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ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΟΡΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΜΗΔΧΝ 

 

ΑΔ Αξρή Διέγρνπ: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή δεκφζηα αξρή ή νληφηεηα, 

ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηε απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο, 

ε νπνία νξίδεηαη απφ ην θξάηνο µέινο γηα θάζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξαµµα θαη 

είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν ηεο νπζηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. 

Αλάθηεζε Ζ επηζηξνθή ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. 

ΑΠΙ Αξρή Πηζηνπνίεζεο: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή δεκφζηα αξρή ή θνξέαο, 

πνπ νξίδεηαη απφ ην θξάηνο µέινο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαηαζηάζεσλ δαπαλψλ 

θαη αηηήζεσλ πιεξσκήο, πξηλ δηαβηβαζηνχλ ζηελ Δπηηξνπή ησλ ΔΚ 

ΑΠ Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο: Μηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο ζην 

πιαίζην Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάµµαηνο πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο µεηξήζηµνπο 

ζηφρνπο θαη πεξηιακβάλεη νκάδα πξάμεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Αρξεσζηήησο Καηαβιεζέλ 

Πνζφ 

Κάζε δαπάλε ζηελ νπνία δελ αληηζηνηρεί ίζεο αμίαο παξαδνζέλ πξντφλ, έξγν ή 

ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή απφθαζεο κε ηελ 

νπνία αλαιήθζεθε ε ππνρξέσζε ηεο δαπάλεο. 

ΓΑ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή δεκφζηα αξρή ή δεκφζηνο 

ή ηδησηηθφο θνξέαο, πνπ νξίδεηαη απφ ην θξάηνο µέινο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάµµαηνο. 

Γεκφζηα Γαπάλε Κάζε δεκφζηα ζπλεηζθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ αξρψλ ή ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο, θαζψο θαη θάζε παξφκνηα δαπάλε. Κάζε 

ζπµµεηνρή ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξάμεσλ θνξέσλ ή 

ελψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνµέα, µίαο ή πεξηζζνηέξσλ πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ 

αξρψλ ή θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνµέα πνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα µε ηελ νδεγία 

2004/18/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 31
εο

 

Μαξηίνπ 2004, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ  λνείηαη σο παξεκθεξήο 

δαπάλε. 

Γεκνζηνλνκηθή Γηφξζσζε Ζ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο ζπκκεηνρήο ζε 

έλα έξγν ή πξάμε, ζην πιαίζην ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζήο ηνπ απφ ηα 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 ε νπνία είλαη αλάινγε 

ηεο παξάβαζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη. 

Γηθαηνχρνο Γεκφζηνο ή ηδησηηθφο νξγαληζκφο, θνξέαο ή επηρείξεζε, αξκφδηνο γηα ηελ 

έλαξμε ή ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε πξάμεσλ. ηα πιαίζηα ησλ θαζεζηψησλ 

ελίζρπζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 87 ηεο ζπλζήθεο, νη δηθαηνχρνη είλαη δεκφζηεο ή 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ κεκνλσκέλν έξγν θαη ιακβάλνπλ δεκφζηα 

ελίζρπζε. 

ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΠ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα: Έγγξαθν ην νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ην νπνίν 

θαζνξίδεη µηα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή µε ηε ρξήζε ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ 

πξνηεξαηνηήησλ, πνπ ζα επηηεπρζεί µε ηε ζπλδξνµή ελφο Σαµείνπ ή, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε» θαη εηδηθφηεξα γηα ηα Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα «Πξνζπειαζηκφηεηα» θαη «Πεξηβάιινλ θαη αεηθφξνο αλάπηπμε 

2007-2013», µε ηε ζπλδξνµή ηνπ Σαµείνπ πλνρήο θαη ηνπ ΔΣΠΑ. 

ΔΠΑΔ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα-Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

ΟΠΔ/ΤΠΑΝ Δληαίν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δληζρχζεσλ: χζηεκα πνπ ζα αλαπηχμεη θαη 

ζα εγθαηαζηήζεη ν αλάδνρνο  γηα ηελ εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

εληζρχζεσλ πνπ ζα δηαρεηξηζηεί, ην νπνίν ζα είλαη πιήξσο πξνζβάζηκν ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ΔΠΑ Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο: Σν έγγξαθν πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζε δηάινγν µε ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (εθεμήο Δπηηξνπή) θαη ην νπνίν απνηειεί κέζν 

αλαθνξάο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ 
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(ΔΚΣ) θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο. 

ΔΤΓ ΔΠΑΔ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα-

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

ΔΦΓ 

Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο, σο νξίδεηαη ζην Ν.3614/07 (άξζξν 4 παξ. 4γ): 

Κάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο ή ππεξεζία, ε νπνία ελεξγεί ππφ ηελ 

επζχλε δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή αξρήο πηζηνπνίεζεο, θαη εθηειεί θαζήθνληα γηα 

ινγαξηαζκφ κηαο ηέηνηαο αξρήο ζε ζρέζε µε δηθαηνχρνπο πνπ πινπνηνχλ 

πξάμεηο. Ωο ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο δχλαηαη λα επηιεγεί λνκηθφ 

πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ή αλαπηπμηαθή 

αλψλπκε εηαηξεία ΟΣΑ, κεηά απφ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ν νπνίνο, 

κεηαμχ άιισλ, πξέπεη λα πιεξνί θαη ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) λα έρεη 

θεξεγγπφηεηα θαη λα παξέρεη εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα ηε 

δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί, β) λα 

δηαζέηεη εκπεηξία ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ή 

ηκήκαηφο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηάκεζνο θνξέαο επηιέγεηαη κεηά απφ 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, απαηηείηαη ζχλαςε ζχκβαζεο αλάζεζεο. Ζ ζχκβαζε 

αλάζεζεο ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη ηνπ 

ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή 
Δίλαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ν Γηθαηνχρνο ζπλνιηθά γηα ηελ πινπνίεζε ελφο 

ππνέξγνπ θαη ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη δαλεηζκνχ 

Ίδηα ζπκκεηνρή 
Σν πνζφ πνπ θαηαβάιιεη εμ ηδίσλ (ρσξίο δαλεηζκφ) πφξσλ έλαο Γηθαηνχρνο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

ΟΠ Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα: ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ Πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο, ηηο επελδχζεηο ηνπ 

επελδπηηθνχ λφκνπ θαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Σα έληππα, πνπ 

κε επζχλε ηεο ΓΑ ή ηνπ  θαηαρσξνχληαη ζην ΟΠ.. 

Παξαηππία Κάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ε νπνία πξνθχπηεη απφ 

πξάμε ή παξάιεηςε νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ε νπνία δεκηψλεη ή ελδέρεηαη λα 

δεκηψζεη ην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, µε ηνλ 

θαηαινγηζκφ ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ αδηθαηνιφγεηεο δαπάλεο. 

ΠΓΔ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

Πξάμε Έξγν ή νκάδα έξγσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάµµαηνο ή κε επζχλε ηεο, ζχκθσλα µε θξηηήξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη πινπνηνχληαη απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο µε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη. 

Πξνρξεκαηνδφηεζε 

πξνγξάκκαηνο   

Γηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν  αλαιακβάλεη πξνζσξηλά ηελ θαηαβνιή 

ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο ζε Γηθαηνχρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζε 

πεξίπησζε πνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εληνπίδεηαη θαζπζηέξεζε ζηε ξνή 

πφξσλ απφ ην ΠΓΔ  

ΑΔ πιινγηθή Απφθαζε Έξγνπ 

ΓΔ χζηεκα Γηαρείξηζεο Διέγρνπ 

ΤΠΑΤΓ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, εθδηδφκελε ζε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3614/07, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη 

βαζηθνί θαλφλεο ηνπ πζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ. Ζ ηζρχνπζα είλαη ε 14053/ΔΤ 1749/27.03.08 

(ΦΔΚ 540 Β). 



ΜΑΪΟ  2009 

 

«ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» 

 

ΟΓΗΓΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
Σν Πξφγξακκα «ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2009» απνηειεί κηα επηκέξνπο 

πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ.ΑΝ.ΗΗ πνπ ζπλδέεηαη 

κε ε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάηαζεο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Σν πξφγξακκα εληάζζεηαη ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ  Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο, εθαξκφδεηαη ζε φιε ηε ρψξα θαη ε παξνχζα πξφζθιεζε αθνξά ηελ 

ρξνληθή  πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 κε πξνυπνινγηζκφ Γεκφζηαο Γαπάλεο 

χςνπο  30.000.000,00 €.  

 

Ζ Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο-ΔΣΠΑ) θαη απφ ην Διιεληθφ 

Γεκφζην. Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα παξαθάησ επηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα: 

1. Πνζφ 21.180.000,0€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ. Δ(2007) 5338/26-10-2007 

απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ηεο 

ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CC1 GR161 PO001).  

2. Πνζφ 3.300.000,0 € απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αηηηθήο 

3. Πνζφ 1.500.000,0 € απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

4. Πνζφ 900.000,0 € απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

5. Πνζφ 2.820.00,0€ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεξεάο 

Διιάδαο 

6. Πνζφ 300.000,0€ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Ννηίνπ 

Αηγαίνπ 

 

Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαιεί φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ  

πξνηάζεηο ηνπο γηα έληαμε έξγσλ ζην Πξφγξακκα «ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2009» 

θαη ηελ έγθξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη ηνπ παξφληνο «Οδεγνχ Δθαξκνγήο», ν νπνίνο απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαη ηνπ νπνίνπ νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ έσο ηελ 

νινθιήξσζε ησλ έξγσλ. 
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1 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ 

ΚΑΘΔΣΧ ΔΝΙΥΤΗ 

  

1.1 Σν ΔΠΑΝ ΙΙ ζπλνιηθά 

Κεληξηθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 2007-2013 (ΔΠΑΝ ΗΗ) είλαη ε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ 

παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, κε έκθαζε ζηε δηάζηαζε ηεο 

θαηλνηνκηθφηεηαο. Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ  ΔΠΑΝ ΗΗ είλαη ηξεηο : 

 Δζληθνί πφξνη,  

 Kνηλνηηθνί πφξνη, 

 Iδησηηθή ζπκκεηνρή . 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) αλαιχνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα.  

Γεληθνί ηφρνη  

ΔΠΑΔ 
 Αλαβάζκηζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

βειηίσζε ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ 

 Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ππεξεζηψλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο (π.ρ. κεηαπνίεζε, εκπφξην, ηνπξηζκφο θιπ) 

 Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

 Δλίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο Δ&ΣΑ θαη 

ζχλδεζή ηεο κε ηελ παξαγσγή 

 Τπνδνκέο θαη δηθηπψζεηο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Απειεπζέξσζε Αγνξάο ελέξγεηαο, ελεξγεηαθά δίθηπα 

θαη βειηίσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ 

 Αλάπηπμε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο θαη ηερληθψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

 Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ελίζρπζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ησλ παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζηφρνπ, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πάλσ ζηηο 

νπνίεο ζρεδηάζηεθε ην Νέν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔΠΑΝ ΗΗ είλαη νη αθφινπζεο: 

1.   Δπηηάρπλζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. 

2. Αλάπηπμε ηεο πγηνχο, αεηθφξνπ θαη εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

δηαζθάιηζε ησλ θπζηθψλ, ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηελ 

εμππεξεηνχλ.     

3.  Δλίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Διιάδαο σο ηφπνπ αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία.  

Οη παξαπάλσ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΔΠ εμεηδηθεχνληαη ζε πέληε Άμνλεο 

Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο νη νπνίνη είλαη νη εμήο : 

Άμνλαο 1      Γεκηνπξγία θαη πξνψζεζε θαηλνηνκίαο ππνζηεξηδφκελε απφ ελίζρπζε    

ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο  

Άμνλαο 2      Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο  

Άμνλαο 3     Βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο   

Άμνλαο 4      Οινθιήξσζε ελφο βηψζηκνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο  

Άμνλαο 5      Σερληθή Βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 



«ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2009» - 2ν ρέδην Οδεγνχ Πξνγξάκκαηνο 

   7 

1.2 Γηαξζξσηηθφ ηακείν - Δζληθφ θαη θνηλνηηθφ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ 

πιαίζην - Καηαλνκή δεκφζηαο δαπάλεο 

1.  Σν παξφλ πξφγξακκα είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ζην πιαίζην ησλ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο (ΔΠ) «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 2007-2013 

(ΔΠΑΝ ΗΗ) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄. αξηζκ. Δ(2007) 5338/26-10-2007 απφθαζε 

έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ηεο ζχγθιηζεο γηα 

ηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CC1 GR161 PO001) θαζψο θαη ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ πέληε πεξηθεξεηψλ κεηαβαηηθήο ζηήξημεο.    

2.  Ζ λνκνζεζία ε νπνία ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2009» είλαη ν Ν. 3614/2007 (Διασείπιζη, έλεγσορ και 

εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 – 

2013) (ΦΔΚ267Α), ε ΤΠΑΤΓ, ν Ν.2438/96,  ν Ν. 2308/95  θαη ν  Ν. 2244/94. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ιεθζεί ππφςε φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15
εο

 Γεθεκβξίνπ 2006 (EL L 

379/28.12.2006) πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο 

εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis aid), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα 

ηνπ  θαλνληζκνχ. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ απηφ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ ίδηα επηρείξεζε, δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ ζε πεξίνδν ηξηψλ εηψλ (ή 100.000 επξψ γηα 

ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ). Καη’ εμαίξεζε ην πνζφ απηφ κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη 

αλάινγα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο. Δπίζεο ηνλίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2 παξ. 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15
εο

 

Γεθεκβξίνπ 2006 (EL L 379/28.12.2006), απαγνξεχεηαη ε ζψξεπζε εληζρχζεσλ 

ήζζνλνο ζεκαζίαο κε άιιεο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο αλ 

απφ ηε ζψξεπζε απηή πξνθχπηεη έληαζε ελίζρπζεο κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα εθάζηεο πεξίπησζεο ζε θαλνληζκφ πεξί 

απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία ή απφθαζε πνπ έρεη εθδψζεη ε Δπηηξνπή. 

 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ  νη απαηηήζεηο δεκνζηφηεηαο,  φπσο απνξξένπλ απφ 

ηνλ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δ. Δπηηξνπήο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο ησλ 

Καλνληζκνχ ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 1083/2006. 

 

 3.   Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Καλφλα de minimis  

θαηαγξάθνληαη νη ρνξεγνχκελεο εληζρχζεηο αλά επηρείξεζε. Γηα ην ιφγν απηφ, 

θάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη επελδπηηθφ ζρέδην πξνο 

αμηνιφγεζε ζην παξφλ πξφγξακκα, ζα δειψζεη εγγξάθσο φια ηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ελδερνκέλσο ζπκκεηείρε θαηά 

ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θαη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ είρε ιάβεη 

ζε θάζε πεξίπησζε, γηα λα ειεγρζεί ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε. 

 

4.  Σα παξερφκελα κε ην πξφγξακκα απηφ θίλεηξα έρνπλ ηελ κνξθή 

ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε, εθφζνλ νινθιεξσζεί επηηπρψο ην 

έξγν, αθνξά κε επηζηξεπηέεο επηρνξεγήζεηο επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 
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5.  Ζ Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο - ΔΣΠΑ) θαηά 85% 

θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαηά 15%. 

 

Απνζηνιή ηνπ ΔΣΠΑ είλαη (α) ε ζπκβνιή ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ φζνλ 

αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ην βηνηηθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ, 

θαζψο θαη ηε κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηθεξεηψλ θαη 

(β) ζπκβνιή ζηελ δηφξζσζε ησλ θπξηνηέξσλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζηελ 

Κνηλφηεηα, ράξε ζηελ ζπκκεηνρή, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή 

ησλ αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλσλ πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ησλ πεξηθεξεηψλ 

 

 

2 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Γεληθφο ζθνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2009» είλαη ε 

δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) γηα ην παξφλ πξφγξακκα επηθεληξψλνληαη ζηνλ άμνλα 

«Α.Π.2: Δλίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο Δμσζηξέθεηαο», ν νπνίνο 

πξνσζεί κεηαμχ άιισλ δξάζεηο ελίζρπζεο επηρεηξήζεσλ πνπ επαπμάλνπλ ηελ 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε 

ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζε πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

εηδηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη: 

 Ζ κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θαη θπξίσο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο 

κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ αλάπηπμε θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά «πξάζηλσλ» πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 Ζ βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη θνηλσληθνχ πξνθίι ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θνηλσληθήο απνδνρήο γηα ηε κεηαπνηεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

 Ζ ζπκκφξθσζε επηρεηξήζεσλ ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα κε δηεζλή 

πεξηβαιινληηθά πξφηππα. 

 Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

 

 

3 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 

ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ απφ κηα πξφηαζε πθηζηάκελεο πνιχ κηθξέο, 

κηθξέο ή κεζαίεο επηρεηξήζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο (L214/3/9-8-200). (Βι. Παξάξηεκα 

Η ηνπ παξφληνο Οδεγνχ) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνλ ηνκέα 

ηεο κεηαπνίεζεο. 

 

Αλαιπηηθά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηιέμηκε κία επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ 

αζξνηζηηθά ηα θξηηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 3.1, 3.2 θαη 3.3.  
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3.1 Γξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη νη εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο (Αλψλπκε Δηαηξία, 

Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε Δηαηξία ή Δηεξφξξπζκε Δηαηξία) κε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ απφ ηνπο θσδηθνχο  Κ.Α.Γ. 2008 

(NACE—αλαζεψξεζε 2) πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο 

(Κσδηθνί 10 – 33),  φπσο επίζεο θαη νη θσδηθνί 82.92 θαη 96-01 ηνπ ηνκέα 

ππεξεζηψλ, φπσο απηνί νη θσδηθνί αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο ή ηε βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο, εθηφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ De Minimis (Παξάξηεκα ΗΗ 

ηνπ παξφληνο Οδεγνχ).  

 

 

3.2 Μέγεζνο επηρείξεζεο 

Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο 

(L214/3/9-8-200). (Βι. Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο Οδεγνχ). 

 

 

3.3 Δπηπιένλ πξνυπνζέζεηο 

Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ην ζχλνιν ησλ αθνινχζσλ 

πξνυπνζέζεσλ: 

 Έρνπλ ππνβάιιεη κία κφλν πξφηαζε έξγνπ ζχκθσλα κε ηε δηάξζξσζε πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην «Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο» θαη έρνπλ θαηαζέζεη ην 

ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 9. 

 Έρνπλ ππνβάιιεη βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο πνπ λα 

βεβαηψλεη φηη:  

o (α) Οη δαπάλεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί 

θαη δελ έρνπλ εληαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο. Ζ πξνυπφζεζε απηή αθνξά ηφζν ην 

ζχλνιν ηνπ έξγνπ φζν θαη ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο, 

o  (β) Γελ έγηλε έλαξμε ηνπ έξγνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

πξνδεκνζίεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ωο έλαξμε ζεσξείηαη θαη ε 

αλάιεςε λνκηθήο δέζκεπζεο γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηιέμηκεο 

θαηεγνξίεο δαπαλψλ. 

o (γ) Αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο 

εθφζνλ ε πξφηαζε εγθξηζεί. 

 

 

4 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζηηο θαησηέξσ θαηεγνξίεο:  

 

 Γηαρείξηζε / αλαθχθισζε / δηάζεζε απνβιήησλ.  
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  

o Υξήζε σο θαπζίκνπ ή άιινπ κέζνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο 

o Αλάθηεζε ή αλαγέλλεζε δηαιπηψλ 

o Αλαθχθισζε ή αλάθηεζε νξγαληθψλ νπζηψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο δηαιχηεο 

o Αλαθχθισζε ή αλάθηεζε κεηάιισλ ή κεηαιιηθψλ ελψζεσλ 
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o Αλαγέλλεζε νμέσλ ή βάζεσλ 

o Αμηνπνίεζε πξντφλησλ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηε δέζκεπζε ξχπσλ 

o Αμηνπνίεζε πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαιχηεο 

o Αλαγέλλεζε ή άιιε επαλαρξεζηκνπνίεζε ειαίσλ 

o Γηαζπνξά ζην έδαθνο ρξήζηκε απφ γεσξγηθή ή νηθνινγηθή άπνςε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ ιηπαζκαηνπνίεζεο θαη άιισλ 

κεηαηξνπψλ βηνινγηθνχ ραξαθηήξα  

o Απφζεζε, επεμεξγαζία ζε ρεξζαίν ρψξν, έθρπζε, ηεικάησζε, απφξξηςε 

o Βηνινγηθή επεμεξγαζία ε νπνία θαηαιήγεη ζε ελψζεηο ή κίγκαηα ε 

δηάζεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη κε κία απφ ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο 

o Φπζηθή ή ρεκηθή επεμεξγαζία ε νπνία θαηαιήγεη ζε ελψζεηο ή κίγκαηα ε 

δηάζεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη κε κία απφ ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο 

o Απνθαηάζηαζε κνιπζκέλσλ ρψξσλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ γεπέδνπ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Παξαθνινχζεζε εθπνκπψλ ξχπσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

o Απηφκαηε παξαθνινχζεζε εθπνκπψλ (on-line monitoring) 

o πζηήκαηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ εθπνκπψλ 

o Δξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο θπζηθνρεκηθψλ αλαιχζεσλ ξχπσλ 

 Αλάπηπμε «πξάζηλσλ» πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ:  

o Δλζσκάησζε πξαθηηθψλ Eco-Design 

o Δλζσκάησζε νηθν-θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ (Eco-Innovation) 

o Δλζσκάησζε πεξηβαιινληηθά / ελεξγεηαθά θηιηθψλ ηερλνινγηψλ θαη 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.  

 Αλάθηεζε / εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη χδαηνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

o Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο/εμνηθνλφκεζεο ή / 

θαη ππνθαηάζηαζεο ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο θαη χδαηνο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

o Βηνθιηκαηηθέο παξεκβάζεηο θαη θηεξηαθέο παξεκβάζεηο κηθξήο 

θιίκαθαο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο / ζεξκφηεηαο / χδαηνο 

o Δγθαηάζηαζε κηθξήο θιίκαθαο Α.Π.Δ. γηα ηδία θαηαλάισζε  

 Δλζσκάησζε πξνηχπσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

o Αλάπηπμε θαη ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν ISO 14001 

o Αλάπηπμε πζηήκαηνο Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (EMAS) 

o Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ πζηήκαηνο Απνλνκήο Οηθνινγηθνχ 

ήκαηνο (ECOLABEL) 

 

 

5 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε 18 κήλεο κε δπλαηφηεηα 

3κελεο παξάηαζεο. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο.  
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6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΧΝ, ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ & 

ΔΞΟΦΛΗΗ ΓΑΠΑΝΧΝ 

 

6.1 Πξνυπνινγηζκφο έξγσλ 

 

ην πιαίζην ηεο Πξνγξάκκαηνο «ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2009» εληζρχνληαη έξγα 

χςνπο επέλδπζεο απφ €30.000,00 έσο €200.000,00. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επέλδπζεο ην θαηψηαην χςνο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην φξην ησλ 

€30.000, αξθεί λα έρεη πινπνηεζεί ην εγθεθξηκέλν Φπζηθφ Αληηθείκελν.  

 

6.2 Δπηιέμηκεο δαπάλεο 

 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15
εο

 Γεθεκβξίνπ 2006 (EL L 

379/28.12.2006) πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο 

εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis aid), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα 

ηνπ  θαλνληζκνχ θαη αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε πάγηα θαη άπια ζηνηρεία 

επέλδπζεο θαζψο θαη ζε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη άιιεο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ηα νπνία εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηηο επηιέμηκεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

Δλφηεηα 4. Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ην κέγηζην πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ αλά 

θαηεγνξία δαπάλεο. 

 

Χο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία 

πξνδεκνζίεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο . 

 

 

Πίλαθαο 1. Καηαλνκή πξνυπνινγηζκνχ 

Α/Α Καηεγνξία Δλέξγεηαο (Γαπάλεο) 
Μέγηζην επηιέμηκν πνζνζηφ 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ 

1 Γηακφξθσζε θηεξίσλ θαη ρψξσλ 25% 

2 Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 100% 

3 Μεηαθνξηθά κέζα (πιελ επηβαηηθψλ) 20% 

4 Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ  10% 

5 Γαπάλεο πηζηνπνίεζεο, επαιήζεπζεο, 

επηθχξσζεο ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο. Γαπάλεο δνθηκψλ θαη 

επαιεζεχζεηο απφ εξγαζηήξηα. 

10% 

6 Αγνξά ηερλνγλσζίαο (άυιεο επελδχζεηο) 5% 

7 Ακνηβέο ζπκβνχισλ 10% 

 

Σα αλσηέξσ πνζνζηά, ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ έξγνπ ελψ θαηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, σο ππνρξέσζε ζεσξείηαη ην εγθεθξηκέλν πνζφ, ρσξίο 

θαη’ αλάγθε λα ζπλδέεηαη σο πνζνζηφ επί ηνπ ζρεδίνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα είλαη ηα 

κέγηζηα επηιέμηκα πνζνζηά γηα θάζε θαηεγνξία δαπάλεο αιιά ν εθηειέζηκνο 

πξνυπνινγηζκφο ζε θάζε θαηεγνξία κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο. 
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Α/Α Γαπάλεο 1: Γαπάλεο γηα δηακφξθσζε θηεξίσλ θαη ρψξσλ 

Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο θηεξίσλ θαη ρψξσλ (επέθηαζε / εθζπγρξνληζκφο / 

δηαξξχζκηζε) πεξηιακβάλνπλ: 

 Αλαγθαίεο θαηαζθεπέο, δηακνξθψζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο ησλ 

θηηξηαθψλ (θαη ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο) εγθαηαζηάζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη νη θηηξηαθέο απηέο εγθαηαζηάζεηο (θαζψο θαη νη βνεζεηηθέο ηνπο) ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζηέγαζε ή /θαη εγθαηάζηαζε 

ηνπ ππάξρνληνο ή λένπ παξαγσγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ή γηα ρψξν 

κεηαθφξησζεο ή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πιηθψλ / δξαζηεξηνηήησλ / 

αγαζψλ ηεο επηρείξεζεο.   

 Γαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δαπάλεο είλαη ε χπαξμε νηθνδνκηθήο 

άδεηαο, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. εκεηψλεηαη φηη δελ είλαη 

επηιέμηκε ε δαπάλε γηα δηακφξθσζε γξαθείσλ. 

 

Α/Α Γαπάλεο 2: Γαπάλεο πξνκήζεηαο κεραλνινγηθνχ, κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη εμνπιηζκνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

Ο εμνπιηζκφο θάζε κνξθήο γηα λα είλαη επηιέμηκνο πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη 

θαηλνχξγηνο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ, 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Σν θφζηνο αγνξάο θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (θχξηνπ θαη 

βνεζεηηθνχ) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

Δλφηεηα 4.  

 Σν θφζηνο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ. 

 Σν θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

εκεηψλεηαη φηη νη δαπάλεο γηα εγθαηάζηαζε κηθξήο θιίκαθαο Α.Π.Δ. δελ 

κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 75% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ θαη ε παξαγσγή 

ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 100% ηεο θαηαλάισζεο ηεο 

βηνκεραληθήο κνλάδαο ηνπ απνδέθηε ηεο ελίζρπζεο. 

 

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη: 

 Σα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο 

ηελ επηρείξεζε. ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηνπ 

πξνκεζεπηή, λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν εμνπιηζκφο κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

αξηζκνχο ζεηξάο παξαγσγήο (serial numbers) φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ην 

είδνο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ πνπ 

εθηειέζηεθαλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ. 

 Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο γηα ην θαηλνπξγέο ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 Γειηία απνζηνιήο,  CMR θηι γηα ηελ απνζηνιή θαη δηαθίλεζε πιηθψλ / αγαζψλ / 

κεραλεκάησλ / εμνπιηζκνχ.  

 

Με ηελ απφθηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ε επηρείξεζε πξέπεη λα εγγξάςεη ηνλ εμνπιηζκφ 

απηφ ην κεηξψν παγίσλ θαη ζηηο αληίζηνηρεο θαξηέιεο ινγαξηαζκψλ (π.ρ. 

ινγαξηαζκφο 12 γηα εμνπιηζκφ θ.,ι.π), θαη λα δηαηεξήζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζηελ 

θαηνρή ηεο ηνπιάρηζηνλ επί κηα 5εηία. 
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Α/Α Γαπάλεο 3: Γαπάλεο γηα αγνξά κεηαθνξηθψλ κέζσλ (πιελ επηβαηηθψλ) 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη: 

 Γαπάλεο γηα ηελ αγνξά θαηλνχξγησλ εηδηθά δηαζθεπαζκέλσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

γηα ρξήζε εληφο ή εθηφο ηεο κνλάδαο, κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη:  

 Σα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ επηρείξεζε. ηα 

παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή θαη λα 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη νη αληίζηνηρνη αξηζκνί 

πιαηζίνπ θαη κεραλήο. 

 Ζ άδεηα θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ.  

 

Α/Α Γαπάλεο 4: Γαπάλεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ 

Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο αγνξάο θαη εθαξκνγήο 

ηνπ ινγηζκηθνχ θπξίσο γηα πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο φπσο ε πεξηβαιινληηθά 

απνηειεζκαηηθφηεξε παξαγσγή ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ε παξαθνινχζεζε εθπνκπψλ θ.ι.π. 

 

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά γηα ηελ πεξίπησζε απηή, ζεσξνχληαη ηα εμνθιεκέλα 

ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ επηρείξεζε, ζηα 

νπνία ζα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα ππάξρεη αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ, κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνχο ζεηξάο (serial numbers) 

φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ. Σν απνθηνχκελν ινγηζκηθφ θαηαγξάθεηαη επίζεο ζην βηβιίν 

παγίσλ ηεο επηρείξεζεο, ή άιινπ αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ 

ΚΒ γηα ηελ θαηεγνξία ηεο επηρείξεζεο. 

 

Α/Α Γαπάλεο 5: Γαπάλεο πηζηνπνίεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ  - επαιήζεπζεο, 

επηθχξσζεο ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Γαπάλεο δνθηκψλ θαη 

επαιεζεχζεηο απφ εξγαζηήξηα  

Οη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ ζηελ πηζηνπνίεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο 

– πεξηβάιινληνο – πγηεηλήο & αζθάιεηαο ζηηο δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Απαξαίηεην παξαζηαηηθφ γηα ηε δαπάλε απηή ζεσξείηαη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, 

θαζψο θαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ.  

ηελ πεξίπησζε ησλ εξγαζηεξίσλ, νη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ απαξαίηεησλ δνθηκψλ θαη επαιεζεχζεσλ απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα. 

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά γηα ηελ πεξίπησζε απηή, ζεσξνχληαη ηα εμνθιεκέλα 

ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη φπνπ απαηηείηαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.   

 

Α/Α Γαπάλεο 6: Αγνξά ηερλνινγίαο (άπιεο επελδχζεηο) 

Οη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα 

ηελ απφθηεζε, κεηαθνξά θαη ρξήζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνινγίαο (π.ρ. αγνξά, 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, ηερλνγλσζίαο, κε 

θαηνρπξσκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θ.ι.π.), γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

έξγσλ. Ζ απνθηνχκελε ηερλνγλσζία ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ. Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά είλαη: 

Α)  Δμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο 

Β) χκβαζε ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ νίθν παξνρήο ηεο ηερλνγλσζίαο ζεσξεκέλε απφ 

ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. 
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Γ) Δγγξαθή ζην βηβιίν παγίσλ. 

 

Α/Α Γαπάλεο 7: Παξνρή ζπκβνπιψλ θαη άιιεο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

Δίλαη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ππεξεζίεο παξερφκελεο απφ εμσηεξηθνχο, 

αλεμάξηεηνπο πξνο ηελ επηρείξεζε, ζπκβνχινπο
1
 θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη δελ ζπληζηνχλ δηαξθή ή πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα, νχηε 

ζπλδένληαη κε ηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, π.ρ. γηα ζπλήζεηο 

θνξνηερληθέο ππεξεζίεο, ηαθηηθέο λνκηθέο ππεξεζίεο ή δηαθήκηζε. 

Οη επηιέμηκεο ακνηβέο ζπκβνχισλ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζε : 

 Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ θάζε κνξθήο ζρεηηθέο κε ην επελδπηηθφ 

ζρέδην. 

 Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ 

 πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε έξεπλεο αγνξψλ, benchmarking θ.ι.π., ζρεηηθή 

κε ην επελδπηηθφ ζρέδην. 

 χληαμε εγρεηξηδίσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη κφλν εθφζνλ θαηαιήμεη ζε 

πηζηνπνίεζε. 

 Έμνδα έθδνζεο αδεηψλ 

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά γηα απηή ηελ θαηεγνξία δαπαλψλ ζεσξνχληαη ηα 

εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή νη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ ζπκβνχισλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαζψο επίζεο νη αληίζηνηρεο κειέηεο, απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαη 

εγρεηξίδηα. Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή ζχκβαζε λνκίκσο ζεσξεκέλε. 

 

 

6.3 Δμφθιεζε Γαπαλψλ 

 

Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα πξνκεζεπηεί ε επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνο θαη 

πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζηελ επηρείξεζε ηνπιάρηζηνλ γηα κηα πεληαεηία κεηά ηελ 

απφθαζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θαηλνπξγνχο ζα πξέπεη 

λα ππνβάιιεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ πξνκεζεπηή φπνπ λα 

αλαγξάθεηαη ξεηά ν ζρεηηθφο αξηζκφο παξαζηαηηθνχ, ν ηχπνο ηνπ εμνπιηζκνχ ή 

κεηαθνξηθνχ θαη αξηζκφο πιαηζίνπ ή ζεηξηαθφο αξηζκφο κεραλήκαηνο (εθφζνλ 

πθίζηαηαη). 

 

Ζ εμφθιεζε θάζε δαπάλεο (ηκεκαηηθή ή νιηθή)
2
, γηα λα είλαη επηιέμηκε, κπνξεί λα 

γίλεη κφλν : 

 

 Γηα παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ 1.500 € (ρσξίο ΦΠΑ), απεπζείαο 

ζηνλ πξνκεζεπηή κε κεηξεηά ή επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή κέζσ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο δαπάλεο κε κεηξεηά απαηηείηαη: 

Καξηέια ηακείνπ (ινγαξηαζκφο 38), απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή, 

θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50) 

 

                                                 
1 Οη πηζαλέο δαπάλεο ηαμηδηψλ ησλ ζπκβνχισλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπο. 

 
2 Γελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο νη εμήο δαπάλεο (α) Γαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ, ελνίθηα θαη άιιεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο 

επηρείξεζεο, (β) δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο, (γ) ΦΠΑ θαη (δ) Γαπάλεο 
γηα αγνξά νηθνπέδσλ 
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 Γηα παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ 1.500 € (ρσξίο ΦΠΑ) θαη κέρξη 

15.000 € (κε ΦΠΑ), κφλν κε επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή κέζσ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ σο εμήο : 

 

o Με έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 

ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (Σ.Α.), πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ πξέπεη λα έρεη 

εμνθιεζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο ζπκβαηηθήο εκεξνκελίαο 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο 

απαηηείηαη νπσζδήπνηε  ην έληππν θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ φςεσο (extrait) ηεο επηρνξεγνχκελεο επηρείξεζεο,  

θσηναληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγήο, απφδεημε είζπξαμεο ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50) 

o Με θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ  

πξνκεζεπηή, απφ ηνλ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (Σ.Α.). Γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη: (α) ην αληίγξαθν θαηάζεζεο 

ηνπ πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ην νπνίν ζα θαίλεηαη σο 

δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ν πξνκεζεπηήο ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ιήπηε ηεο Δλίζρπζεο (Σ.Α.) θαζψο θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ, (β) θαξηέια ηακείνπ 

(ινγαξηαζκφο 38) ή extrait εηαηξηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ φπνπ αλάιεςε 

ησλ κεηξεηψλ, (γ) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη (δ) 

θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50). 

o Μεηαθνξά απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο ζε 

εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

πιεξσκήο απαηηείηαη: (α) αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο ηξάπεδαο γηα 

κεηαθνξά ρξεκάησλ φπνπ θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ (β) 

απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή (γ) θαξηέια πξνκεζεπηή 

(ινγαξηαζκφο 50). 

o Με έθδνζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε 

πξνο ηνλ  πξνκεζεπηή. Πξφθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ 

λφκηκα ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα, κε αληίζηνηρε θαηάζεζε 

κεηξεηψλ ζηελ ηξάπεδα απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε. Γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απνδεηθηηθά εθηφο ησλ άιισλ απνηεινχλ 

ηα έγγξαθα ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ έθδνζε ηεο επηηαγήο πξνο ηνλ 

πξνκεζεπηή θαη θσηνηππία ηεο αληίζηνηρεο επηηαγήο.  

 

 Γηα παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο απφ 15.000 € (κε ΦΠΑ) θαη άλσ κέζσ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή κε δίγξακκε επηηαγή ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο 

(παξ. 5, άξζξνπ16 ηνπ Ν.2992/2002, ΦΔΚ54/Α’/20-03-2002 θαη ππ’ αξηζ. 

1029423/202/0015/ΠΟΛ.1127/16-04-2002 δηεπθξηληζηηθή εγθχθιηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ 

ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε  θνπθίδα. 

 

ε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκίδνληαη γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ θαη ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εκβάζκαηα. Γειαδή: 

 Δληνιή έθδνζεο εληάικαηνο/γξακκάηην είζπξαμεο φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν 

δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ  

 Swift φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ 

εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ.  
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7 ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ – ΤΦΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

 

Σν πξφγξακκα «ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2009» ρξεκαηνδνηείηαη κε ην ζπλνιηθφ 

πνζφ δεκφζηαο δαπάλεο  30.000.000€ απφ ηα παξαθάησ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα: 

1. Πνζφ 21.180.000,0€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ. Δ(2007) 5338/26-10-

2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην 

ηεο ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CC1 GR161 PO001).  

2. Πνζφ 3.300.000,0 € απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αηηηθήο 

3. Πνζφ 1.500.000,0 € απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

4. Πνζφ 900.000,0 € απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

5. Πνζφ 2.820.00,0€ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεξεάο 

Διιάδαο 

6. Πνζφ 300.000,0€ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Ννηίνπ 

Αηγαίνπ 

 

Σν πνζνζηφ Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο αλέξρεηαη : 

 

 ην 50% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 ην 60% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα: α) λεζηά κε πιεζπζκφ 

κηθξφηεξν ησλ 5.000 θαηνίθσλ (απνγξαθή 2001), β) ππξφπιεθηεο  πεξηνρψλ  

ησλ λνκψλ,  Ζιείαο, Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο Δπβνίαο, 

Αηηηθήο, Αηησιναθαξλαλίαο , Αραταο, Μαγλεζίαο  θαη Κεθαιιελίαο φπσο νη 

πεξηνρέο απηέο νξηνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αξηζκ 5285/Α32/3-8-07 (ΦΔΚ 

1744/Β) θαη 5645/Α32/12-9-07 (ΦΔΚ18545/Β) απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο –Πεξηβάιινληνο 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ εξγσλ , γ) ζεηζκφπιεθηεο   πεξηνρέο ησλ λνκψλ 

Αραταο , Ζιείαο θαη  Αηησιναθαξλαλίαο φπσο νη πεξηνρέο απηέο 

νξηνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ 5322/Α32/8-7-08 (ΦΔΚ 1336/Β) 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο –Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ εξγσλ. Γηα ηελ 

ελίζρπζε κε ην αλψηαην πνζνζηφ απαηηείηαη ε ππνβνιή θαηάιιεινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ (π.ρ. βεβαίσζε αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο) απφ φπνπ ζα 

πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο κε ην πνζνζηφ απηφ.  

 

Σν ππφινηπν ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα θαιχπηεηαη κε νηθνλνκηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο (επηρείξεζε). ε πεξίπησζε ρξήζεο 

δαλεηζκνχ, ε ηδία ζπκκεηνρή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 25% ηνπ 

ππνβαιιφκελνπ θαη εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

 Ο Γαλεηζκφο (εάλ ρξεζηκνπνηεζεί)  ζα πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ηξαπεδηθνχ 

δαλείνπ ή νκνινγηαθνχ δαλείνπ εθδηδφκελνπ ζε δεκφζηα ή κε εγγξαθή, ή 

δαλείνπ απφ άιινπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, απνθιεηφκελεο ηεο 

κνξθήο αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ. εκεηψλεηαη φηη είλαη δπλαηφο ν 

δαλεηζκφο κε ηελ εγγχεζε ηνπ Σακείνπ Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη Πνιχ 

Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΣΔΜΠΜΔ) (http://www.tempme.gr).   
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 Καη’ εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε εθρψξεζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 

(εθηφο ηεο πξνθαηαβνιήο) ζε ηξάπεδα γηα ηελ παξνρή βξαρππξφζεζκνπ 

δαλείνπ ηζφπνζνπ ηεο εθρσξνχκελεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε 

θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη απεπζείαο ζηελ Σξάπεδα κε 

ηελ νπνία έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε εθρψξεζεο, εθφζνλ θάζε θνξά έρεη 

αλαιεθζεί ηζφπνζν ηνπιάρηζηνλ ηκήκα ηνπ βξαρππξφζεζκνπ απηνχ δαλείνπ.  

 

 

8 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

 

Ζ επελδπηηθή πξφηαζε ππνβάιιεηαη µε ην «Έληππν Τπνβνιήο», ην νπνίν παξάγεηαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο απφ ην Οινθιεξσµέλν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεµα πνπ παξέρεη ην Τπ.Οη.Ο. ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 13 ηεο 

ππ΄αξηζµ. 14871/EY3047/20-4-2005 (ΦΔΚ 575/Β/28-04-2005) θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί µε ηελ ππ. αξηζµ. 35652/ΔΤ6814/08-09-2006 

(ΦΔΚ 1290/Β/12-09-2006) θαη ηζρχεη.  

Ζ δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο είλαη ππνρξεσηηθή. Δπηπιένλ, ην «έληππν 

ππνβνιήο» ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά θαη ζε θπζηθή 

µνξθή εηο δηπινχλ θαη µπνξεί λα απνζηαιεί ηαρπδξνµηθψο ή  θαη µε ηαρπµεηαθνξά. 

 

Σα έληππν απηφ, φπσο θαη φια ηα έληππα ηεο πξφζθιεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ επίζεο λα ηα βξίζθνπλ θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΤΠΑΝ (www.ypan.gr). 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο ε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηάξζξσζεο, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην έληππν, είλαη επηβεβιεκέλε.  

 

Αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο Πξνθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ζπλνδεπηηθψλ εληχπσλ ηνπ  

Πξνγξάκκαηνο είλαη ε Γ/λζε Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο & Πεξηβάιινληνο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ε νπνία νξίζηεθε σο 

ΔΦΓ Πξφζθιεζεο.  

 

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζπλερψο, κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ 

ΔΦΓ Τινπνίεζεο (ΔΦΔΠΑΔ) κέζσ ησλ ππεξγνιάβσλ ησλ νπνίσλ ε πεξηθεξεηαθή 

ηνπο αξκνδηφηεηα, είλαη ε θάησζη :   

 

1. Γηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, Βφξεηνπ θαη Νφηηνπ Αηγαίνπ : ΔΛ.ΑΝ.ΔΣ.   

Γ/λζε : Βαιασξίηνπ 4, 106 71 Αζήλα, ηει. 210-3620242, e-mail : contact@elanet.gr 

 

2. Γηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο  Διιάδνο - Πεινπνλλήζνπ - Ζπείξνπ - Ηνλίσλ 

Νήζσλ : ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

 Γ/λζε : Μηραιαθνπνχινπ 58, 262 21 Πάηξα, ηει. 2610-622711, e-mail : 

efd@patrascc.gr 

 

3. Γηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο & Γπηηθήο Μαθεδνλίαο : ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ  

Γ/λζε : Αδξηαλνππφιεσο 24, 551 33 Θεζζαινλίθε, ηει. 2310-480000, e-mail : 

kepa@otenet.gr  

 

4. Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο : ΓΔΜ-Ο  
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Γ/λζε : Απνζηφινπ νχδνπ 14, Σ.Θ.145, ΣΚ 69100 Κνκνηελή, ηει. 25310-35916, e-

mail : desm-123@otenet.gr 

 

5. Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ΑΝ.ΓΗΑ.   ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ & 

ΘΔΑΛΗΑ 

Γ/λζε : Γεσξγίνπ Γελλεκαηά 15, 351 00 ΛΑΜΗΑ, ηει. 22310-67498,  e-mail : 

andia@otenet.gr,      

 

6. Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο : Α.Δ.Γ.Δ.Π. ΘΔΑΛΗΑ & ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΟ 

Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 4  & Iάζσλνο 382 21 ΒΟΛΟ, ηει. 24210-76894, e-mail : 

aedep@ aedep .gr    

 

7. Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα Κξήηεο : ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ  ΚΡΖΣΖ  

Γ/λζε : Γηακαιάθε 50, 71202 Ζξάθιεην, ηει. 2810-302400, e-mail : info@ank.gr 

 

θαη ζηα ζπλεξγαδφκελα κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα.  

 

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζπλερψο απφ εκεξνκελίαο ελάξμεσο 20/07/2009, κέρξη 

εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ, εθηφο ησλ πεξηφδσλ πνπ δηαξθεί 

ε αμηνιφγεζε θαη ε ππαγσγή ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. Οη 

αμηνινγήζεηο ησλ πξνηάζεσλ θαη νη αληίζηνηρεο ππαγσγέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη δχν 

θνξέο ην έηνο: απφ 02/05 έσο 30/06 θαη απφ 23/09 έσο 20/11 θάζε έηνο.  

 

 

 

9 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ζε απιά θσηναληίγξαθα ζπλνδεπφκελα απφ Τπεχζπλε 

δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πνπ λα βεβαηψλεη φηη ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία είλαη αθξηβή 

θαη αιεζή: 

1. Αίηεζε ππνβνιήο πξφηαζεο ηεο επηρείξεζεο (πλεκκέλν 1) 

2. Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο ζπκπιεξσκέλν (πλεκκέλν 2) 

3. Άδεηα ιεηηνπξγίαο φπνπ απηή απαηηείηαη ή αληίζηνηρε απαιιαθηηθή βεβαίσζε.  

4. Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ 

ηνπ ή θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα 

ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο πνπ νξίδεηαη σο ππεχζπλνο 

ηνπ έξγνπ θαη πνπ ππνγξάθεη ηελ αίηεζε ππνβνιήο πξφηαζεο. 

5. Γεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο θαη αληίγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (Έληππν 

Δ3) γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή εθ’ φζνλ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηξηεηή ιεηηνπξγία, 

γηα φζεο ρξήζεηο έρεη θιείζεη. 

6. Γηα ηνλ ππεχζπλν έξγνπ, βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ή απνδεηθηηθά ζηνηρεία γλψζεσλ 

θαη εκπεηξίαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ή ζε άιια πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα, ε/θαη βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο, απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηάξηηζεο θαη 

ζρεηηθψλ ζπνπδψλ . 

7. Πξνζθνξέο (κία ηνπιάρηζηνλ) γηα θάζε δαπάλε θαη ηερληθά θπιιάδηα 

(prospectus) γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα κέζα κεηαθνξάο. 
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8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ, 

φπνπ ζα βεβαηψλεηαη φηη (α) νη δαπάλεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ έρνπλ 

ρξεκαηνδνηεζεί θαη δελ έρνπλ εληαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο. Ζ πξνυπφζεζε απηή αθνξά ηφζν ην ζχλνιν 

ηνπ έξγνπ φζν θαη ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο, (β) δελ έγηλε έλαξμε ηνπ έξγνπ πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξφηαζεο έξγνπ θαη (γ) αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε 

γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο εθφζνλ ε πξφηαζε εγθξηζεί. 

9. Δθπιεξψλεη ην θξηηήξην ηεο αλεμαξηεζίαο ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ ΜΜΔ 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Καλνληζκνχ 800/2008.  

10. ε πεξίπησζε δαλεηζκνχ, επηζηνιή ηξάπεδαο γηα ηελ θαηαξρήλ εμέηαζε θαη 

ζεηηθή εθηίκεζε ηεο πξφηαζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε. 

11. Σεθκήξηα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο 

απφ ηνπο κεηφρνπο (βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα θαηαζέζεηο, νκφινγα, κεηνρέο, 

ακνηβαία θεθάιαηα θ.ι.π. πνπ λα δείρλνπλ ην χςνο ησλ δηαζέζηκσλ).  

 

Καηά ηε δηάξθεηα αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο ν Φνξέα Τινπνίεζεο ηεο Γξάζεο έρεη η 

ην δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε επηπιένλ δηθαηνινγεηηθφ θξηζεί απαξαίηεην.  

 

Ζ «Αίηεζε ππνβνιήο πξφηαζεο» ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο . 

 

πλεκκέλα ζην παξφλ Σεχρνο Πξνθήξπμεο παξαηίζεληαη ηα εμήο έληππα ηα νπνία 

είλαη επίζεο δηαζέζηκα απφ ην δηθηπαθφ ρψξν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο: 

1. Αίηεζε ππνβνιήο πξφηαζεο  

2. Έληππν ππνβνιήο πξφηαζεο 

 

 

 

10 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 

Α) Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) Πξφζθιεζεο κε αξκνδηφηεηεο ηελ 

ζχληαμε ηνπ νδεγνχ πξνγξάκκαηνο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαη ησλ εληχπσλ πνπ 

ηνλ ζπλνδεχνπλ, ηελ ζχληαμε θαη έθδνζε ηεο Πξνθήξπμεο, είλαη ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο- Γ/λζε Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο θαη Πεξηβάιινληνο 

(εθεμήο ΓΒΥΠ).  

 

Β) Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) γηα ηελ αμηνιφγεζε, δηαρείξηζε θαη ηε 

παξαθνινχζεζε πινπνίεζήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν ΔΦΔΠΑΔ. 

 Ο ΔΦΔΠΑΔ  αλαιακβάλεη: 

o Σελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην Πξφγξακκα. 

o Σελ εθηχπσζε θαη δηαλνκή ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ. 

o Σελ νξγάλσζε ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο θαη ηελ παξαιαβή, ηαμηλφκεζε θαη 

θαηαρψξηζε ησλ αηηήζεσλ.  

o Σνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ.  

o Σελ νξγάλσζε, ηελ πιηθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηα αξκφδηα φξγαλα, 

θαζψο θαη ηελ φιε επνπηεία ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 
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o Σελ ζχγρξνλε θαη απηφκαηε ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο 

πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ, ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηελ εηζήγεζε επί ησλ ζεκάησλ απηψλ ζηα 

αξκφδηα φξγαλα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  

o Σελ επζχλε γηα ηελ ζχληαμε ησλ απνθάζεσλ εθηακίεπζεο ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ εγθξίζεσλ νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ γηα ηελ ηειηθή 

εθηακίεπζε.  

o Σελ επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνπο 

δηθαηνχρνπο κέζσ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πξνρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζα αλαιάβεη ν αλάδνρνο. 

o Σε δηαηήξεζε πιήξε Φαθέινπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) 

εηψλ κεηά ην θιείζηκν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 89 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1083/2006 θαη 

νπσζδήπνηε γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο ηειεπηαίαο 

ελίζρπζεο. 

o Σε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ επελδπηή, κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο θαη επί ηξία έηε απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξάμεο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ θαη 

ινηπψλ δεζκεχζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην 

εθάζηνηε θαζεζηψο ελίζρπζεο, γίλεηαη είηε κε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε βάζεη 

ησλ ππνβιεζέλησλ απφ ην δηθαηνχρν δηθαηνινγεηηθψλ ή βάζεη δηαζηαχξσζεο 

ζηνηρείσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, είηε κε δεηγκαηνιεπηηθή επηηφπηα επαιήζεπζε. 

 

 

10.1 Αμηνινγεηέο - Μεηξψν   

Οη αμηνινγήζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ δηελεξγνχληαη απφ αμηνινγεηέο, νη 

νπνίνη πξνέξρνληαη – θαηφπηλ θιήξσζεο - απφ Μεηξψν Αμηνινγεηψλ πνπ 

θαηαξηίδεηαη κεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ΔΦΓ Τινπνίεζεο 

θαη εγθξίλεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε, ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΝ έπεηηα 

απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ. Ο ΔΦΓ Τινπνίεζεο δηαζθαιίδεη φηη ν 

αμηνινγεηήο δελ ηαπηίδεηαη κε ην ζπληάθηε ηεο πξφηαζεο επέλδπζεο. 

 

10.2 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

Ο έιεγρνο ησλ απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ, κεηά 

ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο, δηελεξγείηαη απφ ζηειέρε ηνπ ΔΦΓ Τινπνίεζεο. 

 

10.3 Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή   

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεκηνπξγείηαη 

Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή ε νπνία νξίδεηαη κε Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα γηα ηελ 

Αληαγσληζηηθφηεηα κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ Τινπνίεζεο ζηελ νπνία ε 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ αλήθεη ζηνλ ΔΦΓ Τινπνίεζεο. 
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Υσξίο δηθαίσκα ςήθνπ δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζηε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή θαη 

αξκφδην ζηέιερνο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΔ (ΔΤΓ ΔΠΑΔ). Ζ 

Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε ηεο γλσκνδφηεζεο επί φισλ ησλ 

ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ, κεηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηνπο αμηνινγεηέο. Ζ 

Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Μέξηκλα γηα θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο θαη 

επνπηείαο ηεο δηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο. 

 Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.  

 Γηαηχπσζε γλψκεο ζε πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο εγείξνληαη ακθηζβεηήζεηο. 

 Γηεπζέηεζε (κε πιήξε ηεθκεξίσζε) αηηεκάησλ επελδπηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

αμηνιφγεζε θαη έληαμε ή κε ησλ πξνηάζεσλ επελδχζεψλ ηνπο, εληφο είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δπηηξνπή δελ έρεη δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

πξνηάζεσλ ζε θακία πεξίπησζε  

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο – γλσκνδφηεζεο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην 

αξγφηεξν εληφο πελήληα (50) εκεξψλ. Τπέξβαζε απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ είλαη 

δπλαηφ λα ππάξμεη κφλν κε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ θαη κφλν γηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία ν ΔΦΓ Τινπνίεζεο  βξίζθεηαη ζε αληηθεηκεληθή αδπλακία λα 

ηα επηιχζεη. Ζ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη κπνξεί λα 

ζπλεδξηάδεη φηαλ παξεπξίζθνληαη ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηεο. 

 

 

10.4 Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ 

Οη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο εμεηάδνληαη – βαζκνινγνχληαη απφ αμηνινγεηέο ζηνπο 

νπνίνπο ε αμηνιφγεζε αλαηίζεηαη κε θιήξσζε. Κάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη απφ δχν 

αμηνινγεηέο θαη βαζκνινγείηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ. Ο βαζκφο 

δηαηξνχκελνο δηα εθαηφ αλάγεηαη ηειηθά ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα. Βαζηθέο αξρέο 

πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη νη εμήο: 

 Οη πξνηάζεηο πνπ πξνσζνχληαη πξνο αμηνιφγεζε αλαηίζεληαη πξνο εμέηαζε 

ζηνπο αμηνινγεηέο κε θιήξσζε. 

 Κάζε  θιήξσζε γηα ρξέσζε πξφηαζεο ζε αμηνινγεηή, ιακβάλεη ρψξα απφ 

ηνπο ππεχζπλνπο ηεο δηαδηθαζίαο, ηε ζηηγκή ηεο δηελέξγεηαο ηεο αμηνιφγεζεο. 
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Καλέλα εκπιεθφκελν κέινο δε γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ην Φπζηθφ 

Πξφζσπν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ αμηνιφγεζε. 

 Κάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη νπσζδήπνηε απφ δχν δηαθνξεηηθνχο αμηνινγεηέο.   

 Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθνχο, ειεγρφκελνπο ρψξνπο πνπ ζα 

δηαηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ε φιε δηαδηθαζία ζα επνπηεχεηαη απφ 

αξκφδηνπο επφπηεο.  

 Απφ ηε ζηηγκή ηεο ρξέσζεο κηαο πξφηαζεο, έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο δελ είλαη επηηξεπηή ε έμνδνο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο, 

ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ε νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία ηνπ αμηνινγεηή 

κε άιια πξφζσπα. ε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο δηαθνπήο ηεο αμηνιφγεζεο, 

αθπξψλεηαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη ε πξφηαζε αλαδξνκνινγείηαη πξνο λέα 

ρξέσζε. 

Ο βαζκφο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο πξνθχπηνπλ σο ην εκηάζξνηζκα ησλ 

βαζκψλ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ δχν αμηνινγεηψλ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ νη δχν βαζκνί ή νη πξνηεηλφκελνη πξνυπνινγηζκνί ηεο 

επέλδπζεο βάζεη ηεο θξίζεο ησλ δχν αμηνινγεηψλ απνθιίλνπλ ζεκαληηθά
3
, ε 

Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή παξαπέκπεη ηελ πξφηαζε ζε άιιν αμηνινγεηή θαη ν ηειηθφο 

βαζκφο ή/θαη ν πξνυπνινγηζκφο πξνθχπηνπλ σο ην εκηάζξνηζκα ησλ δχν βαζκψλ ή 

πξνυπνινγηζκψλ πνπ απνθιίλνπλ ιηγφηεξν. 

Ο βαζκφο απμάλεηαη θαηά 5% εάλ ε επηρείξεζε αλήθεη ζε λεζησηηθφ δήκν πνπ δελ 

έρεη ζχλδεζε κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα κέζσ νδηθνχ δηθηχνπ θαη 10% αλ αλήθεη ζηελ 

πεξηνρή Γ΄ ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ Ν.3299/04 σο ηζρχεη. 

Οη αμηνινγεζείζεο πξνηάζεηο εηζάγνληαη ζηε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή ε νπνία αζθεί 

ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ παξφληνο νδεγνχ 

αμηνιφγεζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο 

θαηαγξάθνληαη ζε πξαθηηθά πνπ Δηδηθφ Γξακκαηέα γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα. 

 

 

 

                                                 
3 εκαληηθή απφθιηζε ζεσξείηαη 

 σο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ: δηαθνξά κεγαιχηεξε ηνπ 20% ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ επελδπηή πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο πξφηαζεο. 

 σο πξνο ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία: δηαθνξά κεγαιχηεξε ηνπ 20% απφ ην άξηζηα. 
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10.5 Αμηνιφγεζε - Bαζκνινγία πξνηάζεσλ – Καηάηαμε 

 

Ζ επέλδπζε αμηνινγείηαη θαη’ αξράο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο, ηεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί σο πξνο ηα άιια θξηηήξηα. Δηδηθφηεξα 

νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη επηπιένλ λα εκθαλίδνπλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία κέζν 

φξν ζεηηθφ ζσξεπηηθφ ππφινηπν πξν απνζβέζεσλ θαη θφξσλ. Γηα ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ηελ έληαμε ησλ επελδχζεσλ ζην Πξφγξακκα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ Πίλαθα 2. 

 

 

Πίλαθαο 2. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο 

Α/Α Κξηηήξην αμηνιφγεζεο πληειεζηήο 

βαξχηεηαο 

1 Φχζε ησλ πξνο δηαρείξηζε απνβιήησλ ζε ζρέζε κε ηελ 

επηθηλδπλφηεηα, ηνπο Δζληθνχο ηφρνπο** φπσο ηζρχνπλ θαη 

ηελ φριεζε ηεο κνλάδαο  

20 

2 Αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ θαη ζπζηεκάησλ .  10 

3 Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο «πξάζηλσλ» πξντφλησλ 20 

4 Μείσζε πεξηβαιινληηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ επηπηψζεσλ. 

Αμηνπηζηία ηνπ πξνηεηλφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο δηαζέζηκεο 

ηερλνγλσζίαο ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη 

ηνπο θηλδχλνπο πεξηβαιινληηθνχ αηπρήκαηνο 

20 

5 Βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο (γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο 

ζπλεθηηκάηαη ε πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία) 

10 

6 Ωξηκφηεηα έξγνπ (δπλαηφηεηα ιήςεο αδεηψλ, εκπεηξία) 10 

7 Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη αμηνπηζηία θνξέα 

πινπνίεζεο 

10 

** Οη Δζληθνί ζηφρνη ελεκεξψλνληαη θαη αλαξηψληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

http://www.minenv.gr/anakyklosi/general/general.html. Γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα  

εθαξκφδεηαη ε ΚΤΑ 13588(ΦΔΚ Β 383/28-03-2006) φπσο ηζρχεη 

 

Όια ηα θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη ζε αθέξαηα θιίκαθα απφ 1 έσο θαη 10. Ζ κέγηζηε 

βαζκνινγία κηαο πξφηαζεο είλαη ην 10,00.  

Πξνηάζεηο πνπ ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 5,50 ζεσξνχληαη 

ηερλννηθνλνκηθά αλεθάξκνζηεο θαη δελ επηιέγνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε. Ζ ηειηθή 

βαζκνινγία ησλ πξνηάζεσλ θαζνξίδεη θαη ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

αμηνινγήζεθαλ. Οη πξνηάζεηο θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά θαη 

εληάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ 

πξνηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο Δηδηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο.  

 

 

 

 

 

 

http://www.minenv.gr/anakyklosi/general/general.html
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10.6 Έληαμε έξγσλ 

Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζπλάγεηαη ε ηειηθή βαζκνινγία ησλ πξνηάζεσλ θαη 

ν ζρεηηθφο πίλαθαο ζπληάζζεηαη κε κέξηκλα ηνπ ΔΦΓ Τινπνίεζεο. Τπνβάιιεηαη 

ζηελ ΔΤΓ/ΔΠΑΔ θαη εθδίδεηαη ε απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα γηα ηελ 

Αληαγσληζηηθφηεηα κε ηηο επηιέμηκεο θαη κε επηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε 

επηρεηξήζεηο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε δεκνζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά.. Αθνινχζσο, 

ελεκεξψλνληαη φιεο νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο. 

 

 

11 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 

  

11.1 Καηαβνιή δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 

Ζ θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, γηα φια ηα εληαγκέλα έξγα δχλαηαη λα 

γίλεη εθάπαμ, φηαλ ην έξγν έρεη νινθιεξσζεί ζε πνζνζηφ 100% ηνπ θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ή αλαινγία ηνπ πνζνζηνχ επηρνξήγεζεο εθφζνλ, ε 

πηζηνπνίεζε είλαη κηθξφηεξε ηεο νινθιήξσζεο.  

11.2 Πξνθαηαβνιή 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ππαγσγήο ηνπ έξγνπ ζην 

ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, κέρξη ην 

35% ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη ηζφπνζε 

εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο απφ αλαγλσξηζκέλν πξνο ηνχην ίδξπκα, ε νπνία 

εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ΔΦΓ Τινπνίεζεο θαη ηνπ ΤΠΑΝ κε δηάξθεηα ηζρχνο κέρξη ηελ 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ΔΦΓ Τινπνίεζεο.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο δχλαηαη λα απνκεηψλεηαη ζηαδηαθά κε βάζε 

ηζφπνζν ζπκςεθηζκφ κε πηζηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ θαη έπεηηα απφ αίηεκα 

ηνπ επελδπηή, ζην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη ην πνζφ ην νπνίν δεηεί λα ηνπ θαηαβιεζεί ζε 

κεηξεηά θαη ην πνζφ ηπρφλ απνκείσζεο ηεο εγγπεηηθήο πξνθαηαβνιήο. Ζ εγγπεηηθή 

επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηά ηνλ πιήξε ζπκςεθηζκφ ηεο κε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο. 

 

11.3 Δλδηάκεζεο θαηαβνιέο 

 

Πξαγκαηνπνηνχληαη έπεηηα απφ ππνβνιή Δλδηάκεζεο Έθζεζεο Πξνφδνπ απφ πιεπξάο 

δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνίεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ ΔΦΓ 

Τινπνίεζεο, φπνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ 

κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο, θαη ε αλαινγνχζα δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε. ηνλ δηθαηνχρν θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε δεινχκελε επηζπκία ηνπ, 

είηε ην ζχλνιν ηεο αλαινγνχζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ρσξίο απνκείσζε ηεο 

εγγπεηηθήο πξνθαηαβνιήο, είηε κέξνο απηήο κε απνκείσζε ηεο εγγπεηηθήο 

πξνθαηαβνιήο θαηά ην ππφινηπν. 

Δλδηάκεζεο Δθζέζεηο Πξνφδνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ δχν (2) θνξέο ην πνιχ, 

κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 35% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 
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11.4 Παξαιαβή 

Πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ππνβνιή  Έθζεζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ απφ 

πιεπξάο δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ ΔΦΓ Τινπνίεζεο. 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξαιαβή είλαη : 

 Σν έξγν λα θξηζεί νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ. 

 ε χπαξμε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή απαιιαγήο φπνπ απαηηείηαη. 

Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ινγηζηηθή εθθαζάξηζή ηνπ θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ε 

ηπρφλ νθεηιφκελε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε.  

 

 

 

11.5 Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή  Παξαθνινχζεζεο Δληαγκέλσλ Έξγσλ   

Ζ επηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ  ζπζηήλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Δηδηθνχ Γξακκαηέα γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ 

Τινπνίεζεο. 

 

 

11.6 Παξάηαζε νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

ησλ 18 κελψλ νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλε αίηεζε 

παξάηαζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα ππνβιεζεί ε 

ζρεηηθή αίηεζε πξηλ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Ζ παξάηαζε δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 3 κήλεο. Ζ παξάηαζε παξέρεηαη κε Απφθαζε ηνπ Δδηθνχ 

Γξακκαηέα. Παξάηαζε δίλεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ππαίηηνο 

γηα ηελ θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ δελ είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ. 

 

11.7 Σξνπνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

 

Δίλαη δπλαηέο δχν κφλν ηξνπνπνηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηεο επέλδπζεο θαη εθφζνλ κε ηελ αηηνχκελε δηακφξθσζε ή ηξνπνπνίεζε δελ 

αιινηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην Πξφγξακκα θαζψο θαη ηα 

θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο ηνπ. εκεηψλεηαη φηη δελ γίλεηαη δεθηφ αίηεκα αχμεζεο ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Γελ επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε(εηο) πνπ 

λα ππεξβαίλεη(νπλ) αζξνηζηηθά ην 40% ηνπ αξρηθά εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  
Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηεθκεξησκέλε αίηεζε ζηνλ 

ΔΦΓ Τινπνίεζεο, κε ζπλεκκέλα φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (πξνζθνξέο 

πξνκεζεπηψλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.) ε νπνία εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο Γξάζεο θαη εθδίδεηαη 

ηξνπνπνηεηηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ 

ηεο αλακφξθσζεο ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη αλαηηκήζεηο θαη 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ πξνέθπςαλ ζηα επί κέξνπο ζηνηρεία θφζηνπο ηεο 

επέλδπζεο.  
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11.8 Υξεκαηνδφηεζε – Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

 

Γηα ηελ θαηαβνιή δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο απαηηνχληαη: 

 

 χκβαζε εθρψξεζεο (εθφζνλ έρεη γίλεη εθρψξεζε ηεο επηρνξήγεζεο) 

 Πεξί κε εθρψξεζεο (εθφζνλ δελ έρεη γίλεη εθρψξεζε ηεο επηρνξήγεζεο) 

o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Α.Δ. 

o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Δ.Π.Δ. 

o Τπεχζπλε δήισζε απφ δηαρεηξηζηή γηα Δ.Δ. & Ο.Δ. 

 Καηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ΦΔΚ 

 Σξνπνπνηήζεηο θαηαζηαηηθνχ θαη ΦΔΚ 

 Βεβαίσζε πεξί κε πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε  

 Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε 

 Πηζηνπνηεηηθνχ κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 

 Οξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 

o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Α.Δ 

o Πξαθηηθφ Γ.. ζηηο Δ.Π.Δ. 

o Πιεξεμνχζην ή εμνπζηνδφηεζε απφ ην δηαρεηξηζηή γηα Δ.Δ. θαη Ο.Δ. 

 ΦΔΚ κε ην ηειεπηαίν Γ.. 

 Ηζφπνζε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή  

 Αζεψξεην ηηκνιφγην επηρνξεγήζεσλ § 3 ηνπ άξζξνπ 12  ηνπ ΠΓ 186/26-5-92) 

 Απφδεημε παξαιαβήο ηεο επηηαγήο. 

 

ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο πξνθαηαβνιήο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ αηηείηαη ε ππνβνιή 

ηζφπνζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο. 

 

ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο ηεο ηειηθήο δφζεο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο, πέξαλ ησλ 

αλσηέξσ αηηείηαη ε ππνβνιή άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο (λέεο επηρεηξήζεηο) ή 

ηξνπνπνηεκέλεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο (πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο) πνπ λα 

αθνξά ην εγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην. 

 

 

 

12 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

 

1. Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ επελδχζεηο ζα ππαρζνχλ, κεηά ηελ ππαγσγή ηνπο θαη 

κέρξη παξέιεπζεο ηξηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο νθείινπλ: 

α)  Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ππαγσγήο 

β)  Να κελ δηαθφπηνπλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επέλδπζεο, εθηφο αλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα 

γ)  Να κελ παχζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο απαηηείηαη ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΓ Τινπνίεζεο. 
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δ)  Να κελ κεηαβηβάδνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ εληζρπζεί, εθηφο εάλ απηά αληηθαηαζηαζνχλ εληφο εμακήλνπ απφ άιια 

θπξηφηεηαο ηνπ θνξέα θαη αλάινγεο αμίαο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

εμππεξέηεζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, κε ππνρξέσζε 

γλσζηνπνίεζεο ηεο αληηθαηάζηαζεο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία. 

2. Οη επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 

δελ επηηξέπεηαη ρσξίο ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

ππαγσγήο νξγάλνπ: 

α) Να κεηαβάινπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εηαηξηθή ηνπο ζχλζεζε σο πξνο ηα 

πξφζσπα ή ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο. Δμαηξνχληαη νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ 

νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ή εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

θαη νη κεηαβηβάζεηο ιφγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο. 

β) Να εθκηζζψλνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο εληζρπζείζαο επέλδπζεο. Ζ έγθξηζε 

δίλεηαη κε ηνλ φξν ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζην ίδην 

παξαγσγηθφ αληηθείκελν θαη ε επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ππαγσγήο 

παξακέλεη ζηνλ εθκηζζσηή. 

3.  Δάλ εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγήο πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο: 

α) Αλαθαιείηαη ε απφθαζε ππαγσγήο θαη επηζηξέθεηαη ε ελίζρπζε ζηε πεξίπησζε 

γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 

β) Γχλαηαη λα αλαθιεζεί ε απφθαζε ππαγσγήο θαη λα επηζηξαθεί ε ελίζρπζε ή λα 

παξαθξαηεζεί ή λα επηζηξαθεί κέξνο απηήο, ζηηο πεξηπηψζεηο α’, β’, δ’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαη α’ ηεο παξαγξάθνπ 2. 

4. Δάλ εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγήο κεηά ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο 

θαη εληφο ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ, επηζηξέθεηαη 

ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ελίζρπζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

Οξηζκφο ησλ ΜΜΔ 

 

Άξζξν 1 

Δπηρείξεζε 

 

Δπηρείξεζε ζεσξείηαη θάζε κνλάδα, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηεο κνξθή, πνπ αζθεί 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ωο ηέηνηεο λννχληαη ηδίσο νη κνλάδεο πνπ αζθνχλ 

βηνηερληθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα, αηνκηθά ή νηθνγελεηαθά, πξνζσπηθέο εηαηξείεο ή 

ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηαθηηθά κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Άξζξν 2 

Αξηζκφο απαζρνινχκελσλ θαη νηθνλνκηθά φξηα πξνζδηνξίδνληα ηηο θαηεγνξίεο 

επηρεηξήζεσλ 

1. Ζ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ («ΜΜΔ») 

απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη 

ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα EUR ή ην 

ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα EUR. 

2. ηελ θαηεγνξία ησλ ΜΜΔ, σο κηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία 

απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα 

EUR. 

3. ηελ θαηεγνξία ησλ ΜΜΔ, σο πνιχ κηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε 

νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ δέθα εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα 

EUR. 

 

Άξζξν 3 

Σχπνη επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ 

απαζρνινχκελσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ 

 

1. «Αλεμάξηεηε επηρείξεζε» είλαη θάζε επηρείξεζε πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ή σο ζπλδεδεκέλε 

επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3. 

2. «πλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο» είλαη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη 

σο ζπλδεδεκέλεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη 

ε αθφινπζε ζρέζε: κηα επηρείξεζε (αλάληε επηρείξεζε) θαηέρεη, ε ίδηα ή απφ θνηλνχ 

κε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3, 

ην 25 % ή πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο 

επηρείξεζεο (θαηάληε επηρείξεζε). Ωζηφζν, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

σο αλεμάξηεηε, κε έρνπζα δειαδή ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, αθφκε θαη εάλ ην 

φξην ηνπ 25 % θαιχπηεηαη ή ππεξθαιχπηεηαη, εθφζνλ ην πνζνζηφ απηφ ειέγρεηαη απφ 

ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο επελδπηψλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί δελ είλαη, 

κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ, ζπλδεδεκέλνη θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 κε ηελ 

νηθεία επηρείξεζε: 

α) δεκφζηεο εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ, εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, θπζηθά 

πξφζσπα ή νκάδεο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

αζθνχλ ζπζηεκαηηθά δξαζηεξηφηεηεο ζε επελδχζεηο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

(«business angels») θαη επελδχνπλ ίδηα θεθάιαηα ζε κε εηζεγκέλεο ζην 
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ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο, εθφζνλ ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο ζε κηα ίδηα επηρείξεζε 

δελ ππεξβαίλεη 1 250 000 EUR 

β) παλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά θέληξα κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ 

γ) ζεζκηθνί επελδπηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηακείσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

δ) απηφλνκεο ηνπηθέο αξρέο κε εηήζην πξνυπνινγηζκφ κηθξφηεξν απφ 10 εθαηνκκχξηα 

EUR θαη ιηγφηεξν απφ 5 000 θαηνίθνπο. 

3. «πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κεηαμχ ηνπο κηα 

απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο: 

α) κηα επηρείξεζε θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή 

ησλ εηαίξσλ άιιεο επηρείξεζεο 

β) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ άιιεο επηρείξεζεο 

γ) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη θπξηαξρηθή επηξξνή ζε άιιε 

επηρείξεζε βάζεη ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε απηήλ ή δπλάκεη ξήηξαο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ απηήο ηεο ηειεπηαίαο 

δ) κηα επηρείξεζε πνπ είλαη κέηνρνο ή εηαίξνο άιιεο επηρείξεζεο ειέγρεη κφλε ηεο, 

βάζεη ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλάςεη κε άιινπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο ελ ιφγσ 

επηρείξεζεο, ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ 

απηήο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Σεθκαίξεηαη φηη δελ ππάξρεη θπξίαξρε επηξξνή, εθφζνλ νη επελδπηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 δεχηεξν εδάθην δελ ππεηζέξρνληαη άκεζα ή έκκεζα 

ζηε δηαρείξηζε ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ 

πνπ θαηέρνπλ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κεηφρσλ ή εηαίξσλ. πλδεδεκέλεο ζεσξνχληαη 

επίζεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πξψην εδάθην κέζσ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ή κε ηνπο επελδπηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο ελ ιφγσ ζρέζεηο κέζσ ελφο θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ή νκάδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ ζεσξνχληαη 

επίζεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαζφζνλ αζθνχλ ην ζχλνιν ή ηκήκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ ίδηα αγνξά ή ζε φκνξεο αγνξέο. 

Ωο φκνξε αγνξά λνείηαη ε αγνξά ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ βξίζθεηαη ακέζσο 

αλάληε ή θαηάληε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. 

4. Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 δεχηεξν εδάθην, κηα 

επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ΜΜΔ, εάλ ην 25 % ή πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαίνπ 

ηεο ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ειέγρεηαη, άκεζα ή έκκεζα, απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ή δεκφζηνπο θνξείο, κεκνλσκέλα ή απφ 

θνηλνχ. 

5. Μηα επηρείξεζε δχλαηαη λα ππνβάιεη δειψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηά ηεο σο 

αλεμάξηεηεο, ζπλεξγαδφκελεο ή ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα αξηζκεηηθά φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2. Ζ δήισζε 

απηή κπνξεί λα ππνβιεζεί αθφκε θαη εάλ ε δηαζπνξά θεθαιαίνπ δελ επηηξέπεη λα 

θαζνξηζηεί πνηνο ην θαηέρεη εθφζνλ ε επηρείξεζε δειψλεη ππεχζπλα φηη κπνξεί 

εχινγα λα ππνζέζεη φηη δελ αλήθεη, θαηά πνζνζηφ 25 % ή πεξηζζφηεξν, ζε κηα 

επηρείξεζε ή, απφ θνηλνχ, ζε πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο ή κέζσ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή νκάδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ. Οη δειψζεηο 

απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ειέγρσλ θαη εμαθξηβψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο εζληθέο ή θνηλνηηθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. 

 

 



«ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2009» - 2ν ρέδην Οδεγνχ Πξνγξάκκαηνο 

   30 

Άξζξν 4 

ηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ θαη πεξίνδνο αλαθνξάο 

 

1. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ 

απαζρνινχκελσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ είλαη εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. 

Λακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ. Σν χςνο 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη ρσξίο ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) θαη 

ρσξίο άιινπο έκκεζνπο δαζκνχο. 

2. Όηαλ, θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ζε εηήζηα βάζε, κηα 

επηρείξεζε βξίζθεηαη πάλσ ή θάησ απφ ηα φξηα ηα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ 

απαζρνινχκελσλ ή ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2, ε 

θαηάζηαζε απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε ή ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηεο 

κεζαίαο, κηθξήο ή πνιχ κηθξήο επηρείξεζεο κφλνλ εάλ ην θαηλφκελν επαλαιεθζεί επί 

δχν δηαδνρηθά νηθνλνκηθά έηε. 

3. ηελ πεξίπησζε λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ, νη ινγαξηαζκνί ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ 

θιείζεη αθφκε, ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ 

αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. 

 

Άξζξν 5 

Ο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ 

 

Ο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ αηφκσλ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ εηήζησλ κνλάδσλ 

εξγαζίαο (ΔΜΔ), δειαδή ζηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ 

εξγάζηεθαλ ζηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε ή γηα ινγαξηαζκφ απηήο επί νιφθιεξν ην 

ππφςε έηνο. Σα άηνκα πνπ δελ εξγάζηεθαλ νιφθιεξν ην έηνο, νη εξγαδφκελνη 

κεξηθήο απαζρφιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηα, θαη νη εξγαδφκελνη ζε επνρηθή 

βάζε αληηζηνηρνχλ ζε θιάζκαηα ησλ ΔΜΔ. ηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ 

πεξηιακβάλνληαη: 

α) νη κηζζσηνί· 

β) ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ επηρείξεζε, έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο πξνο απηήλ 

θαη εμνκνηψλνληαη κε κηζζσηνχο κε βάζε ην εζληθφ δίθαην· 

γ) νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεκαηίεο· 

δ) νη εηαίξνη πνπ αζθνχλ ηαθηηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη 

πξνζπνξίδνληαη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ επηρείξεζε. 

Οη καζεηεπφκελνη ή νη ζπνπδαζηέο πνπ βξίζθνληαη ζε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

ζην πιαίζην ζχκβαζεο καζεηείαο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο δελ 

ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ. Ζ δηάξθεηα ησλ αδεηψλ κεηξφηεηαο 

ή ησλ γνληθψλ αδεηψλ δελ ζπλππνινγίδεηαη. 

 

Άξζξν 6 

Καζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

 

1. ηελ πεξίπησζε αλεμάξηεηεο επηρείξεζεο, ν θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ, πξαγκαηνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο απηήο ηεο επηρείξεζεο. 
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2. ηελ πεξίπησζε επηρείξεζεο πνπ ζπλεξγάδεηαη ή ζπλδέεηαη κε άιιεο επηρεηξήζεηο, 

ν θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ, 

γίλεηαη κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ή - 

εθφζνλ ππάξρνπλ- ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηεο επηρείξεζεο, ή ηνπο 

ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εμεηαδφκελε 

επηρείξεζε βάζεη ελνπνίεζεο. ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην 

πξνζηίζεληαη ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζπλεξγάδνληαη κε 

ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε, νη νπνίεο βξίζθνληαη αθξηβψο αλάληε ή θαηάληε ηεο ελ 

ιφγσ επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη θαη' αλαινγία πξνο ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ή ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ (ην πςειφηεξν απφ ηα δχν απηά 

πνζνζηά). ε πεξίπησζε δηαζηαπξσκέλεο ζπκκεηνρήο, ιακβάλεηαη ππφςε ην 

πςειφηεξν ησλ πνζνζηψλ απηψλ. 

ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην θαη ην δεχηεξν εδάθην πξνζηίζεηαη ην 100 

% ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ελδερνκέλσο ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε θαη ηα 

νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηνπο ινγαξηαζκνχο βάζεη ελνπνίεζεο. 

3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη 

ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπο, ελνπνηεκέλα εθφζνλ ππάξρνπλ. ’ απηά πξνζηίζεηαη ην 

100 % ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηέο ηηο ζπλεξγαδφκελεο, 

εθηφο εάλ ηα ζηνηρεία ηνπο πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη ελνπνίεζεο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα ινηπά 

ζηνηρεία ηνπο, ελνπνηεκέλα εθφζνλ ππάξρνπλ. ηα ζηνηρεία απηά πξνζηίζεληαη θαη' 

αλαινγία ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζπλεξγάδνληαη κε ηηο 

ζπλδεδεκέλεο απηέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη αθξηβψο αλάληε ή θαηάληε 

απηψλ, εάλ δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζε 

αλαινγία ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακε κε ην πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 

δεχηεξν εδάθην. 

4. Όηαλ ν αξηζκφο απαζρνινχκελσλ δεδνκέλεο επηρείξεζεο δελ πξνθχπηεη απφ ηνπο 

ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ππνινγίδεηαη ζπγθεληξψλνληαο θαη' αλαινγία ηα 

ζηνηρεία ηα ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ 

επηρείξεζε, θαη πξνζζέηνληαο ηα ζηνηρεία ηα ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ζπλδένληαη καδί ηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
 

ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΧΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΧΝ ΚΛΑΓΧΝ 

ΚΑΓ - NACE 2008 
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ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΑ 

10,11         
Βιομησανία ηποθίμυν και ποηϊν. Μψνο οι 

δπαζηηπιψηηηερ ηος πίνακα πος ακολοςθεί. 

13         Παπαγυγή κλυζηοχθανηοςπγικϊν ςλικϊν. 

14        Καηαζκεςή ειδϊν ένδςζηρ. 

15        

Καηεπγαζία και δέτη δέπμαηορ, καηαζκεςή ειδϊν 
ηαξιδιοω (αποζκεςϊν ), ηζανηϊν , ειδϊν ζελοποιίαρ, 
ειδϊν ζαγμαηοποιίαρ και ςποδημάηυν και ςποδημάηυν. 

16        

Βιομησανία ξωλος και καηαζκεςή πποφψνηυν απψ ξωλο 
και θελλψ, εκηψρ απψ ηα έπιπλα, καηαζκεςή ειδϊν 
καλαθοποιίαρ και ζπαπηοπλεκηικήρ. 

17         
Καηαζκεςή σαπηοποληοω, σαπηιοω και πποφψνηυν απψ 
σαπηί. 

18         

Εκδψζειρ, εκηςπϊζειρ και αναπαπαγυγή 
πποεγγεγπαμμένυν μέζυν εγγπαθήρ ήσος και εικψναρ ή 
μέζυν πληποθοπικήρ. 

20        Παπαγυγή σημικϊν οςζιϊν και πποφψνηυν. 

22        
Παπαγυγή πποφψνηυν απψ ελαζηικψ (καοςηζοωκ) και 
πλαζηικέρ ωλερ. 

23        Καηαζκεςή άλλυν πποφψνηυν απψ μη μεηαλλικά οπςκηά. 

24       Παπαγυγή βαζικϊν μεηάλλυν.  

25     
Καηαζκεςή μεηαλλικϊν πποφψνηυν, με εξαίπεζη ηα 
μησανήμαηα και ηα είδη εξοπλιζμοω. 

26     
Καηαζκεςή ηλεκηπονικϊν ςπολογιζηϊν, ηλεκηπονικϊν 
και οπηικϊν πποφψνηυν 

27     Καηαζκεςή ηλεκηπολογικοω εξοπλιζμοω 

28     Καηαζκεςή μησανημάηυν και ειδϊν εξοπλιζμοω π.δ.κ.α. 

29         
Καηαζκεςή μησανοκίνηηυν οσημάηυν, πςμοςλκοωμενυν 
και ημιπςμοςλκοωμενυν οσημάηυν 

30         Καηαζκεςή λοιποω εξοπλιζμοω μεηαθοπϊν 

31        Καηαζκεςή επίπλυν 

32        Άλλερ μεηαποιηηικέρ δπαζηηπιψηηηερ 

33        
Καηαζκεςή ιαηπικϊν οπγάνυν, οπγάνυν ακπιβείαρ και 
οπηικϊν οπγάνυν, καηαζκεςή πολογιϊν κάθε είδοςρ. 

  82.92       
Δπαζηηπιψηηηερ ζςζκεςαζίαρ (μψνο πποφψνηυν πος 
ανήκοςν ζε επιλέξιμερ δπαζ.). 

 96.01      
Πλωζιμο και ζηεγνψ καθάπιζμα κλυζηοχθανηοςπγικϊν 
και γοωνινυν πποφψνηυν. 
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10     Βιομηχανία τροφίμων 

 10.52       Παξαγσγή παγσηώλ 

 10.71       
Αξηνπνηία· παξαγσγή λσπώλ εηδώλ 
δαραξνπιαζηηθήο 

 10.72       

Παξαγσγή παμηκαδηώλ θαη κπηζθόησλ· 
παξαγσγή δηαηεξνύκελσλ εηδώλ 
δαραξνπιαζηηθήο 

 10.73    

Παξαγσγή καθαξνληώλ, ιαδαληώλ, θνπζθνύο 
θαη παξόκνησλ 
αιεπξσδώλ πξντόλησλ 

 10.82       
Παξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη 
δαραξσηώλ 

 10.83    Επεμεξγαζία ηζαγηνύ θαη θαθέ 

   

10.83.12 

    

Επεμεξγαζία ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ· 
εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ θαη 
ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ 
ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ· ινβνύ θαη θινη- 
νύ θαθέ 

  

10.83.13 

  

Επεμεξγαζία πξάζηλνπ ηζαγηνύ (πνπ δελ έρεη 
ππνζηεί δύκσζε), καύξνπ 
ηζαγηνύ (πνπ έρεη ππνζηεί δύκσζε) θαη 
ηζαγηνύ πνπ έρεη ππνζηεί ελ κέξεη 
δύκσζε, πνπ δηαζέηνληαη ζε άκεζεο 
ζπζθεπαζίεο πεξηερνκέλνπ <= 3 kg 

  

10.83.14 

    

Επεμεξγαζία εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, 
ζπκππθλσκάησλ θαη παξα- 
ζθεπαζκάησλ ηζαγηνύ ή κάηε 

   10.83.15    Επεμεξγαζία αθεςεκάησλ βνηάλσλ 

  10.84      Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ 

 10.86       

Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ 
παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο 
θαη δηαηηεηηθώλ ηξνθώλ 

  10.89.11     
Παξαγσγή ζνππώλ θαη δσκώλ θαη 
παξαζθεπαζκάησλ ηνπο 

11     Ποτοποιία  

 11.05    Ζπζνπνηία 

 11.07    

Παξαγσγή αλαςπθηηθώλ· παξαγσγή 
κεηαιιηθνύ λεξνύ θαη 
άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξώλ 

 

ΗΜΔΙΧΗ:  

Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηηο παξαπάλσ κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο εμαηξνχληαη θαη δελ δχλαηαη 

λα ππνβάιινπλ αίηεζε ππαγσγήο νχηε λα ιάβνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο επηρνξήγεζεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ ηνκέα Γεσξγίαο, φπσο απηφο 

πξνζδηνξίδεηαη ζην πξψελ παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 32 (πξψελ άξζξν 38) ηεο πλζήθεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο ηζρχεη. Ο πίλαθαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ βξίζθεηαη ζην 

θαησζη πίλαθα.  

 

 

 

 

 

 

 

 



«ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2009» - 2ν ρέδην Οδεγνχ Πξνγξάκκαηνο 

   34 

Β) ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΧΝ ΚΛΑΓΧΝ (Γελ Δπηδνηνχληαη) 

 
ε θάζε πεξίπησζε, ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ εληζρχζεσλ φπσο 

νξίδνληαη ζην Άξζξν 1 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο ΔΔ 1998/2006 De-minimis. Ο παξφλ θαλνληζκφο 

εθαξκφδεηαη ζηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο εθηφο: 

α) ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ 

(1)· 

β) ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ, φπσο απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I ηεο ζπλζήθεο· 

γ) εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ, φπσο απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I ηεο ζπλζήθεο, ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

i)  φηαλ ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ή ηελ πνζφηεηα 

ηέηνησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη απφ πξσηνγελείο παξαγσγνχο ή δηαηίζεληαη 

ζηελ αγνξά απφ ηηο νηθείεο επηρεηξήζεηο· 

ii) φηαλ ε ελίζρπζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε απφδνζήο ηεο ελ κέξεη ή εμ 

νινθιήξνπ ζε πξσηνγελείο παξαγσγνχο· 

δ) εληζρχζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρψξεο ή πξνο 

θξάηε κέιε, ηδίσο δε εληζρχζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εμαγφκελεο πνζφηεηεο, κε 

ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ δηαλνκήο ή κε άιιεο ηξέρνπζεο δαπάλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα· 

ε) εληζρχζεηο γηα ηηο νπνίεο ηίζεηαη σο φξνο ε ρξήζε εγρψξησλ αγαζψλ αληίησλ εηζαγφκελσλ· 

ζη) ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ άλζξαθα θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1407/2002· 

δ) ηηο εληζρχζεηο γηα ηελ απφθηεζε νρεκάησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ νη νπνίεο 

ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίησλ· 

ε) ηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο. 

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ λννχληαη σο: 

α) «γεσξγηθά πξντφληα» ηα πξντφληα πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα I ηεο ζπλζήθεο 

ΔΚ (πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ), κε εμαίξεζε ηα πξντφληα αιηείαο· 

β) «κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ» θάζε πξάμε επί γεσξγηθνχ πξντφληνο απφ ηελ νπνία 

πξνθχπηεη έλα επίζεο γεσξγηθφ πξντφλ, κε εμαίξεζε ηηο εξγαζίεο εληφο ηεο γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελφο πξντφληνο δσηθήο ή 

θπηηθήο πξνέιεπζεο γηα ηελ πξψηε ηνπ πψιεζε· 

γ)  «εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ» ε θαηνρή ή έθζεζε κε ζθνπφ ηελ πψιεζε, ηελ 

πξνζθνξά πξνο πψιεζε, ηελ παξάδνζε ή νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν δηάζεζεο ζηελ 
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αγνξά, κε εμαίξεζε ηελ πξψηε πψιεζε απφ κέξνπο πξσηνγελνχο παξαγσγνχ ζε 

κεηαπσιεηέο ή κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πξνεηνηκάδεη 

ην πξντφλ γηα κηα ηέηνηα πξψηε πψιεζε· ε πψιεζε απφ κέξνπο πξσηνγελνχο παξαγσγνχ 

πξνο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ινγίδεηαη σο εκπνξία αλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρσξηζηφ θαη 

εηδηθφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρψξν. 

Δπίζεο απφ ηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο εμαηξνχληαη θαη δελ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ 

αίηεζε:  

i) νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκέα ηεο ραιπβνπξγίαο φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ ηνπ λένπ Πνιπηνκεαθνχ Πιαηζίνπ γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Δληζρχζεηο πξνο κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ii) νη δξαζηεξηφηεηεο λαππεγηθψλ εξγαζηψλ φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην πιαίζην 

γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία (2003/C317/06), 

iii) νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, φπσο απηφο 

πξνζδηνξίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ ηνπ λένπ Πνιπηνκεαθνχ  Πιαηζίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη 

iv) νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκέα ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη  ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ ηνπ λένπ Πνιπηνκεαθνχ Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 
ΜΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΗ ΚΛΑΓΟΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑ : Πξνβιεπφκελνο ζην άξζξν 32 ηεο πλζήθεο 

1 2 

Κιάζε ηεο 

νλνκαηνινγίαο  

ησλ Βξπμειιψλ  

Δίδνο εκπνξεχκαηνο 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Εψα δψληα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  2 Κξέαηα  θαη βξψζηκα παξαπξνηφληα ζθαγίσλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ   3 Ηρζείο καιαθφζηξαηα  θαη καιάθηα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  4 Γάια θαη πξνηφληα γαιαθηνθνκίαο . Ωά πηελψλ .Μέιη θπζηθφλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  5 

05.04 

Έληεξα , θχζηεηο θαη ζηφκαρνη δψσλ , νιφθιεξα  ή εηο ηεκάρηα, πιελ ησλ εμ ηρζχσλ ηνηνχησλ. 

05.15 Πξντφληα δσηθήο πξνειεχζεσο , κε αιιαρνχ  θαηνλνκαδφκελα  ή πεξηιακβαλφκελα. Με δψληα  

δψα ησλ θεθαιάησλ 1 θαη 3 , αθαηάιιεια δηα ηελ αλζξψπηλελ  θαηαλάισζηλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 Φπηά  δψληα  θαη πξντφληα αλζνθνκίαο.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 Λαραληθά, θπηά ξίδαη θαη θφλδπινη, άπαληα εδψδηκα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 Καξπνί θαη νπψξαη εδψδηκνη .Φινηνί  εζπεξηδνεηδψλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 Καθέο, ηείνλ θαη αξηχκαηα (κπαραξηθά) εμαηξέζεη ηνπ καηέ (θιάζηο 09.03). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 Γεκεηξηαθά πξντφληα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 Πξηνφληα αιεπξνπνηίαο ,βχλε, άκπια, γινπηέλε, ηλνπιίλε. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12 πέξκαηα θαη θαξπνί ειαηψδεηο .πέξκαηα , ζπφξνη ζπνξάο θαη δηάθνξνη θαξπνί.Βηνκεραληθά  

θαη θαξκαθεπηηθά  θπηά. Άρπξα θαη ρνξηνλνκαί. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 

ΔΥ 13.03 

Πεθηίλε. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 15 

15.01 

Λίπε ρνίξεηνλ ππφ ηελ νλνκαζία  <<saindoux>> θαη ινηπά ρνίξεηα ιίπε , ιακβαλφκελα  δηά 

πηέζεσο ή ηήμεσο. 

15.02 Λίπε βνεηδψλ , πξνβαηνεηδψλ θαη αηγνεηδψλ , αθαηέξγαζηα  ή ηεηεγκέλα , πεξιακβαλφκελσλ 

θαη ησλ ιηπψλ ησλ ιεγνκέλσλ  πξψηεο εθζιίςεσο.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 15 

15.03 

ηεαηίλε , ειαηνζηεαηίλε , έιαηνλ ηνπ ππφ ηελ νλνκαζία  <<saindoux>> ρνηξείνπ ιίπνπο θαη 

ειαηνκαξγαξίλε , άλεπ πξνζζήθεο  γαιαθηνκαηνπνηψλ  νπζηψλ, άλεπ αλακείμεσο ή παξαζθεπή 

ηηλφο. 
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1 2 

Κιάζε ηεο 

νλνκαηνινγίαο  

ησλ Βξπμειιψλ  

Δίδνο εκπνξεχκαηνο 

 

15.04 

 

Λίπε  θαη έιαηα  ηρζχσλ  θαη ζαιαζζίσλ ζειαζηηθψλ , έζησ θαη εμεπγεληζκέλα. 

15.07 Έιαηα  θπζηθά κφληκα, ξεπζηά ή αινηθψδε , αθαζάξηζηα,  θεθαζαξκέλα  ή εμεπγεληζκέλα. 

15.12 Έιαηα   θαη  ιίπε δσηθά  ή θπηηθά  πδξνγνλνκέλα , έζησ  θαη εμεπγεληζκέλα , αιι΄νπρί  

πεξαηηέξσ  επεμεξγαζκέλα. 

15.13 Μαξγαξίλε, απνκίκεζεο  ρνηξείνπ ιίπνπο (simili saindoux) θαη έηεξα  βξψζηκα  ιίπε 

παξαζθεπαζκέλα. 

15.17 Τπνιιείκαηα πξνθχπηνληα  εθ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ιηπαξψλ νπζηψλ  ή ησλ δσηθψλ ή θπηηθψλ 

θεξψλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 16 Παξαζθεπάζκαηα  θξεάησλ , ηρζχσλ , καιαθνζηάησλ  θαη καιαθίσλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 17  

17.01 

άθραξηο  ηεχηισλ  θαη ζθαραξνθάιακνπ, εηο ζηεξεάλ  θαηάζηαζηλ. 

17.02 Έηεξα  ζάθραξα , ζηξφπηα .Τπνθαηάζηαηα ηνπ κέιηηνο , έζησ θαη κεκεηγκέλα  κεηα΄θπζηθνχ 

κέιηηνο.άθραξα θαη κειάζζαη θεθαπκέλαη. 

17.03 Μειάζζαη, έζησ θαη απνρξσκαηηζκέλαη. 

17.05 άθραξα , ζηξφπηα  θαη κειάζζαη , άπαληα αξσκαηηζκέλα ή ηερληθψο θερξσζκέλα  

(πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο δηα βαλίιιεο ή βαληιιίλεο αξσκαηηζκέλεο  ζαθράξεσο), 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ρπκψλ νπψξσλ κεηά πξνζζήθεο ζαθράξεσο εηο πάζαλ αλαινγίαλ  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 18 

18.01 

Καθάνλ εηο βαιάλνπο θαη ζξαχζκαηα  βαιάλσλ ,αθαηέξγαζηα ή πεθξπγκέλα. 

        18.02 Κειχθε, θινηνί,κεκβξάλαη θαη απνξξίκαηα θαθάνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ   20 Παξαζθεπάζκαηα  νζπξίσλ ,ιαραληθψλ , νπψξσλ θαη εηέξσλ θπηψλ ή κεξψλ θπηψλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  22 

22.04 

Γιεχθνο ζηαθπιψλ , κεξηθψο δπκσζέλ, έζησ θαη αλ ε δχκσζηο αλεζηάιε θαζ'νηνλδήπνηε 

έηεξνλ ηξφπνλ, εμαηξέζεη ηεο δηα πξνζζήθεο  νηλνπλεχκαηνο. 

22.05 Οίλνη  εθ λσπψλ  ζηαθπιψλ .Γιεχθνο εθ λσπψλ  ζηαθπιψλ , νχηηλνο ε δχκσζηο  αλεζηάιε  ηε  

πξνζζήθε  νηλνπλεχκαηνο  (πεξηιακβαλνκέλσλ  θαη ησλ κηζηειίσλ). 

22.07 Μειίηεο ,απίηεο ,πδξφκειη θαη έηεξα πνηά πξνεξρφκελα  εθ δπκψζεσο. 

   Ex 22.08 Αηζπιηθή αιθνφιε,κεηνπζησκέλε  ή κε ,νηνπδήπνηε αιθννκεηξηθνχ ηίηινπ, 

Λακβαλφκελε  απφ γεσξγηθά πξντφληα  πεξηιακβαλφκελα ζην παξάξηεκα 1 ηεο πλζήθεο, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζηαγκάησλ, εδχπνησλ θαη εηέξσλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ,ζπλζέησλ 

αιθννινχρσλ παξαζθεπαζκάησλ (θαινπκέλσλ ζπκπεππθλσκέλσλ   εθρπιηζκάησλ) δηα ηελ 

Παξαζθεπή πνηψλ. 

    Ex22.09 

22.10 Όμνο εδψδηκσλ  θαη ππνθαηάζηαηα απηνχ εδψδηκα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 23 Τπνιείκκαηα θαη απνξξίκαηα ησλ βηνκεραληψλ  εηδψλ δηαηξνθήο. 

Σξνθαί παξεζθεπαζκέλαη δηα δψα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 24 

24.01 

 

Καπλφο  αθαηέξγαζηνο  ή κε βηνκεραλνπνηεκέλνο .Απνξξίκαηα  θαπλνχ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 45 

45.01 

Φειιφο ,θπζηθφο αθαηέξγαζηννο θαη απνξξίκαηα θειινχ. 

Φειιφο εηο ζξαχζκαηα , θφθθνπο ή θφληλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 54 

54.01 

Λίλνλ,αθηέξγαζηνλ ,κνπζθεπκέλνλ,απνθινησκέλνλ,θηεληζκέλνλ ή άιισο πσο θαηεηξγαζκέλνλ, 

κε φκσο λεκαηνπνηεκέλνλ.ηππία θαη απνξξίκαηα (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ  εθ ηεο 

μάλζεσο λεκάησλ ,πθαζκάησλ  ή ξαθψλ πξνεξρνκέλνπ  ιίλνπ). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 57 

57.01 

Κάλλαβηο, (Cannabis,sativa) αθαηέξγαζηνο ,κνπζθεπκέλε,απνθινηνκέλε,θηεληζκέλε ή άιισο 

θαηεηξγαζκέλε,αιιά κε λεκαηνπνηεκέλε.ηππία θαη απνξξίκκαηα θαλλάβεσο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνεξρφκελσλ εθ ηεο μάλζεσο λεκάησλ ,πθαζκάησλ ή ξαθψλ).  

 

 

 

 


