βάση το σχετικό ισοζύγιο και τα κέρδη προ 
αποσβέσεων κατ΄ αναλογία του κύκλου εργασιών των 
αντίστοιχων περιόδων.  

Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που η διάρκεια των 
χρήσεων δε συµπίπτει µε ηµερολογιακό έτος (δηλαδή από 
01/01 έως 31/12), στη στήλη κάθε περιόδου τίθενται τα 
στοιχεία της χρήσης αυτής από 1/7 έως 30/6. 

Σε κάθε περίοδο στο σηµείο (Ι) παρατίθεται ο κύκλος εργασιών 
των περιόδων από ν-3 έως ν-1, όπου ν το έτος υποβολής της 
πρότασης.  

Στο σηµείο (II) παρατίθενται τα κέρδη προ αποσβέσεων της 
περιόδου ν-2 ως ν-1, όπου ν το έτος υποβολής της πρότασης 

Στο σηµείο (ΙΙΙ) παρατίθενται τα ξένα κεφάλαια των χρήσεων 
ν-2 και ν-1, στο σηµείο (IV) τα ίδια κεφάλαια των ίδιων 
χρήσεων και στα σηµεία (V) και (VI)  οι αγορές και οι πληρωµές 
προς τρίτους αντίστοιχα της περιόδου ν-1. 

 

(ΙΙΙ) Ξένα κεφάλαια χρήσης v-1:   



Ξένα κεφάλαια χρήσης v-2  

(IV) Ίδια κεφάλαια χρήσης v-1:   

Ίδια κεφάλαια χρήσης v-2  

(V) Αγορές v-1:   

(VI) Πληρωµές προς τρίτους v-1:   

 



9 Επενδύσεις που χρηµατοδοτήθηκαν ή χρηµατοδοτούνται βάσει του Κανονισµού De Μinimis 

Τρέχουσα φάση εξέλιξης του έργου α/α Ονοµασία 
Προγράµµατος 

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

Εγκεκριµένη 
επιχορήγηση  

Ποσό 
καταβληθείσας 
επιχορήγησης 
(∆όση) 

Ηµεροµ. 
καταβολής 

Πριν την 
υπογραφή της 
σύµφασης 

Σε 
εξέλιξη 

Ολοκληρ
ωµένο 

         

         

         

         

         

 



 
 

10 Προτεινόµενη Επένδυση  

Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ της 
επιχείρησης που 
ενισχύεται από την 
επένδυση 

Συµπληρώνεται ο κωδικός δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ∆ που είναι 
επιλέξιµος σύφωνα µε τα οριζόµενα στον Πίνακα 2 του παρόντος 

Οδηγού, διαθέτει η επιχείρηση πριν την ηµεροµηνία υποβολής της 
επενδυτικής πρότασης και θα ενισχυθεί από την επένδυση 

Σύντοµη 
Περιγραφή της 

Επένδυσης 

Περιγράφεται σύντοµα η προτεινόµενη επένδυση όσον αφορά στο φυσικό 
αντικείµενο και το σκοπό της. 

 

11 Στοιχεία Τόπου Εγκατάστασης της προτεινόµενης επένδυσης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΝΟΜΟΣ 

∆ΗΜΟΣ/KOINOTHTA 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Ο∆ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Ε∆ΡΑΣ  ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

FAX 

e-mail 

Παρατίθεται η πλήρης διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης 
της προτεινόµενης επένδυσης και (εφόσον η επιχείρηση 
διαθέτει ήδη στον τόπο αυτό) τηλέφωνο, fax και email. 

 

12 Συνοπτική Παρουσίαση της Επενδυτικής Πρότασης 

Επιλέξιµη Ενέργεια Περιγραφή Ενέργειας 

Παρατίθενται οι Επιλέξιµες 
Ενέργειες που περιλαµβάνει 
η επενδυτική πρόταση, 
λαµβάνοντας υπόψη τους 
Πίνακες 3, 4 και 5 του 
παρόντος Ο∆ΗΓΟΥ. 

Περιγράφονται η εργασία ή οι εργασίες που αντιστοιχούν σε κάθε 
Επιλέξιµη Ενέργεια.  

Η περιγραφή των εργασιών θα πρέπει να είναι σαφής και αναλυτική 
ώστε να εξασφαλίζεται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επενδυτικής 
πρότασης και η ορθότητα του επενδυτικού σχεδίου. 

 



 
 

13 Αναλυτικός πίνακας δαπανών  

Ο Πίνακας αυτός αποτελεί επεξήγηση και περαιτέρω ανάλυση των πεδίων του Πίνακα 12 του 
Ερωτηµατολογίου. 

Κάθε Επιλέξιµη Ενέργεια του Πίνακα 12, αναλύεται στον υπό συµπλήρωση Πίνακα 13 σε επίπεδο 
παραστατικού (προσφοράς ή προτιµολογίου) ως εξής: 

• Στα πεδία «Κ.Ε.» και «Κ.∆.» µεταφέρονται ο κωδικός της Επιλέξιµης Ενέργειας και της 
Επιλέξιµης ∆απάνης αντίστοιχα, που αφορούν στο εν λόγω παραστατικό. 

• Στο πεδίο «Περιγραφή», περιγράφονται ποιοτικά και σε ικανοποιητικό βαθµό ανάλυσης οι 
εργασίες στις οποίες αφορά το εν λόγω παραστατικό. Π.χ. πλακόστρωση καταστήµατος µε 
µε βιοµηχανικό δάπεδο, αγορά εκτυπωτή, εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης σε κτίριο 
100 τ.µ.. 

• Στο επόµενα πεδία: «Μονάδα Μέτρησης», «Ποσότητα», «Τιµή Μονάδας» και 
«Συνολική Τιµή» αναγράφονται τα ποσοτικά στοιχεία όπως προκύπτουν από το εν λόγω 
παραστατικό. Στην περίπτωση που δεν προκύπτουν, η µονάδα µέτρησης είναι «κατ΄ 
αποκοπήν» και η ποσότητα αναγράφεται 1. 

• Στο κάθε  παραστατικό τεκµηρίωσης (όπως προσφορά, προτιµολόγιο) που έχει 
συµπεριληφθεί στα υποβληθέντα τυπικά δικαιολογητικά,  πρέπει να αναγραφεί ένας αριθµός 
ο οποίος πρέπει να συµπληρωθεί και στο πεδίο «Α/Α προσφοράς». 

• Στο πεδίο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» συµπληρώνονται εφόσον είναι δυνατόν τεχνικά 
χαρακτηριστικά εξοπλισµού όπως παραγωγική δυναµικότητα κ.α. ή τεχνικά χαρακτηριστικά 
υλικών. 

• Κάθε δαπάνη θα πρέπει να συνοδεύεται από τεκµηρίωση της αναγκαιότητάς της και της 
συνάφειάς της και της συµβολής της στο προτεινόµενο ολοκληρωµένο επενδυτικό σχέδιο 

  



14. Ανάλυση της Επενδυτικής Πρότασης κατά κατηγορία επιλέξιµης ενέργειας και επιλέξιµης δαπάνης  

Συµπληρώνεται ο προϋπολογισµός έκαστης εκ των επιλέξιµων κατηγοριών δαπανών, κατανεµηµένος στις επιλέξιµες ενέργειες που αφορούν στην 
προτεινόµενη επένδυση, όπως αυτές έχουν σηµειωθεί στους Πίνακες 12 και 13. 

Επιλέξιµες είναι µόνο οι δαπάνες που αντιστοιχούν στα λευκά πεδία του Πίνακα 14 στα οποία µπορούν να σηµειώνονται τα αντίστοιχα ποσά (δεν 
µπορούν να συµπληρωθούν ποσά στα γραµµοσκιασµένα πεδία δεδοµένου ότι δεν αντιστοιχούν σε επιλέξιµες δαπάνες). 

Η συµπλήρωση του Πίνακα 14, θα πρέπει να γίνει σε συνδυασµό µε την συµπλήρωση του Πίνακα 12 αφού ληφθούν υπόψη οι «ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ» του Πίνακα 5 του παρόντος Οδηγού (βλ. Κεφάλαιο Ι) και οι 
περιορισµοί του Πίνακα 3 και του Πίνακα 4 αναφορικά µε τους όρους του Προγράµµατος. 



15 Χρηµατοδοτικό Σχήµα 

Στον Πίνακα 15 αναφέρονται οι πηγές χρηµατοδότησης του κόστους της επενδυτικής πρότασης. Το 
ΣΥΝΟΛΟ του Πίνακα 15, ισούται µε το ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ του Πίνακα 14 µετά την εφαρµογή των όρων του Προγράµµατος. Τα σηµεία Α, Β και Γ 
αφορούν τη χρηµατοδότηση του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου και το 
σηµείο ∆ αφορά τυχόν µη ενισχυόµενο τµήµα αυτού, σε περίπτωση που ο προϋπολογισµός της 
επενδυτικής πρότασης υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο ενισχυόµενο ποσό. Στον Ο∆ΗΓΟ (βλ. Κεφάλαιο I, 
παράγραφος 4) αναφέρεται το ανώτατο όριο του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού.  

Α.  Τα ίδια κεφάλαια είναι ίσα τουλάχιστον µε το 25% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της 
επενδυτικής πρότασης (σε περίπτωση  που ο προϋπολογισµός της επενδυτικής πρότασης υπερβαίνει 
το σχετικό ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό, η απαιτούµενη ελάχιστη ίδια συµµετοχή είναι ίση µε το 
25% του ορίου αυτού). 

Τα αναφερόµενα στον Κωδικό Α του Πίνακα 15 για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής, πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τα δηλούµενα στην Υπεύθυνη ∆ήλωση του Άρθρου 8 του Ν.1599/1986, που υποβάλλεται 
ως τυπικό δικαιολογητικό και αποτελούν όρο της εγκριτικής απόφασης. 

Β.  Μεσοµακροπρόθεσµο ∆άνειο είναι το  επενδυτικό δάνειο  που προτίθεται να χρησιµοποιήσει ο 
φορέας για τη χρηµατοδότηση του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της επενδυτικής πρότασης. 

 Τα δηλούµενα Μεσοµακροπρόθεσµα ∆ανειακά Κεφάλαια, πρέπει να είναι συµβατά µε τη βεβαίωση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Τράπεζας για τη χορήγηση δανείου, που υποβάλλεται ως τυπικό 
δικαιολογητικό. 

Γ.  Η προβλεπόµενη επιχορήγηση υπολογίζεται µε βάση τον ενισχυόµενο προϋπολογισµό του 
επενδυτικού σχεδίου και το ποσοστό επιχορήγησης που αναφέρεται στον Ο∆ΗΓΟ (βλ. Κεφάλαιο I, 
παράγραφος 4). 

∆.  Τα Λοιπά Κεφάλαια αφορούν µόνο τις περιπτώσεις που ο συνολικός προϋπολογισµός του 
επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει το ανώτατο ενισχυόµενο ποσό. Στις περιπτώσεις αυτές, το τµήµα 
του προϋπολογισµού που υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο δεν επιχορηγείται και µπορεί να 
καλυφθεί στις υφιστάµενες επιχειρήσεις (α) µε πρόσθετη καταβολή µετρητών προς αύξηση του 
κεφαλαίου της εταιρείας, (β) µε πρόσθετο τραπεζικό επενδυτικό δάνειο και (γ) µε χρήση 
υφισταµένων διαθεσίµων της εταιρείας εάν αυτό δε δηµιουργεί πρόβληµα στη λειτουργία της και 
στις νέες επιχειρήσεις µε τις δύο πρώτες εκ των προαναφεροµένων πηγών (α) και (β). ∆ε θεωρείται 
αποδεκτή πηγή χρηµατοδότησης η πίστωση του προµηθευτή, καθότι κατά την ολοκλήρωση της 
επένδυσης θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το σύνολο των δαπανών του υποβληθέντος επενδυτικού 
σχεδίου.  

Οι αναφερόµενες πηγές  άντλησης των Λοιπών Κεφαλαίων πρέπει να είναι συµβατές µε τα σχετικά 
τυπικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται (τεκµηρίωση ίδιας συµµετοχής, έγκριση τραπεζικού δανείου, 
οικονοµική κατάσταση υφιστάµενης επιχείρησης). 

 

16 Πηγές κάλυψης ίδιας συµµετοχής 

Περιγράψτε µε σαφήνεια τους τρόπους µε τους οποίους θα καλύψετε την απαιτούµενη ιδιωτική 
συµµετοχή της προτεινόµενης επένδυσης. 

∆ηλώνονται αναλυτικά για κάθε έναν από τους συµµετέχοντες στο φορέα της επένδυσης οι πηγές από 
τις οποίες θα αντλήσει τα κεφάλαια για την εισφορά του µεριδίου του στο ποσό της ίδιας συµµετοχής σε 
µετρητά (τραπεζικές καταθέσεις, ρευστοποίηση χρεογράφων, διαθέσιµα σε περίπτωση που ο 
συµµετέχον είναι άλλη επιχείρηση κ.λπ.) Τα αναφερόµενα στο πίνακα αυτό πρέπει να είναι συµβατά και 
να συσχετισθούν µε τα παραστατικά, που υποβάλλονται ως τυπικά δικαιολογητικά τεκµηρίωσης της 
δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συµµετοχής. 

 
 



17 Συµβολή στην απασχόληση  

(I) Υφιστάµενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τo έτος2006  

Α. Προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση  
Συµπληρώνεται ο αριθµός των εργαζοµένων µόνιµης και πλήρους απασχόλησης µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας κατά το ηµερολογιακό έτος 2006 σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Σε περίπτωση 
εργαζοµένων εποχιακής απασχόλησης, υπολογίζεται το ισοδύναµο σε ετήσια βάση   

Σε αυτά προστίθεται και ο αριθµός των απασχολούµενων µερικής απασχόλησης µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας στην επιχείρηση οι οποίοι µετατρέπονται σε ισοδύναµο Πλήρους Απασχόλησης. 

 
Αριθµός 

Εργαζοµένων 
Αριθµός ωρών 

που 
απασχολούνται 
ηµερησίως  

Αριθµός 
ηµερών που 

απασχολούνται 
µηνιαίως  

Μήνες 
απασχόλησης 

Ισοδύναµο 
Πλήρους 
Απασχόλη

σης 

 

5 8 25 12 5  

2 4 12 5 2x(4/8)x(12
/25)x(5/12) 
= 0,5 

 

4 3 25 6 4x(3/8)x(2
5/25)x(6/1
2) = 0,75 

 

 
Σύνολο Υφιστάµενων Θέσεων  

  

6,25 

(ΙΙ) Θέσεις Απασχόλησης που θα δηµιουργηθούν από την πραγµατοποίηση της 
προτεινόµενης επένδυσης      

Β. Νέες Θέσεις Απασχόλησης 
(υπολογισµένες σε ισοδύναµα 
πλήρους απασχόλησης όπως και 
το σηµείο Α) 

Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν στον αριθµό των θέσεων 
εργασίας που θα δηµιουργηθούν στην επιχείρηση πέραν των 
υφισταµένων, ως αποτέλεσµα της ενισχυόµενης επένδυσης.  
Τα στοιχεία των νέων θέσεων απασχόλησης που θα 
παρατεθούν στο συγκεκριµένο πεδίο πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Υπεύθυνη δήλωση του 
Άρθρου 8 του Ν1599/1986 που υποβάλλεται ως τυπικό 
δικαιολογητικό. Σύµφωνα µε σχετικό όρο της εγκριτικής 
απόφασης ο  φορέας  είναι υποχρεωµένος να διατηρεί τις 
δηλούµενες νέες θέσεις απασχόλησης για µία διετία από την 
ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης.  
Ως απασχολούµενοι νοούνται οι εργαζόµενοι µόνιµης και 
πλήρους απασχόλησης – ή το ισοδύναµό τους σε περίπτωση 
µερικής ή εποχιακής απασχόλησης – µε σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας στην επιχείρηση. Οι υπολογισµοί και η αναγωγή του 
αριθµού σε ετήσια βάση γίνονται σύµφωνα µε το (Α), αυτού 
του Πίνακα.  

(ΙΙΙ) Συνολικές Θέσεις 
Απασχόλησης µετά την 
υλοποίηση της επένδυσης 
(Α+Β)  

Άθροισµα του συνόλου Υφιστάµενων Θέσεων απασχόλησης 
και των Νέων Θέσεων Απασχόλησης 

 
 
 



18 Επιχειρησιακός και Τεχνικός Σχεδιασµός της πρότασης 

α. Νέες θέσεις απασχόλησης 

Πως τεκµηριώνεται ο αριθµός των νέων θέσεων απασχόλησης που προβλέπεται να δηµιουργηθούν από 
την πραγµατοποίηση της προτεινόµενης επένδυσης 

Αναφέρεται η τεκµηρίωση του αριθµού των νέων θέσεων απασχόλησης που θα δηµιουργηθούν από την 
πραγµατοποίηση της προτεινόµενης επένδυσης. Για κάθε µία από τις νέες θέσεις, δίνεται επαρκής 
περιγραφή του αντικειµένου εργασίας, το οποίο πρέπει να σχετίζεται µε την προτεινόµενη επένδυση 
καθώς και η ειδικότητα του ατόµου που θα απασχοληθεί. 

Επίσης αιτιολογείται η ανάγκη δηµιουργίας νέας θέσης για την εν λόγω εργασία (π.χ. ανάγκη  για κάποια 
νέα ειδικότητα, αύξηση συγκεκριµένων εργασιών κ.λπ.). 

  

β. Προοπτικές της επένδυσης 

Περιγραφή και τεκµηρίωση προοπτικών επένδυσης µε βάση τις συνθήκες του κλάδου και της αγοράς  

Αναφέρονται οι εκτιµήσεις του φορέα για τη θέση και τους στόχους της επιχείρησης, τις προοπτικές 
ανάπτυξης µετά την πραγµατοποίηση της προτεινόµενης επένδυσης, σε σχέση µε το µέγεθος της αγοράς 
στην οποία απευθύνεται, την αλλαγή των απαιτήσεων των πελατών, τη διαµόρφωση των συνθηκών 
ανταγωνισµού κ.λπ. 

Γ. Τεχνικός σχεδιασµός της επένδυσης 

Περιγράφεται και αναλύεται ο τεχνικός σχεδιασµός της επένδυσης 

 

19 Καινοτοµία της Επένδυσης 

Σε περίπτωση που η προτεινόµενη επένδυση έχει καινοτοµικό χαρακτήρα, περιγράψτε και τεκµηριώστε 
τον καινοτοµικό χαρακτήρα. 

Σε περίπτωση που ο φορέας θεωρεί ότι το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο έχει καινοτοµικό χαρακτήρα 
το αναφέρει στο σηµείο αυτό και αιτιολογεί την καινοτοµία που εισάγει στην λειτουργία της επιχείρησης. 
Για το σκοπό αυτό ο φορέας υποβάλλει υποστηρικτικά στοιχεία (κατοχυρωµένες ευρεσιτεχνίες, 
δηµοσιεύσεις σε ειδικά περιοδικά κ.λπ.). 

 

20 Συµβολή της επένδυσης στην προστασία του Περιβάλλοντος 

Περιγράψτε και τεκµηριώστε τυχόν συµβολή της προτεινόµενης επένδυσης στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 

 

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο συµβάλλει στη προστασία του περιβάλλοντος, γίνεται σχετική 
αναφορά και τεκµηρίωση στον Πίνακα 20. Προστασία περιβάλλοντος θεωρείται ο περιορισµός της 
ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, η αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος και η ορθολογική  χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων  όπως η ανακύκλωση 
του ύδατος, η εξοικονόµηση ενέργειας, η αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η 
υποκατάσταση υγρών καυσίµων ή της ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα και  η αξιοποίησης 
απορριπτόµενων υλικών.   

Εποµένως, εκτός από τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ως κύριο σκοπό την προστασία του 
περιβάλλοντος, στο στόχο αυτό συµβάλλουν και άλλες επενδύσεις µέσω των οποίων µειώνεται η 
ρύπανση που προκαλεί η επιχείρηση, µειώνεται η κατανάλωση ενέργειας κ.α. 

Στην περίπτωση που η επένδυση εξυπηρετεί έναν τουλάχιστον από τους προαναφερόµενους 
περιβαλλοντικούς τοµείς γίνεται σχετική αναφορά µε τεκµηρίωση στο πεδίο αυτό και σχολιάζεται ο 
προσανατολισµός της επένδυσης προς το συγκεκριµένον σκοπό (κύριος σκοπός ή παράπλευρο 



αποτελέσµα) καθώς και το µέγεθος της συµβολής της επένδυσης στο σχετικό περιβαλλοντικό τοµέα. 

 

 

 

21 Συµβολή της επένδυσης στην τοπική ανάπτυξη 

Περιγράψτε και τεκµηριώστε τυχόν συµβολή της προτεινόµενης επένδυσης στην τοπική ανάπτυξη µε 
την ιδιαίτερη αξιοποίηση των τοπικών πόρων (πολιτισµικών, φυσικών και ανθρωπογενών) 

Εφόσον ο φορέας θεωρεί ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει ουσιώδη συµβολή στην τοπική ανάπτυξη λόγω 
αξιοποίησης τοπικών πόρων (π.χ. αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, απορρόφηση ειδικών κατηγοριών 
εξειδικευµένου προσωπικού της περιοχής κλπ), το αναφέρει και το τεκµηριώνει στον Πίνακα 21. 

 

22 Τεκµηρίωση διασυνοριακότητας της επένδυσης (µόνο για επενδυτικές προτάσεις που 
υποβάλλονται προς Π.Κ.Π. Interreg III) 

Α. Ποσοστό κύκλου εργασιών που προέρχεται από επαγγελµατική σχέση µε τη χώρα του Προγράµµατος 

Αναφέρεται το ποσοστό του κύκλου εργασιών, σε επίπεδο εισαγωγών και εξαγωγών, που προέρχεται 

συνολικά από τη χώρα που αφορά κάθε φορά το πρόγραµµα (ελάχιστο 10%).  

Β. Τεκηρίωση και περιγραφή 

Ο επενδυτής καλείται να τεκµηριώσει και να περιγράψει το είδος και το ύψος των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων του που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό,  ως µέσο όρο του κύκλοu εργασιών 

των διαχειριστικών χρήσεων, αθροιστικά για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, σύµφωνα µε τις 

προϋποθέσεις συµµετοχής της προκήρυξης. Η τεκµηρίωση προκύπτει είτε από φορολογικά έντυπα, 

είτε/και από τιµολόγια, συµβάσεις, συµφωνητικά, και συναφή έγγραφα τα οποία  αποδεικνύουν 

εισαγωγική ή εξαγωγική δραστηριότητα. Στην περίπτωση που τα στοιχεία που προσκοµίζονται για να 

αποδείξουν τη διασυνοριακότητα της επένδυσης, δεν περιγράφονται µε ακρίβεια και δεν καλύπτονται 

από τα τυπικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης (Ε3, 

ισοζύγια κ.α), ο υποψήφιος επενδυτής καλείται να τα συµπεριλάβει στην αίτηση συµµετοχής και να 

παραθέσει λεπτοµερή αναφορά για το κάθε ένα από αυτά. 

 

 
 



23 Χρονοδιάγραµµα 

Αναφέρονται οι δραστηριότητες που προγραµµατίζει ο φορέας προκειµένου να υλοποιήσει και θέσει σε λειτουργία την επένδυση κατά φάσεις. 

 Παράδειγµα 
  

Σε µία επενδυτική πρόταση που περιλαµβάνει τις επιλέξιµες ενέργειες: 

1. Εκσυγχρονισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων  
2. Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης 
4. Ανάπτυξη καινοτοµιών 
πιθανές φάσεις και δραστηριότητες είναι οι εξής: 

1η φάση: Μελέτες 

- Αρχιτεκτονικά σχέδια 
- ∆ιαµόρφωση χώρου καταστήµατος και αποθήκης 
 
2η φάση: Εκσυγχρονισµός κτιρίων  

- Κτιριακές παρεµβάσεις  
 
3η φάση: Εγκατάσταση εξοπλισµού 

- Αγορά και εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισµού 
- Εγκατάσταση λογιστικού προγράµµατος και προγράµµατος διαχείρισης αποθήκης και παραγγελιοληψίας 

 

Για κάθε µία από τις παραπάνω φάσεις και δραστηριότητες, συµπληρώνονται τα πεδία του Πίνακα 24 αποτυπώνοντας την αλληλουχία και τη χρονική 
διάρκειά τους. 



Συνολική διάρκεια για την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία της επένδυσης (συµπεριλαµβανοµένων των προσλήψεων για 
την κάλυψη των νέων θέσεων εργασίας) 

Παρατηρήσεις:  

1. το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες. 

2. Το χρονοδιάγραµµα ξεκινά κατά το µήνα 1. 

3. σε περίπτωση που για κάποιο/υς  µήνα/ες δεν πρόκειται να λάβουν χώρα εργασίες, η περίοδος σηµειώνεται στο 
χρονοδιάγραµµα ως περίοδος προετοιµασίας ή περίοδος δίχως εργασίες 

 

(Μήνες) 

 



24 Τεκµηρίωση του Χρονοδιαγράµµατος 

Αναφέρονται διευκρινίσεις και ειδικές παρατηρήσεις που να τεκµηριώνουν τη δυνατότητα υλοποίησης της 
επενδυτικής πρότασης, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του Πίνακα 23  

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

α/α 
Ονοµατεπώνυµο 

Α.Φ.Μ. ή Α.∆.Τ. ή 
∆ιαβατηρίου 

Υπογραφή 

 

 

   

 
 
 



Παραρτηµα Η της ΚΥΑ ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων τριτογενή τοµέα 1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

 

Ο∆ΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

 
∆ΙΚΑΙOΛOΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤOΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤOΠOΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΒOΛΗΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤOΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤOΠOΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 

Α.  Πρoκειµένoυ για Α.Ε 

• Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ή έγκριση 

της οικείας Νοµαρχίας για καταχώριση στο ΜΑΕ εάν δεν έχει µέχρι 

την ηµεροµηνία του ελέγχου δηµοσιευθεί. 

• Απόφαση τoυ ∆.Σ για την πιστoπoίηση της καταβoλής  της   αύξησης 

του µετoχικoύ κεφαλαίoυ και τo σχετικό Φ.Ε.Κ. δηµoσίευσής τoυ ή 

έγκριση της οικείας Νοµαρχίας για καταχώρηση  στο ΜΑΕ εάν δεν 

έχει µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου δηµοσιευθεί. 

•  Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων που αφορούν στο µετοχικό κεφάλαιο από 

την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης έως και την 

ηµεροµηνία του ελέγχου. Σε περίπτωση ύπαρξης τροποποίησης που 

δεν έχει δηµοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ. έγκριση της οικείας Νοµαρχίας για 

καταχώριση στο Μ.Α.Ε. 

•  Εγγραφές αύξησης και  καταβολής µετοχικού κεφαλαίου 

• Παραστατικά τραπεζών (καταθετήρια) για την εν’ λόγω καταβολή της 

αύξησης του µετοχικού  κεφαλαίου. 

 

Β.  Πρoκειµένoυ για Ε.Π.Ε 

• Φ.Ε.Κ. αύξησης εταιρικού κεφαλαίου για τους σκοπούς της 

επένδυσης. Σε περίπτωση που µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου δεν 

έχει δηµοσιευθεί, αντίγραφο του συµβολαιογραφικού εγγράφου 

τροποποίησης και αντίγραφο του ΤΑΠΕΤ . 

• .ΦΕΚ αυξήσεων εταιρικού κεφαλαίου από την ηµεροµηνία υποβολής 

της επενδυτικής πρότασης µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου. Σε 

περίπτωση που µέχρι την ηµεροµηνία αυτή  δεν έχει δηµοσιευθεί, 
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αντίγραφο του συµβολαιογραφικού εγγράφου τροποποίησης και 

αντίγραφο του ΤΑΠΕΤ 

• Παραστατικά  ταµειακής καταβολής για την εν λόγω  αύξηση του 

εταιρικού κεφαλαίου. 

•  Εγγραφές αύξησης και καταβολής εταιρικού κεφαλαίου 

Γ.  Πρoκειµένoυ για O.Ε και Ε.Ε. 

•  Τροποποίηση του  ιδιωτικού συµφωνητικού σύστασης   λόγω 

αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου  µε µετρητά ειδικά για τους 

σκοπούς της επένδυσης το οποίο έχει καταχωρηθεί στο οικείο 

Πρωτοδικείο.  

• Παραστατικά  ταµειακής καταβολής  της αύξησης του εταιρικού 

κεφαλαίου,  για επιχ/σεις που τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας. 

•  Τροποποιήσεις του ιδιωτικού συµφωνητικού σύστασης που έχουν 

καταχωρηθεί στο οικείο Πρωτοδικείο και αφορούν στο εταιρικό 

κεφάλαιο της εταιρείας από την ηµεροµηνία υποβολής της 

επενδυτικής πρότασης   µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου. 

• .Εγγραφές αύξησης και  καταβολής εταιρικού κεφαλαίου για επιχ/σεις 

που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας. Σχετικές εγγραφές σε περίπτωση 

τήρησης βιβλίων Β΄κατηγορίας. 

 

∆.  Προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις (µε βιβλία Γ΄κατηγορίας) 

παραστατικά ταµειακής καταβολής αύξησης κεφαλαίου επιχ/σης ( ίδιο 

κεφάλαιο) 

•  Εγγραφές αύξησης και καταβολής κεφαλαίου επιχ/σης 

 

Ε. Φορολογηθέντα Αποθεµατικά (για τις εταιρίες που τηρούν Βιβλία Γ΄ 

κατηγορίας) 

Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεµατικά προβλέπονται στην εγκριτική 

απόφαση ως τρόπος κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, προσκοµίζεται η 

απόφαση του αρµόδιου οργάνου  της εταιρίας µε την οποία αποφασίσθηκε η 

δέσµευση των αποθεµατικών  για την επένδυση  επί µία τριετία (3ετία) από  την 

ολοκλήρωσή της. 

Επίσης απαιτείται αντίγραφο αναλυτικού καθολικού του λογαριασµού  

Αποθεµατικά»  ή οι ισολογισµοί των σχετικών χρήσεων.
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

 

• Πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας περί 

µη πτωχεύσεως ή µη θέσης αυτής σε εκκαθάριση. 

• Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας περί µη περαιτέρω 

τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρίας ( σε σχέση  µε τα 

προσκοµισθέντα κατά την υποβολή της πρότασης αντίστοιχα 

δικαιολογητικά ). 

• Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας ότι η 

δηµόσια επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί κατά παράβαση των 

διατάξεων της παρούσας προκήρυξης και πρόσφατο πρακτικό του 

αρµόδιου οργάνου της εταιρίας/ατοµικής επιχείρησης για τον ορισµό 

εκπροσώπου για την είσπραξη της δηµόσιας επιχορήγησης ή 

(εφόσον η δηµόσια επιχορήγηση έχει εκχωρηθεί) σύµβαση 

εκχώρησης και εξουσιοδότηση του πιστωτικού ιδρύµατος για την 

είσπραξη της δηµόσιας επιχορήγησης. 

• Φορολογική ενηµερότητα εις διπλούν. 

• Βεβαίωση του ΙΚΑ περί µη οφειλής, εις διπλούν . 
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Κριτήριο 1.  Επιχειρηµατική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του 

δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης 

Το κριτήριο αυτό αξιολογεί µε αντικειµενικά στοιχεία την εµπειρία και τις γνώσεις 

της επιχειρηµατικής οµάδας, καθώς και την συνέπεια στις συναλλαγές της 

επιχειρηµατικής οµάδας και της επιχείρησης. Για καθένα από τους κυρίους 

µετόχους ή εταίρους (έναν ή περισσότερους µέχρι τρεις κατά φθίνουσα σειρά 

συµµετοχής στο κεφάλαιο της εταιρίας), αξιολογούνται τα ακόλουθα: 

1.1. Συνέπεια στις συναλλαγές: 

Εξετάζεται η συνέπεια στις συναλλαγές, τόσο του δυνητικού δικαιούχου της 

ενίσχυσης, όσο και εκείνη των µετόχων ή εταίρων του. Κατά την εξέταση της 

φερεγγυότητας, λαµβάνονται υπόψη τυχόν δυσµενή στοιχεία συναλλακτικής 

τάξης. 

Η εξέταση του κριτηρίου της συνέπειας στις συναλλαγές καταλήγει υποχρεωτικά σε 

θετική ή αρνητική κρίση (ΝΑΙ -ΟΧΙ ). 

Στην περίπτωση που η αξιολογική κρίση είναι θετική, εξετάζεται και βαθµολογείται  

η παρακάτω οµάδα υποκριτηρίων αξιολόγησης: 

1.2. Εµπειρία και σχετικές γνώσεις: 

Εξετάζεται η εµπειρία και η γνώση του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης, ή/ και 

εκείνη των µετόχων ή εταίρων του. Εξετάζονται ιδίως η προηγούµενη 

επιχειρηµατική και επαγγελµατική δραστηριότητα, η γνώση των συνθηκών του 

κλάδου και η ενασχόληση µε αντικείµενο συναφές µε αυτό της προτεινόµενης 

επένδυσης, καθώς και οι γνώσεις ή/ και σπουδές στο αντικείµενο της 

προτεινόµενης επένδυσης. 

1.2.1 Εµπειρία σε σχετικές δραστηριότητες  

Το υποκριτήριο 1.2.1 βαθµολογείται για κάθε µέτοχο ή εταίρο σε κλίµακα 0-1, 

όπως αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

Εµπειρία 1ος µέτοχος/ 

εταίρος 

2ος µέτοχος/ 

εταίρος 

3ος µέτοχος/ 

εταίρος 

Βαθµολογία 

Από 0 έως 1 έτος � � � 0 

Από 2 έως 4 έτη � � � 0,25 

Από 5 έως 7 έτη � � � 0,50 

Από 8 έως 10 έτη � � � 0,75 

Πάνω από 10 έτη � � � 1 



Παράρτηµα IV του Οδηγού Εφαρµογής Προκήρυξης ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Τριτογενή Τοµέα 3 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

    

 

Στην περίπτωση που η εµπειρία του µετόχου ή εταίρου αντιστοιχεί σε ‘καθόλου’, 

τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (0). Στην περίπτωση που η εµπειρία του 

µετόχου ή εταίρου αντιστοιχεί σε ‘πάνω από 10 έτη’, τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα 

(1). 

Για ενδιάµεσες περιπτώσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου 1.2.1. είναι ο ακόλουθος: 

Για εµπειρία ‘µέχρι 1 έτος’ τίθεται ο βαθµός 0. Για εµπειρία ‘από 2 έως 4 έτη’ 

τίθεται ο βαθµός 0,25. Για εµπειρία  ‘από 5 έως και 7 έτη’, τίθεται ο βαθµός 0,5. 

Για εµπειρία  ‘από 8 έως και 10 έτη’, τίθεται ο βαθµός 0,75.  

Η τελική βαθµολογία για το υποκριτήριο αντιστοιχεί στο σταθµισµένο µέσο όρο της 

βαθµολογίας των µετόχων ή εταίρων. 

 

1.2.2 Σπουδές σχετικές µε το αντικείµενο  

Το υποκριτήριο βαθµολογείται για κάθε µέτοχο ή εταίρο σε κλίµακα 0-1, όπως 

αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Σπουδές 1ος 

µέτοχος/ 

εταίρος 

2ος 

µέτοχος/ 

εταίρος 

3ος 

µέτοχος/ 

εταίρος 

Βαθµολογία 

Όχι υποχρεωτική Εκπαίδευση � � � 0 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση � � � 0,2 

Μέση Εκπαίδευση (λύκειο, ΤΕΕ) � � � 0,4 

Ανώτερη Εκπαίδευση (π.χ. ΙΕΚ) � � � 0,6 

Ανώτατη Εκπαίδευση (ΤΕΙ,ΑΕΙ) � � � 0,8 

Μεταπτυχιακές Σπουδές � � � 1 

Ποσοστό συµµετοχής     

 

Στην περίπτωση που ο µέτοχος ή εταίρος δεν έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν 0. Στην περίπτωση που ο µέτοχος ή 

εταίρος έχει ολοκληρώσει µεταπτυχιακές σπουδές τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα 1. 

Για ενδιάµεσες περιπτώσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου είναι ο ακόλουθος: Για  

‘υποχρεωτική εκπαίδευση τίθεται ο βαθµός 0,2, για ‘µέση εκπαίδευση’ τίθεται ο 
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βαθµός 0,4, για  ‘ανώτερη εκπαίδευση’ τίθεται ο βαθµός 0,6, για ‘ανώτατη 

εκπαίδευση’ τίθεται ο βαθµός 0,8. 

Η τελική βαθµολογία για το υποκριτήριο θα αντιστοιχεί στο σταθµισµένο µέσο όρο 

της βαθµολογίας των µετόχων ή εταίρων. 

1.2.3. Επαγγελµατική κατάρτιση σχετική µε το αντικείµενο   

Το υποκριτήριο βαθµολογείται για κάθε µέτοχο ή εταίρο σε κλίµακα 0-1, όπως 

αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Κατάρτιση 1ος 

µέτοχος/ 

εταίρος 

2ος 

µέτοχος/ 

Εταίρος 

3ος µέτοχος/ 

Εταίρος 

Βαθµολογία 

Καθόλου � � � 0 

Μέχρι 20 ώρες � � � 0,2 

21-50 ώρες � � � 0,4 

51-100 ώρες � � � 0,6 

101-150 ώρες � � � 0,8 

Πάνω από 150 

ώρες 

� � � 1 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

    

 

Στην περίπτωση που η κατάρτιση του µετόχου ή εταίρου αντιστοιχεί σε ‘καθόλου’, 

τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν 0. Στη περίπτωση που η κατάρτιση του µετόχου 

ή εταίρου αντιστοιχεί σε ΄πάνω από 150 ώρες’, τίθεται ο µέγιστος βαθµός 1. 

Για ενδιάµεσες περιπτώσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου είναι ο ακόλουθος: Για 

κατάρτιση ‘µέχρι 20 ώρες’ τίθεται ο βαθµός 0,2. Για κατάρτιση ‘από 21 έως 50 

ώρες’ τίθεται ο βαθµός 0,4. Για κατάρτιση  ‘από 51 έως και 100 ώρες’, τίθεται ο 

βαθµός 0,6. Για κατάρτιση  ‘από 101 έως και 150 ώρες’, τίθεται ο βαθµός 0,8.  

Η τελική βαθµολογία για το υποκριτήριο θα αντιστοιχεί στο σταθµισµένο µέσο όρο 

της βαθµολογίας των µετόχων ή εταίρων. 

 

Κριτήριο 2. ∆υνατότητα διάθεσης της ίδιας συµµετοχής  

Εξετάζεται κατά την αξιολόγηση η  δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την 

κάλυψη της ίδιας συµµετοχής, συνεκτιµώντας τα ακόλουθα: 
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• Η ύπαρξη ρευστών διαθεσίµων, βάσει ισολογισµών, φορολογικών 

δηλώσεων και τραπεζικών καταθέσεων. 

• Αυξήσεις µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου µε εισφορές µετρητών και 

αποκλειστικά για το σκοπό της επένδυσης, βάσει των συστατικών 

εγγράφων της επιχείρησης και όλων των σχετικών τροποποιήσεων.  

• Η ύπαρξη λοιπών διαθεσίµων όπως οµόλογα, µετοχές και άλλου είδους 

περιουσιακά στοιχεία, βάσει φορολογικών δηλώσεων – εντύπων Ε9, που 

κρίνονται ως ευκόλως ρευστοποιήσιµα εντός του χρονοδιαγράµµατος 

πραγµατοποίησης της επένδυσης. 

• Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που προγραµµατίζουν την κάλυψη ενός 

µέρους ή του συνόλου της ιδίας συµµετοχής τους µε υφιστάµενα έκτακτα 

φορολογηθέντα αποθεµατικά, εξετάζεται η ύπαρξη των αποθεµατικών 

αυτών και η διαθεσιµότητά τους για την πραγµατοποίηση της επένδυσης. 

• Η δανειακή επιβάρυνση της επιχείρησης. 

Η εξέταση του κριτηρίου της δυνατότητας διάθεσης της ίδιας συµµετοχής 

καταλήγει υποχρεωτικά σε θετική ή αρνητική κρίση (ΝΑΙ -ΟΧΙ ). Αν η κρίση είναι 

αρνητική απορρίπτεται η πρόταση.  
 
 

Κριτήριο 3.  Βιωσιµότητα της επιχείρησης  

Υποκριτήριο 3.1. Ρυθµός Αύξησης Κύκλου Εργασιών  

(Το υποκριτήριο αφορά σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας) 

Το υποκριτήριο βαθµολογείται µε βάση το µέσο ρυθµό ανάπτυξης τα τελευταία 

τρία χρόνια. Υπολογίζεται µε τον δείκτη ΡΑΚΕ, που εκφράζεται από τον τύπο:  

ΡΑΚΕ  = {[(ΚΕ(ν-2)- KE(ν-3)) / KE(ν-3)]+ [(ΚΕ(ν-1)- KE (ν-2)) / KE(ν-2)]} / 2 ,  

όπου: 

ΚΕ: κύκλος εργασιών (για βιβλία Γ΄ κατηγορίας), πωλήσεις ή έσοδα (για βιβλία  

Β΄ κατηγορίας) και  

ν: το έτος υποβολής της πρότασης. 

Το υποκριτήριο βαθµολογείται σε κλίµακα -0,1 έως 1.  

Στην περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΡΑΚΕ είναι µικρότερη ή ίση του -0,1 τίθεται 

ο αρνητικός βαθµός -0,1. 

Στην περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΡΑΚΕ ίση του -0,05 τίθεται ο βαθµός µηδέν 

(0).  Για τις ενδιάµεσες τιµές του δείκτη ΡΑΚΕ (-0,1 έως -0,05) ο βαθµός του 

υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην κλίµακα -0,1 έως 0. 
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Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΡΑΚΕ είναι µεγαλύτερη ή ίση 

του +0,40 τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα (1).  

Για τις ενδιάµεσες θέσεις του δείκτη ΡΑΚΕ (-0,05 έως +0,40) ο βαθµός του 

υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην κλίµακα 0-1 ανάλογα µε την τιµή του 

δείκτη ΡΑΚΕ.  

Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.  

 

Τα στοιχεία αντλούνται από ισολογισµούς και Ε3 (για τις επιχειρήσεις που τηρούν 

βιβλία γ’  κατηγορίας) και από τα Ε3 (για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία β΄ 

κατηγορίας). 

Σηµείωση: Αν υπάρχουν µόνο δύο πλήρεις δωδεκάµηνες κλεισµένες χρήσεις τότε 

τα ποσοστά υπολογίζονται για µια µόνο αύξηση του κύκλου εργασιών, δηλ. από 

τον τύπο: 

ΡΑΚΕ = [(Κ.Ε(ν-1)- K.E (ν-2)) / K.E(ν-2)]. 

Σε περίπτωση υπερ-δωδεκάµηνης χρήσης, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του 

δωδεκάµηνου.  

Υποκριτήριο 3.2 Κερδοφορία  

3.2α. Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (για επιχειρήσεις που τηρούν 

βιβλία Γ΄ κατηγορίας) 

Το υποκριτήριο εκφράζει την αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων τα 

τελευταία δύο χρόνια. Υπολογίζεται µε βάση τον δείκτη ΑΚ, που έχει ως εξής:  

ΑΚ = [Κ(ν-2) / (ΙΚ+ΞΚ) (ν-2)  + Κ(ν-1) / (ΙΚ+ΞΚ) (ν-1)] / 2 ,  

όπου: 

Κ: κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων 

ΙΚ: ίδια κεφάλαια 

ΞΚ: ξένα κεφάλαια 

ν: το έτος υποβολής της πρότασης. 

Το υποκριτήριο βαθµολογείται σε κλίµακα 0-1.  

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΑΚ είναι µικρότερη ή ίση του 0 

τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (0).  

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΑΚ είναι µεγαλύτερη ή ίση του 

+0,25 τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα (1).   
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Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά 

στην κλίµακα 0-1 ανάλογα µε την τιµή του δείκτη ΑΚ.  

Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η 

γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα. 
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Τα στοιχεία αντλούνται από ισολογισµούς και Ε3 των επιχειρήσεων.  

3.2.β Περιθώριο κέρδους (για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας) 

Το υποκριτήριο αυτό υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο δείκτη ΠΚ:  

ΠΚ=[Κ(ν-2)/ΚΕ(ν-2)+Κ(ν-1)/ΚΕ(ν-1)]/2 

όπου:  

ν = το έτος υποβολής της πρότασης. 

Κ = τα κέρδη, σύµφωνα µε το έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης, προ 

αποσβέσεων και φόρων 

ΚΕ = οι πωλήσεις ή έσοδα, σύµφωνα µε το έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης    

Το υποκριτήριο βαθµολογείται στην κλίµακα µηδέν έως ένα (0-1). 

Στην  περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη Κ είναι µικρότερη ή ίση του  

+0,05,  τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (0).  

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη Κ είναι µεγαλύτερη ή ίση του 

+0,35, τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα (1).  

Για τις ενδιάµεσες περιπτώσεις, ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται 

γραµµικά στην κλίµακα (0-1) ανάλογα µε την τιµή του δείκτη Κ.  

Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.  



Παράρτηµα IV του Οδηγού Εφαρµογής Προκήρυξης ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Τριτογενή Τοµέα 8 

 

Η γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα: 
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Υποκριτήριο 3.3. Προστιθέµενη Αξία ανά Εργαζόµενο  

Το υποκριτήριο βασίζεται σε στοιχεία του τελευταίου έτους ν-1 και επιδιώκει να 

καταδείξει πόσο «παραγωγικές» είναι οι θέσεις εργασίας.  

Βαθµολογείται µε βάση το δείκτη ΠΑΕ που υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

 

ΠΑΕ = [Έσοδα – Αγορές–Αµοιβές & έξοδα τρίτων)] / [υφιστάµενες θέσεις 

απασχόλησης + 1] 

 

Το υποκριτήριο βαθµολογείται στην κλίµακα 0-1. 

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΠΑΕ είναι µικρότερη ή ίση του 0 

τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (0).  

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΠΑΕ είναι µεγαλύτερη ή ίση του 

15.000 τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα (1). 

Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά 

στην κλίµακα 0-1 ανάλογα µε την τιµή του δείκτη ΠΑΕ.  

Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η 

γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα. 
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Τα στοιχεία αντλούνται από το Ε3 των επιχειρήσεων 

Υποκριτήριο 3.4. Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων  

Το υποκριτηρίο εκφράζει το κατά πόσον τα κέρδη των προηγούµενων δύο ετών 

καλύπτουν το ύψος της επένδυσης. Είναι ένα δείκτης ρεαλιστικότητας του 

εγχειρήµατος και κινδύνου.  

Βαθµολογείται µε βάση το δείκτη ΚΕΚ που υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο 

 

ΚΕΚ =  [Κ(ν-2)+ K(ν-1)] / (επιχορηγούµενος π/υ επένδυσης) 

 

ν = το έτος υποβολής της πρότασης 

Κ= τα κέρδη, σύµφωνα µε το έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης, προ 

αποσβέσεων και φόρων 

Το υποκριτήριο βαθµολογείται στην κλίµακα 0-1. 

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΚΕΚ είναι µικρότερη ή ίση του 0 

τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (0).  

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΚΕΚ είναι µεγαλύτερη ή ίση του 

0,75 τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα (1).  

Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά 

στην κλίµακα 0-1 ανάλογα µε την τιµή του δείκτη ΚΕΚ.  

Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Η 

γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα. 
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Τα στοιχεία αντλούνται από ισολογισµούς, Ε3 και το χρηµατοδοτικό σχήµα της 

επένδυσης. 

 

Κριτήριο 4.  ∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης  

Το κριτήριο 4 αναφέρεται σε νέες θέσεις απασχόλησης που θα δηµιουργηθούν 

µετά την υλοποίηση της επένδυσης, πέρα από αυτές που υπήρχαν στην επιχείρηση 

κατά το έτος 2006. Αφορά θέσεις εξαρτηµένης εργασίας. 

 

Υποκριτήριο 4.1. Συµβολή στην αύξηση της απασχόλησης  

Το υποκριτήριο αναφέρεται στις θέσεις εργασίας που θα δηµιουργήσει η επένδυση.  

Βαθµολογείται βάσει του δείκτη Α: 

 

Α = [Νέες θέσεις απασχόλησης / (ποσό επιχορήγησης – 10.000 ευρώ)] * Ζ 

 

Όπου το  Ζ ισούται µε 40.000 στην περίπτωση Γεωγραφικής ενότητας A, 50.000 

στην περίπτωση Γεωγραφικής ενότητας B και 60.000 στην περίπτωση 

Γεωγραφικής ενότητας Γ. 

Το υποκριτήριο βαθµολογείται στην κλίµακα 0-1. Στην περίπτωση που η τιµή του 

δείκτη Α είναι µεγαλύτερη ή ίση της µονάδας τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα (1).  

Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό στοιχείο.  
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Υποκριτήριο 4.2. Ποσοστό αύξησης απασχόλησης  

Το υποκριτήριο εξετάζει το ποσοστό αύξησης της απασχόλησης µέσα από την 

σχεδιαζόµενη επένδυση. 

Βαθµολογείται στη βάση του δείκτη ΠΑΑ που εκφράζεται από τον τύπο: 

  

ΠΑΑ = Νέες θέσεις απασχόλησης/ (1 + υφιστάµενες).  

Το υποκριτήριο βαθµολογείται στην κλίµακα 0-1. Σε περίπτωση που η τιµή του 

δείκτη ΠΑΑ είναι µεγαλύτερη ή ίση της µονάδας βαθµολογείται µε τη µέγιστη τιµή 

ένα (1). 

Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.  

 

Κριτήριο 5. ∆ιασυνοριακότητα, αρτιότητα και ποιότητα της επενδυτικής 

πρότασης 

Υποκριτήριο 5.1. ∆ιασυνοριακότητα 

Το υποκριτήριο της διασυνοριακότητας αφορά µόνο στις επενδυτικές προτάσεις 

που υποβάλλονται στα Προγράµµατα της Κ.Π. Interreg ΙΙΙ. Αξιολογείται θετικά ή 

αρνητικά (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) και προσδιορίζεται µε βάση το ποσοστό του κύκλου 

εργασιών, σε επίπεδο εισαγωγών ή εξαγωγών, που προέρχεται συνολικά από τη 

χώρα που το πρόγραµµα αφορά κάθε φορά. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται είτε 

από στοιχεία των φορολογικών εντύπων, είτε/και από την προσκόµιση σχετικών 

εγγράφων (τιµολογίων, συµβάσεων, συµφωνητικών και συναφών εγγράφων) στα 

οποία θα τεκµηριώνεται η σχετική δραστηριότητα.  

Το ποσοστό αυτό ορίζεται, κατ’ ελάχιστο, σε 10% και υπολογίζεται αθροιστικά για 

το σύνολο των εξαγωγών και εισαγωγών, ως µέσος όρος των διαχειριστικών 

χρήσεων σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις συµµετοχής της προκήρυξης. Επιχειρήσεις 

µε µικρότερο ποσοστό θα λαµβάνουν ΟΧΙ. 

 

Υποκριτήριο 5.2. Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασµός της επένδυσης 

Υποκριτήριο 5.3. Καινοτοµία - Τεχνολογία Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

Υποκριτήριο 5.4. Προστασία του περιβάλλοντος  

Υποκριτήριο 5.5. Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη  

Τα υποκριτήρια 5.2, 5.3, 5.4 και 5.5 αξιολογούνται και βαθµολογούνται ανάλογα 

µε τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία της επενδυτικής πρότασης που έχουν 
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καταχωρηθεί σε αντίστοιχα πεδία του εντύπου υποβολής της επενδυτικής 

πρότασης.  

Τα υποκριτήρια αυτά βαθµολογούνται στην κλίµακα µηδέν έως ένα (0-1) µε δύο 

δεκαδικά ψηφία. 



ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Μαΐου 2003
σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1422]

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/361/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοι-
νότητας, και ιδίως το άρθρο 211 δεύτερη περίπτωση,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Σε έκθεση την οποία υπέβαλε στο Συµβούλιο το 1992,
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου «βιοµηχανίας» της 28ης
Μαΐου 1990, η Επιτροπή πρότεινε τον περιορισµό του µεγά-
λου αριθµού ορισµών που χρησιµοποιούνται σχετικά µε τις
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις σε κοινοτικό επίπεδο. Η
σύσταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου
1996, σχετικά µε τον ορισµό των µικροµεσαίων επιχειρή-
σεων (1), στηριζόταν στο σκεπτικό ότι η ύπαρξη διαφορε-
τικών ορισµών τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο
µπορεί να δηµιουργήσει ανοµοιογενείς καταστάσεις.
Σύµφωνα µε τη λογική µιας ενιαίας αγοράς χωρίς εσωτερικά
σύνορα, κρίθηκε ότι η µεταχείριση που επιφυλάσσεται στις
επιχειρήσεις πρέπει να βασίζεται σε µια δέσµη κοινών κανό-
νων. Η συνέχιση της προσέγγισης αυτής είναι ακόµη πιο
απαραίτητη λόγω της µεγάλης αλληλεπίδρασης µεταξύ
εθνικών και κοινοτικών µέτρων υποστήριξης των πολύ
µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
παραδείγµατος χάριν, όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταµεία
και την έρευνα, και λόγω του ότι πρέπει να αποφεύγονται
καταστάσεις στα πλαίσια των οποίων η µεν Κοινότητα
κατευθύνει τις δράσεις της σε ορισµένη κατηγορία ΜΜΕ τα
δε κράτη µέλη σε µια άλλη. Επιπλέον, κρίθηκε ότι αν η Επι-
τροπή, τα κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), ακολου-
θούσαν τον ίδιο ορισµό θα ενισχυόταν η συνοχή και η απο-
τελεσµατικότητα του συνόλου των πολιτικών υπέρ των ΜΜΕ
και θα περιορίζονταν οι κίνδυνοι στρεβλώσεων του ανταγω-
νισµού.

(2) Η σύσταση 96/280/ΕΚ εφαρµόστηκε ευρέως από τα κράτη
µέλη και ο ορισµός που περιέχεται στο παράρτηµά της συ-
µπεριλήφθηκε στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επι-
τροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά µε την εφαρ-
µογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές
ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (2). Εκτός
από την απαραίτητη προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες οικο-
νοµικές συνθήκες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του

παραρτήµατος της εν λόγω σύστασης, κρίνεται σκόπιµη η
συνεκτίµηση ορισµένων δυσκολιών που προέκυψαν σε
επίπεδο ερµηνείας κατά την εφαρµογή της καθώς και
παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις. Έχοντας
υπόψη τον αριθµό των τροποποιήσεων που πρέπει να επέλ-
θουν στη σύσταση 96/280/ΕΚ και για λόγους σαφήνειας,
κρίνεται σκόπιµο να αντικατασταθεί η εν λόγω σύσταση.

(3) Πρέπει να διευκρινιστεί ότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81
και 82 της συνθήκης, όπως αυτά ερµηνεύονται από το
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να θεωρεί-
ται επιχείρηση κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της
µορφή, που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα, περιλαµβα-
νοµένων ιδίως εκείνων που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη
δραστηριότητα, σε ατοµική ή οικογενειακή βάση και των
προσωπικών εταιρειών ή των ενώσεων που ασκούν τακτικά
µια οικονοµική δραστηριότητα.

(4) Το κριτήριο του αριθµού των απασχολούµενων ατόµων
(εφεξής «το κριτήριο των απασχολούµενων ατόµων») παραµέ-
νει αναµφισβήτητα ένα από τα σηµαντικότερα και πρέπει να
θεωρείται ως βασικό, αλλά η θέσπιση και ενός χρηµατοοικο-
νοµικού κριτηρίου αποτελεί αναγκαίο συµπλήρωµα προ-
κειµένου να προσδιοριστεί η πραγµατική σηµασία και από-
δοση µιας επιχείρησης και η θέση της σε σχέση µε τους
ανταγωνιστές της. Ωστόσο, δεν είναι ευκταίο να υιοθετηθεί
ο κύκλος εργασιών ως αποκλειστικό χρηµατοοικονοµικό
κριτήριο, κυρίως διότι οι επιχειρήσεις του τοµέα του εµπο-
ρίου και της διανοµής έχουν, από τη φύση τους, µεγαλύτερο
κύκλο εργασιών από τις επιχειρήσεις του µεταποιητικού
τοµέα. Το κριτήριο του κύκλου εργασιών πρέπει εποµένως
να συνδυαστεί µε το κριτήριο του συνολικού ισολογισµού,
το οποίο αντικατοπτρίζει το συνολικό πλούτο µιας επι-
χείρησης, µε δυνατότητα υπέρβασης του ενός από τα δύο
αυτά κριτήρια.

(5) Τα όρια για τον κύκλο εργασιών αφορούν επιχειρήσεις µε
πολύ διαφορετικές οικονοµικές δραστηριότητες. Προκειµέ-
νου να µην περιοριστούν αδικαιολόγητα τα οφέλη της εφαρ-
µογής του ορισµού, χρειάζεται η προσαρµογή του στα
σύγχρονα δεδοµένα, λαµβανοµένων υπόψη των µεταβολών
τόσο στις τιµές όσο και στην παραγωγικότητα.

20.5.2003L 124/36 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL

(1) ΕΕ L 107 της 30.4.1996, σ. 4.
(2) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33.



(6) Όσον αφορά τα όρια για το σύνολο του ισολογισµού,
επειδή δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, κρίνεται ορθό να
διατηρηθεί η προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία εφαρµόζε-
ται στα όρια του κύκλου εργασιών ένας συντελεστής µε
βάση τη στατιστική σχέση µεταξύ των δύο αυτών
µεταβλητών. Oι στατιστικές εξελίξεις που διαπιστώνονται
επιβάλλουν µεγαλύτερη αύξηση του ορίου του κύκλου
εργασιών. Καθόσον οι εξελίξεις διαφοροποιούνται ανάλογα
µε το µέγεθος των επιχειρήσεων, είναι επίσης αναγκαία η
προσαρµογή του εν λόγω συντελεστή προκειµένου να ερµη-
νευθούν ορθότερα οι µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες
και να µην υπάρξουν επιπτώσεις για τις πολύ µικρές και τις
µικρές επιχειρήσεις σε σύγκριση µε τις µεσαίες επιχειρήσεις.
Ο εν λόγω συντελεστής προσεγγίζει το 1 στην περίπτωση
των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων. Για το λόγο
αυτό, και χάριν απλούστευσης, πρέπει να επιλεγεί η ίδια
τιµή για τις κατηγορίες αυτές τόσο για το όριο του κύκλου
εργασιών όσο και για το όριο του ισολογισµού.

(7) Όπως προβλέπεται και στη σύσταση 96/280/ΕΚ, τα αριθµη-
τικά όρια και τα όρια σχετικά µε τον αριθµό απασχολουµέ-
νων ατόµων αποτελούν απλώς ανώτατα όρια και τα κράτη
µέλη, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα µπορούσαν να καθορίσουν όρια
χαµηλότερα από τα κοινοτικά για να κατευθύνουν τις
δράσεις τους προς συγκεκριµένη κατηγορία ΜΜΕ. Εξάλλου,
για λόγους διοικητικής απλούστευσης, τα κράτη µέλη, η
ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα µπορούσαν επίσης να εφαρµόζουν
µόνον ένα κριτήριο, και συγκεκριµένα το κριτήριο του
αριθµού απασχολούµενων, για την εφαρµογή ορισµένων
πολιτικών τους, µε εξαίρεση τους τοµείς που καλύπτονται
από τους διάφορους κανόνες σε θέµατα δικαίου του αντα-
γωνισµού που απαιτούν επίσης τη χρησιµοποίηση και την
τήρηση των χρηµατοοικονοµικών κριτηρίων.

(8) Ύστερα από την έγκριση, τον Ιούνιο 2000, του ευρωπαϊκού
χάρτη µικρών επιχειρήσεων από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Σάντα Μαρία ντα Φέιρα, χρειάζεται, επιπλέον, να ορι-
σθούν καλύτερα οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απο-
τελούν µια κατηγορία επιχειρήσεων που είναι ιδιαίτερα
σηµαντική για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος
και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.

(9) Προκειµένου να εκτιµηθεί καλύτερα η οικονοµική πραγµατι-
κότητα των ΜΜΕ και να αποκλειστούν από τον ορισµό αυτό
οι όµιλοι επιχειρήσεων των οποίων η οικονοµική ισχύς υπερ-
βαίνει εκείνη µιας ΜΜΕ, πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ
των διαφόρων τύπων επιχειρήσεων: ποιες είναι ανεξάρτητες,
ποιες έχουν συµµετοχές που δεν συνεπάγονται θέση ελέγχου
(συνεργαζόµενες επιχειρήσεις), ή ποιες είναι συνδεδεµένες µε
άλλες επιχειρήσεις. ∆ιατηρείται το επίπεδο συµµετοχής 25 %
που καθορίζεται στη σύσταση 96/280/ΕΚ, κάτω από το
οποίο θεωρείται ανεξάρτητη µια επιχείρηση.

(10) Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η δηµιουργία επιχειρήσεων και
η χρηµατοδότηση των ΜΜΕ µε ίδια κεφάλαια, και η αγρο-
τική και τοπική ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις µπορούν να θεω-
ρούνται ανεξάρτητες παρά την ύπαρξη συµµετοχής στο
κεφάλαιό τους σε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 25 % από
ορισµένες κατηγορίες επενδυτών, που διαδραµατίζουν θετικό
ρόλο για τις εν λόγω χρηµατοδοτήσεις και δηµιουργίες.
Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις που
εφαρµόζονται στους εν λόγω επενδυτές. Η περίπτωση των

φυσικών προσώπων ή των οµάδων φυσικών προσώπων που
ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχει-
ρηµατικού κινδύνου («business angels») αναφέρεται ειδικά
επειδή, σε σύγκριση µε τους λοιπούς επενδυτές επιχειρηµα-
τικού κεφαλαίου, η ικανότητά τους να παρέχουν κατάλληλες
συµβουλές στους νέους επιχειρηµατίες συνιστά πολύτιµη
συµβολή. Οι επενδύσεις τους µε ίδια κεφάλαια αποτελούν
επίσης συµπλήρωµα της δραστηριότητας των εταιρειών επι-
χειρηµατικού κεφαλαίου, παρέχοντας µικρότερα ποσά σε
πρώιµα στάδια του κύκλου ζωής της επιχείρησης.

(11) Για λόγους απλούστευσης, κυρίως προς όφελος των κρατών
µελών και των επιχειρήσεων, πρέπει για τον ορισµό των συν-
δεδεµένων επιχειρήσεων να υιοθετηθούν, εφόσον αυτές
βεβαίως ανταποκρίνονται στο αντικείµενο της παρούσας
σύστασης, οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1
της έβδοµης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
13ης Ιουνίου 1983, βασιζόµενης στο άρθρο 54 παράγρα-
φος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιηµένους
λογαριασµούς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (2). Προκειµένου να ενισχυθούν τα µέτρα
παροχής κινήτρων για τις επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια στις
ΜΜΕ, εισήχθη το τεκµήριο της µη άσκησης κυρίαρχης επιρ-
ροής στην εξεταζόµενη επιχείρηση, επαναλαµβάνοντας τα
κριτήρια του άρθρου 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 78/
660/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασι-
ζόµενης στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της
συνθήκης περί των ετήσιων λογαριασµών εταιρειών ορισµέ-
νων µορφών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2001/65/ΕΚ.

(12) Προκειµένου να διατηρηθούν για τις επιχειρήσεις που πραγ-
µατικά τα έχουν ανάγκη, τα πλεονεκτήµατα υπέρ των ΜΜΕ
που απορρέουν από τις διάφορες κανονιστικές ρυθµίσεις ή
µέτρα, κρίνεται σκόπιµη, κατά περίπτωση, η συνεκτίµηση
των σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων µέσω
φυσικών προσώπων. Για να µην υπερβαίνει το απολύτως
αναγκαίο η εξέταση των καταστάσεων αυτών, η συνεκτίµηση
των εν λόγω σχέσεων πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις
εταιρειών που αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους στην
ίδια αγορά ή σε όµορες αγορές, µε παραποµπή, όταν είναι
αναγκαίο, στον ορισµό που έδωσε η Επιτροπή στη σχετική
αγορά, που αποτέλεσε το αντικείµενο της ανακοίνωσης της
Επιτροπής σχετικά µε τον ορισµό της σχετικής αγοράς για
τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (4).

(13) Για να αποφευχθεί η δηµιουργία αυθαίρετων διακρίσεων
µεταξύ των διαφόρων δηµόσιων φορέων ενός κράτους
µέλους, καθώς και για λόγους ασφάλειας δικαίου, κρίνεται
αναγκαίο να επιβεβαιωθεί ότι οι επιχειρήσεις των οποίων το
25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων
ψήφου ανήκει σε δηµόσιο οργανισµό ή δηµόσιο φορέα δεν
θεωρούνται ΜΜΕ.

(14) Για να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις, να
διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διοικητική επεξεργασία
των φακέλων για τους οποίους απαιτείται η ιδιότητα της
ΜΜΕ, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων
δηλώσεων εκ µέρους των επιχειρήσεων µε σκοπό την πιστο-
ποίηση ορισµένων χαρακτηριστικών τους.
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(15) Πρέπει να προσδιοριστεί η σύνθεση του απασχολούµενου
προσωπικού που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον ορισµό
των ΜΜΕ. Με στόχο την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και των εναλλασσόµενων περιό-
δων κατάρτισης και εργασίας, κρίνεται σκόπιµο να µην συ-
µπεριληφθούν για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολού-
µενων οι µαθητευόµενοι και οι σπουδαστές που έχουν συνά-
ψει σύµβαση επαγγελµατικής κατάρτισης. Οµοίως, οι άδειες
µητρότητας ή οι γονικές άδειες δεν θα πρέπει να συµπερι-
λαµβάνονται στον υπολογισµό.

(16) Οι διάφοροι τύποι επιχειρήσεων που ορίζονται ανάλογα µε
τις σχέσεις που διατηρούν µε άλλες επιχειρήσεις αντιστοι-
χούν αντικειµενικά σε διαφορετικούς βαθµούς ενοποίησης.
Εποµένως, για τον υπολογισµό των ποσοτήτων που αντιπρο-
σωπεύουν τη δραστηριότητά τους και την οικονοµική ισχύ
τους θα πρέπει να εφαρµόζονται διαφορετικοί όροι για κάθε
τύπο επιχείρησης,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα σύσταση αφορά τον ορισµό των πολύ µικρών,
των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων, ο οποίος χρησιµοποιείται
στις κοινοτικές πολιτικές που εφαρµόζονται µέσα στην Κοινότητα
και τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.

2. Συνιστάται στα κράτη µέλη καθώς και στην Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(ΕΤΕ):

α) να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του τίτλου I του παραρ-
τήµατος για το σύνολο των προγραµµάτων τους τα οποία
προορίζονται για τις «επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους», τις
«µικρές επιχειρήσεις» ή τις «πολύ µικρές επιχειρήσεις»·

β) να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να χρησιµοποιούν τις
τάξεις µεγέθους που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παραρτήµα-
τος, ιδίως σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των κοινοτικών
χρηµατοδοτικών µέσων.

Άρθρο 2

Τα αριθµητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παραρτήµα-
τος πρέπει να θεωρούνται ως ανώτατα όρια. Τα κράτη µέλη, η ΕΤΕπ
και το ΕΤΕ µπορούν να καθορίζουν κατώτερα όρια. Κατά την εφαρ-
µογή ορισµένων πολιτικών τους, µπορούν επίσης να επιλέξουν την
εφαρµογή µόνο του κριτηρίου του αριθµού απασχολούµενων, εκτός
των τοµέων στους οποίους ισχύουν οι διάφοροι κανόνες περί κρα-
τικών ενισχύσεων.

Άρθρο 3

Η παρούσα σύσταση αντικαθιστά τη σύσταση 96/280/ΕΚ από την
1η Ιανουαρίου 2005.

Άρθρο 4

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη µέλη, στην ΕΤΕπ και
στο ΕΤΕ.

Οι αποδέκτες της παρούσας σύστασης καλούνται να ενηµερώσουν
την Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, για τα
µέτρα που έχουν λάβει για να συµµορφωθούν προς την παρούσα
σύσταση και το αργότερο έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2005 για τα
πρώτα αποτελέσµατα της εφαρµογής της.

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2003.

Για την Επιτροπή

Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ I

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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 ευρώ ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµέ-
νους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.

3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργα-
ζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια
ευρώ.

Άρθρο 3

Τύποι επιχειρήσεων που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των χρηµατοοικο-
νοµικών 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 κεφα-
λαίου 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
ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηµατικού κινδύνου («business angels») και επενδύουν ίδια κεφά-
λαια σε µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε µια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαί-
νει 1 250 000 ευρώ·

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 ευρώ και λιγότερο από 5 000 κατοί-
κους.

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 επο-
πτικού 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.
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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 θεωρείται 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 συνδε-
δεµένης 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 επι-
χείρηση 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.

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 λαµβά-
νονται 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 εργαζοµέ-
νων 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 εξοµοιούνται 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 επαγγελµα-
τικής 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 απασχολούµε-
νων, πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε βάση τους λογαριασµούς αυτής της επιχείρησης.
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2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται µε άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισµός των στοιχείων, συµπερι-
λαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων, γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή —
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 συγκεντρώ-
νονται 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 λογαρια-
σµούς βάσει ενοποίησης.

3. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται µε την εξεταζόµενη επιχείρηση
προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία, ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν, στα οποία προστίθεται το 100 %
των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται µε τις συνεργαζόµενες αυτές επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περι-
λαµβάνονται 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' ανα-
λογία 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, υπολογί-
ζεται 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.

ΤΙΤΛΟΣ II

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7

Στατιστικές

Η Επιτροπή λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να παρουσιάζει τις στατιστικές που καταρτίζει σύµφωνα µε τις
παρακάτω τάξεις επιχειρήσεων:

α) 0 έως 1 απασχολούµενο άτοµο·

β) 2 έως 9 απασχολούµενα άτοµα·

γ) 10 έως 49 απασχολούµενα άτοµα·

δ) 50 έως 249 απασχολούµενα άτοµα.

Άρθρο 8

Παραποµπές

1. Κάθε κοινοτική κανονιστική ρύθµιση ή κάθε κοινοτικό πρόγραµµα που θα τροποποιείται ή θα καταρτίζεται στο µέλλον και
θα αναφέρει τους όρους «ΜΜΕ», «πολύ µικρή επιχείρηση», «µικρή επιχείρηση» ή «µεσαία επιχείρηση» ή οποιονδήποτε άλλον παρό-
µοιο όρο, πρέπει να παραπέµπει στον ορισµό που περιέχεται στην παρούσα σύσταση.

2. Κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου, τα τρέχοντα κοινοτικά προγράµµατα που χρησιµοποιούν τον ορισµό ΜΜΕ
της σύστασης 96/280/ΕΚ θα εξακολουθήσουν να παράγουν τα αποτελέσµατά τους και τα ευεργετήµατα υπέρ των επιχειρήσεων,
οι οποίες θεωρούντο ως ΜΜΕ κατά την κατάρτισή τους. ∆εν θίγονται οι νοµικές δεσµεύσεις που ανέλαβε η Επιτροπή βάσει
αυτών των προγραµµάτων.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, οποιαδήποτε τροποποίηση, µέσα στα προγράµµατα αυτά, του ορισµού των ΜΜΕ µπορεί
να γίνει µόνον αν υιοθετηθεί ο ορισµός που περιέχεται στην παρούσα σύσταση σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

Άρθρο 9

Αναθεώρηση

Με βάση τον απολογισµό που θα πραγµατοποιηθεί πριν από τις 31 Μαρτίου 2006 σχετικά µε την εφαρµογή του ορισµού που
περιέχεται στην παρούσα σύσταση και λαµβανοµένων υπόψη ενδεχόµενων τροποποιήσεων του άρθρου 1 της έβδοµης οδηγίας
83/349/ΕΟΚ περί του ορισµού των συνδεδεµένων επιχειρήσεων κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας, η Επιτροπή προσαρµόζει
στο αναγκαίο µέτρο τον ορισµό που περιέχεται στην παρούσα σύσταση, κυρίως δε τα όρια για τον κύκλο εργασιών και το
σύνολο του ισολογισµού, ώστε να συνεκτιµηθούν η υπάρχουσα πείρα και οι µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες στην Κοι-
νότητα.
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Ανακοίνωση της Επιτροπής

Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης

(2003/C 118/03)

Η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει στην ενθάρρυνση της εφαρµογής της σύστασης 96/280/ΕΚ της Επιτροπής, της
3ης Απριλίου 1996, σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ, όπως τροποποιήθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ (1).

Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου είκοσι εκατοµµύρια
επιχειρήσεις στον οικονοµικό ευρωπαϊκό χώρο. Κύρια πηγή δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, επηρεάζουν καίρια
την ανταγωνιστικότητα. Η ικανότητά τους να επισηµαίνουν τις νέες ανάγκες των τελικών καταναλωτών καθώς και
των βιοµηχανικών παραγόντων, οι δυνατότητες τους σε θέµατα απορρόφησης νέων τεχνολογιών και η συµβολή
τους στην εκµάθηση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και στην τοπική ανάπτυξη προσδιορίζουν πράγµατι τα
µελλοντικά οφέλη σε επίπεδο παραγωγικότητας του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ικανότητά της να
επιτύχει τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας. Εποµένως, η ευθύνη των εθνικών και
κοινοτικών διοικήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης να θεσπίζουν πολιτικές για τις επιχειρήσεις λαµβάνοντας
υπόψη τις ειδικές ανάγκες και τα ισχυρά σηµεία των εν λόγω κατηγοριών επιχειρήσεων, αποτελεί µείζον ζήτηµα.

Η διευκόλυνση της ανάπτυξης παρόµοιων πολιτικών αποτελεί τον κύριο στόχο της νέας σύστασης της Επιτροπής
σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ. Ένας ακριβέστερος ορισµός θα αυξήσει την ασφάλεια δικαίου. Επίσης, ένας
ορισµός καλύτερα προσαρµοσµένος στις διάφορες υποκατηγορίες ΜΜΕ που θα συνεκτιµά τους διαφορετικούς
τύπους σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων, θα συµβάλει στην τόνωση των επενδύσεων και της
καινοτοµίας στις ΜΜΕ και θα διευκολύνει τις εταιρικές σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων. Τα πλεονεκτήµατα αυτά
πρέπει να παγιωθούν και θα πρέπει επίσης να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να µη µπορούν οι επιχειρήσεις που δεν
παρουσιάζουν τα οικονοµικά χαρακτηριστικά ή τις δυσκολίες των πραγµατικών ΜΜΕ να ωφελούνται αδικαιολό-
γητα από τις δράσεις που προορίζονται για τις ΜΜΕ.

Η παρούσα σύσταση αποτέλεσε αντικείµενο µίας εξαιρετικά εµπεριστατωµένης συνεννόησης µε τις οργανώσεις
επιχειρήσεων καθώς και µε τα κράτη µέλη και ειδικούς του κόσµου των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οµάδας για
τις επιχειρήσεις (2). Το προσχέδιο αποτέλεσε επίσης αντικείµενο δύο ανοικτών διαλόγων στο ∆ιαδίκτυο. Μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών που διήρκεσαν πάνω από ένα έτος, σχεδόν επιτεύχθηκε συναίνεση, παρά την ανοµοι-
ογένεια των επιδιωκόµενων στόχων.

Η πλειονότητα των συµµετεχόντων εκτιµά ότι η εν λόγω ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και αυτή η καλύτερη
προσαρµογή στην οικονοµική πραγµατικότητα θα πρέπει να συνοδευτεί από µία προσπάθεια των διοικήσεων να
απλουστεύσουν και να επιταχύνουν τη διοικητική επεξεργασία των φακέλων για τους οποίους απαιτείται η
ιδιότητα της πολύ µικρής, της µικρής ή της µεσαίας επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, το να έχουν τη δυνατότητα
οι επιχειρήσεις που το επιθυµούν να υποβάλουν µόνες τους περιεκτικές δηλώσεις, που θα µπορούν ενδεχοµένως
να τις συµπληρώνουν σε απευθείας σύνδεση, θεωρείται σύγχρονο και εύχρηστο µέσο που θα αποτελέσει επιπλέον
έναν πρακτικό «οδηγό χρήσης» για τις επιχειρήσεις.

Το έγγραφο που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση αποτελεί υπόδειγµα παρόµοιας δήλωσης. ∆εν έχει
υποχρεωτικό χαρακτήρα, ούτε ως προς τη χρήση του ούτε ως προς το περιεχόµενό του, ούτε για τις επιχειρήσεις
ούτε για τις διοικήσεις των κρατών µελών, αλλά αποτελεί ένα πιθανό παράδειγµα µεταξύ πολλών άλλων.
Ανάλογες δηλώσεις δεν αποτελούν αντικείµενο ελέγχων ή ερευνών που διενεργούνται στο πλαίσιο εθνικών ή
κοινοτικών διατάξεων.

Στο βαθµό που τα κράτη µέλη που θα χρησιµοποιήσουν τον ορισµό ΜΜΕ επιθυµούν να επιταχύνουν την
επεξεργασία των διοικητικών φακέλων, προφανώς και θα ήταν σκόπιµο µία παρόµοια δήλωση να µην αυξήσει
το συνολικό διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων, αλλά να αντικαταστήσει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό άλλες
αιτήσεις υποβολής στοιχείων που απαιτούνταν στο παρελθόν και να ενσωµατωθεί κατά προτίµηση στους φακέ-
λους που αφορούν τις αιτήσεις συµµετοχής σε δράσεις για τις οποίες απαιτείται η ιδιότητα της ΜΜΕ.
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Για το σκοπό αυτό, µπορεί να χρησιµοποιείται η µορφή του υποδείγµατος που παρατίθεται στο παράρτηµα.
Επίσης, το υπόδειγµα µπορεί να συµπληρώνεται ελεύθερα όπως άλλωστε και να απλουστεύεται ή να προσαρµό-
ζεται κατάλληλα προκειµένου να συνεκτιµώνται οι εθνικές πολιτιστικές συνήθειες σε διοικητικά θέµατα. Προκει-
µένου να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή απλούστευση, θα ήταν προφανώς σκόπιµο ένα υπόδειγµα που έχει
αναπτυχθεί από ένα κράτος µέλος να χρησιµοποιείται το ίδιο σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες σε αυτό το
κράτος για τις οποίες απαιτείται η ιδιότητα της ΜΜΕ.

Προφανώς, επειδή στόχος της σύστασης είναι να προσφέρει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς σε θέµατα ορισµού των
ΜΜΕ, θα ήταν αντιπαραγωγικό η χρησιµοποίηση ενός παρόµοιου υποδείγµατος να οδηγήσει σε αποκλίνουσες
ερµηνείες του εν λόγω ορισµού. Για το λόγο αυτό, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι κάθε άλλο υπόδειγµα
δήλωσης που θα έχει το ίδιο αντικείµενο θα πρέπει να συνεκτιµά όλες τις διατάξεις του κειµένου της σύστασης
όσον αφορά τον προσδιορισµό της ιδιότητας της πολύ µικρής, µικρής ή µεσαίας επιχείρησης της αιτούσας
επιχείρησης, κατά την έννοια της παρούσας σύστασης. ∆ιότι τελικά το κείµενο που καθορίζει τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις για την ιδιότητα της ΜΜΕ είναι η σύσταση και όχι η δήλωση.

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι το προτεινόµενο υπόδειγµα δήλωσης βασίζεται στην έβδοµη οδηγία
83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τους ενοποιηµένους λογαριασµούς. Οι επιχειρήσεις που πληρούν έναν
από τους όρους που καθορίζονται στο πρώτο άρθρο της εν λόγω οδηγίας είναι πράγµατι συνδεδεµένες κατά την
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 του ορισµού των ΜΜΕ λαµβανοµένης υπόψη της φύσης των όρων αυτών.
Είναι εποµένως σκόπιµο να γνωρίζουν αµέσως οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιηµένους
λογαριασµούς δυνάµει της εν λόγω οδηγίας του Συµβουλίου ότι είναι επίσης συνδεδεµένες κατά την έννοια του
ορισµού των ΜΜΕ. Σε περίπτωση µεταγενέστερης τροποποίησης της εν λόγω οδηγίας που θα οδηγήσει σε
απόκλιση µεταξύ των δύο ορισµών, θα απαιτηθεί η κατάλληλη προσαρµογή του υποδείγµατος δήλωσης.

Λαµβανοµένων υπόψη των προθεσµιών για την έναρξη ισχύος τέτοιας ενδεχόµενης τροποποίησης, η προσαρµογή
αυτή θα µπορούσε να γίνει ταυτόχρονα µε την ενδεχόµενη µελλοντική τροποποίηση της σύστασης που αφορά τον
ορισµό των ΜΜΕ, κατ' εφαρµογή του άρθρου 9 του παραρτήµατός της.
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