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Προδηµοσίευση της Προκήρυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.
Εκδόθηκε η Προδηµοσίευση της Προκήρυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών
για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων µέσα από τα Περιφερειακά

Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι παρεχόµενες ενισχύσεις αφορούν στις
ακόλουθες θεµατικές ενότητες : -Μεταποίηση -Τουρισµός -Εµπόριο -Υπηρεσίες Το

Πρόγραµµα αφορά υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις,

απασχολούν από 0 έως 50 άτοµα και ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους
κυµαίνεται: 1. από 50.000 ευρώ µέχρι 10.000.000 ευρώ, το µέγιστο, για τη θεµατική

ενότητα «Μεταποίηση», 2. από 30.000 ευρώ µέχρι 10.000.000 ευρώ, το µέγιστο, για τη
θεµατική ενότητα «Τουρισµός» 3. και από 30.000 ευρώ µέχρι 10.000.000 ευρώ, το µέγιστο
επίσης για τις θεµατικές ενότητες «Εµπόριο» και «Υπηρεσίες». Το ποσοστό επιχορήγησης
κυµαίνεται από 55-65% ανάλογα µε τη Γεωγραφική Ζώνη και µε επιχορηγούµενο

προϋπολογισµό που κυµαίνεται από 20.000 ευρώ -300.000 ευρώ ανάλογα µε τη Θεµατική
Ενότητα.

Ηµεροµηνία: 25/5/2009
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Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 1 δισ. 50 εκατ. ευρώ (1,050 δις). Ειδικότερα, από
250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για κάθε µια από τις ενότητες της Μεταποίησης, του Τουρισµού, του
Εµπορίου και των Υπηρεσιών και 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις εταιρίες franchise.
Σηµειώνεται ότι η ηµεροµηνία ανάρτησης της προδηµοσίευσης στην ιστοσελίδα www.espa.gr
(25/05/2009) είναι ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών και όχι η ηµεροµηνία έναρξης
υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων στους αρµόδιους Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆)
από τους υποψήφιους επενδυτές. Η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης υποβολής των επενδυτικών
προτάσεων θα καθοριστεί µε Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε µεταγενέστερο χρόνο
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από την ίδια ιστοσελίδα.

Η προδηµοσίευση του προγράµµατος και τα σχετικά παραρτήµατα βρίσκονται αναρτηµένα στα
Συνηµµένα Αρχεία στη δεξιά στήλη.

Πληροφορίες : 210 3742071-076-082-083-086 και ώρες 9.30 π.µ. έως 17.00 µ.µ. από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή

ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ
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ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Εισαγωγή

Η παρούσα προδηµοσίευση αφορά την προκήρυξη για την ενίσχυση µικρών και

πολύ µικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς ΜεταποίησηςΤουρισµού

–

Επιχειρησιακών

Εµπορίου

-

Υπηρεσιών

Προγραµµάτων

του

στο

ΕΣΠΑ

πλαίσιο

των

2007-2013,

Περιφερειακών

από

το

Υπουργείο

Οικονοµίας και Οικονοµικών. H ηµεροµηνία ανάρτησης της παρούσας στην

ιστοσελίδα www.espa.gr (25/05/2009) είναι ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας
και

όχι

η

ηµεροµηνία

έναρξης

υποβολής

αιτήσεων/επενδυτικών

sis

δαπανών

προτάσεων στους αρµόδιους Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) από τους
υποψήφιους

επενδυτές.

Η

ηµεροµηνία

έναρξης

και

λήξης

υποβολής

των

επενδυτικών προτάσεων θα καθοριστεί µε Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα
ανακοινωθεί σε µεταγενέστερο χρόνο από την ίδια ιστοσελίδα.

Γεωγραφικές Ζώνες

Η εν λόγω προκήρυξη αφορά όλη την Ελληνική Επικράτεια, η οποία υποδιαιρείται

Pr
os
lip

σε δύο (2) γεωγραφικές ζώνες. Αναλυτικά, οι περιοχές που περιλαµβάνονται σε
κάθε Γεωγραφική Ζώνη παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας.
Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεµατικές Ενότητες

Οι παρεχόµενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
α)

Θεµατική

Ενότητα

«Μεταποίηση»:

Αφορά

στην

ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων στη µεταποίηση

β)

Θεµατική

Ενότητα

«Τουρισµός»:

Αφορά

στην

ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των τουριστικών µικρών και πολύ
µικρών

επιχειρήσεων

(τουριστικών

καταλυµάτων)

χωρίς

αύξηση

της

δυναµικότητας τους

γ) Θεµατική Ενότητα «Εµπόριο»: Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της καινοτοµίας µικρών και πολύ µικρών

επιχειρήσεων

σε σχετικούς

κλάδους του τριτογενή τοµέα

δ) Θεµατική Ενότητα «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της καινοτοµίας µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων

σε σχετικούς

κλάδους του τριτογενή τοµέα
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Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τοµέας της αλιείας
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εξαιρούνται από την εν λόγω προκήρυξη.

Προϋποθέσεις Συµµετοχής

To φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται
«∆υνητικός ∆ικαιούχος της Ενίσχυσης».

Oι προϋποθέσεις συµµετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι
ακόλουθες:

να είναι εγκατεστηµένοι στην Ελληνική επικράτεια

•

να έχουν συµπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάµηνες και

sis

•

κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις
•

να λειτουργούν µε νοµική µορφή ατοµικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή
Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

•

ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται:
-

από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια ευρώ
(10.000.000 €) το µέγιστο για τις θεµατική ενότητα «Τουρισµός»

-

από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια ευρώ
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(10.000.000 €) το µέγιστο για τις θεµατική ενότητα «Υπηρεσίες»

-

από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια ευρώ
(10.000.000 €) το µέγιστο για την θεµατική ενότητα «Εµπόριο»

-

από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια ευρώ
(10.000.000 €) το µέγιστο για την θεµατική ενότητα «Μεταποίηση»

Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) ετών και δεν έχουν τρεις
πλήρεις και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρηση των ορίων
του εδαφίου αυτού, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) ετών.

•

να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ’ εξαίρεση στη Θεµατική
Ενότητα «Τουρισµός» είναι επιλέξιµες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν
βιβλία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

•

να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτοµα κατά το 2008

•

να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύµφωνα µε τον ορισµό της
σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον
ορισµό των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε
τους όρους του Παραρτήµατος ∆ της παρούσας.

•

να µην εκκρεµεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής
ενίσχυσης

2

∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής πρότασης οι δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµοί ή /
και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν, άµεσα ή
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έµµεσα, µε ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α' και
β' βαθµού.

∆εν έχουν επίσης δικαίωµα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη
µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου ή κοινοπραξίας.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της
κάθε επιχείρησης. Για εκείνες τις επιχειρήσεις του τοµέα του Τουρισµού που δεν
τηρούν βιβλία βάση νόµου, ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται σύµφωνα
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µε τον τύπο: Καθαρό Τεκµαρτό Φορολογητέο Εισόδηµα / 0,32.

Ο αριθµός των απασχολουµένων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων
εργασίας

(ΕΜΕ),

δηλαδή

στον

αριθµό

εργαζοµένων

µόνιµης

και

πλήρους

απασχόλησης, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας κατά το ηµερολογιακό έτος 2008.
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.
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Τα 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 κλεισµένες πλήρεις
δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις.

Όρια Επιχορηγούµενου Προϋπολογισµού – ∆ιάρκεια υλοποίησης

1. Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου
ενίσχυσης κυµαίνεται:

i) από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (50.000 έως 300.000 €)
για την θεµατική ενότητα «Μεταποίηση»

ii) από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (30.000 έως
250.000 €) για την θεµατική ενότητα «Τουρισµός»
iii) από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 €)
για την θεµατική ενότητα «Εµπόριο»

iv) από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 €)
για την θεµατική ενότητα «Υπηρεσίες»

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από
τις παραπάνω Θεµατικές Ενότητες µπορεί να πραγµατοποιήσει επενδυτική πρόταση
µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται µε το ως άνω όριο. Στην
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περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν
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επιχορηγούνται.
2. Η προθεσµία ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) µήνες για την µεταποίηση και τον τουρισµό και

τους δώδεκα (12) µήνες για τις άλλες θεµατικές ενότητες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σχετικής σύµβασης µεταξύ του Ε.Φ.∆. και του δικαιούχου της

ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα τετράµηνης και δίµηνης παράτασης αντίστοιχα,
η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτηµα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε

κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει την ηµεροµηνία λήξης του παρόντος
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µέτρου ενίσχυσης.

Προϋπολογισµός & Ποσοστά ∆ηµόσιας Επιχορήγησης - Ίδια Συµµετοχή
1. Ο προϋπολογισµός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 1,05 δις ευρώ.
2. Η προκήρυξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης

(Ε.Τ.Π.Α.)

Προγραµµάτων

στο

(Π.Ε.Π.)

πλαίσιο

«Αττική»,

των

Περιφερειακών

«Μακεδονία-Θράκη»

Επιχειρησιακών

«∆υτική

Ελλάδα-

Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Κρήτη &
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Νήσοι Αιγαίου».

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν µε το σύστηµα δικαιόχρησης (franchise)

και υπάγονται σε µια από τις προαναφερόµενες θεµατικές ενότητες έχει
προβλεφθεί ξεχωριστός προύπολογισµός ύψους 50 εκατ. ευρώ.

3. Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων και η ίδια συµµετοχή
του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιµων
δραστηριοτήτων της Προκήρυξης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Ιδιωτική Συµµετοχή (%)
Ελάχιστο Ποσοστό

Επιχορήγηση

Μέγιστο Ποσοστό

Ίδιας

(%)

Ζώνη

.g
r

Γεωγραφική

τραπεζικού

Συµµετοχής

δανείου (%)

(%)
Γεωγραφική
Ζώνη Α
Γεωγραφική
Ζώνη Β

55

20

65

20

25

15

sis

4. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της

ενίσχυσης µπορεί να χρησιµοποιήσει ίδια συµµετοχή ή/και µεσοµακροπρόθεσµο
Τραπεζικό ∆άνειο. Το ελάχιστο ποσοστό ίδιας συµµετοχής παρουσιάζεται στον
παραπάνω

πίνακα.

Το

µεσοµακροπρόθεσµο

τραπεζικό

δάνειο

δεν

είναι

υποχρεωτικό και το µέγιστο ποσοστό µεσοµακροπρόθεσµου τραπεζικού δανείου
παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα.

5. Η ίδια συµµετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης, πρέπει να
ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου του επιχορηγούµενου
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προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης επενδυτικής πρότασης. Το ποσοστό αυτό
δεν µπορεί να µειωθεί κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης της επένδυσης και
ελέγχεται κατά τη διαδικασία καταβολής της δηµόσιας επιχορήγησης.

6. Ως ίδια συµµετοχή νοείται το ίδιο κεφάλαιο για τις ατοµικές επιχειρήσεις και το
εταιρικό/µετοχικό κεφάλαιο για τις λοιπές. Για όλες τις επιχειρήσεις πλην των
ατοµικών η καταβολή της ιδίας συµµετοχής πιστοποιείται από την αύξηση του
εταιρικού/µετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από νέες σε µετρητά εισφορές
των

εταίρων/µετόχων

ή

κατά

περίπτωση

από

ελεύθερα

προς

διανοµή

αποθεµατικά όπως αυτά προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, ή από λοιπά
στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσµάτων εις νέον για τα οποία δεν
υπάρχει απαγόρευση κεφαλαιοποίησής τους.

7. Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεµατικά προβλεφθούν 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. Σηµειώνεται ότι θα
πρέπει να υπάρχουν στην επιχείρηση διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία της
υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

5

8. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκµηρίωση της δυνατότητας καταβολής
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της ίδιας συµµετοχής και την πιστοποίηση της καταβολής της ίδιας συµµετοχής,
καθορίζονται στα Παραρτήµατα Γ και Η αντίστοιχα.

Επιλέξιµοι Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), Επιλέξιµες Ενέργειες
και ∆απάνες

1. Οι επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στα

Παραρτήµατα Ε (για τις θεµατικές ενότητες Μεταποίησης και Τουρισµού) και ΣΤ
(για τις θεµατικές ενότητες Εµπορίου και Υπηρεσιών).
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Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιούνται σε µια µόνο

θεµατική ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιµη επιχειρηµατική δραστηριότητα πριν
την 01/01/2009, και να πραγµατοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιµη δραστηριότητα
στην ίδια θεµατική ενότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την
ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Οι επιχειρήσεις µε µικτή δραστηριότητα (δηλ. σε διαφορετικές θεµατικές ενότητες)
µπορεί

να είναι

δυνητικοί

δικαιούχοι

ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι

υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στη θεµατική ενότητα που αντιστοιχεί στην
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δραστηριότητα µε τα µεγαλύτερα έσοδα όπως αυτό προκύπτει από τον µέσο όρο
του κύκλου εργασιών τριετίας τους, όπως αποδεικνύεται

από τα σχετικά

φορολογικά τους έντυπα, και η επιχειρηµατική δραστηριότητα της επιχείρησης που
αντιστοιχεί στην εν λόγω θεµατική ενότητα είναι επιλέξιµη. Επιπλέον, το
επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει δαπάνες τουλάχιστον 40% (σαράντα)
σχετικές µε αυτήν τη θεµατική ενότητα. Το υπόλοιπο 60% των δαπανών µπορεί να
αφορά σε άλλη θεµατική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται, σε επιλέξιµη
δραστηριότητα που ήδη διέθεταν πριν την 01/01/2009.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία
έτη, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο τελευταίων ετών.
Λόγω του καθορισµού των νέων Κωδικών Αριθµών ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.) µε
την Π.Ο.Λ. 1133/2008 µε την οποία κοινοποιήθηκε η 1100330/1954/∆Μ/6-102008 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορισµένοι κωδικοί
δραστηριότητας έχουν αλλάξει θεµατική ενότητα (π.χ. ανήκαν µε την παλιά
κωδικοποίηση στην µεταποίηση τώρα ανήκουν στις υπηρεσίες). Οι δυνητικοί
δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την επενδυτική
τους πρόταση βάσει των νέων Κ.Α.∆. και στην θεµατική ενότητα που ανήκουν
σύµφωνα µε τους νέους Κ.Α.∆.. Ο Ε.Φ.∆. στον οποίο υποβάλλεται η επενδυτική
πρόταση αφού ελέγξει την αντιστοίχιση των σχετικών φορολογικών εντύπων µε
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τον δηλωθέντα Κ.Α.∆. θα αποδέχεται την υποβολή στην θεµατική ενότητα αυτή
ανεξάρτητα εάν περισσότερο από το 50% του µέσου όρου του κύκλου εργασιών
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τριετίας εµφανίζεται στην θεµατική ενότητα στην οποία αντιστοιχούσε ο παλαιός
Κ.Α.∆.

2. Οι επιλέξιµες ενέργειες για συγχρηµατοδότηση από την παρούσα προκήρυξη
αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος Β΄ της παρούσας.

3. Οι επιλέξιµες δαπάνες για την πραγµατοποίηση των παραπάνω ενεργειών, οι

οποίες πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµα παραστατικά, αναφέρονται στον Πίνακα
2 του Παραρτήµατος Β.

επιλέξιµοι

συνδυασµοί

ενεργειών και

δαπανών ανά

Θεµατική

sis

Οι

Ενότητα,

περιγράφονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήµατος Β της παρούσας.

Επισηµαίνονται τα εξής:
•

Στις επιλέξιµες δαπάνες δεν περιλαµβάνεται ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών εκτός εάν βαρύνει πραγµατικά και
οριστικά τον δικαιούχο της ενίσχυσης. Ο ΦΠΑ που δεν µπορεί να ανακτηθεί
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από τον δικαιούχο µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη δαπάνη.
•

∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για εκσυγχρονισµό κτιρίων επί ακινήτου που
δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Κατ'
εξαίρεση, περιλαµβάνεται στις επιλέξιµες δαπάνες ο εκσυγχρονισµός κτιρίων
εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας
επί του ακινήτου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την
ηµεροµηνία

υποβολής

δικαιολογητικού

της

επενδυτικής

περιλαµβάνεται

στο

πρότασης.

«έντυπο

Η

υποβολής

προσκόµιση

του

πρότασης»

του

δυνητικού δικαιούχου.

Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται η συγκεκριµένη περίοδος κατά την στιγµή

της υποβολής της επενδυτικής πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται
να προσκοµίσει δικαιολογητικό µίσθωσης µε ισχύ οκτώ (8) ετών προκειµένου
να

λάβει

οποιοδήποτε

µέρος

της

επιχορήγησης,

(ενδιάµεση

καταβολή,

προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή). Η περίοδος της οκταετίας
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

•

Οι δαπάνες που αφορούν κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιµες µόνο όταν
αφορούν ακίνητα αµιγώς επαγγελµατικής χρήσης.

•

Η επιλεξιµότητα των δαπανών της επενδυτικής πρότασης ξεκινά από την
ηµεροµηνία προδηµοσίευσης της εν λόγω προκήρυξης στο site www.espa.gr.
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•

Οι

δαπάνες

που

αφορούν

την

υποβληθείσα

επενδυτική

πρόταση

και

πραγµατοποιήθηκαν στο διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας προδηµοσίευσης
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της προκήρυξης και της υπογραφής της σχετικής σύµβασης µεταξύ του
Ενδιάµεσου Φορέα διαχείρισης (Ε.Φ.∆.) και του ∆υνητικού ∆ικαιούχου της

ενίσχυσης, κρίνονται επιλέξιµες µόνον εφόσον υπογραφεί τελικά η σχετική
σύµβαση.
•

∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης

δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόµενο κόστος της επένδυσης, ούτε στην ίδια

συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή

sis

όχι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Έντυπο υποβολής πρότασης - ∆ικαιολογητικά και στοιχεία
Η επενδυτική πρόταση θα υποβάλλεται µε τυποποιηµένο Έντυπο Υποβολής
Πρότασης, το οποίο θα παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που
παρέχει το Υπ.Οι.Ο. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική.
Επιπλέον, το «έντυπο υποβολής» της επενδυτικής πρότασης θα υποβάλλεται
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υποχρεωτικά και σε φυσική µορφή εις διπλούν.

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που περιλαµβάνονται στην επενδυτική πρόταση δεν
µπορούν να υποκατασταθούν µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Άρθρου 8 του Ν.
1599/1986, µε εξαίρεση όσων ορίζονται ρητώς στο Παράρτηµα Γ της παρούσας

προκήρυξης.

Προκειµένου να είναι παραδεκτή µια επενδυτική πρόταση, πρέπει να πληρούνται
όλες οι γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης
σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της παρούσας και επιπλέον:
α) η επενδυτική πρόταση να αφορά επιλέξιµη θεµατική ενότητα
β) ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης να ασκεί επιλέξιµη επιχειρηµατική

δραστηριότητα

και

η

επενδυτική

πρόταση

να

έχει

υποβληθεί

στην

προσήκουσα θεµατική ενότητα

γ) το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της επένδυσης να είναι σύµφωνο µε τα

οριζόµενα στην παρούσα.

δ) ο προϋπολογισµός της επενδυτικής πρότασης να είναι σύµφωνος µε τα

οριζόµενα στην παρούσα.

Σε περίπτωση υποβολής επενδυτικής πρότασης που δεν πληροί τις προϋποθέσεις
των

προηγουµένων

παραγράφων

ή

δεν

περιλαµβάνει

τα

απαιτούµενα

δικαιολογητικά και στοιχεία σύµφωνα, θεωρείται «µη παραδεκτή».
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Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης έχει δικαίωµα να υποβάλει µόνο µία (1)
επενδυτική πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε ένα άξονα ενός Π.Ε.Π. και
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αποκλειστικά σε ένα από τα σηµεία υποδοχής του Ε.Φ.∆. της διοικητικής
Περιφέρειας όπου πρόκειται να υλοποιηθεί η επένδυση στο πλαίσιο της εν λόγω

προκήρυξης. Η υποβολή περισσοτέρων της µιας (1) προτάσεων από τον δυνητικό
δικαιούχο στον ίδιο ή σε άλλο Ε.Φ.∆., ή η υποβολή επενδυτικής πρότασης σε

αναρµόδιο Υποκατάστηµα του Ε.Φ.∆. καθιστά όλες τις υποβληθείσες προτάσεις του
αυτοδίκαια «µη παραδεκτές».
Κριτήρια αξιολόγησης

Tα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων καθορίζονται ως εξής:
Επιχειρηµατική

ικανότητα

και

συνέπεια

στις

συναλλαγές

sis

Κριτήριο 1:

του

δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης

Κριτήριο 2. ∆υνατότητα διάθεσης της ίδιας συµµετοχής
Κριτήριο 3: Βιωσιµότητα της επιχείρησης

Κριτήριο 4. ∆ιατήρηση και ∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

Κριτήριο 5. Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασµός της επένδυσης
τρόπος

εξέτασης

και

βαθµολόγησης

των
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Ο

κριτηρίων

και

υποκριτηρίων,

παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ζ.
Προκειµένου

µία

παραδεκτή

επενδυτική

πρόταση

να

θεωρηθεί

θετικά

αξιολογηµένη:
(i)

να έχει βαθµολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο υποκριτήριο 1.Α

(ii)

να έχει βαθµολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο κριτήριο 2

(iii) να έχει βαθµολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο υποκριτήριο 4.1
(iv) να έχει λάβει τουλάχιστον εννέα (9) µονάδες, σε σύνολο τριάντα (30)
µονάδων για το κριτήριο 3 (βιωσιµότητα)

(v)

να έχει λάβει τουλάχιστον σαράντα (40) µονάδες, σε σύνολο (100) µονάδων,
για τα κριτήρια 1, 3, 4 και 5.
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Όσες επενδυτικές προτάσεις έχουν βαθµολογία µικρότερη του σαράντα (40)
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χαρακτηρίζονται «αρνητικά» αξιολογηµένες επενδυτικές προτάσεις.
Καταβολή δηµόσιας επιχορήγησης

1. Παρέχεται στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης η δυνατότητα αιτήµατος

προκαταβολής έναντι του υποβαλλοµένου επενδυτικού σχεδίου, µετά την

υπογραφή της σχετικής σύµβασης, το ύψος της οποίας δεν µπορεί σε καµιά
περίπτωση να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του ποσού της επιχορήγησης

(δηµόσιας δαπάνης). Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη της προκαταβολής

είναι η κατάθεση στον Ε.Φ.∆. ισόποσης (µε το ύψος της προκαταβολής)

ή σε κράτος µέλος της Ε.Ε.

sis

εγγυητικής επιστολής τραπέζης που λειτουργεί νόµιµα στην Ελληνική επικράτεια

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της δηµόσιας επιχορήγησης
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Η της παρούσας. Η καταβολή της δηµόσιας
επιχορήγησης γίνεται σε µία ή δύο δόσεις µε αντίστοιχη υλοποίηση φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου και µετά από επιτόπια πιστοποίηση του ΕΦ∆.
Υποχρεώσεις των δικαιούχων της ενίσχυσης

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που
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1.

προβλέπονται στην εν λόγω προκήρυξη και στη σύµβαση που υπογράφει µε
τον Ε.Φ.∆. Τα στοιχεία των δικαιούχων που θα υπογράψουν συµβάσεις
αναρτώνται στη λίστα δικαιούχων στην ιστοσελίδα espa.gr.

2.

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν µπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή
Κοινοτικό Πρόγραµµα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τµήµατος
αυτής.

3.

Όταν ο δικαιούχος διαφοροποιηθεί ουσιωδώς από δαπάνες οι οποίες έχουν
συµβάλει

στην

βαθµολογία

της

πρότασής

του

κατά

την

διαδικασία

αξιολόγησης, σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην σύµβασή του µε
τον Ε.Φ.∆. θα επιβάλλεται η αναλογική

µείωση ή επιστροφή της δηµόσιας

επιχορήγησης.

4.

Ο

δικαιούχος

της

ενίσχυσης

δεσµεύεται

να

λειτουργεί

εντός

των

γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας που υπαγορεύονται από το Π.Ε.Π. από
το οποίο έχει χορηγηθεί η ενίσχυση και να µη µεταβάλλει τη χρήση της
ενισχυόµενης επένδυσης, τουλάχιστον για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών
µετά την ολοκλήρωσή της. Για τον έλεγχο αυτής της υποχρέωσης ο
δικαιούχος αποστέλλει στον Ε.Φ.∆. τα ετήσια φορολογικά έντυπα για όσο
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χρόνο απαιτείται. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται σε ολική ή µερική

5.
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επιστροφή της καταβληθείσας δηµόσιας επιχορήγησης.
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 τριετίας (3ετίας) από την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης της επένδυσης. Για τον έλεγχο αυτής της υποχρέωσης, ο

δικαιούχος αποστέλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση στον Ε.Φ.∆. που αναφέρει την
διατήρηση των επιχορηγουµένων παγίων ή την αντικατάστασή τους από

άλλα τουλάχιστον ισοδύναµου αποτελέσµατος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο

sis

επενδυτής υποχρεούται σε ολική ή µερική επιστροφή της καταβληθείσας
δηµόσιας επιχορήγησης.
6.

Απαγορεύεται η εκµίσθωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης
µέχρι τη συµπλήρωση της τριετίας (3ετίας) από την ηµεροµηνία έκδοσης της
βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης, εκτός της περίπτωσης κατά την
οποία εκµισθώνεται το σύνολο της επιχειρηµατικής µονάδας. Η υποχρέωση
ελέγχεται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση. Σε περίπτωση εκµίσθωσης του συνόλου της
επιχειρηµατικής µονάδας, ο µισθωτής δεσµεύεται στην τήρηση των όρων της
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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.

7.

Από την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης και για χρονική
διάρκεια ενός (1) έτους, ο επενδυτής υποχρεούται να τοποθετήσει σε
εµφανές σηµείο της επιχείρησής

του αναµνηστική πλάκα στην οποία θα

αναγράφεται:

«Ο εκσυγχρονισµός της επιχείρησης υλοποιήθηκε µε συγχρηµατοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

8.

α)

Από

την

ηµεροµηνία

έκδοσης

της

βεβαίωσης

ολοκλήρωσης

της

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

έχει

δηµιουργηµένων

την

νέων

υποχρέωση
θέσεων

να

διατηρεί

απασχόλησης

τον

αριθµό

παράλληλα

µε

των
τις

υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης σύµφωνα µε τις οποίες έγινε η
αξιολόγηση του επενδυτικού του σχεδίου όπως αναφέρεται και ορίζεται
στην υπογραφείσα σύµβασή του µε τον Ε.Φ.∆.. Για τον έλεγχο της
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τήρησης της υποχρέωσης ο δικαιούχος αποστέλλει στον Ε.Φ.∆. το
ετήσιο έντυπο Ε7 ή/και τις καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας ή/ και τις

απαιτείται.
β)

για το διάστηµα που
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Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (Α.Π.∆.)

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί µείωση του αριθµού των θέσεων

απασχόλησης εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος των
δύο (2) ετών, σε σχέση µε αυτές που περιγράφονται στη βεβαίωση

ολοκλήρωσης, επιβάλλεται αναλογική µείωση ή επιστροφή της δηµόσιας
επιχορήγησης.
γ)

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον χρόνο του τελικού επιτόπιου

sis

ελέγχου αλλά και οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα για δύο (2) έτη µετά,

παραβίαση της δέσµευσης που έχει ο δικαιούχος για διατήρηση των
υφιστάµενων θέσεων εργασίας 2008 που καταγράφονταν στο έντυπο
Υποβολής Επενδυτικής Πρότασης, ο δικαιούχος χάνει εξ’ ολοκλήρου το
δικαίωµα της ενίσχυσης, και εάν έχει ήδη λάβει µέρος της επιχορήγησης
οφείλει να την επιστρέψει.
9.

Σηµειώνεται ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στη λήψη όλων των
κατά

περίπτωση

απαιτούµενων

γενικών

και

ειδικών

αδειών

ή

/και

Pr
os
lip

δικαιολογητικών, που αφορούν την πραγµατοποίηση της επένδυσης και τη
νόµιµη

λειτουργία

της

επιχείρησης ή/και

παροχής της

συγκεκριµένης

υπηρεσίας. Τα ανωτέρω έγγραφα, επιδεικνύονται κατά τον έλεγχο. Η λήψη
όλων των ανωτέρω αδειών ή/και δικαιολογητικών αποτελεί προϋπόθεση για
την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης.

10.

Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων του δικαιούχου της ενίσχυσης
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα προκήρυξη και στη σύµβαση, η
σύµβαση δύναται να λυθεί και τότε ο επενδυτής υποχρεούται σε µερική ή
ολική επιστροφή των ποσών της δηµόσιας επιχορήγησης. Είναι επίσης δυνατή
η λύση της σύµβασης µονοµερώς, µετά από αίτηµα του δικαιούχου της
ενίσχυσης που υποβάλλεται στον Ε.Φ.∆. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν
καταβληθείσα δηµόσια επιχορήγηση καθίσταται αµέσως απαιτητή στο σύνολό
της.

11.

Η επιστροφή

των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

της

δηµόσιας

επιχορήγησης από τον επενδυτή σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από
την ηµεροµηνία καταβολής τους.

Καθεστώς ενίσχυσης

1.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης µε αριθµό
Ν304/2009, το οποίο βασίζεται στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

12

«Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε
σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της

2.

.g
r

τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης» (2009/C83/01).

Η ενίσχυση που θα λάβει µια επιχείρηση βάσει της παρούσας, αθροιζόµενη µε

οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση βάσει της ως
άνω Ανακοίνωσης ή βάσει του Κανονισµού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος

σηµασίας (de minimis) κατά την περίοδο 01.01.2008 έως 31.12.2010, δεν
πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής των συµβάσεων µεταξύ των

Ε.Φ.∆. και των δικαιούχων της ενίσχυσης, δεν µπορεί να ξεκινήσει πριν από

sis

την έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν
µπορεί να ξεπερνά την 31/12/2010.

Pr
os
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3.
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ΖΩΝΗ Α: Ένταση ενίσχυσης 55%.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Γεωγραφικές Ζώνες

Περιφέρεια Αττικής (εκτός νήσων Περιφέρειας Αττικής)
Νοµός Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

sis

ΖΩΝΗ Β: Ένταση ενίσχυσης 65%.

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη.

Κεντρική Μακεδονία (εκτός Ν. Θεσσαλονίκης).
∆υτική Μακεδονία

Pr
os
lip

Ήπειρος

Θεσσαλία

Ιόνια Νησιά

∆υτική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτης

Νησιά Περιφέρειας Αττικής

Μάιος 2009 - Παράρτηµα Α

.g
r

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α – ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
(ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

∆ηµιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισµός: χώρων
παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της
επιχείρησης.

2

∆ιαφοροποίηση
εκσυγχρονισµός
διαδικασιών
παραγωγής,
αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.

3

Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων.

4

Προστασία περιβάλλοντος,
εξοικονόµηση ενέργειας.

5

Ανάπτυξη καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία.

6

Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

sis

1

πιστοποιήσεις

Pr
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περιβαλλοντικές

και

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β – ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

«ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
(ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

1

∆ηµιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισµός χώρων διοίκησης και
ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης.

2

Εξορθολογισµός - εκσυγχρονισµός υπηρεσιών, λειτουργιών και
διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.

3

Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας.

4

Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και
εξοικονόµηση ενέργειας.

5

Ανάπτυξη καινοτοµιών.

6

Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Παράρτηµα Β της ΚΥΑ ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων όλων των τοµέων της
Οικονοµίας

1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Γ – ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
(ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)
1

Εκσυγχρονισµός, αναβάθµιση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών
καταλυµάτων .

2

Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση υπηρεσιών και διοικητικών
διαδικασιών της επιχείρησης.

Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών.

4

Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και

sis

3

εξοικονόµηση ενέργειας.

Ανάπτυξη καινοτοµιών στις παρεχόµενες υπηρεσίες.

6

Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.
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5

Παράρτηµα Β της ΚΥΑ ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων όλων των τοµέων της
Οικονοµίας

2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

.g
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Κτίρια και εγκαταστάσεις: Κτιριακές εργασίες, ηλεκτροµηχανολογικές
και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης,
διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.

2

Μηχανήµατα και Εξοπλισµός: Προµήθεια - µεταφορά - εγκατάσταση
νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού που εξυπηρετούν
τις ανάγκες της επιχείρησης.

3

Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος: Αγορά
- µεταφορά - εγκατάσταση
εξοπλισµού,
∆ηµιουργία ειδικών
εγκαταστάσεων, Προµήθεια - µεταφορά και εγκατάσταση συστηµάτων:
για την προστασία του περιβάλλοντος. Ως επιλέξιµη επένδυση νοείται
αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι µεταχειρισµένος εξοπλισµός.

4

Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας: Αγορά µεταφορά
εγκατάσταση
εξοπλισµού,
∆ηµιουργία
ειδικών
εγκαταστάσεων, Προµήθεια - µεταφορά και εγκατάσταση συστηµάτων:
για την εξοικονόµηση ενέργειας Ως επιλέξιµη επένδυση νοείται
αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι µεταχειρισµένος εξοπλισµός.

5

Συστήµατα
Αυτοµατοποίησης:
προµήθεια
και
εγκατάσταση
καινούριων και σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης, διαχείρισης
και ελέγχου για όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης. Ως επιλέξιµη
επένδυση µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, νοείται αποκλειστικά ο
νέος σύγχρονος και όχι µεταχειρισµένος εξοπλισµός.

Pr
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sis

1

6

∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας: Αγορά ∆ικαιωµάτων τεχνογνωσίας ή και
αδειών εκµετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτοµιών στις
διαδικασίες της επιχείρησης. 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: Μελέτη και
πιστοποίηση για την εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των
αγαθών ή υπηρεσιών της επιχείρησης (µέγιστο επιλέξιµο κόστος 15.000
EURO)

8

Προβολή - Προώθησης: ∆απάνες συµµετοχής σε εµπορικές εκθέσεις ή
συµβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων ή
υπηρεσιών. Η δαπάνη δεν µπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5% του
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού που αναγράφεται στην σύµβαση
όπως ισχύει.

9

Αµοιβές Συµβούλων: Το κόστος α)εκπόνησης/σύνταξης του
Επιχειρηµατικού σχεδίου καθώς και το κόστος β)παρακολούθησης της
υλοποίησης της επένδυσης είναι επιλέξιµα µέχρι το ύψος των 1.000
ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα

Παράρτηµα Β της ΚΥΑ ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων όλων των τοµέων της
Οικονοµίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΤΥΠΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
1.

Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο

πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των
σελίδων του βιβλίου εταίρων / µετόχων όπου αναγράφεται η εταιρική /
µετοχική σύνθεση, θεωρηµένο από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο µε
ηµεροµηνία την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης)

Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης και πιστοποιητικό από το

οικείο Πρωτοδικείο περί µη τροποποίησης, νόµιµα δηµοσιευµένο και

θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι εξακολουθεί να είναι

πιστοποίησης της

διαχειριστής της εταιρίας και ότι η εταιρική σύνθεση, όπως προκύπτει

sis

Στοιχεία
νόµιµης

από το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης, ισχύει.

υπόστασης του

Ατοµικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος του

φορέα

επιχειρηµατία και όλες τις τροποποιήσεις µέχρι την ηµεροµηνία

επένδυσης

υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

∆ήλωση µεταβολής εργασιών, από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., η οποία θα
περιλαµβάνει µόνο την αντιστοίχιση των παλαιών Κωδικών
∆ραστηριότητας µε τους νέους (ήτοι από ΚΑ∆97 σε ΚΑ∆08) χωρίς να
δηλώνεται σε αυτή καµία άλλη µεταβολή των στοιχείων Μητρώου του
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υπόχρεου.

Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα τους εντάσσεται στα

πλαίσια του Franchise ή λειτουργούν ως αντιπροσωπείες, θα πρέπει να
υποβάλλουν και το µεταξύ τους συµβόλαιο µε τη µητρική εταιρεία.

Στοιχεία

Κατ’ αρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος πιστωτικού ιδρύµατος για την

πιστοποίησης

χορήγηση δανείου, στην οποία θα αναφέρονται οι βασικοί όροι

έγκρισης δανείου

χορήγησής του, όπως:

(στην περίπτωση

2.

που προβλέπεται
δάνειο στο

3.

 Αντικείµενο και προϋπολογισµός της δανειοδοτούµενης επένδυσης
 το ύψος του εγκεκριµένου δανείου

χρηµατοδοτικό

 η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωµής του

σχήµα της

 το επιτόκιο

πρότασης)

 οι απαιτούµενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του.

Οικονοµικά

στοιχεία

Α. Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας:

του

 ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί και πίνακας αποτελεσµάτων χρήσης για

φορέα

Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών από το νόµιµο

επένδυσης

εκπρόσωπο ή διαχειριστή της επιχείρησης, 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
κλεισµένων οικονοµικών χρήσεων.
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οικονοµικών χρήσεων ή εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τελευταίων
 Αντίγραφα των υποβαλλόµενων εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ
των τελευταίων τριών κλεισµένων οικονοµικών χρήσεων, ή εφόσον δεν
υπάρχουν, των δύο τελευταίων κλεισµένων οικονοµικών χρήσεων.

Γ. Επιχειρήσεις που ΝΟΜΙΜΩΣ ∆ΕΝ τηρούν βιβλία
Για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία και για τις επιχειρήσεις που
πληρώνουν φόρο µε ειδικό τρόπο (ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια,
διαµερίσµατα και Camping):

sis

 Ε1 των τριών τελευταίων κλεισµένων οικονοµικών χρήσεων ή
εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τελευταίων
4.

Στοιχεία των

Α) Όταν οι εταίροι / µέτοχοι είναι Φυσικά πρόσωπα:

εταίρων /

o

Αντίγραφο

του

θεωρηµένου

Ε1

του

πιο

πρόσφατου

µετόχων του

διαχειριστικού έτους που έχει υποβληθεί για κάθε εταίρο /

φορέα

µέτοχο ξεχωριστά ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου / µετόχου

επένδυσης

που

(Μόνο για τους

δεν

έχει

Ε1

τρείς µεγαλύτερους

o

εταίρους /

Βιογραφικό

σηµείωµα,

φορέα επένδυσης)

δεν

έχει

υποχρέωση

υποβολής

βεβαιώσεις

κατάρτισης,

αντίγραφα

τίτλων σπουδών (πτυχίων)

Pr
os
lip
µετόχους του

ότι

φορολογικής δήλωσης

Β) Όταν οι εταίροι / µέτοχοι είναι Εταιρίες:
o

∆ηµοσιευµένο Ισολογισµό για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και επικυρωµένα
από το διαχειριστή 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

Α) Ρευστά διαθέσιµα επιχείρησης ή εταίρων / µετόχων:


Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης ή φορολογικές δηλώσεις

δυνατότητας

τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης από τα οποία να προκύπτει

κάλυψης της

κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια συµµετοχή του προτεινόµενου

ίδιας συµµετοχής

χρηµατοδοτικού σχήµατος της επένδυσης


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
της επένδυσης:


Βεβαιώσεις κατοχής οµολόγων και λοιπών άυλων τίτλων



Κατοχή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων (όπως προκύπτουν από

Ε9)
6.

Επεµβάσεις επί
ακινήτων

.g
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ρευστοποιήσιµα εντός του χρονοδιαγράµµατος πραγµατοποίησης

Τίτλο κτήσης επί ακινήτου, πιστοποιητικό µεταγραφής του και



πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο και έντυπο
Ε9.
Σε



χρήσεων,

περιπτώσεις

µακροχρόνιων

προσκόµιση

σχετικών

µισθώσεων

µισθωτηρίων

ή

ή

παραχώρησης

παραχωρητηρίων

sis

θεωρηµένων από την εφορία, η διάρκεια των οποίων να είναι

τουλάχιστον 8ετούς µίσθωσης από την ηµεροµηνία υποβολής της
πρότασης. Η προσκόµιση του δικαιολογητικού περιλαµβάνεται στο
«έντυπο υποβολής πρότασης» του δυνητικού δικαιούχου
Σε



περιπτώσεις

σύστασης

επικαρπίας

προσκόµιση

της

συµβολαιογραφικής πράξης σύστασης επικαρπίας και πιστοποιητικό
µεταγραφής και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο και
έντυπο Ε9

Στις περιπτώσεις που η µίσθωση ή η σύσταση επικαρπίας ή η



παραχώρηση

πρότασης,

προσκοµίσει,

επιχορήγησης,

συναφθεί

υποβάλλεται
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επενδυτικής

χρήσης δεν έχει
προκειµένου
(ενδιάµεση

να

την υποβολή

υπεύθυνη

λάβει

καταβολή,

κατά

δήλωση

οποιοδήποτε
προκαταβολή

ότι

µέρος

της
θα
της

επιχορήγησης,

τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση
επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστηµα ισχύος τουλάχιστον
οκτώ

(8)

ετών από

την ηµεροµηνία

υποβολής

της επενδυτικής

πρότασης.

7.

Στοιχεία



Αντίγραφο του εντύπου Ε7 «Οριστική ∆ήλωση Εκκαθάρισης των

απασχολούµενου

ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε

προσωπικού

εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες» για την τελευταία κλεισµένη
διαχειριστική χρήση ή/και,


Θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης εργασίας για την

τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση ή/και,


Αντίγραφο κατάστασης ΙΚΑ (Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση) για

την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση


Αντίγραφο βιβλίου νεοπροσλαµβανοµένων

Σε περίπτωση µη υποβολής του πιο πάνω εντύπου, υπεύθυνη δήλωση

ότι

η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό µέσα στη προηγούµενη

χρήση.

Προδιαγραφές

Αναλυτικός Προϋπολογισµός Εργασιών Μηχανικού (για παρεµβάσεις

και στοιχεία

επί

κτιρίων)

ή

κτιρίων

κόστους

κατασκευαστών

προτεινόµενων

επιστασίας από τον ιδιοκτήτη. Προσφορές, προτιµολόγια, ενηµερωτικά

επενδύσεων

έντυπα (prospectus), τα οποία αφορούν στα προτεινόµενα επενδυτικά

και

ή

αναλυτικές

αγοράς

υλικών

µεµονωµένες

κατασκευής

προσφορές

σε

περίπτωση

.g
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8.

έργα (κτιριακά, εξοπλισµός, λογισµικό, δικαιώµατα τεχνογνωσίας, κλπ.)
ταξινοµηµένα /αριθµηµένα βάσει του Πίνακα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ του Ερωτηµατολογίου.
9.

∆ικαιολογητικό

Βεβαίωση από την οικεία ∆ΟΥ ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση έχει

για επιλεξιµότητα

ενταχθεί σε απαλλασσόµενο καθεστώς ΦΠΑ.

ΦΠΑ
∆ικαιολογητικά

Άδεια

λειτουργίας

νόµιµης

αποδεικνύουν

λειτουργίας

ηµεροµηνία

της

επιχείρησης

ή

άλλα

δικαιολογητικά

sis

10.

τη

νόµιµη

υποβολής

λειτουργία

της

της

επενδυτικής

επιχείρησης

πρότασης

ή

κατά

που
την

απαλλακτικό

εκδοθέν από την οικεία αρµόδια αρχή.

Ειδικό σήµα της ∆/νσης Τουρισµού της αρµόδιας Περιφέρειας σε ισχύ (η
σε περίπτωση ανανέωσης ή έκδοσης νέου σήµατος βεβαίωση από την
αρµόδια Υπηρεσία ∆/νσης Τουρισµού, ότι η ενδιαφερόµενη επιχείρηση
έχει υποβάλλει εµπρόθεσµα τα κατά νόµο απαιτούµενα δικαιολογητικά
για την ανανέωση ή έκδοση αυτού) προκειµένου για ξενοδοχεία,
camping,

ενοικιαζόµενα

επιπλωµένα

επιπλωµένες

επαύλεις
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τουριστικές

δωµάτια

και

και

διαµερίσµατα,

κατοικίες,

παραδοσιακά

καταλύµατα.

11.

Υπεύθυνη

 ∆ήλωση ότι τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στο

δήλωση
άρθρου

8

του

φάκελο της υποβαλλοµένης και που συµπληρώθηκαν στο Έντυπο

του

Υποβολής Πρότασης είναι αληθή.

Ν.1599/1986

 ∆ήλωση

ότι

σύµφωνα

µε

τα

προσκοµισθέντα

δικαιολογητικά

υπογεγραµµένη

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σηµείο 10 του παρόντος Παραρτήµατος,

από

η επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα.

το

νόµιµο

εκπρόσωπο

του

φορέα

επένδυσης, µε τις
ακόλουθες
σχετικές

διατυπώσεις:

 ∆ήλωση ότι η επενδυτική πρόταση δεν έχει ενισχυθεί και σε

περίπτωση υπαγωγής της δεν θα ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή 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 µικρή ή πολύ µικρή

επιχείρηση και δεν είναι συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη επιχείρηση
σύµφωνα µε το ορισµό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της
6ης Μαΐου 2003. Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι συνεργαζόµενη ή
συνδεδεµένη θα πρέπει να συµπληρωθεί η 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 το ορισµό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
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της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων.

 ∆ήλωση για τις νέες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν και τη

διατήρησή τους για το χρονικό όριο που θέτει η παρούσα προκήρυξη ή
τη διατήρηση των υφιστάµενων για το ίδιο χρονικό διάστηµα.

 ∆ήλωση ότι η επιχείρηση είναι ενηµερωµένη για τους περιορισµούς

σχετικά µε τη σώρευση των ενισχύσεων που προβλέπονται στην

Ανακοίνωση της ΕΕ - «προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής
ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά

τη διάρκεια της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης»

sis

και ειδικότερα στο τµήµα 4.2 και 4.7 της Ανακοίνωσης.

 ∆ήλωση ότι η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της
παρούσας προκήρυξης, αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει
λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση βάσει της ως άνω Ανακοίνωσης ή βάσει
του Κανονισµού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de
minimis)

κατά

τα

περίοδο

01.01.2008

έως

31.12.2010

δεν

θα

υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.

 ∆ήλωση ότι δεν εκκρεµεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης
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παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 118/5

Ανακοίνωση της Επιτροπής

sis
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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.

lip

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 αδικαιολόγητα 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 ανοµοιογένεια 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.
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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 φακέλους που αφορούν τις αιτήσεις συµµετοχής σε δράσεις για τις οποίες απαιτείται η ιδιότητα της ΜΜΕ.

(1) ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. . . .
(2) Απόφαση 2000/690/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Νοεµβρίου 2000, περί της συστάσεως της οµάδας «πολιτική για τις
επιχειρήσεις» (ΕΕ L 285 της 10.11.2000, σ. 24).
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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 προσαρµόζεται κατάλληλα προκειµένου να συνεκτιµώνται οι εθνικές πολιτιστικές συνήθειες σε διοικητικά θέµατα. Προκειµένου 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.

lip

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)

10.12

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών

10.13
10.31
10.32
10.39
10.41
10.42
10.51
10.52
10.61
10.62
10.71
10.72
10.73

Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος
πουλερικών
Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
Παραγωγή χυµών φρούτων και λαχανικών
Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και
λαχανικών
Παραγωγή ελαίων και λιπών
Παραγωγή µαργαρίνης και παρόµοιων βρώσιµων
λιπών
Λειτουργία γαλακτοκοµείων και τυροκοµία
Παραγωγή παγωτών
Παραγωγή προϊόντων αλευρόµυλων
Παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών
ζαχαροπλαστικής

Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων· παραγωγή
διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής

Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και
παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή ζάχαρης
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων
Παραγωγή έτοιµων γευµάτων και φαγητών
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10.11

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Βιοµηχανία τροφίµων
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
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10.86
10.89

Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων
διατροφής και διαιτητικών τροφών

11.02

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα
που εκτρέφονται σε αγροκτήµατα
Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα
συντροφιάς
Ποτοποιία
Απόσταξη, ανακαθαρισµός και ανάµιξη
αλκοολούχων ποτών
Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.03

Παραγωγή µηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

10.91
10.92

11

11.01

11.04
11.05
11.06
11.07

13

Παραγωγή άλλων µη αποσταγµένων ποτών που
υφίστανται ζύµωση
Ζυθοποιία
Παραγωγή βύνης
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή µεταλλικού
νερού και άλλων εµφιαλωµένων νερών

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.10

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση υφαντικών ινών

13.20

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.92
13.93
13.94
13.95
13.96
13.99
14
14.11
14.12
14.13
14.14
14.19
14.20
14.31
14.39
15
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13.91

Τελειοποίηση (φινίρισµα) υφαντουργικών
προϊόντων
Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων και υφασµάτων
πλέξης κροσέ
Κατασκευή έτοιµων κλωστοϋφαντουργικών ειδών,
εκτός από ενδύµατα
Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών
Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών,
σπάγγων και διχτυών
Κατασκευή µη υφασµένων ειδών και προϊόντων
από µη υφασµένα είδη, εκτός από τα ενδύµατα
Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιοµηχανικών
κλωστοϋφαντουργικών ειδών
Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων
π.δ.κ.α.
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Κατασκευή δερµάτινων ενδυµάτων
Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας
Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων
Κατασκευή εσωρούχων
Κατασκευή άλλων ενδυµάτων και εξαρτηµάτων
ένδυσης
Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και
πλέξης κροσέ
Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών
πλέξης κροσέ
Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών
Κατεργασία και δέψη δέρµατος· κατεργασία και
βαφή γουναρικών
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών
και παρόµοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και
σαγµατοποιίας
Κατασκευή υποδηµάτων
Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή
ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου
Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και
άλλων πλακών µε βάση το ξύλο
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15.12
15.20

16

16.10
16.21
16.22
16.23
16.24
16.29

17

17.11
17.12
17.21
17.22
17.23
17.24
17.29

18

Κατασκευή συναρµολογούµενων δαπέδων παρκέ

Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων
οικοδοµικής
Κατασκευή ξύλινων εµπορευµατοκιβώτιων
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο· κατασκευή
ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Παραγωγή χαρτοπολτού
Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού
και εµπορευµατοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών
υγιεινής και ειδών τουαλέτας
Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων
(ταπετσαρίας)
Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων
µέσων

Εκτύπωση εφηµερίδων
Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής µέσων

18.14
18.20

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης
πετρελαίου
Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης
(κοκοποίησης)
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων
Παραγωγή βιοµηχανικών αερίων
Παραγωγή χρωστικών υλών
Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χηµικών
ουσιών
Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών
ουσιών

19.10
19.20
20
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.20
20.30

Παραγωγή λιπασµάτων και αζωτούχων ενώσεων

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς µορφές
Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού
καουτσούκ) σε πρωτογενείς µορφές
Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων
αγροχηµικών προϊόντων
Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων
επιχρισµάτων, µελανιών τυπογραφίας και
µαστιχών
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών,
προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης
Παραγωγή αρωµάτων και παρασκευασµάτων
καλλωπισµού
Παραγωγή εκρηκτικών
Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας
Παραγωγή αιθέριων ελαίων
Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Παραγωγή µη φυσικών ινών
Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και
φαρµακευτικών σκευασµάτων
Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων
Παραγωγή φαρµακευτικών σκευασµάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
και πλαστικές ύλες
Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και
σωλήνων από καουτσούκ· αναγόµωση και
ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων)
από καουτσούκ
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ)
Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων
και καθορισµένων µορφών
Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή πλαστικών οικοδοµικών υλικών
Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
Κατασκευή επίπεδου γυαλιού
Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
Κατασκευή κοίλου γυαλιού
Κατασκευή ινών γυαλιού
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18.11
18.12

20.42
20.51
20.52
20.53
20.59
20.60

21

21.10
21.20

22

22.11

22.19
22.21
22.22
22.23
22.29

23

23.11
23.12
23.13
23.14

23.32
23.41
23.42
23.43
23.44
23.49
23.51
23.52
23.61
23.62
23.63
23.64
23.65
23.69
23.70
23.91
23.99

Κοπή, µορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών
προϊόντων π.δ.κ.α.
Παραγωγή βασικών µετάλλων
Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και
σιδηροκραµάτων
Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών,
κοίλων ειδών µε καθορισµένη µορφή και συναφών
εξαρτηµάτων
Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα
Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα
Ψυχρή µορφοποίηση ή δίπλωση µορφοράβδων
χάλυβα
Ψυχρή επεκτατική ολκή συρµάτων
Παραγωγή πολύτιµων µετάλλων
Παραγωγή αλουµίνιου (αργίλιου)
Παραγωγή µολύβδου, ψευδάργυρου και
κασσίτερου
Παραγωγή χαλκού
Παραγωγή άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων
Επεξεργασία πυρηνικών καυσίµων
Χύτευση σιδήρου
Χύτευση χάλυβα
Χύτευση ελαφρών µετάλλων
Χύτευση άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα
µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού
Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών
µεταλλικών σκελετών
Κατασκευή µεταλλικών πορτών και παράθυρων
Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής
θέρµανσης
Κατασκευή άλλων µεταλλικών ντεπόζιτων,
δεξαµενών και δοχείων
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24

.g
r

23.20
23.31

sis

23.19

Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού,
περιλαµβανοµένου του γυαλιού για τεχνικές
χρήσεις
Παραγωγή πυρίµαχων προϊόντων
Κατασκευή κεραµικών πλακιδίων και πλακών
Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών
δοµικών προϊόντων από οπτή γη
Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και
κεραµικών διακοσµητικών ειδών
Κατασκευή κεραµικών ειδών υγιεινής
Κατασκευή κεραµικών µονωτών και κεραµικών
µονωτικών εξαρτηµάτων
Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων για
τεχνικές χρήσεις
Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραµικής
Παραγωγή τσιµέντου
Παραγωγή ασβέστη και γύψου
Κατασκευή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα
Κατασκευή δοµικών προϊόντων από γύψο
Κατασκευή έτοιµου σκυροδέµατος
Κατασκευή κονιαµάτων
Κατασκευή ινοτσιµέντου
Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεµα,
γύψο και τσιµέντο

24.10
24.20
24.31
24.32
24.33
24.34
24.41
24.42
24.43
24.44
24.45
24.46
24.51
24.52
24.53
24.54

25

25.11
25.12
25.21
25.29

25.50
25.61
25.62
25.71
25.72
25.73
25.91
25.92
25.93
25.94
25.99
26
26.11
26.12
26.20
26.30

Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων
Κατασκευή έµφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισµού
Κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας
Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας
κατανάλωσης
Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης,
δοκιµών και πλοήγησης
Κατασκευή ρολογιών
Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών
µηχανηµάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού
εξοπλισµού
Κατασκευή µαγνητικών και οπτικών µέσων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού
Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων,
ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών
µετασχηµατιστών
Κατασκευή συσκευών διανοµής και ελέγχου
ηλεκτρικού ρεύµατος

Pr
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26.40

Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και
µορφοποίηση µετάλλων µε έλαση·
κονιοµεταλλουργία
Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων
Μεταλλοτεχνία
Κατασκευή µαχαιροπίρουνων
Κατασκευή κλειδαριών και µεντεσέδων
Κατασκευή εργαλείων
Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόµοιων
δοχείων
Κατασκευή ελαφρών µεταλλικών ειδών
συσκευασίας
Κατασκευή ειδών από σύρµα, αλυσίδων και
ελατηρίων
Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων
κοχλιοµηχανών

.g
r

25.40

Κατασκευή ατµογεννητριών, µε εξαίρεση τους
λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρµανση

sis

25.30

26.51
26.52
26.60
26.70
26.80

27

27.11
27.12
27.20

Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

27.31

Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών
Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών
συρµάτων και καλωδίων
Κατασκευή εξαρτηµάτων καλωδίωσης
Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού
εξοπλισµού
Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Κατασκευή µη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού
Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού
π.δ.κ.α.
Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, µε εξαίρεση
τους κινητήρες αεροσκαφών, οχηµάτων και
δικύκλων

27.32
27.33
27.40
27.51
27.52
27.90

28

28.11

28.15
28.21
28.22
28.23
28.24
28.25
28.29
28.30
28.41
28.49
28.91
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28.14

Κατασκευή εξοπλισµού υδραυλικής ενέργειας
Κατασκευή άλλων αντλιών και συµπιεστών
Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και
βαλβίδων
Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών µηχανισµών
µετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών
και µετάδοσης κίνησης
Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων
Κατασκευή εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης
φορτίων
Κατασκευή µηχανών και εξοπλισµού γραφείου
(εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισµού)
Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός
Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού
µη οικιακής χρήσης
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης
π.δ.κ.α.
Κατασκευή γεωργικών και δασοκοµικών
µηχανηµάτων

sis

28.12
28.13

Κατασκευή µηχανηµάτων µορφοποίησης µετάλλου

30.91

Κατασκευή άλλων εργαλειοµηχανών
Κατασκευή µηχανηµάτων για τη µεταλλουργία
Κατασκευή µηχανηµάτων για τα ορυχεία, τα
λατοµεία και τις δοµικές κατασκευές
Κατασκευή µηχανηµάτων επεξεργασίας τροφίµων,
ποτών και καπνού
Κατασκευή µηχανηµάτων για τη βιοµηχανία
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων ή
δερµάτινων ειδών
Κατασκευή µηχανηµάτων για την παραγωγή
χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή µηχανηµάτων παραγωγής πλαστικών
και ελαστικών ειδών
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης
π.δ.κ.α.
Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων,
ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων
οχηµάτων
Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
Κατασκευή αµαξωµάτων για µηχανοκίνητα
οχήµατα· κατασκευή ρυµουλκούµενων και
ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων
Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού για µηχανοκίνητα οχήµατα
Κατασκευή άλλων µερών και εξαρτηµάτων για
µηχανοκίνητα οχήµατα
Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού
Κατασκευή σιδηροδροµικών αµαξών και τροχαίου
υλικού
Κατασκευή αεροσκαφών και διαστηµόπλοιων και
συναφών µηχανηµάτων
Κατασκευή µοτοσικλετών

30.92

Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αµαξιδίων

30.99

Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών π.δ.κ.α.

28.92
28.93
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28.94
28.95
28.96
28.99

29

29.10
29.20
29.31
29.32

30

30.11
30.12
30.20
30.30

31

Κατασκευή επίπλων

31.01

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήµατα

31.02
31.03
31.09

58.11

Κατασκευή επίπλων κουζίνας
Κατασκευή στρωµάτων
Κατασκευή άλλων επίπλων
Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες
Κοπή νοµισµάτων
Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών
Κατασκευή κοσµηµάτων αποµίµησης και συναφών
ειδών
Κατασκευή µουσικών οργάνων
Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων
και προµηθειών
Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και
εξοπλισµού
Επισκευή µεταλλικών προϊόντων
Επισκευή µηχανηµάτων
Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισµού
Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού
Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και
διαστηµόπλοιων
Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισµού
µεταφορών
Επισκευή άλλου εξοπλισµού
Εγκατάσταση βιοµηχανικών µηχανηµάτων και
εξοπλισµού
Εκδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση βιβλίων

58.12

Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων

58.13
58.14
58.19

Έκδοση εφηµερίδων
Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

58.21

Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

58.29

Έκδοση άλλου λογισµικού
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32.11
32.12
32.13
32.20
32.30
32.40
32.50
32.91
32.99
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33
33.11
33.12
33.13
33.14
33.15
33.16
33.17
33.19
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33.20
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε2: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)

Θ

55

55.10

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

55.20
55.30

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Καταλύµατα
Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α'
55.10.10.03
κατηγορίας, µε εστιατόριο
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α'
55.10.10.04
κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο
Καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα
σύντοµης διαµονής
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα
αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)
ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο· επισκευή
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων
οχηµάτων
Πώληση άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
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Ζ
45
45.11
45.19
45.20

Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων

45.31
45.32
45.40
46

46.11

46.12

46.13
46.14
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46.15

46.12.11
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ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

46.16

46.17

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

46.18

46.19
46.21
46.22

Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων
µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων
µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα
καταστήµατα
Πώληση, συντήρηση και επισκευή µοτοσικλετών και
των µερών και εξαρτηµάτων τους
Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων,
κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ηµιτελών
προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση καυσίµων, µεταλλευµάτων, µετάλλων και
βιοµηχανικών χηµικών προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και
συναφών προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση ξυλείας και οικοδοµικών υλικών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού,
πλοίων και αεροσκαφών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης,
σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
ενδυµάτων, γουναρικών, υποδηµάτων και
δερµάτινων προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση προϊόντων καπνού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευµένοι στην πώληση
άλλων συγκεκριµένων προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση διαφόρων ειδών
Χονδρικό εµπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού,
σπόρων και ζωοτροφών
Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών

46.17.13

46.31

Χονδρικό εµπόριο ζώντων ζώων
Χονδρικό εµπόριο δερµάτων, προβιών και
κατεργασµένου δέρµατος
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών

46.32

Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

46.24

46.33
46.34
46.36
46.37
46.38
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο
ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

46.38.1

46.39
46.41
46.42
46.43

Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών
και υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων

46.45
46.46
46.47

Χονδρικό εµπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών

46.61
46.62

Pr
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46.63

46.64

46.65
46.66
46.69
46.72
46.73

Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και
λογισµικού
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
Χονδρικό εµπόριο γεωργικών µηχανηµάτων,
εξοπλισµού και προµηθειών
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών
Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων,
καθώς και µηχανηµάτων για κατασκευαστικά έργα
και έργα πολιτικού µηχανικού
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για την
κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία, και χονδρικό
εµπόριο ραπτοµηχανών και πλεκτοµηχανών
Χονδρικό εµπόριο επίπλων γραφείου
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού
γραφείου
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και
εξοπλισµού
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και
ειδών υγιεινής

sli

46.48
46.49

46.52

Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων,
αβγών και βρώσιµων ελαίων και λιπών
Χονδρικό εµπόριο ποτών
Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών
ζαχαροπλαστικής
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και
µπαχαρικών
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων,
συµπεριλαµβανοµένων ψαριών, καρκινοειδών και
µαλακίων
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και
µαλακίων
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων,
ποτών και καπνού
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων

Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

46.44

46.51

ps
is.
gr

46.23

46.75
46.76

Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και
εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις
θέρµανσης
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδιάµεσων προϊόντων

46.77

Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων

ps
is.
gr

46.74

46.90

Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών

47

Λιανικό εµπόριο σε µη εξειδικευµένα καταστήµατα
που πωλούν κυρίως τρόφιµα, ποτά ή καπνό

47.11
47.19
47.21
47.22
47.24
47.25
47.26
47.29
47.41

47.43
47.51
47.52
47.53

Pr
o

47.54

sli

47.42

47.59
47.61
47.62
47.63
47.64
47.65

Άλλο λιανικό εµπόριο σε µη εξειδικευµένα
καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών σε
εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε
εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ψωµιού, αρτοσκευασµάτων και
λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε
εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ποτών σε εξειδικευµένα
καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο προϊόντων καπνού σε
εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο άλλων τροφίµων σε εξειδικευµένα
καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακών µονάδων υπολογιστών και
λογισµικού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σε
εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο εξοπλισµού ήχου και εικόνας σε
εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών
σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο χαλιών, κιλιµιών και επενδύσεων
δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευµένα καταστήµατα

Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε
εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων
ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα
καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο βιβλίων σε εξειδικευµένα
καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο εφηµερίδων και γραφικής ύλης σε
εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο εγγραφών µουσικής και εικόνας σε
εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο αθλητικού εξοπλισµού σε
εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε
εξειδικευµένα καταστήµατα

Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα
καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών
σε εξειδικευµένα καταστήµατα

47.71
47.72

Λιανικό εµπόριο φαρµακευτικών ειδών (φαρµακεία)

47.74
47.75
47.76
47.77
47.78
47.79
47.91
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε
εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών
καλλωπισµού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων,
λιπασµάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών
ζωοτροφών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων σε
εξειδικευµένα καταστήµατα
Άλλο λιανικό εµπόριο καινούργιων ειδών σε
εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων ειδών σε
καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων µε
αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και
47.91.15
µαλακίων, µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
Άλλο λιανικό εµπόριο εκτός καταστηµάτων,
υπαίθριων πάγκων ή αγορών
Λιανικό εµπόριο περιοδεύοντα εµπόρου φρούτων
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
47.99.11.01
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
και λαχανικών
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

47.99.55.01 Λιανικό εµπόριο περιοδεύοντα εµπόρου επίπλων

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

47.99.59.01

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

47.99.71.01

Λιανικό εµπόριο περιοδεύοντα εµπόρου οικιακών
σκευών

Λιανικό εµπόριο περιοδεύοντα εµπόρου ειδών
ιµατισµού και συναφών ειδών
Άλλο λιανικό εµπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης,
υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός
καταστηµάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

sli

47.99

ps
is.
gr

47.73

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

47.99.85

Pr
o

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ2: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)
∆

35

35.11
35.12
35.13
35.14
35.21
35.22
35.23
35.30

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου,
ατµού και κλιµατισµού
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύµατος
∆ιανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος
Εµπόριο ηλεκτρικού ρεύµατος
Παραγωγή φυσικού αερίου
∆ιανοµή αέριων καυσίµων µέσω αγωγών
Εµπόριο αέριων καυσίµων µέσω αγωγών
Παροχή ατµού και κλιµατισµού

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ,
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Επεξεργασία λυµάτων
Επεξεργασία λυµάτων
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριµµάτων·
ανάκτηση υλικών
Συλλογή µη επικίνδυνων απορριµµάτων
Συλλογή επικίνδυνων απορριµµάτων
Επεξεργασία και διάθεση µη επικίνδυνων
απορριµµάτων
Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων
απορριµµάτων
Αποσυναρµολόγηση παλαιών ειδών
Ανάκτηση διαλεγµένου υλικού
∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για
τη διαχείριση αποβλήτων
∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για
τη διαχείριση αποβλήτων
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ε
36
36.00

ps
is.
gr

37
37.00
38
38.11
38.12
38.21
38.22
38.31
38.32
39
39.00
Η
49

Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών

49.31
49.32
49.39
49.41
49.42
50

50.30
50.40
51
51.21
52
52.10
52.21

Pr
o

52.22

sli

50.20

52.24
52.29

53

53.10

53.20

56

56.10

Αστικές και προαστιακές χερσαίες µεταφορές
επιβατών
Εκµετάλλευση ταξί
Άλλες χερσαίες µεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Υπηρεσίες µετακόµισης
Πλωτές µεταφορές
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές
εµπορευµάτων
Εσωτερικές πλωτές µεταφορές επιβατών
Εσωτερικές πλωτές µεταφορές εµπορευµάτων
Αεροπορικές µεταφορές
Αεροπορικές µεταφορές εµπορευµάτων
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά
δραστηριότητες
Αποθήκευση
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες
µεταφορές

∆ραστηριότητες συναφείς µε τις πλωτές µεταφορές

∆ιακίνηση φορτίων
Άλλες υποστηρικτικές προς τη µεταφορά
δραστηριότητες
Ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότητες
Ταχυδροµικές δραστηριότητες µε υποχρέωση
παροχής καθολικής υπηρεσίας
Άλλες ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές
δραστηριότητες
∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών
µονάδων εστίασης

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο
ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

56.21

∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για
εκδηλώσεις

56.30

∆ραστηριότητες παροχής ποτών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

56.30.10.08

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

56.30.10.14

59.11
59.12
59.13
59.14
59.20
60
60.10

Pr
o

62.01
62.02
62.03
62.09

63

63.11
63.12
63.91

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια µε
διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe)

Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό
καφενείο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραµµάτων, ηχογραφήσεις και
µουσικές εκδόσεις
∆ραστηριότητες παραγωγής κινηµατογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων
∆ραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής
κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραµµάτων
∆ραστηριότητες διανοµής κινηµατογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων
∆ραστηριότητες προβολής κινηµατογραφικών
ταινιών
Ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού και
ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών
Ραδιοφωνικές εκποµπές
Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραµµατισµού και
τηλεοπτικών εκποµπών
Τηλεπικοινωνίες
Ενσύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
∆ορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συµβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών
συστηµάτων
∆ραστηριότητες παροχής συµβουλών σχετικά µε
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

sli

60.20

62

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς
τεχνικά και µηχανικά παιχνίδια

56.30.10.06

59

61.10
61.20
61.30
61.90

Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

Ι

61

56.30.10.03

ps
is.
gr

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της
πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών
∆ραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
Επεξεργασία δεδοµένων, καταχώρηση και συναφείς
δραστηριότητες
∆ικτυακές πύλες (web portals)
∆ραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
π.δ.κ.α.

63.99
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας
Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ps
is.
gr

ΙΒ
68
68.31
ΙΓ
69

63.99.10.02 Υπηρεσίες αρθρογράφου

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

69.10
69.20

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

70
70.10
70.21
70.22

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες

Νοµικές δραστηριότητες
∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και
λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών
συµβουλών
∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης
∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων
∆ραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων και
επικοινωνίας
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών
συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
µηχανικών· τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις

71
71.11

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

71.12

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

71.20
72

72.19
72.20
73
73.11
73.12
73.20

Pr
o

74

74.10
74.20
74.30
74.90

75

75.00

Ι∆
77

77.11
77.12

∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς
δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών
Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις
Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στη
βιοτεχνολογία
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές
επιστήµες και τη µηχανική
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις κοινωνικές
και ανθρωπιστικές επιστήµες
∆ιαφήµιση και έρευνα αγοράς
∆ιαφηµιστικά γραφεία
Παρουσίαση στα µέσα ενηµέρωσης
Έρευνα αγοράς και δηµοσκοπήσεις
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
∆ραστηριότητες ειδικευµένου σχεδίου
Φωτογραφικές δραστηριότητες
∆ραστηριότητες µετάφρασης και διερµηνείας
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές
δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
∆ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης
Ενοικίαση και εκµίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών
µηχανοκίνητων οχηµάτων
Ενοικίαση και εκµίσθωση φορτηγών

sli

72.11

∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων

Ενοικίαση και εκµίσθωση ειδών αναψυχής και
αθλητικών ειδών
Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων ειδών προσωπικής
ή οικιακής χρήσης
Ενοικίαση και εκµίσθωση γεωργικών µηχανηµάτων
και εξοπλισµού
Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανηµάτων και
εξοπλισµού κατασκευών και έργων πολιτικού
µηχανικού
Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανηµάτων και
εξοπλισµού γραφείου (συµπεριλαµβανοµένων των
ηλεκτρονικών υπολογιστών)
Ενοικίαση και εκµίσθωση εξοπλισµού πλωτών
µεταφορών
Ενοικίαση και εκµίσθωση εξοπλισµού αεροπορικών
µεταφορών
Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων,
ειδών εξοπλισµού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
Εκµίσθωση πνευµατικής ιδιοκτησίας και
παρεµφερών προϊόντων, µε εξαίρεση τα έργα µε
δικαιώµατα δηµιουργού
∆ραστηριότητες απασχόλησης
∆ραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής
απασχόλησης

77.21
77.22
77.29

ps
is.
gr

77.31
77.32

77.33
77.34
77.35
77.39
77.40
78
78.10
78.20
78.30

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναµικού

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωµένων ταξιδιών και υπηρεσιών
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79
79.11

79.90
80
80.10
80.20
80.30

Pr
o

81

∆ραστηριότητες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών

sli

79.12

81.10
81.21
81.22
81.29
81.30

82

82.11

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και
συναφείς δραστηριότητες
∆ραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
∆ραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
∆ραστηριότητες υπηρεσιών συστηµάτων προστασίας

∆ραστηριότητες έρευνας
∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους
∆ραστηριότητες συνδυασµού βοηθητικών
υπηρεσιών
Γενικός καθαρισµός κτιρίων
Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων και
βιοµηχανικού καθαρισµού
Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού
∆ραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
∆ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου,
γραµµατειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες
παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
Συνδυασµένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιµασία
εγγράφων και άλλες ειδικευµένες δραστηριότητες
γραµµατειακής υποστήριξης
∆ραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
Οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων
∆ραστηριότητες συσκευασίας
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Εκπαίδευση
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
Πολιτιστική εκπαίδευση
∆ραστηριότητες σχολών οδηγών

82.20
82.30
82.92
82.99
ΙΣΤ
85
85.51
85.52
85.53
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο
ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

85.59

ps
is.
gr

82.19

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

85.59.11

Υπηρεσίες σχολών γλωσσών

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

ΙΖ
86
86.90
87

∆ραστηριότητες βοήθειας µε παροχή καταλύµατος

∆ραστηριότητες φροντίδας µε παροχή καταλύµατος
για άτοµα µε νοητική υστέρηση, ψυχικές
διαταραχές και χρήση ουσιών

87.20

∆ραστηριότητες φροντίδας µε παροχή καταλύµατος
για ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία

87.30
87.90

88.10
88.91
88.99
ΙΗ

Pr
o

90

sli

88

90.01
90.02
90.03
90.04

91

Άλλες δραστηριότητες φροντίδας µε παροχή
καταλύµατος
∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή
καταλύµατος
∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή
καταλύµατος για ηλικιωµένους και άτοµα µε
αναπηρία
∆ραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθµών
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς
παροχή καταλύµατος π.δ.κ.α.
ΤΕΧΝΕΣ, ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
∆ηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση
Τέχνες του θεάµατος
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του
θεάµατος
Καλλιτεχνική δηµιουργία
Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς
δραστηριότητες
∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων,
µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

91.01

∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02

∆ραστηριότητες µουσείων
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και
παρόµοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.03

∆ραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων
και φυσικών βιοτόπων
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
∆ραστηριότητες αθλητικών οµίλων
Εγκαταστάσεις γυµναστικής
∆ραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων
θεµατικών πάρκων

91.04
93

ps
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93.11
93.12
93.13
93.21
93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και
εξοπλισµού σπιτιού και κήπου
Επιδιόρθωση υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών
Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
Επισκευή ρολογιών και κοσµηµάτων
Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής
χρήσης
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών
Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα
κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων και
κέντρων αισθητικής
∆ραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς
δραστηριότητες
∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών π.δ.κ.α.

95.22
95.23
95.24
95.25
95.29
96
96.01
96.02
96.03
96.04
96.09

96.09.19.01 Αστρολογικές και πνευµατιστικές υπηρεσίες

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

96.09.19.09 Υπηρεσίες δερµατοστιξίας (τατουάζ)

sli

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

96.09.19.13 Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

96.09.19.14 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

96.09.19.15 Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

96.09.19.17

Pr
o

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

Υπηρεσίες τρυπήµατος δέρµατος του σώµατος
(piercing)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

sis

ΤΡΟΠΟΣ

ΤΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΩ∆.

1.

3

4.

5.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Επιχειρηµατική
ικανότητα και
φερεγγυότητα

Βιωσιµότητα
της επιχείρησης

∆ιατήρηση και
∆ηµιουργία
νέων θέσεων
απασχόλησης

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ

Συντελεστής
στάθµισης

Συντελεστής στάθµισης

10

15

7

1.3. Επαγγελµατική κατάρτιση σχετική µε το αντικείµενο

3

3.1. Ρυθµός Αύξησης Κύκλου Εργασιών

7

3.2 Κερδοφορία

8

3.3. Προστιθέµενη Αξία ανά Εργαζόµενο

7

3.4. Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων

8

4.2. Ποσοστό αύξησης απασχόλησης

10
5

10

10

4.3. Συµβολή στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης

10

10

5.1. Υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών

10

15

7

10

5.3: Εισαγωγή τεχνολογιών επικοινωνιών και
πληροφορικής

7

11

5.4. Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη

3

7

5.5. Τεκµηρίωση του σχεδίου της επένδυσης

3

7

100

100

s
o
r
P

Επιχειρησιακός
και τεχνικός
σχεδιασµός της
επένδυσης
επενδυτικής
πρότασης

Επιχειρήσεις Τουρισµού που
δεν τηρούν βιβλία

s
i
s
p
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1.1 Εµπειρία σε σχετικές δραστηριότητες
1.2. Σπουδές

Επιχειρήσεις
που τηρούν
βιβλία B΄και
Γ΄ κατηγορίας

5.2: Εισαγωγή καινοτοµίας

ΣΥΝΟΛΟ

3

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
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ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

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 φερεγγυότητα της επιχειρηµατικής

sis

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), εξετάζονται τα παρακάτω:
Α. Συνέπεια στις συναλλαγές:

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

Το κριτήριο αυτό είναι βαθµολογείται µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Αν τεθεί ΟΧΙ απορρίπτεται η
πρόταση. Αν τεθεί ΝΑΙ συνεχίζει η αξιολόγηση µε τα άλλα κριτήρια.
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Β. Εµπειρία σε 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

Υποκριτήριο 1.1. Εµπειρία σε σχετικές δραστηριότητες
Το υποκριτήριο 1.1 βαθµολογείται για κάθε µέτοχο ή εταίρο σε κλίµακα 0-1, όπως
αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Εµπειρία

1ος

2ος µέτοχος/

3ος µέτοχος/

µέτοχος/

εταίρος

εταίρος

Βαθµολογία

εταίρος

Από 0 έως 5 έτη







0

Από 6 έως 10







0,25

4

έτη














έτη
Από 16 έως 20
έτη
Πάνω

από

20

0,50

.g
r

Από 11 έως 15

έτη



0,75



1

Στην περίπτωση που η εµπειρία του µετόχου ή εταίρου αντιστοιχεί σε ‘0 έως 5

sis

έτη’, τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (0). Στην περίπτωση που η εµπειρία του
µετόχου ή εταίρου αντιστοιχεί σε ‘πάνω από 20 έτη’, τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα
(1).

Για ενδιάµεσες περιπτώσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου 1.1. είναι ο ακόλουθος: Για
εµπειρία ‘από 6 έως 10 έτη’ τίθεται ο βαθµός 0,25. Για εµπειρία ‘από 11 έως και
15 έτη’, τίθεται ο βαθµός 0,5. Για εµπειρία
βαθµός 0,75.

‘από 16 έως και 20 έτη’, τίθεται ο
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Η τελική βαθµολογία για το υποκριτήριο 1.1 αντιστοιχεί στο µέσο όρο της
βαθµολογίας των µετόχων ή εταίρων.

Πηγές: Τα στοιχεία θα αντληθούν από βιογραφικά στοιχεία που θα υποβληθούν
από τους βαθµολογούµενους µετόχους ή εταίρους, ως απάντηση σε σχετικά
ερωτήµατα του εντύπου υποβολής.

Υποκριτήριο 1.2. Σπουδές

1ος

2ος

3ος

µέτοχος/

µέτοχος/

µέτοχος/

εταίρος

εταίρος

εταίρος

Όχι υποχρεωτική Εκπαίδευση







0

Υποχρεωτική Εκπαίδευση







0,2

Μέση







0,4

Σπουδές

Εκπαίδευση

(λύκειο,

Βαθµολογία

ΤΕΕ)

Ανώτερη

Εκπαίδευση

(π.χ.







0,6

Εκπαίδευση

(ΤΕΙ,







0,8

ΙΕΚ)

Ανώτατη

5

ΑΕΙ)




1
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Μεταπτυχιακές Σπουδές

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 1.2. είναι ο ακόλουθος: Για

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

εκπαίδευση’ τίθεται ο βαθµός 0,8.

sis

βαθµός 0,4, για

Η τελική βαθµολογία για το κριτήριο 1.2 θα αντιστοιχεί στο µέσο όρο της
βαθµολογίας των µετόχων ή εταίρων.

Πηγές: Τα στοιχεία θα αντληθούν από βιογραφικά στοιχεία που θα υποβληθούν
από τους βαθµολογούµενους µετόχους ή εταίρους, ως απάντηση σε σχετικά
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ερωτήµατα του εντύπου υποβολής, και αντίγραφα πτυχίων.

Υποκριτήριο 1.3. Επαγγελµατική κατάρτιση σχετική µε το αντικείµενο

1ος

2ος

3ος µέτοχος/

µέτοχος/

µέτοχος/

εταίρος

εταίρος

εταίρος

Καθόλου







0

Μέχρι 75 ώρες







0,3

76-150 ώρες







0,6







1

Κατάρτιση

Πάνω

από

150

Βαθµολογία

ώρες

Στην περίπτωση που η κατάρτιση του µετόχου ή εταίρου αντιστοιχεί σε ‘καθόλου’,
τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (0). Στην περίπτωση που η κατάρτιση του
µετόχου ή εταίρου αντιστοιχεί σε ‘πάνω από 150 ώρες, τίθεται ο µέγιστος βαθµός
ένα (1)
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Για ενδιάµεσες περιπτώσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου 1.3. είναι ο ακόλουθος: Για
κατάρτιση ‘µέχρι 75 ώρες’ τίθεται ο βαθµός 0,3. Για κατάρτιση ‘από 76 έως 150
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r

ώρες’ τίθεται ο βαθµός 0,6.

Η τελική βαθµολογία για το κριτήριο 1.3 θα αντιστοιχεί στο µέσο όρο της
βαθµολογίας των µετόχων ή εταίρων.

Πηγές: Τα στοιχεία θα αντληθούν από στοιχεία που θα υποβληθούν από τους

βαθµολογούµενους µετόχους ή εταίρους ως απαντήσεις σε σχετικό ερώτηµα του
εντύπου υποβολής και σχετικές βεβαιώσεις.

sis

Κριτήριο 2. ∆υνατότητα διάθεσης της ίδιας συµµετοχής: ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Αξιολογείται η τεκµηρίωση από τον υποψήφιο επενδυτή, της δυνατότητας
κάλυψης της ίδιας συµµετοχής στο χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης.
Η δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συµµετοχής εξετάζεται συνεκτιµώντας τα
ακόλουθα:
•

Ύπαρξη ρευστών διαθεσίµων, βάσει ισολογισµών, φορολογικών δηλώσεων
και τραπεζικών καταθέσεων.

•

Αυξήσεις µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου µε εισφορές µετρητών και
για

το

σκοπό

της

επένδυσης,

βάσει

των

συστατικών
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αποκλειστικά

εγγράφων της επιχείρησης και όλων των σχετικών τροποποιήσεων.

•

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.

•

∆ανειακή 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. Αν η κρίση είναι θετική συνεχίζεται η
αξιολόγηση µε τα άλλα κριτήρια και υποκριτήρια.
Κριτήριο 3. Βιωσιµότητα της επιχείρησης

Το κριτήριο αυτό αξιολογεί τη βιωσιµότητα της επιχείρησης. Στηρίζεται σε
αντικειµενικά στοιχεία από την επίδοση της επιχείρησης τα τελευταία χρόνια.
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Υποκριτήριο 3.1. Ρυθµός Αύξησης Κύκλου Εργασιών

.g
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(Το υποκριτήριο αφορά σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας)
Το υποκριτήριο 3.1. βαθµολογείται µε βάση το µέσο ρυθµό ανάπτυξης τα

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

ΡΑΚΕ = {0,6 * [(ΚΕ(ν-2)- KE(ν-3)) / KE(ν-3)]}+ {0,4 * [(ΚΕ(ν-1)- KE (ν-2)) / KE(ν-2)]}
όπου:

ΚΕ: κύκλος εργασιών (πωλήσεις ή έσοδα για τα Β΄ κατηγορίας) και

sis

ν: το έτος υποβολής της πρότασης (δηλ. το 2009).
Το υποκριτήριο 3.1 βαθµολογείται σε κλίµακα 0-1.

Στην περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΡΑΚΕ µικρότερη ή ίση του -0,1 τίθεται ο
βαθµός µηδέν (0).

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΡΑΚΕ είναι µεγαλύτερη ή ίση του
+0,30 τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα (1).

Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην
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κλίµακα 0-1 ανάλογα µε την τιµή του δείκτη ΡΑΚΕ.

Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η
γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα.

1,2

Βαθµολογία

1

0,8
0,6
0,4
0,2
0

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Τιµή δείκτη ΡΑΚΕ
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Υποκριτήριο 3.2 Κερδοφορία
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Πηγές: Τα στοιχεία αντλούνται από ισολογισµούς και Ε3 των επιχειρήσεων.

3.2α. Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας: Αποδοτικότητα
συνολικών κεφαλαίων.

Το υποκριτήριο 3.2.α εκφράζει την αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων τα
τελευταία δύο χρόνια. Υπολογίζεται µε βάση τον δείκτη ΑΚ, που έχει ως εξής:

όπου:

(ν-2)]}+

{0,4 * [Κ(ν-1) / (ΙΚ+ΞΚ)

(ν-1)]},

sis

ΑΚ = {0,6 * [Κ(ν-2) / (ΙΚ+ΞΚ)

Κ: κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων
ΙΚ: ίδια κεφάλαια
ΞΚ: ξένα κεφάλαια

ν: το έτος υποβολής της πρότασης (δηλ. το 2009).
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Το υποκριτήριο 3.2.α 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
+0,20 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 ΑΚ.

Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η
γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα.
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Τιµή δείκτη ΑΚ
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Πηγές: Τα στοιχεία αντλούνται από ισολογισµούς και Ε3 για βιβλία Γ’ κατηγορίας.

3.2β

Για

επιχειρήσεις

που

τηρούν

βιβλία

Β΄κατηγορίας:

Περιθώριο

κέρδους

Το υποκριτήριο αυτό υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο δείκτη ΠΚ:
ΠΚ= {0,6 * [Κ(ν-2)/ΚΕ(ν-2)]} + {0,4* [Κ(ν-1) /ΚΕ(ν-1)]}
όπου:

ν = το έτος υποβολής της πρότασης (δηλ. το 2009).
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 3.2.β βαθµολογείται στην κλίµακα µηδέν έως ένα (0-1).
Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΠΚ είναι µικρότερη ή ίση του
+0,05, τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (0).

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΠΚ είναι µεγαλύτερη ή ίση του
+0,30, τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα (1).

Για τις ενδιάµεσες περιπτώσεις, ο βαθµός του υποκριτηρίου 3.2.β προσδιορίζεται
γραµµικά στην κλίµακα (0-1) ανάλογα µε την τιµή του δείκτη ΠΚ.
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Ο βαθµός του υποκριτηρίου 3.2.β στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.

Η γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα:

1,2
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Υποκριτήριο 3.3. Προστιθέµενη Αξία ανά Εργαζόµενο

Το υποκριτήριο 3.3 βασίζεται σε στοιχεία του τελευταίου έτους ν-1 και επιδιώκει να
καταδείξει πόσο «παραγωγικές» είναι οι θέσεις εργασίας. Αντί για κύκλο εργασιών
ανά εργαζόµενο πιο λογικό είναι να χρησιµοποιηθεί ένας δείκτης προστιθέµενης
αξίας ανά εργαζόµενο. Να αφαιρεθούν δηλαδή οι αγορές πρώτων υλών και οι
αµοιβές και έξοδα τρίτων (από το Ε3) για αγορές υπηρεσιών, υπεργολαβίες, κλπ.
Έτσι θα γίνουν πιο συγκρίσιµα τα µεγέθη για π.χ. µεταποίηση και εµπόριο (πολλές
αγορές α’ υλών) και υπηρεσίες (λίγες αγορές α’ υλών).

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

ΠΑΕ = [Έσοδα – Αγορές–Αµοιβές & έξοδα τρίτων)] / [υφιστάµενες θέσεις
απασχόλησης + 1]

Το υποκριτήριο 3.3 βαθµολογείται στην κλίµακα 0-1.
Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΠΑΕ είναι µικρότερη ή ίση του
5.000 τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (0).
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Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΠΑΕ είναι µεγαλύτερη ή ίση του
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30.000 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.

Βαθµολογία
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Τιµή δείκτη ΠΑΕ

Πηγές: Τα στοιχεία αντλούνται από το Ε3.

Υποκριτήριο 3.4. Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων
Το υποκριτηρίο 3.4 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
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Το υποκριτήριο 3.4 βαθµολογείται στην κλίµακα 0-1.

τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (0).
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Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΚΕΚ είναι µικρότερη ή ίση του 0

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΚΕΚ είναι µεγαλύτερη ή ίση του
1 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

sis

γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα.
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Βαθµολογία
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1
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Τιµή δείκτη ΚΕΚ

Πηγές: Τα στοιχεία αντλούνται από ισολογισµούς, Ε3 και το χρηµατοδοτικό σχήµα
της επένδυσης

Κριτήριο 4. ∆ιατήρηση και ∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

Υποκριτήριο 4.1. ∆ιατήρηση θέσεων απασχόλησης (ΝΑΙ –ΟΧΙ)
Εξετάζεται η διατήρηση και η αύξηση της απασχόλησης µέσω της πραγµατοποίησης
της προτεινόµενης επένδυσης. Αφορά θέσεις εξαρτηµένης εργασίας. Αξιολογείται
συνεκτιµώντας τα ακόλουθα υποκριτήρια:
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4.1. ∆ιατήρηση θέσεων απασχόλησης

δυνητικούς

δικαιούχους

της

ενίσχυσης

κατά

τη
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Η δέσµευση για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης δηλώνεται από τους
φάση

της

υποβολής

της

επενδυτικής πρότασης. Επισηµαίνεται ότι η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης
των δικαιούχων της ενίσχυσης της παρούσας προκήρυξης ελέγχεται για 2 έτη µετά
την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης βάσει του έντυπου Ε7.

Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Αν τεθεί ΟΧΙ απορρίπτεται η
πρόταση. Αν τεθεί ΝΑΙ συνεχίζει η αξιολόγηση µε τα άλλα κριτήρια. Εάν κατά τους

ελέγχους διαπιστωθεί µη διατήρηση της απασχόλησης θα χάσει ο δικαιούχος το

δικαίωµα της ενίσχυσης. Σε περίπτωση που έχει ήδη λάβει ενίσχυση θα επιστραφεί

sis

όλη εντόκως σύµφωνα µε το άρθρο 17 της παρούσης.

Υποκριτήριο 4.2. Ποσοστό αύξησης απασχόλησης

Το υποκριτήριο 4.2 αντικατοπτρίζει τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
λαµβάνοντας υπόψη του το µέγεθος των επιχειρήσεων.

Βαθµολογείται στη βάση του δείκτη ΠΑΑ που εκφράζεται από τον τύπο
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ΠΑΑ = [4 * Νέες θέσεις απασχόλησης * [Νέες θέσεις απασχόλησης/ (1 +
υφιστάµενες)].

Το υποκριτήριο 4.2. βαθµολογείται στην κλίµακα 0-1.
Σε περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΠΑΑ είναι 0 βαθµολογείται µε την ελάχιστη
τιµή 0 ενώ σε περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΠΑΑ είναι µεγαλύτερη ή ίση του 1
βαθµολογείται µε τη µέγιστη τιµή ένα (1).

Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην
κλίµακα 0-1 ανάλογα µε την τιµή του δείκτη ΠΑΑ.

Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η
γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα.
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1,2

Υποκριτήριο 4.3. Συµβολή στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης
ΑΤΑ = [Νέες θέσεις απασχόλησης / (ποσό επιχορήγησης – 10.000 ευρώ)] * Ζ

όπου το Ζ ισούται µε 30.000 στην περίπτωση Γεωγραφικής ενότητας α, 40.000
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στην περίπτωση Γεωγραφικής ενότητας β.

Το υποκριτήριο 4.3. βαθµολογείται στην κλίµακα 0-1.
Σε περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΑΤΑ είναι 0 βαθµολογείται µε την ελάχιστη
τιµή 0 ενώ σε περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΑΤΑ είναι µεγαλύτερη ή ίση από 1
βαθµολογείται µε τη µέγιστη τιµή ένα (1).

Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην
κλίµακα 0-1 ανάλογα µε την τιµή του δείκτη ATA.

Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η
γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα.
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Τιµή δείκτη ATA

Κριτήριο 5. Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασµός της επένδυσης
Περιλαµβάνει πέντε υποκριτήρια, τα οποία σχετίζονται µε την επένδυση.
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Υποκριτήριο 5.1. Υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών

Το υποκριτήριο 5.1. αντικατοπτρίζει τη συµβολή του επενδυτικού σχεδίου στην
προστασία του περιβάλλοντος. Αφορά σε δαπάνες (στο πλαίσιο της επένδυσης) για
την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών οι οποίες πιστοποιούνται από ελεγκτή
βάσει προτιµολογίων και προσφορών.

Υπολογίζεται βάσει των δαπανών ως ποσοστό επί της επένδυσης που αφορούν σε:
(α) Επενδύσεις σε «καθαρές τεχνολογίες». δηλαδή σε τεχνολογίες, συστήµατα,
εξοπλισµό για:

- Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης
- Παραγωγή

ενέργειας

από

φιλικές

προς

το

περιβάλλον

τεχνολογίες

και

αποθήκευση ενέργειας

- ∆ιαχείριση ενέργειας

- Μείωση κατανάλωσης νερού

- Αγορά ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης
- ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων
- ∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων
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- Μείωση αέριων ρύπων και όχλησης
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και
(β) Επενδύσεις για περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις. π.χ. ISO 14001, EMAS κλπ.
Η βαθµολογία του υποκριτηρίου 5.1. διαµορφώνεται ως εξής:

Σε περίπτωση που το ποσοστό των δαπανών είναι 0 βαθµολογείται µε την ελάχιστη
τιµή 0 ενώ σε περίπτωση που το ποσοστό των δαπανών είναι µεγαλύτερο ή ίσο
από το 7,5% της επένδυσης βαθµολογείται µε τη µέγιστη τιµή ένα (1).

Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην

sis

κλίµακα 0-1 ανάλογα µε το ποσοστό των δαπανών.

Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.
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∆απάνες για περιβαλλοντικές πρακτικές ως ποσοστό της επένδυσης

Υποκριτήριο 5.2: Εισαγωγή καινοτοµίας

Το υποκριτήριο 5.2. αντικατοπτρίζει τον καινοτοµικό χαρακτήρα του επενδυτικού
σχεδίου.

Υπολογίζεται βάσει των δαπανών ως ποσοστό επί της επένδυσης που αφορούν σε:
(α) ∆απάνες για αγορά εξοπλισµού, ειδικού κλαδικού υλικού και λογισµικού και
οργάνων και σχετιζόµενων υλικών (εξαιρούνται δαπάνες για υλικό και λογισµικό
κλασσικού τύπου π.χ. κλασσικοί Η/Υ, επεξεργαστές κειµένου κλπ.)
(β) ∆απάνες για έρευνα επί συµβάσει

(πηγές: ∆ελτία Παροχής Υπηρεσιών ή

τιµολόγια)
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(γ) ∆απάνες για κατοχύρωση ή αγορά και χρήση δικαιωµάτων τεχνογνωσίας (π.χ.
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κατοχύρωση πατεντών, αγορά διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας κλπ.)
Η βαθµολογία του υποκριτηρίου 5.1. διαµορφώνεται ως εξής:

Σε περίπτωση που το ποσοστό των δαπανών είναι 0 βαθµολογείται µε την ελάχιστη
τιµή 0 ενώ σε περίπτωση που το ποσοστό των δαπανών είναι µεγαλύτερο ή ίσο
από το 15% της επένδυσης βαθµολογείται µε τη µέγιστη τιµή ένα (1).

Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην
κλίµακα 0-1 ανάλογα µε το ποσοστό των δαπανών.

sis

Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.
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Υποκριτήριο 5.3: Εισαγωγή τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής
Το υποκριτήριο 5.3. αφορά σε δαπάνες για υπολογιστές και εξειδικευµένο
λογισµικό, βάσεις δεδοµένων, τράπεζες δεδοµένων, κτ.λ.
Η βαθµολογία του υποκριτηρίου 5.1. διαµορφώνεται ως εξής:
Σε περίπτωση που το ποσοστό των δαπανών είναι 0 βαθµολογείται µε την ελάχιστη
τιµή 0 ενώ σε περίπτωση που το ποσοστό των δαπανών είναι µεγαλύτερο ή ίσο
από το 10% της επένδυσης βαθµολογείται µε τη µέγιστη τιµή ένα (1).
Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην
κλίµακα 0-1 ανάλογα µε το ποσοστό των δαπανών.
Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.
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∆απάνες για εισαγωγή τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής

Υποκριτήριο 5.4. Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη

Το υποκριτήριο 5.4. αντικατοπτρίζει τη συµβολή του επενδυτικού σχεδίου στην
τοπική ανάπτυξη.
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Υπολογίζεται βάσει των ακόλουθων ποσοστών:

(α) Ποσοστό προµηθειών και αγορών (πρώτων υλών και υπηρεσιών) εντός της
Περιφέρειας στο σύνολο των προµηθειών και αγορών.
(β)

Ποσοστό

δαπανών

απασχολούµενων,

εξειδικευµένου

προσωπικού,

υπεργολαβιών εντός της Περιφέρειας στο αντίστοιχο σύνολο δαπανών.
Η βαθµολογία του υποκριτηρίου 5.4. διαµορφώνεται ως εξής:

Σε περίπτωση που ο µέσος όρος των ανωτέρω ποσοστών είναι 0 βαθµολογείται µε
την ελάχιστη τιµή 0 ενώ σε περίπτωση που ο µέσος όρος των ανωτέρω ποσοστών
είναι µεγαλύτερο ή ίσο από το 75% βαθµολογείται µε τη µέγιστη τιµή ένα (1).
Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην
κλίµακα 0-1 ανάλογα µε το ποσοστό των δαπανών.
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Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη

Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.

Υποκριτήριο 5.5. Τεκµηρίωση του σχεδίου της επένδυσης
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Περιγραφή και τεκµηρίωση προοπτικών της επένδυσης µε βάση τις συνθήκες του
κλάδου και της αγοράς (εκτιµήσεις για τους στόχους της επιχείρησης, τις
προοπτικές ανάπτυξης, την αλλαγή στις απαιτήσεις των πελατών, τις συνθήκες του
ανταγωνισµού)

Τεκµηρίωση του χρονοδιαγράµµατος (διευκρινίσεις και ειδικές παρατηρήσεις που
τεκµηριώνουν τη δυνατότητα υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης)
Τεκµηρίωση του αριθµού των νέων θέσεων απασχόλησης που θα δηµιουργηθούν
(περιγραφή

αντικειµένου

εργασίας,

ειδικότητα

απασχολούµενου

ατόµου,

τεκµηρίωση της ανάγκης δηµιουργίας νέας θέσης εργασίας)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

Α.

Πρoκειµένoυ για Α.Ε
•

sis

1. ∆ΙΚΑΙOΛOΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤOΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤOΠOΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΒOΛΗΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤOΧΗΣ

Απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων για την αύξηση του µετoχικoύ
κεφαλαίoυ µε καταβολή µετρητών ή κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών
ειδικά για τους σκοπούς της επένδυσης.

•

Απόφαση τoυ ∆.Σ για την πιστoπoίηση της καταβoλής τoυ ως άνω
µετoχικoύ κεφαλαίoυ και τo σχετικό Φ.Ε.Κ. δηµoσίευσής τoυ ή
βεβαίωση καταχώρησης στο ΜΑΕ εάν δεν έχει µέχρι την ηµεροµηνία
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του ελέγχου δηµοσιευθεί.
•

Απόφαση του ∆.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού ως προς
την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και αντίγραφο του καταστατικού
συµπεριλαµβανοµένων όλων των τροποιήσεων έως και την
ηµεροµηνία του ελέγχου.

•

Αντίγραφo αναλυτικoύ καθoλικoύ λoγαριασµoύ τoυ κεφαλαίoυ από τα

βιβλία Γ' κατηγoρίας, όπου να φαίνονται οι σχετικές εγγραφές
αύξησης.

Β.

Πρoκειµένoυ για Ε.Π.Ε
•

Απόφαση Γ.Σ. Εταίρων για την αύξηση του µετoχικoύ κεφαλαίoυ µε
καταβολή µετρητών ή καφαλαιοποίηση αποθεµατικών ειδικά για τους
σκοπούς της επένδυσης.

•

∆ηµοσίευση της σχετικής τροποποίησης του ιδιωτικού συµφωνητικού
σύστασης σε Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση της εφορίας για τη δήλωση της
σχετικής καταβολής κεφαλαίου και του αναλογούντος φόρου σε
περίπτωση που µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου δεν έχει
δηµοσιευθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η
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Παραστατικά τραπεζών (καταθετήρια) για την εν’ λόγω καταβολή του
εταιρικού κεφαλαίου.

•

Αντίγραφα συστατικών εγγράφων συµπεριλαµβανοµένων όλων των
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•

τροποιήσεων έως και την ηµεροµηνία του ελέγχου.
•

Αντίγραφο αναλυτικού καθολικού λογαριασµού του κεφαλαίου στην
περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας όπου να φαίνονται οι
σχετικές εγγραφές αύξησης.και αντίγραφo των σχετικών σελίδων τoυ
Βιβλίoυ Εσόδων - Εξόδων στην περίπτωση τήρησης Βιβλίων Β'

Γ.

sis

κατηγoρίας.

Πρoκειµένoυ για O.Ε και Ε.Ε.
•

Απόφαση αρµοδίου οργάνου για την τροποποίηση της σύστασης µε
αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου σε µετρητά ειδικά για τους σκοπούς
της επένδυσης.

Παραστατικά τραπεζών (καταθετήρια) για την εν’ λόγω καταβολή του
εταιρικού κεφαλαίου.

•

Βεβαίωση καταχώρισης της συστατικής πράξης της O.Ε. ή Ε.Ε και
τυχόν τρoπoπoιήσεων αυτής, στo Βιβλίo Εταιριών τoυ Πρωτoδικείoυ
της oικείας Νoµαρχίας.

•

Αντίγραφo αναλυτικoύ καθoλικoύ τoυ λoγαριασµoύ τoυ κεφαλαίoυ
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•

στην περίπτωση τήρησης Βιβλίων Γ' κατηγoρίας και αντίγραφo των
σχετικών σελίδων τoυ Βιβλίoυ Εσόδων - Εξόδων στην περίπτωση
τήρησης Βιβλίων Β' κατηγoρίας.

∆. 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.
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Επίσης απαιτείται αντίγραφο αναλυτικού καθολικού του οικείου λογαριασµού
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του ή των αποθεµατικών που χρησιµοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό όπου να
φαίνονται οι σχετικές εγγραφές ή οι ισολογισµοί των σχετικών χρήσεων.
2. ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

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 ).

•

sis

•

Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας ότι η
δηµόσια επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί και πρόσφατο πρακτικό
του αρµόδιου οργάνου της εταιρίας/ατοµικής επιχείρησης για τον
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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.

•

Ασφαλιστική ενηµερότητα, εις διπλούν .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ

Προς

Επωνυµία Φορέα της Επένδυσης
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ενδιάµεσος Φορέας
∆ιαχείρισης

∆ιεύθυνση

sis

Υποκατάστηµα :

Σας υποβάλλουµε επενδυτική πρόταση µε
συνηµµένα:

Οδός – Αριθµός :
Πόλη :
Ταχ. Κωδικός :

1) Ερωτηµατολόγιο

2) ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής

3) Κατάσταση υποβαλλόµενων ∆ικαιολογητικών

προκειµένου να τύχει των ενισχύσεων του
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Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Νοµός :

(ΠΕΠ)………………………………………………..

Τηλέφωνο :
Φαξ :

e-mail :

Στοιχεία Νοµίµου Εκπροσώπου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ :
Θεµατική Ενότητα :

Ονοµατεπώνυµο:
Α.Φ.Μ. :

Άξονας

Προτεραιότητας

Τηλέφωνο :

Προγράµµατος:

Fax :

Κινητό :

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και αποδέχοµαι τη
διαδικασία

e-mail :

αξιολόγησης

της

επενδυτικής

µου

πρότασης, που θα διενεργηθεί από τον Ενδιάµεσο

Φορέα ∆ιαχείρισης, η οποία προκύπτει από το σχετικό
πλαίσιο

λαµβάνοντας

υπόψη

και

κριτήρια αξιολόγησης όπως περιγράφονται σε αυτό.

Υπογραφή
Ηµεροµηνία / Ώρα Ηλεκτρονικής Υποβολής
Νοµίµου
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Εκπροσώπου

& (σφραγίδα)
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:

τα
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κανονιστικό

Κωδικός Ηλεκτρονικής Υποβολής :
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΕΠ – Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση
Περιφέρεια
ΠΕΠ –Άξονας Προτεραιότητας
Θεµατική Ενότητα
Γεωγραφική ζώνη

2.

Βασικά Στοιχεία ∆ικαιούχου της Επένδυσης

Λειτουργία Επιχείρησης
Μέγεθος Επιχείρησης
ΚΑ∆ 2008 - Θ.Ε. Μεταποίηση
ΚΑ∆ 2008 - Θ.Ε. Εµπόριο
ΚΑ∆ 2008 - Θ.Ε. Υπηρεσίες

Συνεχής

C

Εποχική

C

Πολύ Μικρή

C

Μικρή

C

Pr
os
lip

ΚΑ∆ 2008 - Θ.Ε. Τουρισµός

sis

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

.g
r

1.

Κωδικός NACE

ΚΑ∆ 1997 - Θ.Ε. Μεταποίηση
ΚΑ∆ 1997 - Θ.Ε. Εµπόριο

ΚΑ∆ 1997 - Θ.Ε. Υπηρεσίες

ΚΑ∆ 1997 - Θ.Ε. Τουρισµός

NAI

Η επιχείρηση είναι Franchise ή
λειτουργεί ως αντιπροσωπεία; (αν
ΝΑΙ αναφέρατε το brand name)
Είδος Βιβλίων
Α.Φ.Μ.
∆.Ο.Υ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

2

OXI

Ο∆ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

.g
r

∆ΙΕΥΘΥΝΣ
Η Ε∆ΡΑΣ

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX
Website
e-mail
Α.Ε.

Ε.Π.Ε.

3.

sis

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ο.Ε.

ΑΤΟΜΙΚ
Η

Στοιχεία µεγέθους επιχείρησης

Ποσοστό του κύκλου εργασιών
που
αντιστοιχεί
σε
κάθε
δραστηριότητα της επιχείρησης.

Μεταποίηση

Τουρισµός

Εµπόριο

Pr
os
lip

Κύκλος εργασιών (ή σύνολο στοιχείων ενεργητικού)

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας ή µέσο
σύνολο ενεργητικού τριετίας (ποσό σε €)
Αριθµός απασχολουµένων κατά την τελευταία
κλεισµένη διαχειριστική χρήση (σε Ε.Μ.Ε.)

4.

Ε.Ε.

Στοιχεία Νοµίµου Εκπροσώπου

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Α.Φ.Μ.

Ο∆ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ
ΝΟΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)
FAX

3

πλήρη

Υπηρεσίες

.g
r

e-mail

Στοιχεία Υπεύθυνου Έργου
5.

(Σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο από το Νόµιµο Εκπρόσωπο)
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Α.Φ.Μ.
Ο∆ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ
ΑΣ

ΠΟΛΗ
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ

sis

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΝΟΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)

FAX

Pr
os
lip

e-mail

4

6.

Στοιχεία εταίρων ή µετόχων του φορέα που προτείνει την επένδυση

α/
α

Ποσοστό
(%)

Χώρα κύριας εγκατάστασης ή διαµονής
Α.Φ.Μ.
∆.Ο.Υ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(Οδός –Αριθµός – Τ.Κ. ∆ήµος)

sis

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Είδος
Προσώπου

.g
r

Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία

Fax

e-mail

Κύρια δραστηριότητα εταίρου ή µετόχου
Θέση του Εταίρου / Μετόχου στο
Φορέα Επένδυσης
Ποσοστό
(%)

Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία

Pr
os
lip

α/
α

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

5

Είδος
Προσώπου

7.1

Ιστορικό Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας

Εµπειρία φορέα επένδυσης σε σχετικό αντικείµενο
1ος µέτοχος/

2ος µέτοχος/

3ος µέτοχος/

εταίρος

εταίρος

εταίρος

Από 0 έως 5 έτη







Από 6 έως 10 έτη







Από 11 έως 15 έτη







Από 16 έως 20 έτη







Πάνω από 20 έτη







Εµπειρία

Pr
os
lip

7.2

sis

.g
r

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, οι γνώσεις –
σπουδές επί του αντικειµένου της επένδυσης.

7.3

Σπουδές σχετικές µε το αντικείµενο

1ος µέτοχος/

2ος µέτοχος/

3ος µέτοχος/

εταίρος

εταίρος

εταίρος

Όχι υποχρεωτική Εκπαίδευση







Υποχρεωτική Εκπαίδευση







Μέση Εκπαίδευση (λύκειο, ΤΕΕ)







Ανώτερη Εκπαίδευση (π.χ. ΙΕΚ)







Ανώτατη Εκπαίδευση (ΤΕΙ,ΑΕΙ)







Μεταπτυχιακές Σπουδές







Σπουδές

6

Επαγγελµατική κατάρτιση σχετική µε το αντικείµενο

.g
r

7.4

1ος µέτοχος/

2ος µέτοχος/

3ος µέτοχος/

εταίρος

Εταίρος

Εταίρος

Καθόλου





Μέχρι 75 ώρες





76 - 150 ώρες





Πάνω από 150 ώρες










sis

Pr
os
lip

Κατάρτιση

7

Οικονοµικά Στοιχεία της Επιχείρησης
ν-3
(Ι) Κύκλος Εργασιών
κατά την περίοδο ν-3
έως ν-1

Από

ν-2
Έως

Από

ν-2

ν-1

Έως

Από

Έως

ν-1

sis

(ΙΙ) Κέρδη προ
αποσβέσεων και φόρων
κατά την περίοδο ν-2
έως ν-1

.g
r

8.

(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:

Pr
os
lip

(VI) Πληρωµές προς τρίτους v-1:

Επενδύσεις που χρηµατοδοτήθηκαν ή χρηµατοδοτούνται µε τον Κανόνα De Μinimis

9.

(αφορά την επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση και τις τυχόν συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις)

α/α

Ονοµασία
Προγ/τος

Ηµεροµ
ε΄Έγκρισης

Εγκεκριµένη
επιχ/ση

Ποσό
καταβληθείσας
Ηµεροµ.
επιχορήγησης κακαταβολής
(∆όση)

8

Τρέχουσα φάση εξέλιξης του έργου
Πριν την
υπογραφή της
σύµβασης

Σε εξέλιξη

Ολοκληρωµένο

Προτεινόµενη Επένδυση

.g
r

10.

Κωδικός ΚΑ∆ της επιχείρησης που ενισχύεται από την
επένδυση
ΚΑ∆ 2008 - Θ.Ε. Μεταποίηση
ΚΑ∆ 2008 - Θ.Ε. Εµπόριο
ΚΑ∆ 2008 - Θ.Ε. Υπηρεσίες

sis

ΚΑ∆ 2008 - Θ.Ε. Τουρισµός

Σύντοµη
Περιγραφή
της
Επένδυσης

11.

Στοιχεία Τόπου Εγκατάστασης της προτεινόµενης επένδυσης

Pr
os
lip

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
∆ΗΜΟΣ

∆ηµοτικό διαµέρισµα
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ε∆ΡΑΣ

Ο∆ΟΣ –
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX

e-mail

12.

Συνοπτική Παρουσίαση της Επενδυτικής Πρότασης

Επιλέξιµη Ενέργεια

Περιγραφή Ενέργειας

9

α/α

Αναλυτικός πίνακας δαπανών
Κ.
Ε.

Κ.∆.

Μονάδα
Μέτρησης

Τεχνική Περιγραφή

Α/Α προσφοράς ή προτιµολογίου :
Ηµεροµηνία έκδοσης προσφοράς :
Προµηθευτής :

Συνολική
Τιµή

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδα
ς

Συνολικ
ή Τιµή

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδα
ς

Συνολικ
ή Τιµή

sis

α/α

Ποσότητα

Περιφέρεια

ΑΦΜ Προµηθευτή :
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεκµηρίωση συµβατότητας µε
επένδυση:
Κ. Κ.∆
Περιγραφή
Ε.
.

Τιµή
Μονάδας

.g
r

13.

Μονάδα
Μέτρησης

Α/Α προσφοράς :

Ηµεροµηνία έκδοσης προσφοράς :
Προµηθευτής :
ΑΦΜ Προµηθευτή :

Pr
os
lip

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τεκµηρίωση συµβατότητας µε
επένδυση:
Κ. Κ.∆
Περιγραφή
Ε.
.

α/α

Α/Α προσφοράς :

Ηµεροµηνία έκδοσης προσφοράς :
Προµηθευτής :

ΑΦΜ Προµηθευτή :

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τεκµηρίωση συµβατότητας µε
επένδυση:

10

Μονάδα
Μέτρησης

r
g
.

Πίνακας 14 - Συνδυασµός Επιλέξιµων Ενεργειών και Επιλέξιµων ∆απανών
A/A

Επιλέξιµες
Ενέργειες

Μεταποίηση

1

2

3

4

∆ηµιουργία,
επέκταση,
αποπεράτωση,
εκσυγχρονισµός
χώρων παραγωγής,
αποθήκευσης,
διάθεσης,
λειτουργίας και
διοίκησης της
επιχείρησης.
∆ιαφοροποίηση,
εκσυγχρονισµός
διαδικασιών
παραγωγής ,
αποθήκευσης,
διάθεσης,
λειτουργίας και
διοίκησης της
επιχείρησης.
Εφαρµογή
συστηµάτων
διασφάλισης
ποιότητας των
προϊόντων.
Προστασία
περιβάλλοντος,
περιβαλλοντικές
πιστοποιήσεις και
εξοικονόµηση
ενέργειας.

Κατ. 1

Κατ. 2

Κατ. 3

Κατ. 4

Κατ. 5

Κατ. 6

Κτίρια και
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα
Εξοπλισµός

Εξοπλισµός
και
εγκαταστάσεις
Προστασίας
Περιβάλλοντος.

Εξοπλισµός
και
εγκαταστάσεις
εξοικονόµησης
ενέργειας

Συστήµατα
Αυτοµατοποίησης

∆ικαιώµατα
τεχνογνωσίας

*

s
i
s
p
il
*

*

Κατ. 7

Κατ. 8

Κατ. 9

Πιστοποίηση
συστηµάτων
διασφάλισης
ποιότητας

Προβολή Προώθηση

Αµοιβές
Συµβούλων

*

s
o
r
P
*

*

*

*

*

*

*

5

6

A/A

Ανάπτυξη
καινοτοµιών στην
παραγωγική
διαδικασία.
Εισαγωγή
Τεχνολογιών
Πληροφορικής.

Επιλέξιµες
Ενέργειες

Τουρισµός

7

8

9

10

Εκσυγχρονισµός,
αναβάθµιση κτιρίων
και εγκαταστάσεων
τουριστικών
καταλυµάτων .
Εκσυγχρονισµός
και αναβάθµιση
υπηρεσιών και
διοικητικών
διαδικασιών της
επιχείρησης.
Εφαρµογή
συστηµάτων
διασφάλισης
ποιότητας των
υπηρεσιών.
Προστασία
περιβάλλοντος,
περιβαλλοντικές
πιστοποιήσεις και
εξοικονόµηση
ενέργειας.

*

*

*

*

*

*

s
i
s
p
il

Κατ. 1

Κατ. 2

Κατ. 3

Κτίρια και
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα
Εξοπλισµός

Εξοπλισµός
και
εγκαταστάσεις
Προστασίας
Περιβάλλοντος.

*

r
g
.

Κατ. 4

Κατ. 5

Κατ. 6

Εξοπλισµός
και
εγκαταστάσεις
εξοικονόµησης
ενέργειας

Συστήµατα
Αυτοµατοποίησης

∆ικαιώµατα
τεχνογνωσίας

Κατ. 7

Κατ. 8

Κατ. 9

Πιστοποίηση
συστηµάτων
διασφάλισης
ποιότητας

Προβολή Προώθηση

Αµοιβές
Συµβούλων

*

s
o
r
P
*

*

*

*

*

*

*

*

12

*

11

12

A/A

Ανάπτυξη
καινοτοµιών στις
παρεχόµενες
υπηρεσίες.
Εισαγωγή
Τεχνολογιών
Πληροφορικής.

*

Επιλέξιµες
Ενέργειες

Εµπόριο

13

14

15

16

∆ηµιουργία,
επέκταση,
εκσυγχρονισµός
χώρων διοίκησης
και ανάπτυξης
εργασιών της
επιχείρησης.
Εξορθολογισµός,
εκσυγχρονισµός
υπηρεσιών,
λειτουργιών και
διοικητικών
διαδικασιών της
επιχείρησης.
Εφαρµογή
συστηµάτων
διασφάλισης
ποιότητας της
εµπορικής
δραστηριότητας.
Προστασία
περιβάλλοντος,
περιβαλλοντικές

*

*

*

*

*

*

s
i
s
p
il

Κατ. 1

Κατ. 2

Κατ. 3

Κτίρια και
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα
Εξοπλισµός

Εξοπλισµός
και
εγκαταστάσεις
Προστασίας
Περιβάλλοντος.

*

r
g
.

Κατ. 4

Κατ. 5

Κατ. 6

Εξοπλισµός
και
εγκαταστάσεις
εξοικονόµησης
ενέργειας

Συστήµατα
Αυτοµατοποίησης

∆ικαιώµατα
τεχνογνωσίας

Κατ. 7

Κατ. 8

Κατ. 9

Πιστοποίηση
συστηµάτων
διασφάλισης
ποιότητας

Προβολή Προώθηση

Αµοιβές
Συµβούλων

*

s
o
r
P
*

*

*

*

*

*

*

*

13

*

17

18

A/A

πιστοποιήσεις και
εξοικονόµηση
ενέργειας.
Ανάπτυξη
καινοτοµιών σχετικά
µε την εµπορική
δραστηριότητα.
Εισαγωγή
Τεχνολογιών
Πληροφορικής.

*

Επιλέξιµες
Ενέργειες

Κατ. 1

Κατ. 2

Κατ. 3

Κτίρια και
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα
Εξοπλισµός

Εξοπλισµός
και
εγκαταστάσεις
Προστασίας
Περιβάλλοντος.

Υπηρεσίες

19

20

21

∆ηµιουργία,
επέκταση,
εκσυγχρονισµός
χώρων διοίκησης
και ανάπτυξης
εργασιών της
επιχείρησης.
Εξορθολογισµός,
εκσυγχρονισµός
υπηρεσιών,
λειτουργιών και
διοικητικών
διαδικασιών της
επιχείρησης.
Εφαρµογή
συστηµάτων
διασφάλισης
ποιότητας των
υπηρεσιών.

*

*

*

*

r
g
.

*

s
i
s
p
il
*

*

Κατ. 4

Κατ. 5

Κατ. 6

Εξοπλισµός
και
εγκαταστάσεις
εξοικονόµησης
ενέργειας

Συστήµατα
Αυτοµατοποίησης

∆ικαιώµατα
τεχνογνωσίας

Κατ. 7

Κατ. 8

Κατ. 9

Πιστοποίηση
συστηµάτων
διασφάλισης
ποιότητας

Προβολή Προώθηση

Αµοιβές
Συµβούλων

*

s
o
r
P
*

*

*

*

*

*

14

*

22

23

24

Προστασία
περιβάλλοντος,
περιβαλλοντικές
πιστοποιήσεις και
εξοικονόµηση
ενέργειας.
Ανάπτυξη
καινοτοµιών στις
παρεχόµενες
υπηρεσίες.
Εισαγωγή
Τεχνολογιών
Πληροφορικής.

*

*

*

*

s
o
r
P

r
g
.

*

*

*

*

*

s
i
s
p
il
15

15.

Χρηµατοδοτικό Σχήµα

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εισφορά Μετρητών
Α. Ίδια
Κεφάλαια

Υφιστάµενα
Φορολογηθέντα
Αποθεµατικά
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Β. Μεσοπρόθεσµα ∆ανειακά Κεφάλαια

Γ. Προβλεπόµενη Επιχορήγηση
∆ηµοσίου

sis

Σύνολο ∆ανειακών Κεφαλαίων

Σύνολα

Ποσοστά

.g
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Τιµές σε
Ευρώ

%

%

Σύνολο Επιχορήγησης ∆ηµοσίου

%

Σύνολο ενισχυόµενου Κόστους (Α + Β
+ Γ)

%

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(α) Εισφορά Μετρητών
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os
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(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

.g
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(I) Υφιστάµενες Θέσεις Απασχόλησης κατά το 2008
Α. Προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση (σε
Ε.Μ.Ε.)
Αριθµός
Εργαζοµένων

Αριθµός ωρών
που
απασχολούντα
ι ηµερησίως

Αριθµός
ηµερών που
απασχολούντα
ι µηνιαίως

Μήνες
απασχόλησης

Ισοδύναµ
ο
Πλήρους
Απασχόλη
σης

Σύνολο Υφιστάµενων Θέσεων

sis

(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)

Συµβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη
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18.

Τεκµηριώστε τη συµβολή της προτεινόµενης επένδυσης στην περιφερειακή ανάπτυξη µέσα
από την προµήθεια και αγορά πρώτων υλών και υπηρεσιών, τη χρησιµοποίηση εργολάβων
και εξωτερικών συνεργατών προερχόµενων από την περιφέρεια στην οποία
δραστηριοποιείται η επιχείρηση (θα γίνεται διασταύρωση µε τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί
στον πίνακα 13).

19.

Τεκµηρίωση του σχεδίου της επένδυσης

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

β. Τεκµηρίωση του αριθµού των νέων θέσεων απασχόλησης

γ. Τεκµηρίωση του Χρονοδιαγράµµατος

17
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ΦΑΣΕΙΣ

20. Χρονοδιάγραµµα
∆ραστηριότητες για
την πραγµατοποίηση
της επένδυσης

Μήνας
Έναρξη
ς

∆ιάρκει
α σε
Μήνες

1

2

3

s
o
r
P

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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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 δώδεκα
(12) ή τους δεκαοκτώ (18) µήνες (ανάλογα µε Θ.Ε.)

18

(Μήνες)

17

18
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ή
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΕΤΑΙΡΩΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α.Φ.Μ. ή Α.∆.Τ. ή
∆ιαβατηρίου

Ποσοστό
Συµµετοχής

sis

Ονοµατεπώνυµο
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α/α

Υπογραφή

